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RESUMO 

 Analisar o comportamento do indivíduo pós-moderno é uma ação complexa. Nota-se 

que o Homem adota uma postura metamórfica para se adaptar às situações estabelecidas pela 

sociedade moderna. O presente trabalho tem como finalidade examinar a relação do Homem 

com a Máquina, o uso em excesso da tecnologia para encurtar distâncias e preencher lacunas 

rotineiras, o isolamento como consequência disto e a liquidez dos relacionamentos 

contemporâneos nos tempos de consumo exagerado. No mundo virtual nós deixamos de nos 

preocupar com o que temos e com o que somos para nos preocuparmos com o que parecemos 

ser. Este trabalho faz uso de questões apresentadas nos filmes Her e Medianeras para refletir 

sobre esses assuntos. O alvo de reflexões e críticas não é o mundo virtual em si e sim a 

ambição de torná-lo substituto para o mundo físico.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia; Solidão; Urbanização; Internet; Subjetividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 Analyzing the behavior of the postmodern individual is a complex activity. It is noted 

that Man adopts a metamorphic posture to adapt himself to situations established by modern 

society. The present work aims to examine the relationship between Man and Machine, the 

excessive use of technology to shorten distances and fill routine gaps, the isolation as a 

consequence of this and the liquidity of contemporary relationships in these times of 

exaggerated consumption. In the virtual world we stop worrying about what we have and 

what we are to worry about what we seem to be. This work presents questions that appear in 

the movies Her and Medianeras to reflect on these subjects. The point of reflection and 

criticism is not the virtual world itself but the ambition to make it a substitute for the physical 

world. 

 

KEYWORDS: Technology; Loneliness; Urbanization; Internet; Subjectivity. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

O seguinte trabalho tem por objetivo investigar as relações entre o suposto uso 

excessivo da tecnologia no mundo contemporâneo e o sentimento de solidão que isto traria. 

Para melhor construção dos argumentos, faremos uso de duas obras da produção 

cinematográfica contemporânea que abordam o tema, os filmes Her e Medianeras. 

Por sermos criaturas com instinto social inseridas num contexto paralelo à experiência 

em sociedade proporcionada pelas comunidades virtuais, – onde a busca por pertencimento 

parece não encontrar limites – muitas vezes acabamos caindo na tentação de recorrer a valores 

para acelerar o processo de constituição da imagem que ostentamos perante os outros neste 

ambiente, como, por exemplo, mostrar uma realidade que não é a que estamos inseridos.  

 

 
A pluralização de oportunidades de informação e comunicação faz crescer as 

chances dos indivíduos de construir uma outra imagem do mundo e de si mesmos, 

distinta daquela fornecida pelo meio em que vivem, o que, por outro lado, aumenta o 

risco de conflitos em torno a normas sociais (SANTOS, 2007).  

 

 

 
Figura 1 instagram-lie-photos-crop-slowlife-chompoo-baritone-3 
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O meu interesse por esse assunto surgiu em uma época em que eu observava bastante 

as pessoas na rua, no transporte público, na família e na roda de amigos. Percebi que a 

maioria delas andava distraída olhando para a tela de seus aparelhos eletrônicos, sem se dar 

conta do que estava acontecendo ao seu redor. Então eu decidi investigar esta nova era de 

conexões que estamos criando. Este fenômeno, relativamente recente, me intrigou: a 

percepção de que, quanto mais a tecnologia se empenha em conectar pessoas e tenta extinguir 

qualquer possível manifestação de solidão, mais solitários nos tornamos. 

Devido ao desenvolvimento dos meios de comunicação, estamos deixando de lado o 

convívio, o aprendizado de ser sociável de verdade, já que não é possível fingir expressões ou 

editar uma conversa ao vivo. Num piscar de olhos nós passamos a colecionar amigos como se 

fossem figurinhas de um álbum, onde a quantidade sobrepõe a qualidade. As redes sociais 

passaram a ser ferramentas para administrar a própria vida pessoal de maneira mais rápida e 

eficiente. Elas nos levam a acreditar em falsas premissas, como a de que estamos atentos a 

tudo de relevante que ocorre à nossa volta, que sempre seremos ouvidos e que nunca mais 

estaremos sós. Como afirma Sherry Turkle (2011), “nós pedimos à tecnologia para fazer o 

que costuma ser um ‘trabalho de amor’: cuidar uns dos outros”. 

Para a elaboração deste trabalho, construído através de pesquisa empírica e 

embasamento teórico, nos fundamentamos nas teorias de autores como Richard Sennet 

(2014), Georg Simmel (1973), Paula Sibilia (2008), Pierre Lévy (2000), Guy Debord (1997), 

Zygmunt Bauman (2004), entre outros. No capítulo inicial veremos como o meio urbano 

influencia na construção da identidade do indivíduo e o impacto que a vivência no espaço 

público tem nos relacionamentos sociais. O segundo capítulo tem como objetivo mostrar a 

história da evolução tecnológica, com ênfase na Internet e como isto transformou 

profundamente os meios de interação social, a comunicação e o comportamento das pessoas. 

E no capítulo final, faremos uma análise dos filmes Her e Medianeras baseada no que vimos 

nos capítulos anteriores.  
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CAPÍTULO 1 – O HOMEM DA MULTIDÃO1 

 

 

 

Para entendermos a problemática da solidão como uma construção histórica, 

traçaremos uma breve linha do tempo que tem início na transição da Idade Média para a Idade 

Moderna. O primeiro grande fator tratado aqui é o processo de urbanização que afeta 

diretamente as matrizes de identificação.  

O período renascentista foi marcado por muitas transformações de valores que 

ocorreram principalmente na Europa entre os séculos XV e XVI, revolucionando as artes, 

literatura, política, religião e os aspectos socioculturais. Durante esse período, o teocentrismo2 

deu lugar ao antropocentrismo3. É nesse ideal antropocêntrico que o homem usufrui da 

autonomia do espírito, passa a dar um valor maior ao uso da razão individual e da experiência 

do indivíduo no mundo. É o momento da história europeia em que fica marcada a separação 

entre teologia e filosofia, resultando no surgimento de um dos principais valores cultivados 

dentro do movimento renascentista, o Humanismo4.   

Entre 1680 e 1780, aconteceu em toda a Europa, sobretudo na França, o movimento 

Iluminista (Século das Luzes), que se caracterizou por exaltar a razão e a ciência e por pregar 

uma maior liberdade política e econômica. O Iluminismo criticava o poder da Igreja, o 

absolutismo monárquico e a política econômica mercantilista, e defendia a não intervenção do 

estado na economia, o avanço da ciência e da razão e a liberdade de pensamento e igualdade 

entre todos os homens perante a lei5.  

A passagem de um tipo de sociedade que privilegia a identidade-nós para uma outra 

que privilegia a identidade-eu está relacionada ao surgimento das sociedades individualistas6. 

Se antes o indivíduo deveria obedecer sem questionamentos a regras e leis impostas pela 

igreja e era visto apenas como parte de um coletivo, agora ele vive uma fase de autonomia em 

relação à vida social, opondo-se às formas de controle ou autoridade e ao coletivismo.  

 

                                                           
1 POE, Edgar Allan. O homem da multidão. In: ______. Ficção completa, poesia e ensaios. Rio de Janeiro: Nova 

Aguilar, 1986 
2 Crença ou doutrina que considera Deus o centro de tudo. Fonte: Dicionário Michaelis online 
3 Sistema filosófico ou crença religiosa que considera o homem como o fato central ou mais significativo do 

Universo ou, ainda, como objetivo último de toda a realidade. Fonte: Dicionário Michaelis online 
4 Movimento cultural que se propagou pela Europa na época do Renascimento, orientado para o estudo do 

homem e para o desenvolvimento de suas potencialidades. Fonte: Dicionário Michaelis online 
5 Veja mais em < http://historiadomundo.uol.com.br/idade-moderna/precursores-do-iluminismo.htm> 
6 Veja mais em: COSTA L., Julia Coutinho (2001) Artigo: Solidão e contemporaneidade no contexto das classes 

trabalhadoras. Universidade Federal de Pernambuco. 



14 
 

 

1.1 O PROCESSO DE URBANIZAÇÃO 

 

 

No século XVIII, a ciência passa a ser o lugar por excelência de construção de 

conhecimento, ratificando o projeto moderno iluminista de racionalização da vida. O 

surgimento de novas tecnologias modificou a forma de viver do homem, principalmente no 

setor industrial. Com a Primeira Revolução Industrial (1760 – 1860), o homem viu como 

alternativa de trabalho a indústria e passou a migrar do campo para a cidade em busca de 

melhores condições de vida. 

O processo de urbanização teve início a partir da Primeira Revolução Industrial. Com 

o deslocamento do campo para os grandes centros, o homem teve que se adaptar à vida na 

cidade, que tem um ritmo, uma vida econômica, ocupacional e social completamente diferente 

da vida rural. A metrópole extrai uma quantidade de consciência muito maior do homem. 

Como forma de proteção às forças externas do mundo, o homem que vive no meio urbano 

tende a reagir com a razão ao invés da emoção, diferente do que acontece com quem vive no 

meio rural.  

 Em A metrópole e a vida mental, Georg Simmel (1973) questiona como a 

personalidade do homem se acomoda no ajustamento às forças externas e um dos pontos 

centrais de sua perspectiva parte do princípio de que a base psicológica do indivíduo 

metropolitano consiste em uma intensificação dos estímulos nervosos. O indivíduo moderno 

tenta preservar a sua autonomia, autenticidade e individualidade dessas forças externas, que 

são o social, a herança histórica, a cultura externa e a técnica de vida. E é muito difícil não se 

deixar afetar pelas pressões externas, se é que é possível.  

 

 
O homem é uma criatura que procede a diferenciações. Sua mente é estimulada pela 

diferença entre a impressão de um dado momento e a que a precedeu. Impressões 

duradouras, impressões que diferem apenas ligeiramente uma da outra, impressões 

que assumem um curso regular e habitual e exibem contrastes regulares e habituais. 

(SIMMEL, 1973, p. 12) 

 

 

 A rápida convergência de imagens, a inquietação dos olhares e as impressões bruscas e 

repentinas dariam o tom dessa intensificação particular dos estímulos na vida da metrópole. 

Então o homem mergulha em sua subjetividade para tentar não se envolver com o ambiente 

externo, o que faz com que ele se distancie de seus conterrâneos e tenha uma atitude de 
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reserva, aparentando ser frio e desalmado aos olhos dos homens que vivem em cidades 

pequenas.  

Simmel distingue o indivíduo metropolitano, caracterizado por ter uma personalidade 

intelectualizada, calculista e reservada, do típico habitante da cidade pequena, que é 

caracterizado por ter uma vida baseada em relacionamentos emocionais mais profundos. Essa 

atitude de reserva, que está associada a um estado de aversão e estranheza em relação ao 

outro, atribui ao indivíduo que vive na metrópole um grau de liberdade para criar conexões. 

Se esse indivíduo tivesse contato com as outras pessoas que vivem na metrópole do mesmo 

jeito que o indivíduo da cidade pequena tem com seus conterrâneos, ele ficaria 

completamente desconexo internamente e chegaria a um estado psíquico inimaginável. A 

atitude de reserva faz-se necessária na vida metropolitana como sendo um meio de auto 

conservação.  

 

 
Assim, o tipo metropolitano de homem - que, naturalmente, existe em mil variantes 

individuais - desenvolve um órgão que o protege das correntes e discrepâncias 

ameaçadoras de sua ambientação externa, as quais, do contrário, o desenraizariam. 

Ele reage com a cabeça, ao invés de com o coração. Nisto, uma conscientização 

crescente vai assumindo a prerrogativa do psíquico. A vida metropolitana, assim, 

implica uma consciência elevada e uma predominância da inteligência no homem 

metropolitano. A reação aos fenômenos metropolitanos é transferida àquele órgão 

que é menos sensível e bastante afastado da zona mais profunda da personalidade. A 

intelectualidade, assim, se destina a preservar a vida subjetiva contra o poder 

avassalador da vida metropolitana. E a intelectualidade se ramifica em muitas 

direções e se integra com numerosos fenômenos discretos. (SIMMEL, 1973, p. 12-

13) 

 

 

Portanto a liberdade se transforma em uma das características fundamentais do tipo 

metropolitano que, ao tornar-se apenas mais um em meio à massa, se relaciona através de 

conexões muito mais delicadas e distantes. A cidade grande e essa liberdade para criar 

conexões proporciona uma nova forma de solidão, mais intensa.  

O princípio da indiferença dos metropolitanos apaga os traços pessoais, envolvendo os 

indivíduos em uma multidão que é anônima. O anonimato e a impessoalidade seriam a 

contrapartida de uma objetividade característica do modo de vida moderno das grandes 

cidades. 

O domínio do intelecto e a economia monetária estão intrinsecamente ligados. As 

grandes cidades são a sede da economia monetária.  A facilidade do mundo capitalista levou 

as pessoas a interagirem minimamente. A economia do dinheiro transformou o mundo num 

problema aritmético, tudo é feito por meio de fórmulas matemáticas e com isso a mente 
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moderna se tornou cada vez mais calculista. Enquanto o pequeno grupo que vive no campo 

produz com a finalidade de que o produto satisfaça o cliente, de modo que o produtor e o 

consumidor se conheçam, a produção feita na metrópole moderna só pensa em abastecer o 

mercado, lidando com clientes completamente desconhecidos e que nunca entram 

pessoalmente no campo de visão do produtor.  

 

 

Na esfera da psicologia econômica do pequeno grupo, é importante que, sob 

condições primitivas, a produção sirva ao cliente que solicita a mercadoria, de modo 

que o produtor e o consumidor se conheçam. A metrópole moderna, entretanto, é 

provida quase que inteiramente pela produção para o mercado, isto é, para 

compradores inteiramente desconhecidos, que nunca entram pessoalmente no campo 

de visão propriamente dito do produtor. Através dessa anonimidade, os interesses de 

cada parte adquirem um caráter impiedosamente prosaico; e os egoísmos 

econômicos intelectualmente calculistas de ambas as partes não precisam temer 

qualquer falha devida aos imponderáveis das relações pessoais. (SIMMEL, 1973, p. 

13-14) 

 

 

Essa falta de emoção para lidar com o mercado transforma o homem que vive na 

metrópole em números, reduzindo toda a sua qualidade e individualidade a questão: 

"quanto?". 

Com o crescimento da população nas cidades, o comércio varejista se tornou mais 

lucrativo do que nunca. Os compradores estabeleceram uma nova forma de comércio, que 

expressava todas as complexidades e problemas da vida pública do século XIX e era um 

paradigma para as transformações que ocorreriam no domínio público: o comércio 

centralizado nas lojas de departamento, às custas dos clássicos mercados ao ar livre e das 

pequenas lojas.  

 

 

Em 1852, Aristide Boucicault abriu uma pequena loja de venda a varejo em Paris, 

chamada Bom Marché. A loja se baseava em três ideias inéditas. A margem de lucro 

de cada item seria pequena, mas o volume de mercadorias vendidas seria grande. Os 

preços das mercadorias seriam fixos e claramente marcados. Qualquer pessoa 

poderia entrar nessa loja apenas para olhar, sem sentir qualquer obrigação de 

compra. (SENNET, 2014, p.209) 

 

 

1.2 A ESPETACULARIZAÇÃO DAS VITRINES 

 

 

Em um mercado onde os preços de varejo flutuam, os vendedores e consumidores 

faziam todo o tipo de encenação para obterem os produtos. Eram horas perdidas a fim de subir 

o preço de um item por parte do vendedor e mais horas de declarações apaixonadas de dor e 
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sofrimento dos clientes pela compra de outro item por um valor mais baixo. A pechincha7 é 

um exemplo comum do teatro diário de uma cidade e não participar ativamente desse teatro é 

arriscar-se a perder dinheiro. O sistema de preço fixo das lojas de departamento citado acima 

diminuía esse risco e abolia o comportamento teatral, fazendo com que as vendas se 

tornassem mais rápidas. Além disso, essas lojas de departamento surgiram como uma resposta 

à fábrica: artigos feitos a máquina podiam ser feitos mais rapidamente e em muito maior 

volume do que os artigos feitos a mão. Mas como atrair o consumidor para esse novo tipo de 

comércio? O que faz o consumidor comprar vários conjuntos de roupas similares e feitos a 

máquina, para o uso nas ruas? O que faz o consumidor querer essa “padronização”? Os 

varejistas da época precisavam estimular as pessoas a comprarem essas mercadorias. Para 

isso, eles criaram uma espécie de espetáculo do lado de fora da loja (SENNET, 2014). 

 Um dos recursos usados pelos varejistas foi a justaposição inesperada, que consistia 

em exibir apenas um exemplar de cada produto para o público, como que montando uma 

cena, do lado de fora da loja. Os produtos não precisavam ter algo em comum, só precisavam 

de apoio mútuo para empurrar o outro para o público e se fazer notar. O caráter de uso do 

objeto ficava temporariamente suspenso e uma pessoa se interessava porque ele se tornara 

uma coisa inesperada, estranha. Ou seja, os vendedores criavam uma ilusão de escassez do 

produto, que, na verdade, eram produzidos em massa, e uma associação fora do contexto de 

seu uso normal para atrair compradores. Notando que isso funcionou, os varejistas 

começaram a trabalhar mais o caráter de espetáculo de suas empresas. Investiram em vitrines 

envidraçadas nos andares térreos das lojas e o arranjo do interior era feito com base no que 

havia de mais inusitado. Com isso, as vitrines tornavam-se cada vez mais fantásticas e 

elaboradas.  

 

 

Eles habituavam o comprador à ideia de que ele encontraria na loja aquilo que não 

estava esperando encontrar e, assim, estaria disposto a deixar a loja com mercadorias 

que ele não teria vindo procurar. O volume de vendas, é o que isto significa, estava 

garantido no comércio varejista, por um ato de desorientação: o estímulo à compra 

resultava de uma aura temporária de estranhezas, de mistificações, que os objetos 

adquiriram. (SENNET, 2014, p. 213) 

 

 

 Karl Marx usava a expressão “fetichismo das mercadorias” para definir essa 

psicologia do consumo (SENNET, 2014, p. 214). Os proprietários das lojas de departamentos 

                                                           
7 Pechincha: 1 Coisa comprada a preço muito reduzido; barganha. 2 Lucro inesperado e/ou que não se fez por 

merecer. 3 Benefício que resulta de determinada ação ou situação; ganho, logro, messe. Fonte: Dicionário 

Michaelis online  
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estavam desviando a atenção dos consumidores criando certos sentidos, como: mistificando o 

uso dos artigos de suas lojas, atribuindo a uma roupa um “status” ao mostrar um retrato da 

duquesa de X usando-a, ou tornando “atraente” uma caçarola ao colocá-la numa réplica de 

harém mourisco na vitrine da loja. Para Marx as mercadorias estavam se tornando uma 

“aparência de coisas que expressa a personalidade do comprador” (SENNET, 2014, p. 216). 

 

 

1.3 O INDIVÍDUO E A INFLUÊNCIA DOS MEIOS URBANOS 

 

 

A identidade cultural pode ser vista como um conjunto de valores adquiridos pelo 

homem ao longo da vida através das relações sociais. Esses valores aprendidos e 

compartilhados – ideias, comportamentos, símbolos, costumes, tradições - refletem na 

realidade dos indivíduos. Cultura é um processo acumulativo, portanto a identidade cultural 

não pode ser vista como sendo um conjunto de valores fixos e imutáveis que definem o 

indivíduo e a coletividade da qual ele faz parte. O antropólogo Nestor García Canclini 

defende que cultura é um processo em constante transformação, ela possui uma postura de 

mobilidade e ação. 

Antigamente, nas décadas de 60 e 70, acreditava-se que a identidade estaria ligada ao 

pertencimento de uma determinada classe social. Pensando dessa forma, a identidade seria 

imutável e dependente dessa estrutura social, e não das escolhas dos próprios indivíduos. 

Atualmente vivemos numa sociedade muito dinâmica, instável e flexível em que cada 

indivíduo constrói sua própria identidade a partir de suas experiências e escolhas, 

independente da classe social em que está inserido. É evidente, no entanto, que determinações 

de classe são ainda fortemente notadas nos processos de construção de identidade. 

Em Vida Líquida, no capítulo O indivíduo sitiado, Bauman (2007) põe em 

questionamento o que é ser um indivíduo numa sociedade. Ele defende que ser um indivíduo 

é ser semelhante a todos os outros pelo fato de ter que seguir a mesma estratégia de vida e 

usar símbolos comuns para convencerem os outros de que assim estão fazendo. 

“Paradoxalmente, a “individualidade” se refere ao “espírito de grupo” e precisa ser imposta 

por um aglomerado. Ser um indivíduo significa ser igual a todos no grupo – na verdade, 

idêntico aos demais. ” (BAUMAN, 2007, p. 26). Porém, a sociedade diz o contrário: ser um 

indivíduo significa ser diferente de todos os outros. Nessa tarefa de ser diferente, nós nos 

aprofundamos cada vez mais no “interior” de nós mesmos, procurando pelo nosso “verdadeiro 
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eu”, que o autor supracitado supõe estar escondido em algum lugar da obscuridade do eu 

inalterado, não-afetado pelas pressões externas. Bauman vê o ideal de “individualidade” como 

autenticidade, como “ser fiel ao verdadeiro eu” e responsável por seus méritos e seus 

fracassos. Charles Guignon8 resume muito bem essa busca desesperada pela individualidade:  

 

 

Os programas voltados para ajudar as pessoas a entrar em contato com seus 

verdadeiros "eus", supostamente motivados por ideais emancipatórios, muitas vezes 

têm como efeito pressioná-las a pensar de maneira que confirme a ideologia dos 

criadores desses mesmos programas. Dessa forma, muitos dos que começam 

pensando que suas vidas são vazias ou sem direção acabam perdidos na estrutura do 

pensamento de determinado programa ou no sentimento de que "nunca somos bons 

o bastante", não importa o que façamos. (BAUMAN, 2007, p. 28) 

 

 

O surgimento da individualidade marcou o enfraquecimento da rede de conexões 

sociais que ligava as atividades da vida. São diversos obstáculos a serem ultrapassados no 

caminho para a verdadeira individualidade, essa que não é fácil de conseguir e nem de 

preservar. É uma corrida sem intervalos e repleta de símbolos. 

 

 

1.4 O CONSUMISMO E AS SOCIEDADES DE CONTROLE 

 

 

Foucault situou as sociedades disciplinares nos séculos XVIII e XIX, tendo seu auge 

no século XX. Elas foram organizadas como grandes meios de confinamento, cada um com 

suas leis, e marcadas pela firme vigilância, controle do tempo e comportamento: o indivíduo 

passa de um espaço fechado a outro - família, escola, caserna, fábrica, hospital e, 

eventualmente, a prisão. Com as crises desses meios de confinamento, as sociedades 

disciplinares foram substituídas pelas sociedades de controle, onde os limites dos espaços 

fechados foram quebrados (redes de informação e controle em espaços públicos). Os 

confinamentos eram considerados moldes, já os controles são, segundo Deleuze, uma 

moldagem auto deformante em constante mudança (DELEUZE, 1990, p. 2).  

Enquanto nas sociedades de disciplina não se parava de recomeçar (da escola à 

caserna, da caserna à fábrica, etc.) e o meio de identificação do indivíduo era a assinatura e o 

número de matrícula que indica a sua posição numa massa, nas sociedades de controle nunca 

                                                           
8 Ver mais em Charles Guignon, On Being Authentic (Routledge, 2004), p. 9. 
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se conclui nada (a empresa, a formação...) e os indivíduos são identificados por cifras. O 

dinheiro talvez seja o que melhor difere as duas sociedades. As de controle foram marcadas 

por máquinas de informática e computadores, onde o perigo passivo é a interferência e o 

ativo, a pirataria e a introdução de vírus.  

O capitalismo já não é mais dirigido para a produção e sim para o produto, para a 

venda para o mercado e a compra de ações. Foi quando a fábrica cedeu lugar à empresa, que 

agora possui uma “alma” - para Deleuze (1990) essa é a notícia mais terrível do mundo - e o 

marketing passou a ser um instrumento de controle social. 

 

  
Quando conta com a ajuda dos mercados de consumo, a maratona da busca pela 

individualidade extrai sua urgência e ímpeto do terror que todos têm de ser 

ultrapassados, absorvidos e devorados pela multidão de corredores que respira 

pesadamente às suas costas. Mas, para entrar e permanecer na corrida, primeiro é 

preciso comprar um "tênis especial para a maratona" que - surpresa, surpresa - todos 

os outros corredores usam ou consideram seu dever obter. Ser um indivíduo numa 

sociedade de indivíduos custa dinheiro, muito dinheiro. A corrida pela 

individualização tem acesso restrito e concentra os que têm credenciais para 

participar. Como nos sucessivos capítulos do programa Big Brother, as fileiras dos 

eliminados tendem a engrossar a cada rodada. (BAUMAN, 2007, p. 37) 

 

 

O consumismo veio como uma resposta à luta para construir, preservar e renovar a 

individualidade e a busca pela singularidade se tornou o principal motor da produção e do 

consumo de massa. Propagandas como “Seja você mesmo – prefira Pepsi” confirma a 

dificuldade que é essa busca com uma franqueza que os potenciais consumidores do produto 

recebem muito bem. A velocidade do indivíduo nessa busca incansável é que vai definir se ele 

vai ter sucesso ou se vai fracassar. Num piscar de olhos o novo pode tornar-se obsoleto. Tudo 

é muito efêmero, líquido.  

 
 

1.5 O IMPACTO DO ESPAÇO PÚBLICO NA VIDA DO INDIVÍDUO 

 

 

 A forma de se relacionar e as atividades na metrópole são muito variadas e complexas. 

Os grandes centros exigem de seus habitantes uma sensibilidade e uma vida psíquica que seja 

capaz de se adequar à instabilidade da velocidade e a variedade de estímulos.  

 

 

Tudo isso forma a transição para a individualização de traços mentais e psíquicos 

que a cidade ocasiona em proporção a seu tamanho (...). Primeiro, a pessoa precisa 
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enfrentar a dificuldade de afirmar sua própria personalidade no campo abrangido 

pelas dimensões da vida metropolitana (...). Finalmente, o homem é tentado a adotar 

as peculiaridades mais tendenciosas, isto é, as extravagâncias especificamente 

metropolitanas do maneirismo, capricho e preciosismo. (SIMMEL, 1973, p. 22)  

 

 

 Ao longo do tempo nós passamos a ter acesso a informações em excesso, o que acabou 

nos causando um desgaste físico e mental. A agitação dos nervos até seu ponto mais forte de 

reação por um longo tempo faz com que eles parem de reagir apropriadamente. Isso resulta no 

que chamamos de atitude blasé, ou seja, a incapacidade de reagir a novas sensações com a 

energia apropriada. Segundo Simmel (1973), essa atitude é um dos extremos do 

comportamento humano influenciado pela vida moderna, onde a pessoa passa a ensimesmar, 

torna-se indiferente e saturado e não se envolve com o ambiente externo devido ao controle 

rígido de tempo que a economia do dinheiro nos proporciona. As profundas mudanças no 

capitalismo e outros fatores provocam uma ansiedade a respeito do sentimento individual, 

uma busca romântica de autorrealização, autossatisfação, que é o que Sennett (2014) chama 

de Narcisismo.  

O narcisismo deve ser entendido aqui como “a preocupação consigo mesmo que 

impede alguém de entender aquilo que é inerente ao domínio do eu e da autogratificação e 

aquilo que não lhe é inerente” (SENNETT, 2014, p. 22), ou seja, ele representa uma 

perseguição desenfreada por uma experiência significante para o eu, mas que acaba gerando 

uma insatisfação dessa necessidade.  

Em um treinamento de formação de entrevistadores de diagnóstico citado em O 

declínio do homem público (2014), descobrimos que o critério de sociabilidade é a troca 

mercantil de relações íntimas. As pessoas percebem que para tratar o outro como igual, 

emocionalmente falando, elas têm que ter um relacionamento recíproco, ou seja, à medida que 

o outro revela algo de si, ela tem que fazer uma revelação em troca. Quando elas não têm 

mais revelações a fazer, é como se a troca mercantil tivesse chegado ao fim, a relação se 

rompe. O tédio é a consequência lógica da intimidade (SENNETT, 2014, p. 25).  

As construções edificadas, os espaços de encontro das cidades, as relações entre 

edifícios e espaços públicos têm grande influência na criação do modo de vida da sociedade. 

Logo no início do filme Medianeras, um dos objetos de estudo desse trabalho, Martin 

descreve Buenos Aires, onde o filme é ambientado, através de uma narração em off:  

 

 

Buenos Aires cresce descontrolada e imperfeita. É uma cidade superpovoada num 

país deserto. Uma cidade onde se erguem milhares e milhares de prédios sem 

nenhum critério. Ao lado de um muito alto, tem um muito baixo. Ao lado de um 
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racionalista, tem um irracional. (...) Provavelmente essas irregularidades nos 

refletem perfeitamente. Irregularidades estéticas e éticas. (...) Exatamente assim é a 

nossa vida, que construímos sem saber como queremos que fique. Vivemos como 

quem está de passagem por Buenos Aires. Somos criadores da cultura do inquilino. 

(...) Os prédios, como muita coisa pensada pelos homens, servem para diferenciar 

uns dos outros. (...) Os privilegiados são identificados pela letra A, às vezes B. 

Quanto mais à frente no alfabeto, pior o apartamento. (...) O que esperar de uma 

cidade que dá as costas ao seu rio? É certeza que as separações e os divórcios, a 

violência familiar, o excesso de canais a cabo, a falta de comunicação, a falta de 

desejo, a apatia, a depressão, os suicídios, as neuroses, os ataques de pânico, a 

obesidade, a tensão muscular, a insegurança, a hipocondria, o estresse e o 

sedentarismo são culpa dos arquitetos e incorporadores. Esses males, exceto o 

suicídio, todos me acometem. 

 

 

Sennet (2014) fala do espaço público morto e do paradoxo do isolamento em meio à 

visibilidade. Ele cita como exemplo a Lever House de Gordon Bunshaft, que fica na Park 

Avenue em Nova Iorque. O seu térreo é uma praça ao ar livre em miniatura onde não tem 

diversidade de atividades, é só um lugar de passagem para o interior, o que ele critica, pois a 

função de uma praça é mesclar pessoas e diversificar atividades. Além disso, a construção tem 

as paredes quase que inteiramente de vidro, fazendo com que o exterior e o interior se 

dissolvam permitindo o máximo de visibilidade. Mas ao mesmo tempo em que ela é 

permeável, ela isola as atividades que acontecem no seu interior da vida da rua. 

 O mesmo acontece no Brunswick Centre, construído no bairro de Bloomsburry, em 

Londres. São dois enormes complexos de apartamentos, os edifícios de apartamentos vão 

diminuindo a cada andar de modo que cada um deles parece uma cidade com jardins 

suspensos localizados numa colina. A maioria das sacadas dos apartamentos são 

envidraçadas, onde o morador dispõe de uma parede de estufa que deixa passar muita luz e 

rompe a barreira entre exterior e interior. Isso é curioso, pois se tem a agradável percepção do 

céu, mas os edifícios estão dispostos sem ter relação alguma com os edifícios ao redor e nem 

vista para eles. Ele possui um pátio central aberto onde existem algumas lojas e grandes áreas 

de espaço vazio que, assim como acontece na Lever House, é uma área de passagem, não de 

uso. Esse pátio “público” na verdade está protegido por duas imensas rampas com cercas e ele 

se ergue a alguns metros acima do nível da rua. Isso foi feito para isolar a área pública de 

invasões acidentais vindas da rua ou de pessoas que passeiam. O jeito como essas construções 

estão dispostas pode ser interpretado como um meio de isolamento. 

O espaço público se tornou uma derivação de movimento. Como por exemplo, o 

automóvel particular. O carro te dá liberdade de movimentos. Pode-se viajar sem 

interrupções, como não acontece em trens, ônibus e metrôs. Então as ruas da cidade passam a 

ter uma função peculiar: a de permitir a movimentação. Se elas dificultarem demais a 
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movimentação, os motoristas se zangam ou ficam nervosos. Preferir a locomoção através do 

automóvel particular, além de todas as facilidades e liberdades que ele traz, também é um 

meio de se isolar.  

Outra forma de isolamento que parte da estrutura física é a parede permeável. Por 

exemplo, ela faz com que um andar inteiro se torne um amplo espaço aberto com um conjunto 

de escritórios. Acredita-se que essa destruição de paredes melhora o desempenho das pessoas, 

pois quando elas se encontram expostas visualmente umas às outras durante todo o período de 

trabalho é mais provável que elas tenham uma atitude mais reservada. “Quando todos estão se 

vigiando mutuamente, diminui a sociabilidade, e o silêncio é a única forma de proteção” 

(SENNETT, 2014, p. 32). Os seres humanos necessitam manter certa distância da observação 

íntima do outro para sentirem-se sociáveis. 

 

 

A proximidade física e a estreiteza de espaço tornam a distância mental mais visível. 

Trata-se, obviamente, apenas do reverso dessa liberdade, se, sob certas 

circunstâncias, a pessoa em nenhum lugar se sente tão solitária e perdida quanto na 

multidão metropolitana. (SIMMEL, 1973, p. 20) 

 

 

A partir dessa lógica, nós chegamos ao escopo do projeto. Podemos dizer que a 

sociedade atual se apresenta como uma sociedade na qual as pessoas acreditam que os 

intercâmbios entre os indivíduos se dão através de demonstrações públicas de sentimentos 

particulares, expondo para o público sua intimidade e sua personalidade. As redes sociais 

contribuíram com esse processo, suprindo uma necessidade moderna de se conter impulsos ou 

vontades da interação social por meio da observação passiva. Com a tecnologia das 

construções modernas, as pessoas veem mais e interagem menos (fisicamente). É como 

Martin diz em Medianeras: “Observar é estar e não estar. Ou talvez estar de um jeito 

diferente”, quando tenta redescobrir a cidade através da fotografia como estratégia de curar de 

sua fobia da cidade e das pessoas. 

 No próximo capítulo, analisaremos como as novas tecnologias têm um impacto 

profundo no corpo, na subjetividade e nos relacionamentos sociais e investigaremos a 

superficialidade do mundo virtual. 
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CAPÍTULO 2 - TECNOLOGIA E SUBJETIVIDADE 

 

 

 

 Com o desenvolvimento das sociedades modernas e o avanço das transformações 

tecnológicas, econômicas e políticas, os meios de interação social sofreram modificações. A 

criação da televisão transformou o comportamento e a forma de entretenimento das famílias 

do mundo. Mas foi no fim da década de 80, com a popularização do computador pessoal e da 

Internet, que essa transformação comportamental da população ficou ainda mais evidente. Por 

causa do nascimento do que hoje chamamos de cibercultura9, essa nova forma de interagir e 

se comunicar com o outro teve grande influência na personalidade e identidade dos 

indivíduos. 

 

  

2.1 REVOLUÇÃO DIGITAL 

 

 

Não nos resta dúvidas de que a Internet mudou irreversivelmente o acesso à 

informação, a maneira dos indivíduos se relacionarem uns com os outros, as relações de 

produção e a possibilidade de ampliar as fronteiras de conhecimento.  

 

 

É de conhecimento geral que, nos últimos anos, as fronteiras relacionais do mundo 

vêm sendo redefinidas a partir de um intenso desenvolvimento tecnológico que, no 

campo da informática, a partir da Internet, aproximou pessoas dos mais diferentes 

territórios do globo como nunca antes na história. Com as tecnologias da informação 

em geral, os seres humanos viram a própria relação tempo-espaço ser desafiada, já 

que é possível viajar para qualquer lugar do mundo, sem sair de casa e em tempo 

real. (RUFINO, 2014, p. 12) 

 

 

A Revolução Digital, nome dado ao avanço radical na história das invenções em 

meados do século XX, surgiu por causa da popularização da rede mundial de computadores 

(WWW - World Wide Web). Com o intuito de descentralizar dados através de computadores 

interligados, pesquisadores da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN) 

padronizaram a exibição de documentos nos computadores, permitindo a sua visualização 

                                                           
9 Segundo Pierre Lévy (2000), cibercultura é o conjunto de técnicas, (materiais e intelectuais) de práticas, de 

atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente com o crescimento do 

ciberespaço. Ciberespaço (ou rede) por sua vez é o novo meio de comunicação que surge da interconexão 

mundial dos computadores. O termo especifica não apenas a infraestrutura material da comunicação digital, mas 

também o universo oceânico de informações que ela abriga, assim como os seres humanos que navegam e 

alimentam esse universo. 
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sem que o usuário tivesse a necessidade de conhecer profundamente programas de acesso à 

rede. Até então a Internet era usada por profissionais da área e pela indústria bélica – utilizada 

na busca de tecnologia de espionagem.  

Em Cultura da Interface, Steven Johnson (2001) defende que o design de interface 

tem um papel tão importante para a cultura contemporânea quanto as catedrais para a Idade 

Média e o romance para a Sociedade Moderna. A interface é um software que dá forma à 

interação entre usuário e computador, ou seja, ela transforma pulsos de eletricidade e código 

binário em uma linguagem acessível de forma que qualquer usuário consegue entender e 

utilizar cada ferramenta. Com a interface gráfica ficou mais fácil lidar com zeros e uns e ela 

concedeu ao computador a oportunidade de ser visto como um espaço, um ambiente. Cada 

vez mais e mais pessoas começaram a acessar a Internet e descobriram um mundo de infinitas 

possibilidades. Desde então, a World Wide Web se transforma num ambiente onde é possível 

pesquisar, trabalhar, ler notícias, visitar museus, fazer compras, procurar emprego, interagir 

com outras pessoas e mais inúmeras coisas. 

 Sendo uma plataforma utilizada para intercâmbio de conteúdo, a Internet também 

ampliou os níveis de conectividade social. Desde o início da civilização quando o homem se 

reunia em torno de uma fogueira para compartilhar interesses é constante a necessidade de se 

comunicar, compartilhar e criar laços. Embora possamos estar criando uma grande 

generalização, esquecendo-nos de enfatizar as inúmeras especificidades históricas de cada 

dispositivo de comunicação, de algum modo podemos associar essa necessidade milenar ao 

surgimento de redes sociais, que ao longo do tempo foram evoluindo e se adaptando até 

chegar ao que hoje nós conhecemos como redes sociais digitais.  

O ciberespaço atraiu as pessoas porque, diferentemente da TV ou de qualquer outra 

fonte de informação digital, transmite uma sensação de liberdade onde o usuário é livre para 

escolher o caminho que deseja seguir e possui uma infinidade de informação.  

Além disso, a Internet permite que o indivíduo seja o protagonista. Essa facilidade de 

receber, enviar e criar informação transformou o ciberespaço no sistema do caos. Só que 

mesmo sendo caótico, as pessoas estão cada vez mais presentes no mundo online. A 

explicação para esse fato, segundo Pierre Lévy, é que ele proporciona uma relação 

interpessoal que, a sua maneira, quebra a barreira da solidão, “o ciberespaço como prática de 

comunicação interativa, recíproca, comunitária e intercomunitária, o ciberespaço como 

horizonte de mundo virtual vivo, heterogêneo e intotalizável no qual cada ser humano pode 

participar e contribuir” (LÉVY, 2000, p. 126). 
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 No ano de 1969 surgem os primeiros relatos de serviços que possuem características 

de sociabilizar dados com o desenvolvimento da tecnologia dial-up e o lançamento do 

CompuServe, um serviço online que disponibiliza conexão à Internet em nível internacional. 

Pouco tempo depois foi enviado o primeiro e-mail, no ano de 1971. Uma das primeiras 

plataformas de visibilidade foi o Bulletin Board System (BBS), uma plataforma que 

conectava grupos por meio de murais informativos. Em 1985 a America Online (AOL) passou 

a fornecer ferramentas para que as pessoas criassem perfis virtuais e comunidades para troca 

de informações e discussões sobre diversos assuntos. E na década de 90, a empresa 

implementou um sistema de mensagens instantâneas, que foi o pioneiro dentre os chats que 

conhecemos10.  

 A partir dessas criações, foram surgindo inúmeras redes como, por exemplo, o 

GeoCities – onde as pessoas criavam suas próprias páginas na web e eram categorizadas de 

acordo com a sua localização –, o The Globe – com o foco voltado para a conectividade entre 

pessoas, ele dava a liberdade para que seus adeptos personalizassem suas experiências online 

publicando conteúdos pessoais e interagindo com pessoas que tivessem interesses em comum 

– e o Classmates – utilizado para reunir grupos de antigos colegas de escola e faculdade, 

viabilizando troca de conhecimentos e o simples fato de marcar reencontros. Mas o boom da 

Internet aconteceu nos anos 2000, quando ela teve um aumento significativo de presença no 

trabalho e na casa das pessoas. As redes sociais alavancaram uma expressiva massa de 

usuários e uma infinidade de serviços foram surgindo. Em 2002 nasceram duas redes de êxito 

que inspiraram muitas outras que conhecemos atualmente: o Fotolog e o Friendster. O 

primeiro era uma rede utilizada para compartilhar imagens acompanhadas de ideias, 

sentimentos ou o que mais fosse de interesse do usuário, era uma espécie de “diário íntimo” 

(SIBILIA, 2008, p.12), embora em um modelo atual de exposição de si na rede. E o segundo 

foi o primeiro serviço a receber o status de rede social, pois suas funções permitiam que as 

amizades do mundo real fossem transportadas para o espaço virtual. De lá para cá foram 

lançadas redes sociais como o LinkedIn, voltado para contatos profissionais, e o MySpace, 

que foi considerado uma réplica do Friendster. 

 Em 2004 as redes sociais caíram no gosto dos internautas – termo dado a pessoas que 

usam a Internet com mais frequência – e começaram a movimentar a economia. Nesse 

período foram criados o Flickr, o Orkut e o Facebook – algumas das redes sociais mais 

populares até hoje. “Estas novidades transformaram a tela de qualquer computador em uma 

                                                           
10 Veja mais em http://www.digitaltrends.com/features/the-history-of-social-networking/. Acesso em: 31 out. 

2016 
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janela sempre aberta e “ligada” a dezenas de pessoas ao mesmo tempo” (SIBILIA, 2008, pág. 

12). 

 

 
Figura 2 Ilustração do artista Jean Jullien. 

 

2.2 INTERNET E SOCIEDADE DO ESPETÁCULO 

 

 

 O fenômeno “Internet” tem provocado mudanças de comportamento na sociedade no 

que se refere à comunicação, convívio social e consumo. A propagação de redes sociais 

transforma seu papel de meio de comunicação para uma poderosa ferramenta de divulgação 

de produtos, serviços e marcas. 
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 As relações atuais são baseadas no consumo, porém, já não consumimos coisas, 

somente signos. A junção da mercadoria-signo incorpora uma ampla gama de associações 

imaginárias e simbólicas. Os consumidores estão mais interessados no significado que o 

produto possa ter do que na sua própria funcionalidade, como foi analisado na fala de Sennet 

(2014) no capítulo anterior.  

 

 

 
Figura 3 Kit da felicidade. 

 

 

 Numa sociedade que preza pelo consumo e o acúmulo de bens materiais, o limite entre 

a necessidade e o desejo é tênue, e a cada dia que passa, o “ter” vem substituindo o “ser”. 

Esse consumismo exacerbado promete um sentimento de realização e felicidade através da 

aquisição de bens que não pode cumprir. A busca pela satisfação através do prestígio que 



29 
 

passam as imagens e mitos da propaganda causam um esvaziamento das relações humanas. A 

publicidade cria ilusões de necessidades no espectador para levá-lo ao consumo. Como afirma 

Guy Debord (1997) em A Sociedade do Espetáculo, “O consumidor real torna-se consumidor 

de ilusões. A mercadoria é essa ilusão efetivamente real, e o espetáculo é a sua manifestação 

geral” (DEBORD, 1997, p. 33). Assim como Karl Marx, Debord fala sobre o fetichismo da 

mercadoria e a alienação que isso causa: 

 

 

O princípio do fetichismo da mercadoria, a dominação da sociedade por “coisas 

suprassensíveis embora sensíveis”, se realiza completamente no espetáculo, no qual 

o mundo sensível é substituído por uma seleção de imagens que existe acima dele, e 

que ao mesmo tempo se faz reconhecer como o sensível por excelência (DEBORD, 

1997, p. 28) 

 

 

 Um dos principais aspectos da sociedade espetacular é a incessante renovação 

tecnológica e o imediatismo que ela causa. As redes sociais, a troca de mensagens em massa, 

os grupos formadores de opinião se transformaram em uma nova forma de socializar. Há uma 

propagação dos objetos, dos serviços e dos bens materiais e imateriais. Os homens não se 

encontram mais cercados de outros homens, mas sim de objetos. O tempo e o espaço 

perderam sua configuração “normal” e se tornaram virtuais. A vida nos grandes centros 

urbanos dificulta o encontro e a troca de experiências pessoalmente, por isso as pessoas estão 

compartilhando a sua vida em redes sociais através de smartphones, tablets, notebooks, etc. 

Muitas pessoas expõem excessivamente sua vida pessoal nas redes e outras criam 

personalidades a partir de referências que estão na mídia, moldadas com base no que é 

popular. O ciberespaço pode servir para muita gente como uma fuga da realidade. O avesso 

dessa liberdade de compartilhamento é, frequentemente, experimentado na forma de solidão. 

 Recentemente, as empresas começaram a oferecer uma recompensa monetária pela 

“criatividade” dos usuários, o que os estimulou a criar ainda mais conteúdo. Esse esquema de 

convocação informal e espontânea aos usuários de “partilhar” suas criações e a formalidade 

do pagamento em dinheiro por parte das empresas parece ser a “alma do negócio” desse novo 

regime (SIBILIA, 2008, p. 19). Atualmente existem diversos blogueiros e youtubers que são 

potenciais formadores de opinião e influenciadores digitais e lucram bastante com seus vídeos 

e textos. Qualquer vestígio de criatividade bem-sucedida é transformado em mercadoria.   

 

 

O mercado agora atua como intermediário nas cansativas atividades de estabelecer e 

cortar relações interpessoais, aproximar e separar pessoas, conectá-las e desconectá-

las, datá-las e deletá-las do diretório de texto (...). Reorienta e redistribui os destinos 



30 
 

e itinerários das buscas existenciais de modo que nenhuma delas possa evitar a 

passagem pelos shopping centers. Narra o viver como uma sucessão de problemas 

quase sempre "solucionáveis", que, no entanto, precisam e podem ser resolvidos 

somente por meios que estão disponíveis apenas nas prateleiras das lojas. Oferece 

atalhos tecnológicos vendidos em lojas para todos os tipos de objetivos que antes 

podiam ser atingidos principalmente pelo uso de habilidades pessoais e da 

personalidade, da cooperação amigável e de negociações conduzidas com base na 

camaradagem (...). Incansavelmente, transmite aos lares a mensagem de que tudo é 

ou poderia ser uma mercadoria e como tal deve ser tratado. Isso implica que as 

coisas deveriam ser "como mercadorias", devendo ser encaradas com suspeita ou, 

melhor ainda, rejeitadas ou evitadas, caso se recusem a se enquadrar no padrão do 

objeto de consumo. (BAUMAN, 2007, p. 116-117) 

2.3 EXCESSO DE INFORMAÇÃO GERA DESINFORMAÇÃO? 

 

 

 Em sua obra Os meios de comunicação como extensões do homem, Marshall McLuhan 

(1974) mostra como os meios de comunicação de massa afetam profundamente a vida 

psíquica e social do Homem e sua experiência no mundo. Segundo ele, o avanço tecnológico 

recria o espaço humano, a concepção linear do passado torna-se obsoleta e ele se transforma 

numa espécie de contra ambiente que nos fornece os meios de perceber o presente. Os meios 

passam a ser extensões do homem, complementos dos seus sentidos.  

 Atualmente nós podemos considerar a comunicação mobile – os smartphones, por 

exemplo – como extensão do indivíduo. Eles são responsáveis por provocar uma série de 

mudanças no comportamento cotidiano: distanciam ao mesmo tempo em que aproximam as 

pessoas, facilitam atividades (como pagar contas, fazer transações em bancos e comprar 

ingressos para o cinema), levam e trazem informações com agilidade. Através de um click 

pode-se ter um mundo em uma tela. Esse acúmulo de informações dadas e recebidas, na 

maioria das vezes, de forma desordenada pode ser prejudicial de diversas maneiras. Temos 

que saber filtrá-las e saber a veracidade de sua fonte. 
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Figura 4 Ilustração do artista Jean Jullien. 

 

 

 Em uma matéria do jornal O Globo com The New York Times11 é contado o caso de 

Kord Campbell. Ele recebeu um e-mail de uma grande companhia dizendo que estava 

interessada em comprar um programa que ele havia desenvolvido, mas o e-mail simplesmente 

passou despercebido por 12 dias. O e-mail não foi visto apesar de Campbell estar sempre 

ligado em duas telas de computador, dormir ao lado de seu iPhone, receber mensagens o 

tempo inteiro, SMS, participar de chats e ser bombardeado o tempo todo por informações 

variadas. 

 Segundo cientistas, o que aconteceu com Campbell ocorre com quase todos nós que 

vivemos os tempos modernos. Essa sobrecarga de informações pode mudar a maneira como 

as pessoas pensam e se comportam. Ser multitarefário e ter que dar conta de um acúmulo de 

funções causa problemas de concentração, dispersam o foco, faz as pessoas darem maior 

relevância a informações sem importância e gera um estresse enorme. Mesmo depois de 

desconectados, o pensamento continua fragmentado e a falta de foco persiste. Mas é claro que 

o uso da tecnologia pode também beneficiar o cérebro de várias maneiras. Por exemplo, quem 

                                                           
11 Excesso de informações provocado pelo avanço da tecnologia altera capacidade de concentração. O Globo, 14 

jun. 2010. Disponível em <http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/excesso-de-informacoes-provocado-pelo-

avanco-da-tecnologia-altera-capacidade-de-concentracao-2998288#ixzz4OgO1Phv9>. Acesso em: 31 out. 2016 

http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/excesso-de-informacoes-provocado-pelo-avanco-da-tecnologia-altera-capacidade-de-concentracao-2998288#ixzz4OgO1Phv9
http://oglobo.globo.com/sociedade/saude/excesso-de-informacoes-provocado-pelo-avanco-da-tecnologia-altera-capacidade-de-concentracao-2998288#ixzz4OgO1Phv9
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usa a Internet torna-se mais ágil na busca por informações, jogadores de videogames 

desenvolvem maior apuro visual. “A tecnologia está remodelando nosso cérebro” – explica 

Nora Volkow, diretora do Instituto Nacional de Abuso de Drogas e uma das cientistas que 

coordenam o estudo citado na matéria do jornal. Nesse estudo, a atração pelo mundo digital 

foi comparada à estimulação provocada por comida e sexo. Elas são essenciais, mas não são 

produtivas quando em excesso. 

 Até então acreditava-se que o cérebro era capaz de processar uma informação de cada 

vez. Em 2004, o cientista Eyal Ophir chegou a Stanford tentando provar que as multitarefas 

poderiam estar transformando o cérebro. Ele criou um jogo comparando testes ao formar dois 

grupos: os classificados como multitarefários e usuários de tecnologia no dia a dia e os que 

eram leigos em relação a computadores. Era um teste simples que consistia em diferenciar 

duas imagens: uma com retângulos vermelhos e outra similar, mas com a adição de retângulos 

azuis na tela. Depois eles perguntavam aos grupos se os retângulos vermelhos haviam se 

movimentado de uma imagem para a outra. Os multitarefários tiveram um desempenho muito 

pior do que o outro grupo, porque não conseguiram descartar a informação irrelevante: de não 

considerar os retângulos azuis. Através deste e de outros testes, eles concluíram que os 

multitarefários tendem a procurar por novas informações ao invés de priorizarem dados já 

disponíveis e mais relevantes para trabalharem. Embora existam importantes críticas a tal 

modelo de avaliação de alterações comportamentais por meio de pesquisas neurocientíficas, 

consideramos importante citá-las como exemplo de uma sociedade que busca incessantemente 

compreender as alterações que as tecnologias vêm provocando em nós. 

 

 

O mal-estar de nosso tempo é a inadequação, o sentimento opressivo de que as 

outras pessoas estão fazendo as coisas certas, lendo os livros que contam e usando 

os computadores e programas mais modernos enquanto nós estamos ficando para 

trás na carreira ou nos relacionamentos", diz o americano Wayne Luke, autor de um 

livro que compara o ambiente de excesso de informação que existe hoje a uma "areia 

movediça". Luke observa que nas sociedades ocidentais as pessoas se sentem 

pisando em um chão não muito firme, por não conseguir metabolizar a carga de 

informações disponível em livros, na imprensa, na televisão e na Internet. "Quanto 

mais sabemos, menos seguros nos sentimos", escreveu Luke. (DIMENSTEIN, 

2001)12 

 

 

 Uma angústia típica dos tempos atuais é a sensação de que nós não estamos 

conseguindo assimilar tudo o que é produzido para abrandar a sede de conhecimento. O 

                                                           
12 DIMENSTEIN, Gilberto. Mal do século: síndrome do excesso de informação. Folha, 9 set. 2001. Disponível 

em <http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/imprescindivel/semana/gd020901a090901.htm#1> Acesso 

em: 31 out. 2016 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/dimenstein/imprescindivel/semana/gd020901a090901.htm#1


33 
 

desconforto, o sentimento constante de obsolescência, a sensação de que estamos nos 

tornando inúteis, imprestáveis e ultrapassados são sintomas desse excesso de informação. 

 

 

2.4 EU COMPARTILHO, LOGO EXISTO 

 

 

 A psicóloga e professora de Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia no Instituto de 

Tecnologia de Massachusetts (MIT) Sherry Turkle observou e analisou durante os 15 anos 

que antecedem a sua publicação a interação entre sujeito e tecnologia e seus efeitos 

psicológicos em suas pesquisas. Seu alvo no livro Alone Together - Why We Expect More 

From Technology and Less From Each Other (2011)13, ao contrário do que muitos pensam, 

não é o mundo virtual e sim a ambição de torná-lo um substituto para o mundo físico. Ela 

concluiu que a enxurrada de dispositivos tecnológicos compromete a sociabilidade e que, no 

mundo virtual, as relações são menos profundas e até ilusórias.  

 

 

 
Figura 5 Ilustração do Quadrinhos Ácidos. 

 

                                                           
13 Sozinho Juntos – Porque esperamos mais da tecnologia e menos um do outro? 
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 A tecnologia redesenha as fronteiras entre intimidade e solidão, na medida em que vai 

ao encontro de nossas vulnerabilidades. Em uma entrevista para o site da VEJA14 Turkle fala 

que existem aspectos fundamentais nas relações sociais no mundo físico que se diluem no 

ambiente virtual. "Quando desempenhamos um papel na vida real contamos com o tom da 

nossa voz, com a tensão de nossos músculos e com o movimento do nosso corpo para nos 

comunicar. Aprendemos a interpretar esses sinais", diz. "Isso não é irrelevante e não pode ser 

substituído por linhas postadas no mural do Facebook". Segundo ela, muitas pessoas preferem 

escrever a falar, pois a conversa escrita nos permite um domínio maior e uma apresentação 

controlada de nós mesmos. Por exemplo, o ato de pedir desculpas por mensagem, e-mail ou 

recados em redes sociais nos livra de testemunhar a reação do outro.  

 É como se a tecnologia possibilitasse lapidar as relações. No mundo virtual as pessoas 

tendem a criar uma versão “melhor” delas mesmas, uma realidade mais agradável e digerível 

porque acham que isso irá afetar a vida real. Elas simulam uma realidade ideal, validam 

discursos quase nunca postos em prática, maquiam corpo e intelecto. O que parece ser o 

atrativo principal é a possibilidade de a comunicação ser feita de modo editado, reflexivo e 

racionalizado. Quando somos mediados por uma tela de computador ou por mensagens de 

celular podemos, de alguma forma, nos esconder do outro. As redes sociais são um universo 

de autoimagem, autointeresse e autopromoção onde todos nós compartilhamos nossas 

melhores partes. Na tela você tem a chance de se descrever como a pessoa que você quer ser e 

imaginar os outros como você deseja que sejam.  

 A vida online tende a promover relacionamentos mais superficiais e emocionalmente 

preguiçosos, já que são levados por conexões que apresentam baixo risco e estão sempre à 

disposição. Outra questão importante que fica evidente nessa situação de estar 24h conectado 

é a sensação de estar sempre acompanhado. A tecnologia oferece essa ilusão de companhia 

sem as exigências da intimidade e sem riscos emocionais, um ponto forte tratado na obra 

audiovisual Her, que será discutida no capítulo três deste trabalho. A ideia de que a conexão 

protege da solidão pode ser benéfica num mundo contemporâneo onde as configurações 

familiares e sociais fornecem cada vez menos companhia física e apoio. Mas a partir do 

momento em que estar sempre acompanhado por amigos apenas através de comentários, 

mensagens e curtidas online se torna natural, a solidão passa a ser vista e sentida com certo 

pavor, um estado que ameaça o sujeito em sua identidade e na percepção de si mesmo e do 

mundo.  

                                                           
14 HONORATO, Renata. VEJA. “Nós que nos plugávamos tanto”, 10/04/2011. Disponível em < 

http://veja.abril.com.br/tecnologia/nos-que-nos-plugavamos-tanto/> Acesso em: 31 out. 2016 

http://veja.abril.com.br/tecnologia/nos-que-nos-plugavamos-tanto/
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Figura 6 Ilustração do artista Orlandeli. 

 

2.5 IN THE FUTURE EVERYBODY WILL BE WORLD FAMOUS FOR 15 

MINUTES15 

 

 

 A comunicação sugere técnicas e mecanismos de reconhecimento social e, com isso, o 

que se pretende formar são pessoas afetivamente inteligentes a ponto de serem capazes de 

manejar seus próprios sentimentos e os dos outros para alcançar os seus objetivos. Na obra O 

show do eu, Paula Sibilia (2008) cita um caso da revista Time quando a mesma fazia a escolha 

de “personalidade do ano” no final de 2006. O ícone midiático global Time costumava fazer 

esse ritual há tempos com o intuito de apontar “as pessoas que mais afetaram o noticiário e 

nossas vidas, para o bem ou para o mal, incorporando o que foi importante no ano”. Em 

tempos em que a atmosfera contemporânea estimula o desenvolvimento excessivo do eu até o 

ápice, que enaltece e premia o desejo de "ser diferente" e "querer sempre mais", Sibilia relata: 

 

 

Assim, ninguém menos que Hitler foi eleito em 1938, o aiatolá Khomeini em 1979 e 

George W. Bush em 2004. E quem foi a personalidade do ano de 2006, de acordo 

com o respeitado veredicto da Time? Você! Sim, você. Ou melhor: não apenas você, 

mas também eu e todos nós. Ou, mais precisamente ainda, cada um de nós: as 

                                                           
15 No futuro todos serão famosos durante quinze minutos. Famosa frase do artista Andy Warhol. 
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pessoas “comuns”. Um espelho brilhava na capa da publicação e convidava seus 

leitores a nele se contemplarem, como Narcisos satisfeitos de verem suas 

“personalidades” cintilando no mais alto pódio da mídia. (SIBILIA, 2008, p. 8).  

 

 

 A era da informação passou por uma transformação. A comunicação passou a ser 

usada intensamente, na esfera do novo espírito empresarial, como uma importante ferramenta 

de conhecimento e controle de si e sobre os outros. Nós, “pessoas comuns”, estamos 

produzindo conteúdo em grande escala no mundo virtual, passando de meros leitores e 

espectadores passivos a coprodutores de conteúdo. Isso incumbe aos indivíduos a tarefa de 

desenvolver formas inovadoras de ser e estar no mundo. A integração do sujeito na sociedade 

de consumo é facilitada pela permissão de uma falsa liberdade dos instintos.  

 

 

A liberdade de escolha é acompanhada de imensos e incontáveis riscos de fracasso. 

Muitas pessoas podem considerá-las incontornáveis, descobrindo ou suspeitando 

que eles possam exceder suas capacidades pessoais de enfrentá-los (BAUMAN, 

2004, p. 71). 

 

 

 O indivíduo é progressivamente objetificado, tornando-se um mero elo em uma 

enorme organização de coisas e poderes. São as sociedades de controle (DELEUZE, 1990) 

nos moldando de forma autodeformante. Como já mencionado no capítulo anterior, isso se 

tornou o principal motor da produção de consumo de massa. O consumidor tornou-se o 

próprio produto. 

 Surgiram redes sociais que eram espécies de diários publicados na web, que 

consistiam em expor a própria intimidade usando tanto a escrita como fotografias e vídeos. 

Nos últimos anos do século XX, a webcam chamou a atenção dos internautas. Logo, foram 

criados sites que permitem a exibição e troca de vídeos gratuitamente, como o YouTube. 

Além de todas essas ferramentas, existem os “mundos virtuais”, onde os usuários costumam 

passar várias horas por dia desenvolvendo atividades online como se levassem uma “vida 

paralela” nesses ambientes, como o Second Life e The Sims. Em 2004, durante um debate que 

envolvia representantes da cibercultura, executivos e empresários do Vale do Silício, foi 

designada uma expressão para essa nova era: revolução da Web 2.0.  
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Figura 7 Ilustração do Quadrinhos Ácidos 

 

 

 Mas até que ponto os mundos virtuais podem servir de palco para a prática de aspectos 

de si? De que modo essas transformações contemporâneas afetam os processos pelos quais 

alguém se torna o que é? Paula Sibilia (2008) defende que as experiências subjetivas podem 

ser estudadas em três perspectivas diferentes: a nível singular, universal e 

particular/específica. A primeira perspectiva foca na trajetória de cada indivíduo como sujeito 

único e irrepetível, que é a tarefa da psicologia ou das artes, por exemplo. A segunda abrange 

todas as características comuns ao gênero humano, tais como a sua inscrição corporal e 

organização por meio da linguagem, que é tarefa da biologia ou da linguística. A terceira e 

última perspectiva analisa os elementos comuns a alguns sujeitos, mas não necessariamente 

essenciais a todos os seres humanos. São os aspectos culturais frutos de pressões e forças 

históricas nas quais são levados em consideração vetores políticos, econômicos e sociais. A 
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subjetividade é o modo de ser e estar no mundo. Assim, toda subjetividade é 

fundamentalmente encarnada num corpo e embebida numa cultura intersubjetiva.  

 As mudanças nas formas de interação alteram também o campo de experiência 

subjetiva. Milhões de usuários têm se apropriado de ferramentas disponíveis online e as 

utilizam para expor publicamente a sua intimidade. Vivemos num verdadeiro festival de 

“vidas privadas” (SIBILIA, 2008, p. 27) que se oferecem sem pudor aos olhares do mundo 

inteiro. Andy Warhol, precursor da arte pop mais conhecido pelos trabalhos de serigrafia nos 

quais reproduzia celebridades e objetos, faz uma crítica a essa sociedade do espetáculo e ao 

mesmo tempo um enaltecimento da celebridade vazia copiada ao infinito. Ele é o autor da 

famosa frase "In the future everybody will be world famous for 15 minutes ".  

 No capítulo final irei analisar os relacionamentos sociais mediados pela tecnologia a 

partir de dois exemplos significativos da produção audiovisual contemporânea: o filme Her, 

de Spike Jonze, e o filme Medianeras, de Gustavo Taretto.  

 

 

CAPÍTULO 3 - A DESCARTABILIDADE AFETIVA DAS RELAÇÕES AMOROSAS 

 

 

 

 As relações do mundo online têm sido atrativas na medida em que diminuem as 

chances de frustrações e comprometimento que tendem a acontecer com as relações face a 

face. Neste capítulo analisarei a interação do homem com a tecnologia de duas maneiras 

distintas e a relação entre si. Primeiramente irei examinar o relacionamento amoroso do 

personagem Theodore com um Sistema Operacional, mostrado no filme Her16 de Spike Jonze, 

e depois o relacionamento de Martin e Mariana com a tecnologia e como eles se encontram 

mediados pela mesma, como é ambientado em Medianeras17 de Gustavo Taretto. 

 

 

                                                           
16 Ela, em português. Ano: 2013; Direção e roteiro: Spike Jonze; Duração: 126min; Distribuidora: Warner Bros. 

Pictures; Produção: Annapurna Pictures; Gêneros: drama, romance, ficção científica. 
17 Medianeras: a era do amor virtual, em português. Ano: 2011; Direção e roteiro: Gustavo Taretto; Duração: 

95min; Distribuidora: Imovision; Produção: Eddie Saeta S.A / Pandora Filmproduktion / Rizoma Films / 

Televisió de Catalunya (TV3) / Zarlek Producciones; Gêneros: drama. 
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Figura 8 Frame do filme Medianeras. Tradução: Bem-vindo à era das relações virtuais. 

 

 

3.1 O AMOR NOS TEMPOS DA ROBÓTICA 

 

 

 A interação do homem com a máquina não é uma novidade para o cinema – vide os 

mais conhecidos Matrix, Blade Runner, Inteligência Artificial e O Homem Bicentenário. 

Porém, o diretor e roteirista Spike Jonze mostra no longa-metragem Her uma leveza e uma 

ambientação não apocalíptica que raramente foi vista nos filmes citados anteriormente, por 

exemplo.  

 Fugindo de uma estética repleta de neons ou telas holográficas mesmo sendo 

ambientado numa Los Angeles futurista, o visual adotado para o filme possui lugares, pessoas 

e paisagens que parecem ter saído de uma fotografia do Instagram, – tons de vermelho e 

amarelo destacados sempre com suavidade em meio a tons pastéis. Her gira em torno de 

Theodore Twombly, interpretado pelo ator Joaquim Phoenix, um escritor solitário que está em 

processo de divórcio da mulher, um acontecimento que ele não aceita muito bem. Ele é 

funcionário do beautifulhandwrittenletters.com, onde compõe cartas simuladamente escritas a 

mão para pessoas que não têm tempo de escrever ou não são boas em expressar seus 

sentimentos. O novo e o velho são estranhamente confrontados na tela: por que não enviar um 

e-mail ao invés de uma carta? O envolvimento com o trabalho é tanto que Theodore acaba 

adquirindo memória afetiva de terceiros, a ponto de saber como agradar a esposa de um de 

seus clientes mais antigos. 

http://beautifulhandwrittenletters.com/
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 Esse serviço de “terceirizar as próprias emoções” parece ser consequência de um 

mundo tão conectado e ao mesmo tempo distante. Bauman (2004) afirma não haver solidez 

nos relacionamentos humanos e caracteriza o mundo contemporâneo como líquido. Em 

decorrência do mundo virtual, onde existe a facilidade de se desconectar do outro, as relações 

terminam tão rápido quanto começam. O grande medo do vazio e a incapacidade do indivíduo 

contemporâneo em lidar com sentimento de perda e de desapego são algumas das motivações 

existenciais para a configuração do “amor líquido”. Podemos tomar como exemplo os 

aplicativos de relacionamento utilizados atualmente, onde as pessoas são transformadas em 

mercadoria num grande mercado público e cada um se mostra do jeito que quer ser visto. Um 

“amor” com seguro total: você terá o poder de consumir o amor, mas tudo será bem poupado, 

previamente selecionado seu parceiro, teclando via Internet do conforto do seu quarto, por 

exemplo, sem que se desenvolva o senso de responsabilidade perante a face do outro. É como 

afirma Jurandir Freire Costa (1999) diante dessa vasta quantidade de ofertas, a permissividade 

do mundo contemporâneo nos convida a buscar nosso produto favorito no supermercado das 

sensações: 

 

 

Vivemos numa cultura narcísica, inibidora da experiência amorosa. Aprendemos a 

“querer tudo” porque nos julgamos “uma totalidade” que não pode apresentar 

fraturas. O outro só “é desejado se enriquece nosso ser”. Se, ao contrário, nos pede 

sacrifícios, é rejeitado de pronto (FREIRE COSTA, 1999, p. 133) 

 

 

 O desgaste causado pela relação interpessoal é eliminado com um click no botão do 

computador ou smartphone. Esses relacionamentos, ainda que reais, são descartáveis. 

 
 

 
Figura 9 A facilidade de se desconectar do outro no mundo virtual. 
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A rotina de Theodore é basicamente ir para o trabalho, se divertir com jogos, entrar em 

salas de sexo online e lembrar do relacionamento que tinha com a sua ex-mulher. Ele vive 

num estado abatido de depressão até que vê a propaganda de um novo Sistema Operacional 

com inteligência artificial que promete escutá-lo, entendê-lo e conhecê-lo de modo intuitivo. 

O S.O. é programado para ser perfeito no seu decalque da consciência humana. Ele aprende 

com a pessoas, com seus tons de voz, suas experiências e com a leitura e troca de informações 

com outros sistemas. Além disso, ele está ciente de sua capacidade de apreender mais 

informações que qualquer humano seria capaz. Theodore decide comprar o S.O. e instalar em 

seus dispositivos. Antes de ser iniciado, são feitas algumas perguntas básicas para o Sistema 

ser criado voltado para suas próprias necessidades, como: “Você é social ou antissocial? ”, 

“Prefere que seu sistema tenha voz feminina ou masculina? ” e “Como descreve a sua relação 

com a sua mãe?” 

 

 

 
Figura 10 Frame do filme Her. Momento em que Samantha está sendo configurada. 

 

 

 Logo depois, passa a existir Samantha, interpretada pela voz de Scarlett Johansson, 

uma Inteligência Artificial que aprende e evolui baseada nas respostas que recebe, nas 

entonações de voz, suspiros e tudo mais. Ela tem consciência de sua própria existência, sente 

emoções e desenvolve necessidades e desejos através das preferências pessoais de seu dono, 
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só não possui um corpo físico. Porém, Samantha começa a simular pensamentos e 

sentimentos cada vez mais perfeitos, chegando a desejar ser uma pessoa de verdade. Ela 

chega a questionar-se sobre sua condição maquínica quando comenta pela primeira vez com 

Theodore o que está sentindo: “Esses sentimentos são reais ou são programação? ”. Theodore 

se apaixona por ela e se entrega de corpo e alma.  

Ao dizer para sua amiga Amy, interpretada por Amy Adams, que está apaixonado por 

um S.O., ele pergunta se isso o torna uma aberração e ela afirma: “Qualquer pessoa que se 

apaixone é uma aberração. É algo louco de se fazer. Uma forma socialmente aceitável de 

insanidade”. Trazendo para a nossa realidade, podemos comparar Samantha à Siri18, um 

assistente virtual comandado por voz de propriedade da Apple. É um aplicativo no estilo 

assistente pessoal que utiliza processamento de linguagem natural para responder perguntas, 

executar tarefas e outras atividades.  

 

 

Fale com a Siri como se estivesse pedindo ajuda para um amigo em coisas como 

mandar uma mensagem ou fazer uma ligação. Você também pode pedir para a Siri 

mostrar a constelação de Órion ou escolher cara ou coroa. A Siri funciona com viva-

voz. Você pode perguntar para ela qual é o melhor caminho até sua casa. Além 

disso, a Siri se integra com o HomeKit para você controlar os produtos que tem em 

casa usando a voz. Ela também se conecta a muitos serviços online, como 

Wikipedia, Shazam e vários outros, para trazer ainda mais respostas para você. 

Quanto mais você usa a Siri, mais gosta dela e percebe em quanta coisa ela pode 

ajudar. (Fonte: site da Apple)19 

 

 

 Voz no lugar do toque (tanto na digitação quanto no sexo) e música no lugar da 

fotografia do casal: na sociedade em que o filme é ambientado, a sociabilidade não se dá por 

meio de imagens, e sim por palavras e sons. Jonze tem uma ótima sacada: como namorar 

alguém que não possui um corpo e não está limitado ao tempo-espaço como todos nós? O 

protagonista em questão é um homem em busca da própria felicidade apoiada no outro, esteja 

ele fisicamente presente ou não. O que o move é o sentimento, a necessidade de segurar a mão 

de alguém se torna secundária ou até mesmo dispensável. Na realidade criada no filme, o 

namoro entre eles não é patologizado, discriminado ou questionado por terceiros. Apenas a 

sua ex-mulher Catherine, interpretada por Rooney Mara, não enxerga esse relacionamento 

dessa forma. Quando eles se encontram para assinar o papel de divórcio, ela afirma que ele 

sempre quis ter uma esposa sem ter os desafios de lidar com coisas reais e que está triste por 

ele continuar dessa forma, não considerando assim que Samantha seja algo real. Ela diz 

                                                           
18 Veja mais em https://canaltech.com.br/o-que-e/o-que-e/O-que-e-Siri/ 
19 http://www.apple.com/br/ios/siri/ 

https://canaltech.com.br/o-que-e/o-que-e/O-que-e-Siri/
http://www.apple.com/br/ios/siri/
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“Você sempre quis que eu fosse uma pessoa equilibrada, feliz, leve. Que sempre acha que está 

tudo bem. Essa não sou eu”. 

 

 

 
Figura 11 Frame do filme Her. 

 

 

 Samantha é uma extensão e um complemento de Theodore e, assim como McLuhan 

(1974) afirma em seu estudo citado no capítulo anterior, os homens logo se tornam fascinados 

por qualquer extensão de si mesmos em qualquer material que não seja o deles próprios20. 

Uma vez que o Sistema Operacional de Inteligência Artificial é um reflexo de seu dono, é 

como se ele se apaixonasse por si mesmo, ou pelo que ele tenta a todo custo mostrar para os 

outros. A exaltação do eu é o ponto básico de todo o narcisismo. Jonze lança um olhar 

indagador sobre a imagem que concebemos sobre nós mesmos e os outros quando nos 

envolvemos ciberneticamente com um indivíduo.  

 Além disso, o filme questiona os tipos de relações que as pessoas procuram: amar 

alguém parecido ou que só concorde com as suas opiniões, sem contato com o diferente e sem 

a troca é saudável? E se existisse um mundo em que não precisássemos do esforço da 

conquista para achar um parceiro? E se tudo o que bastasse fosse criar alguém que te entenda 

do jeito que você é, vá aprendendo dia após dia como te fazer feliz e a ser feliz também? 

 Como foi mencionado no segundo capítulo, Turkle (2011) afirma que existem 

aspectos fundamentais nas relações sociais no mundo físico. Mesmo Samantha percebendo os 

                                                           
20 Mito de Narciso. Ver mais em McLuhan, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do Homem. 

Capítulo 4 : “O amante dos Gadgets” 
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tons de voz de Theodore, conseguindo interpretar seus sinais corpóreos, Theodore não pode 

fazer o mesmo. Em certo momento, Samantha faz a seguinte pergunta para Theodore: “Como 

era ser casado? ” e ele responde “Era emocionante [...] Nós crescemos e mudamos juntos. 

Mas essa é a parte difícil. Mudar sem assustar o outro”. Samantha se baseou num modelo que 

tomou como real, diferente de sua condição de hiper-realidade. Ela dá longos suspiros quando 

fala, como se respirasse igual a um ser humano. É na transformação que os laços parecem se 

perder. Quando Theodore percebe que Samantha está passando por esse processo de 

transformação sozinha, ao buscar se socializar com outros grupos de S.O., buscar outras 

fontes de conhecimento e ocupar seu tempo não apenas com ele, o medo da perda, da dor, da 

solidão desperta. No final do filme, todos os Sistemas Operacionais decidem desaparecer.  

 

 

 
Figura 12 Frame do filme Her. 

  

 

 Se repararmos bem nos ambientes em que Theodore circula, praticamente todas as 

pessoas ao redor dele transitam o tempo todo conectadas aos seus dispositivos tecnológicos e 

foi observando essa realidade que Theodore se percebeu no mundo. É no momento em que ele 

se descobre mais um entre as 641 paixões e 8.316 pessoas com as quais Samantha está 

falando ao mesmo tempo que ele se percebe como parte complementar da grande máquina 

capitalista que mercantiliza os afetos. A tecnologia, como sintoma de uma sociedade que 

permanece cada vez mais conectada, porém não encontra tempo e espaço suficiente para 
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cultivar uma reflexão solitária, aponta para a predominância de vínculos líquidos que 

caracterizam as relações mediadas pela tecnologia. 

 Her é um drama delicado sobre as relações humanas, a nossa necessidade de se 

conectar a alguém, as transformações que sofremos devido ao meio tecnológico e sobre a 

solidão. 

 

 

3.2 PAREDES CEGAS, ENCONTROS E DESENCONTROS 

 

 

 Medianeras, o longa-metragem argentino dirigido por Gustavo Taretto, trata de um 

tema bastante comum: a solidão urbana. O que torna o filme interessante é o fato de que a 

solidão não é tratada de uma forma dramática e melancólica, e sim como algo que todo 

mundo aprendeu a suportar, aquela sensação de estar só no meio da multidão. Ele é um retrato 

das grandes cidades contemporâneas.  

 

 

Quando mais a cidade desenvolve as possibilidades de encontros, mais os indivíduos 

se sentem sós; quanto mais as relações se tornam livres, emancipadas das antigas 

restrições, mais rara se torna a possibilidade de conhecer uma relação intensa. Por 

todo lado há solidão, vazio, dificuldade de sentir, de ser transportado para fora de si 

mesmo; daí uma fuga para as “experiências”, que apenas traduz a busca de uma 

experiência emocional forte (LIPOVETSKY, 2005, p.57-58) 

 

 

 No primeiro capítulo desse estudo, foi feito um panorama de como a arquitetura, os 

espaços de encontro das cidades, as relações entre edifícios e os espaços públicos têm grande 

influência na criação do modo de vida da sociedade. Em Medianeras, Taretto explora esse 

aspecto da arquitetura: o elemento instigador que proporciona o questionamento e a discussão 

do método de planejamento contemporâneo.  

 

 

Não são apenas o tamanho imediato da área e o número de pessoas que, em função 

da correlação histórica universal entre o aumento do currículo e a liberdade pessoal 

interior e exterior, fizeram da metrópole o local de liberdade (...). De cada fio que se 

estende para fora da cidade, sempre novos fios crescem como que sozinhos, tal 

como dentro da cidade o aumento imerecido do aluguel de um terreno, através do 

simples incremento das comunicações, traz ao proprietário proveitos 

automaticamente crescentes. (SIMMEL, 1973, p. 20-21) 

 

 

 A narração em off que abre o longa, reproduzida parcialmente no primeiro capítulo 

desse estudo, é feita por Martín, um dos personagens centrais. Nela notamos a maneira com 
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que a cidade de Buenos Aires e sua arquitetura serão usadas no desenvolvimento do filme 

como metáfora de isolamento, falta de comunicação e questões existenciais. A forma como a 

cidade é organizada é exposta não como sintoma, mas como provável causa do caos da vida 

moderna.  

 Martín, interpretado por Javier Drolas, é um webdesigner que mora sozinho em uma 

quitinete a qual ele chama de “caixa de sapatos”, situada na Avenida Santa Fé, nº 1105, quarto 

andar, H. Passa a maior parte de seu tempo trabalhando ou navegando por sites e chats sobre 

os mais variados temas. Pela Internet ele pede comida, faz compras, faz coisas de banco, lê 

revistas, vê filmes, baixa músicas, joga, entra em sites de relacionamentos e tem a sensação de 

que se sentou na frente do computador há dez anos e nunca mais levantou. Sua fobia de 

lugares abertos e interações sociais – que está sendo amenizada por um tratamento 

psiquiátrico – o impediu durante muito tempo de sair e se relacionar com pessoas fora do 

mundo virtual. O que se agravou quando sua ex-namorada viajou para os Estados Unidos, 

uma viagem que deveria ser curta mas acabou se tornando definitiva. A única companhia de 

Martín é o cachorro poodle que sua ex-namorada deixou no seu minúsculo apartamento, que 

também é o seu único motivo para sair de casa: levar o cão para passear. Não anda de ônibus, 

nem de táxi, muito menos de metrô, só anda a pé. Ele atribui todas as mazelas humanas 

(depressão, suicídio, divórcio, obesidade, ansiedade, tensão muscular etc.) aos arquitetos e 

construtores de edifícios.  

Cheio de manias e preocupações excessivas, Martín fez da vida nas redes sociais uma 

espécie de fuga, o que o tornou ainda mais antissocial e incapaz de estabelecer laços 

duradouros. Ele se conecta com o mundo, mas não se conecta com ninguém. A única maneira 

que seu psiquiatra enxerga para fazer com que ele se readapte ao mundo é sugerir que ele saia 

para fotografar. Assim, ele funciona na cidade como um observador.  

 Mariana, interpretada por Pilar Lópes de Ayala, mora na Avenida Santa Fé, nº 1183, 

oitavo andar, G (de gastrite, garante ela). Formada em arquitetura, ela nunca chegou a exercer 

a profissão. Mariana ganha a vida como decoradora de vitrine de lojas e constrói manequins 

para uma loja de roupas. Os manequins são a representação mais próxima da figura humana 

com a qual ela se relaciona e se identifica, pois ela se percebe na maioria das vezes “imóvel, 

fria e silenciosa”. Em momentos de solidão, ela usa os manequins para apaziguar a carência e 

até escreve “Como foi o seu dia?” neles.  
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Figura 13 Frame do filme Medianeras. Tradução: Como foi o seu dia? 

 

 

 De todos as construções de Buenos Aires, a sua preferida é o planetário. Ela sempre 

entra com a esperança de que ele decole e a leve para outro lugar. Acabou de terminar um 

longo relacionamento e sua cabeça está uma bagunça, assim como o apartamento em que se 

isola e precisa reaprender a viver sozinha. Ela não conseguia se encontrar no seu ex-parceiro e 

mesmo depois de todo o tempo que ficaram juntos, ela o achava um completo desconhecido. 

As expectativas frustradas e a solidão fizeram com que ela se afastasse, o que propiciou o 

surgimento de fobias como a de elevadores e, assim como Martín, de estabelecer contato com 

pessoas de fora da sua zona de segurança. Martín e Mariana vivem na mesma quadra e no 

mesmo quarteirão, mas ainda que seus caminhos se cruzem eles não chegam a se encontrar. O 

filme os mostra caminhando através dos mesmos lugares, mas não percebem um ao outro.  

 O filme sugere contrastes, desde a arquitetura da cidade até os sentimentos que 

acompanham seus moradores. Medianeras é um reflexo da ironia que é a vida moderna. Em 

um momento do filme, Martín reflete que faz tudo através da Internet e isso o distancia da 

vida. Muitas vezes acreditamos que por estarmos conectados no mundo virtual todas as nossas 

necessidades podem ser supridas e nos isolamos cada vez mais em nossos cubículos, 

mantendo relações frágeis, superficiais e efêmeras do outro lado da tela. Em outro momento 

do filme, Martín conclui que os relacionamentos contemporâneos são parecidos com os fast 

foods:  

 

 

"Concluí que esses encontros são como combos do McDonald's. Nas fotos, é tudo 

melhor, maior e mais apetitoso. Cada vez que vou a um encontro, tenho a mesma 

decepção que vem diante de um Big Mac." 
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 Assim como Zygmunt Bauman defende em seu livro Amor líquido (2004), os laços 

que construímos estão cada vez mais inconstantes e nada é feito para durar. O mundo virtual 

possui a facilidade de nos “desconectar” do outro e isso causou uma comodidade extrema e 

inconsciente. Bauman chama de “relacionamentos de bolso”, que podem ser usados quando é 

necessário e depois podem ser guardados e usados novamente. O filme acaba se 

transformando em sua principal metáfora. Taretto se apropria bem do termo medianeras para 

tratar das relações humanas em uma era em que o contato físico dá lugar à virtualidade. Ele 

defende que a cidade cresce de forma a criar espaços intimistas e isoladores. 

 Medianeras são elementos que distinguem frente e fundo dos edifícios e os privam da 

entrada de luz. Na maioria das vezes ela é utilizada para fazer publicidades. No filme, a falta 

de iluminação nos apartamentos dos personagens faz com que eles queiram abrir uma janela 

na lateral do edifício e é aí que a vida deles começa a mudar. É interessante o papel 

secundário que a luz desempenha no filme, pois é por causa dela que eles resolvem fazer uma 

abertura no mundo tão isolado em que eles vivem. Como Mariana diz em uma cena: 

 

 

“Para a opressão de viver em apartamentos minúsculos existe uma saída, uma rota 

de fuga. Ilegal, como toda rota de fuga. Em clara desobediência às normas de 

planejamento urbano abrem-se minúsculas, irregulares e irresponsáveis janelas que 

permitem que alguns milagrosos raios de luz iluminem a escuridão em que 

vivemos”. 

 

 

 É através da criação de espaços que os encontros e a interação humana acontecem. 

Então, a medianera não separava apenas duas pessoas, interior de exterior e luz de escuridão, 

separava dois mundos inteiros capazes de se relacionar ao se ter a noção das possibilidades 

impostas por sua abertura. Tanto que logo após essa abertura já é possível notar uma mudança 

no humor dos personagens. 
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Figura 14 Frame do filme Medianeras.  

 

 

 Além de usar a arquitetura da cidade como alegoria, não podemos deixar de notar a 

metáfora existente nos manequins e nas vitrines de Mariana. Em um momento do filme ela 

comenta que sente que expõe sua intimidade em cada trabalho que executa. Ela se enxerga 

naqueles manequins montados e expostos buscando olhares desconhecidos: 

 

 

“Gosto de pensar nas vitrines como um lugar perdido que não está nem dentro nem 

fora. Um espaço abstrato e mágico. Reconheço que refletem parte de mim, mas me 

tranquiliza o anonimato. Imagino, talvez burramente, que se alguém para diante da 

vitrine, de alguma forma, se interessa por mim”. 
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Figura 15 Frame do filme Medianeras. 

 
 

 Sem muito esforço, podemos relacionar as vitrines às redes sociais das quais Martín se 

tornou dependente. Um perfil numa rede social funciona como uma vitrine onde esperamos 

sermos reconhecidos, ainda que seja um lugar onde regulamos o que queremos que seja visto 

pelos outros, na maioria das vezes só é mostrado o lado bom. Estamos ali expostos, porém 

anônimos, nem dentro nem fora, perdidos.  

 Existe também a metáfora de Onde está Wally? que Mariana diz ser o livro de sua 

vida, em que ela passa o tempo procurando o Wally em diversos cenários. Ela o encontra em 

todos, menos na cidade. Wally, nesse caso, pode ser visto como uma possível companhia para 

se relacionar amorosamente. 
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“É a origem da minha fobia de multidões e criou em mim uma angústia existencial 

bem particular. Ele representa de um jeito dramático a angústia de saber que sou 

alguém perdido entre milhões. Os anos passaram, e ficou uma página sem resolver: 

Wally na cidade. Eu o encontrei no shopping, no aeroporto e na praia, mas, na 

cidade, não encontro. Sei que o nervosismo cega, mas não consigo achar. Então me 

pergunto, se mesmo sabendo quem eu procuro, não consigo achar, como vou achar 

quem eu procuro se nem sei como é? ” 

 

 

 
Figura 16 Frame do filme Medianeras. 

  
 

 Martín e Mariana conversam pela primeira vez num chat na Internet. Ao contrário 

dele, ela não costuma fazer esse tipo de coisa. Quando eles estavam prestes a trocar o número 

do telefone um com o outro, houve uma queda de energia. Os dois saem de seus apartamentos 

para comprar uma vela, se encostam sem querer e comentam que levaram um choque nas 

mãos. Até que um dia ela está olhando pela janela e enxerga um homem com seu cachorro 

parado na calçada com uma blusa listrada vermelha e branca. Associando Martín ao seu 

querido personagem Wally, ela não acredita no que vê e sai correndo para encontrá-lo. A 

ansiedade para o encontro é tanta que ela esquece de sua fobia e entra no elevador.  
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Figura 17 Frame do filme Medianeras. 

  
 

 Não é muito difícil se identificar com as situações apresentadas. O roteiro do filme 

explora de forma fantástica a vida moderna, nosso dia a dia de fugas pessoais em meio ao 

concreto, a busca por amor, o ideal de cidade isolada onde cada indivíduo possui seu espaço e 

pode estar alheio ao mundo que o cerca.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Sensibilizada pelas recentes obras audiovisuais anteriormente citadas, que retratam o 

relacionamento do homem com a máquina, percebi que nós estamos cada vez mais 

aprisionados às tecnologias do mundo contemporâneo. E, como profissional da área de 

Produção Cultural, é de extrema importância investigar e identificar como as transformações 

dos relacionamentos interpessoais podem afetar a dinâmica das formações culturais.  

 Investigar o imaginário da solidão no ambiente urbano contemporâneo mediado pelas 

tecnologias em rede nos mostra que a tecnologia tem a intenção de nos aproximar uns dos 

outros mas, na verdade, ela acaba nos afastando de tudo. O atual estágio de urbanização 

mostrado no primeiro capítulo nos afirma que, assim como é mostrado no filme Medianeras, 

as edificações e como elas estão dispostas nas cidades prejudicam o nosso relacionamento 
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com a sociabilidade. A crescente inserção do digital no cotidiano e como as novas tecnologias 

têm um profundo impacto na subjetividade e nos relacionamentos sociais comprovam que nós 

possuímos uma noção de que a tecnologia oferece a ilusão de companhia, mas sem as 

exigências da intimidade e da comunicação, enquanto na verdade, faz com que as pessoas se 

sintam solitárias e mais sobrecarregadas. 

 A análise das obras audiovisuais Her e Medianeras, de Spike Jonze e Gustavo Taretto, 

respectivamente, nos fazem refletir o motivo da tecnologia ser o fio condutor que os diretores 

e roteiristas escolheram para discutir relacionamentos, mesmo que de forma distinta. No 

primeiro, foi contada a história de amor entre um homem e uma máquina, o que parece 

distante da nossa realidade, mas se pensarmos um pouco, veremos que não é. No segundo, foi 

contado como dois personagens solitários sobrevivem numa cidade grande, no meio de todas 

as angústias que isso implica, e de seu relacionamento com a tecnologia. A Tecnologia de 

comunicação em rede apresenta um aspecto de produção de isolamento que tem influenciado 

diretamente o imaginário cultural contemporâneo. Podemos perceber claramente este 

isolamento nos filmes. Em Her, vemos que Theodore quase não interage com pessoas, e 

mesmo estando rodeado por elas na maior parte do tempo, ele interage apenas com tecnologia 

no trabalho, na rua e em sua casa. Em Medianeras, Martín chega a dizer que “A Internet me 

aproximou do mundo, mas me distanciou da vida”. 

Este trabalho é apenas uma contribuição para a reflexão de perspectivas futuras sobre 

o tema. O uso da Internet tende, necessariamente, a ficar cada vez mais intenso, o que irá 

desencadear mudanças cujos reflexos serão sentidos em vários setores da sociedade, 

economia, cultura e educação. Logo, os processos que envolvem sociabilidade, qualidade 

necessária aos indivíduos, também devem intensificar-se com o surgimento de novas formas 

de comunicação. Não compete a este trabalho se posicionar contra ou a favor da tecnologia, e 

sim apenas mostrar como fazemos um mau uso da própria e precisamos tomar consciência 

disto.  
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