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Resumo 

A sociabilidade humana cada vez mais se dá por meios de dispositivos que multiplicam as               
telas e o tempo de imersão da população em ambientes digitais. O advento das primeiras               
experiências de massa de tecnologias de realidade virtual e realidade ampliada tendem a             
aprofundar de forma radical essa tendência no próximo período. Neste contexto, o presente             
trabalho pretende analisar o filme Congresso Futurista como metáfora de nosso tempo, ao             
descrever uma sociedade onde tudo torna-se imagem, principalmente os indivíduos. 
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1. Introdução: a atualidade do Congresso Futurista 

 

Desde 2014, mais de 3 bilhões de pessoas em todo o mundo possuem acesso a               

internet, e o Facebook atualmente conta com 2 bilhões de usuários. Embora mais da metade               

da população mundial e 40% dos brasileiros não estejam conectados ainda (REAL TIME             

STATISTICS PROJECT, 2017), é inegável a tendência atual de que em algum momento dos              

próximos anos praticamente a totalidade da humanidade tenha acesso regular a web, em             

particular através de dispositivos móveis. Mesmo considerando as desigualdades de acesso,           

outro elemento relevante é que o tempo médio de conexão por dia dos usuários também vem                

aumentando, podendo nos próximos 10 anos ultrapassar o tempo médio de sono da maioria              

deles. A centralidade das redes sociais hoje também indica não só um aumento qualitativo,              

mas um salto qualitativo na centralidade dos meios digitais na vida social: de fonte de               
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informações a uma nova dimensão da vida que cada vez atravessa a totalidade das relações               

profissionais,afetivas e políticas dos indivíduos, no que Muniz Sodré (2002) define como o             

bios midiático. 

Neste sentido, é importante destacar a transformação dos conteúdos e interfaces da            

web. De um conjunto de textos e hipertextos, a internet se torna principalmente uma              

experiência audiovisual, centrada no consumo, produção, compartilhamento e imersão em          

imagens. Do consumo de serviços de vídeo como o Netflix e o Youtube, a possibilidade de                

navegar virtualmente de forma cada vez mais detalhada e completa por qualquer ponto da              

superfície terrestre através do Google Earth e do Google Street View. 

Esta imersão audiovisual no digital começa a dar um novo salto qualitativo a partir de               

duas tecnologias desenvolvidas desde a década de 1960 e que alcançaram viabilidade            

comercial recentemente: a realidade aumentada e a realidade virtual. 

A realidade aumentada consiste da sobreposição e combinação de elementos virtuais e            

reais na experiência humana, em ambientes de hiper-realidade que permitem a habitantes            

reais interagir com habitantes remotamente localizados, bem como com objetos ou formas de             

vida imaginárias ou artificiais, gerados por computador (KIRNER, C.; SISCOUTTO, 2007). 

Em 2016, o lançamento do jogo Pokemon GO permitiu a primeira experiência de             

massa de realidade aumentada, ao ter atingido 650 milhões de downloads e atualmente conta              

com 65 milhões de usuários ativos (REAL TIME STATISTICS PROJECT, 2017). O jogo             

consiste no percurso do usuário no mundo real em busca de criaturas ficcionais distribuídas              

em coordenadas geo-referenciadas em escala global. Ao longo do caminho é possível ver nas              

telas dos celulares as criaturas sobrepostas a realidade reproduzida pelas câmeras dos            

dispositivos. Um elemento relevante é que a distribuição dos seres a serem capturados pelos              

usuários respeita e reproduz características do mundo real, com animais aquáticos habitando            

rios e oceanos reais. 

Já a realidade virtual consiste na visualização, movimentação e interação do usuário,            

em tempo real, em ambientes tridimensionais gerados por computador. O sentido da visão             

costuma ser preponderante em aplicações de realidade virtual, mas os outros sentidos, como             

tato e audição também podem ser acionados (KIRNER, C.; SISCOUTTO, 2007).  

Em 2014, o lançamento do Google CardBoard marca a entrada de grandes empresas             

no mercado de realidade virtual, oferecendo um visor de baixo custo feito de papelão que               

permite transformar aparelhos celulares comuns em ferramentas de realidade virtual. Desde           



então, Sony, Microsoft e outras empresas tem oferecido capacetes de realidade virtual, se             

destacando a Samsung, que no lançamento da versão de 2016 de seu celular S7 ofertou               

gratuitamente com o aparelho um capacete de realidade virtual, que atingiu em poucos meses              

cerca de 1 milhão de usuários (REAL TIME STATISTICS PROJECT, 2017). 

Diferente da realidade aumentada, a realidade virtual propõe a imersão total do            

indivíduo no ambiente simulado, o que é atingido pelo isolamento dos sentidos em relação              

aos estímulos do ambiente real. Em vez de sobreposta, a realidade é abandonada em favor do                

virtual, a ponto dos usuários em pouco tempo de uso perderem o senso de equilíbrio e                

orientação espacial em relação ao espaço que habitam. 

Mas o que enxergam e com quem interagem aquelas e aqueles imersos por diferentes              

formas em experiências digitais? Atualmente sobretudo representações e projeções de outros           

usuários reais, por meio de perfis em redes sociais. 

Paula Sibilia (2008) descreve como diferente do que ocorria na modernidade a            

subjetividade contemporânea não é elaborada no espaço privado e solitário, mas na            

constituição de personalidades e individualidades dirigidas para os demais, para o consumo e             

captação por parte da comunidade, no que ela chama de eu espetacular.  

Destacamos os elementos acima como alguns representantes da possibilidade de          

compreendermos cada vez mais nossa sociedade como uma sociedade do espetáculo nos            

termos de Guy Debord. Debord (2003) definia o espetáculo de forma clara: o "Espetáculo não               

é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”. E               

afirma logo no início de sua obra A sociedade do espetáculo que “ Toda a vida das                 

sociedades nas quais reinam as modernas condições de produção se apresenta como uma             

imensa acumulação de espetáculos (…) Tudo que era vivido diretamente tornou-se           

representação". (DEBORD, 2003) 

Neste contexto, o presente trabalho pretende analisar o filme de 2014, O Congresso             

Futurista, de Ari Folman, como uma metáfora da nossa sociedade, uma espécie de profecia              

que ao descrever uma sociedade em que a simulação digital tomou conta do conjunto da               

experiência humana trata não de uma utopia ou distopia remota mas de relações             

profundamente atuais. 

 

2. A história do Congresso Futurista 



O Filme O Congresso Futurista narra a jornada de uma atriz em busca de seu filho                

através de uma sociedade onde a indústria cultural progressivamente toma o conjunto da             

experiência humana. A obra atravessa três momentos históricos diferentes de uma mesma            

sociedade, ao realizar saltos de dezenas de anos entre eles na narrativa. 

No primeiro momento, equivalente ao de nossa sociedade atual, surge uma tecnologia            

que permite o registro em uma matriz digital do conjunto de expressões (rir, chorar, ficar               

triste, amar) de um indivíduo, ou seja, de todas as suas funções do corpo e na vida social. Se                   

não se trata ainda de escanear a subjetividade de um indivíduo (seu inconsciente, ideias, etc),               

registra-se a expressão desta: sua performance, sua expressão sensível através do corpo,            

mediação da interioridade com o mundo. A partir desse molde digital fabrica-se um             

holograma do indivíduo, cuja performance embora reproduza em tudo a do escaneado é             

livremente programável por quem detém a matriz e o direito sobre ela. 

Apropriada pela indústria cinematográfica, esta técnica é aplicada aos seus atores. O            

estúdio Miramount propõe utilizá-la na decadente atriz Robbie, personagem principal do           

filme, outrora uma estrela juvenil de sucesso. Mas nos marcos da indústria, o estúdio não               

quer deter somente a matriz digital do ator, mas o monopólio sobre sua imagem total: a                

existência do ator não pode concorrer com a do personagem que é ele próprio.  

Portanto, embora a digitalização salve a vida financeira de Robbie, significa sua            

aposentadoria definitiva como artista para que sua imagem tornada autônoma a serviço da             

indústria continue sua carreira. Assinado o contrato, com a exceção de algumas cláusulas que              

restringem a reprodução em obras pornográficas, os estúdios controlam a persona pública            

Robbie enquanto o ser humano Robbie está confinado à esfera privada e anônima. 

A partir de então, o autômato Robbie, propriedade de Miramount Inc, fará filmes,             

dará entrevistas e participará do Star System, inclusive com as preocupações sociais e             

caridosas típicas das celebridades que o compõem. 

Mas por que Robbie assinaria um contrato que a proíbe de interpretar, a atividade que               

a realiza enquanto ser humano? Pela dimensão trágica do filme: ela necessita de dinheiro para               

tratar seu filho doente. E a tragédia nasce do fato que Robbie não tem dinheiro justamente                

porque fracassou profissionalmente quando sua dimensão humana entrou em contradição          

com a prática artística nos moldes da indústria.  

A carreira da atriz foi progressivamente se tornando incompatível com o tempo            

necessário para se dedicar aos filhos e com as tensões, ansiedades, inseguranças,dramas e             



demais contradições que rasgam quem vive da experiência radical de ao fingir outro,             

tornar-se outro. 

Após 20 anos a atriz retorna ao estúdio para renovar seu contrato e encontra a               

indústria em uma nova transformação radical: sua reunião ocorre em um espaço restrito             

totalmente digitalizado, no qual se adentra pelo consumo de uma pílula química. É o hotel               

Miramount, no qual a realidade é experimentada na linguagem do desenho animado, que             

permite a cada indivíduo assumir a persona que desejar a cada momento: Mickey Mouse,              

Charles Chaplin ou da própria Robbie. Como todo o ambiente é composto de personagens              

animados, não há distinção mais entre quais são invenções puras do gênio humano, e quais               

são avatares de indivíduos realmente existentes, assim como entre sono e vigília, sonho e              

realidade. 

Robbie é uma convidada especial do congresso futurista, evento organizado no hotel            

pela Miramount para anunciar uma nova revolução industrial: agora não só a imagem das              

celebridades e personagens poderão ser consumidas, mas sua própria substância.  

Com o avanço dos meios de captura digitais tornou-se possível registrar o            

inconsciente e o consciente dos indivíduos e depois reproduzi-los como arquivos. Portanto,            

para o consumidor não se trata mas só de parecer Robbie ou o Mickey Mouse, mas de poder                  

se-los, come-los,bebê-los, estuprá-los, dar a forma e o uso que o desejo de cada um expressar.                

E estas experiências serão operadas livremente pelos cérebros dos consumidores, através das            

substâncias químicas consumidas, sem necessidade de prévia programação. Se a indústria já            

havia tornado obsoletos os atores, agora abre mão de roteiristas, designer e autores de              

narrativas. Cada um agora é livre para formular a própria narrativa com os personagens a               

disposição.  

Novo patamar tecnológico, nova forma jurídico-legal necessária para mante-lo sobre          

o controle dos que detém direitos e propriedades intelectuais. Robbie nem hesita em assinar              

um novo contrato que libera a livre apropriação e consumo de sua identidade, embora se               

rebele na fala de abertura do congresso, apontando o desperdício de recursos e de uma               

tecnologia que poderia estar a serviço de fins humanitários como a da cura de seu filho. É                 

quando eclode uma revolução, a tomada de assalto do hotel por rebeldes, durante a qual               

Robbie é resgatada pelo roteirista responsável pela programação de seu holograma e que se              

apaixonou por ela no curso dessa atividade, mas acaba intoxicada e inconsciente. 



No período final do filme, Robbie acorda em uma sociedade onde a relação             

encontrada no hotel Miramount estendeu-se para o conjunto da experiência humana. As            

pessoas vivem imersas no ambiente animado que se sobrepõe a realidade concreta, na qual              

não há identidades estáveis, mas a performance sucessiva de diferentes personas, escolhidas            

no universo de tipos fixados pela indústria cultural. Neste contexto, o filme afirma que é               

impossível encontrar indivíduos, porque não há como se reconhecer em um mundo onde             

todos podem ser qualquer um ou qualquer coisa, mas ninguém mais tem a estabilidade              

necessária para ser alguém.  

No entanto, Robbie ainda é alguém em busca de seu filho perdido. Para reencontrá-lo,              

abandona este ambiente holográfico e retorna a realidade urbana concreta, espaço vazio por             

onde vagueiam os corpos dos imersos na experiência animada. Lá, descobre através do             

médico que cuidava de seu filho que este a cansou de esperar e tomou a pílula que dá entrada                   

ao mundo digital. Sua estratégia de encontrá-lo agora é re-emergir neste espaço de liberdade              

do desejo, onde pode se transmutar no próprio filho, para a partir de uma lógica de                

engenharia reversa, reconstruir e vivenciar a mentalidade deste para descobrir onde ele, e             

agora ela, gostaria de estar. O filme termina com o encontro de dois filhos de Robbie, sem ser                  

possível diferenciar qual deles é o original e qual é a cópia, mãe transmutada em filho, no                 

espaço afetivo onde os dois vivenciaram seus últimos momentos reais juntos décadas atrás . 

 

3. Reificação, Espetáculo, Simulacro em O Congresso Futurista 

 

Em um primeiro momento, encontramos Robbie diante de um dilema, que segundo            

Marx (2006) corresponde a experiência fundamental do trabalhador nos marcos da economia            

da forma mercantil: a alienação e a reificação. E ao longo do filme vemos a alienação e                 

reificação da própria subjetividade como mercadoria se expandindo de Robbie para o            

conjunto da sociedade. 

Mas o que é alienação segundo Marx? É quando na medida em que a relação social                

entre os seres humanos se torna a da produção e consumo de mercadorias, estabelece-se uma               

equivalência mútua entre diferentes naturezas de realização humana, transformando         

experiências únicas concretas em valores abstratos intercambiáveis. Cada relação se          

apresenta para os próprios seres humanos como uma relação social que existe não entre eles               

próprios, mas entre os produtos de seus trabalhos (MARX, 2006).  



Deste modo a alienação condensa simultaneamente diferentes dimensões: 

 

Alienação: quando indivíduo, e a sociedade, se tornam alheios, estranhos, enfim,alienados aos            

resultados ou produtos de sua própria atividade (e à atividade ela mesma). E à natureza na qual vivem,                  

e à outros seres humanos, e além de, e através de também a si mesmos (e às suas possibilidades                   

humanas constituídas historicamente). (MARX  apud   BOTTOMORE,T. et alii, 2001)  

 

A forma mais radical e generalizada de alienação é denominada por Marx (2006) de              

reificação: a transformação das propriedades, relações e ações humanas em propriedades,           

relações e ações de coisas produzidas pelo homem, que se tornaram independentes do homem              

e governam sua vida. Significa igualmente a transformação dos seres humanos em seres             

semelhantes a coisas. 

Ao trabalho alienado, o filósofo alemão contrapunha o trabalho enquanto realização           

humana, no qual prevalece a dimensão concreta do trabalho, ou seja, a expressão das              

características particulares, únicas do indivíduo que o realiza. Podemos considerar a           

performance artística, em particular a teatral, como um dos exemplos máximos deste trabalho             

que se nutre e expressa na criatividade e subjetividade humana. 

Retornando ao filme, Robbie construiu sua persona artística a partir de sua vivência,             

suas dores, angústias, relações pessoais com outros seres humanos. Isto é explícito na cena              

em que ocorre o seu escaneamento digital, no qual ela só consegue expressar as sensações               

que precisam ser captadas para serem reproduzíveis por sua réplica a partir de uma intensa               

narrativa emocional do seu agente que a acompanhou a vida inteira.  

No entanto, a partir de seu escaneamento, o produto de sua própria atividade             

conquista autonomia. Doravante é algo não humano, o avatar digital Robbie que estabelecerá             

relações com o mundo. Robbie torna-se coisa, algo desistoricizado e dessubjetivado, que será             

consumida enquanto tal pela humanidade mediante o preço certo. Robbie está alienada do             

produto de sua arte, da própria arte, e também dos demais seres, já que lhe resta por contrato                  

a reclusão anônima. É claro que ela tem uma contrapartida, como explicita os versos de               

Chico Science que parecem antecipar essa situação: "computadores fazem arte, artistas fazem            

dinheiro". 

Em seguida, da alienação e reificação do indivíduo este processo se estende pro             

conjunto dos produtores e da humanidade. A história do filme é a da sucessiva dominação do                

que Marx (2006) denomina trabalho morto (coisas que são fruto do trabalho e que substituem               



humanos no processo de trabalho) sobre o vivo na indústria cultural. Em um primeiro estágio               

descartam-se atores em favor das imagem dos atores. Mas estas ainda precisam ser operadas              

e programadas por um conjunto de roteiristas, criadores de narrativas. No segundo momento,             

os próprios roteiristas são descartados em favor de uma substância química que permite aos              

consumidores construírem as próprias fantasias de forma autônoma. 

Isto decorre porque para o capitalismo coisas são muito mais efetivas e produtivas do              

que humanos se comportando como coisas, dado que sempre há uma dimensão do humano              

que se rebela, consciente ou inconscientemente, contra esta existência alienada. Jeff, o            

executivo da Miramount que media as relações contratuais de Robbie celebra esse descarte             

progressivo dos trabalhadores: “nos livramos das neuroses, arrogâncias, vícios dos          

roteiristas”.  

No entanto, ao tendencialmente generalizar os meios de produção, no caso o de             

imagens e subjetividades, para o conjunto da humanidade, a indústria entra em um dilema.              

Marx, explicitava isso no conceito de intelecto geral, nos Gundrisse: 

“Mas à medida que a grande indústria se desenvolve, a criação de riqueza efetiva torna-se               

menos dependente do tempo de trabalho e do quantum de trabalho utilizado, do que da força dos                 

agentes que são postos em movimento durante o tempo de trabalho, cuja poderosa efetividade por sua                

vez não tem mais nenhuma relação como o tempo de trabalho imediato que custa a sua produção, mas                  

depende antes da situação geral da ciência, do progresso da tecnologia, ou da utilização da ciência na                 

produção. (...) o roubo de tempo de tempo de trabalho alheio sobre o qual repousa a riqueza atual                  

aparece como base miserável diante dessa base que se desenvolve pela primeira vez criada pela própria                

grande indústria” (MARX, apud BENSAID, 1999). 

 

Ou seja, conforma a indústria desenvolve tecnologias que permitem a produção           

depender cada vez menos de trabalhadores assalariados (do roubo do tempo de trabalho             

deles), elimina também a base da qual aufere seus lucros, dado que a universalização dessas               

tecnologias faz a humanidade prescindir da própria indústria privada. Em uma sociedade            

onde a técnica universaliza para todo(s) os meios de produzir as próprias fantasias, ninguém              

mais trabalha, todos se resumem a consumidores e fica a questão de como as empresas de                

entretenimento do mundo de O Congresso Futurista extraem seus lucros.  

Contudo, se Marx compreendia o capitalismo como um sistema que atendia as            

necessidades do estômago e da fantasia, é relevante considerar que a produção de objetos              

reais prevalecia sobre a de imagens em seu tempo. Neste sentido, para além da reificação,               



retomando Guy Debord (2003) vamos utilizar agora o conceito de espetáculo para continuar             

nossa análise do filme.  

A vivência no hotel Miramount, e posteriormente na realidade inteira, parece ser a             

transposição literal da sociedade do espetáculo do autor francês, na medida em que a              

sociedade se converte literalmente em um imenso desenho animado, na qual todos são             

personagem e onde a visão predomina sobre os demais sentidos do homem. 

Este predomínio da visualidade já era apontado por Debord (2003) e se reflete nas              

experiências de realidade aumentada e virtual, assim como na das telas mais acessíveis hoje a               

maioria das pessoas, vindo desde a invenção da fotografia, do cinema e da televisão. 

A redução dos seres humanos a uma única dimensão da sua experiência é fruto da               

longa degradação da realização humana do ser para o ter, e que numa fase em que a vida                  

social está tomada pelos resultados acumulados da economia, leva a um deslizamento            

generalizado do ter para o parecer, do qual o “ter” efetivo deve extrair o seu prestígio e sua                  

função última (DEBORD, 2003). 

Satisfeitas as necessidades do estômago, resta ao capitalismo explorar e moldar as da             

fantasia. Esta saciedade material fica clara no filme, na medida em que os indivíduos              

aparentemente sobrevivem na realidade ficcional com as necessidades fisiológicas de seus           

corpos supridas de alguma forma, enquanto consomem suas fantasias. 

Como na obra de Debord, o espetáculo no filme é o resultado do modo de produção                

capitalista, que amplia para todas as esferas da vida a alienação que está em seu núcleo                

original. 

Não por acaso Robbie é uma estrela de cinema, a indústria que primeiro fabricou              

modos de vida consumíveis em massa. A história do filme é a da crescente descentralização               

da produção e reprodução de imagens,que hoje passa pela multiplicação das telas e que se               

encontra no filme em seu estágio final: a da supressão das telas pois não há mais fronteiras                 

delimitando as imagens da realidade, levando ao simulacro, conceito que abordaremos           

adiante. Centralmente essa é a possibilidade que na nossa sociedade hoje a realidade             

aumentada e a realidade virtual apontam.  

Neste sentido, a comercialização de subjetividades reduzidas a aparências, iniciada no           

segundo momento do filme, é o ápice da reificação: as pessoas tornam-se imagens, seja              

enquanto produtoras quanto enquanto consumidoras. Dado que um mercado precisa          

estabelecer a equivalência entre diferentes, as pessoas só podem se metamorfosear em Che             



Guevara, Gandhi ou Robbie, personagens recorrentes nas performances vistas no filme, se            

estes forem reduzidos a imagens sem sua historicidade. De uma estampa de camisa, Che              

Guevara vira uma segunda pele para quem queira usar, sem o risco de vir junto suas ideias e                  

experiências revolucionárias. 

Mas ao mesmo tempo, ao reduzir sua existência ao consumo permanente de imagens             

de outros, os consumidores também abrem mão da própria história, da possibilidade de             

construírem uma identidade única forjada em uma vivência particular que traga ao mundo             

novas realizações e também novos signos. Guy Debord descreve essa situação na relação             

entre espectadores e a televisão: "quanto mais contempla menos vive, quanto mais aceita             

reconhecer-se nas imagens dominantes, menos compreende sua própria existência e seu           

próprio desejo”(DEBORD, 2003). 

Fica abolida a fronteira entre dentro e fora, forma e conteúdo: em relação ao homem               

que age, a exterioridade do espetáculo aparece no fato de seus próprios gestos já não serem                

seus, mas um outro que os representa por ele (DEBORD, G. apud NEGRINHA, M.,              

AUGUSTI,R.A., 2015). Ficam abolidos também, portanto, o fazer histórico e a política, no             

sentido de Marx (2012): o da liberdade de trazer algo novo ao mundo. Por último, fica                

abolida a própria diferença entre realidade e medium. 

De fato Guy Debord é enfático em afirmar que o espetáculo não traz nada de novo ao                 

público, de que mostra sempre a mesma coisa – tendo apenas a aparência de novidade. As                

pessoas se realizam consumindo a existência de vidas mortas. Como diria Marx (2012): os              

mortos dominam os vivos, e a história  é re-encenada  como farsa e tragédia. 

É um mundo congelado, em que a experiência humana reduz-se ao pastiche.            

Reafirma-se no campo da subjetividade, a contradição fundamental que Marx apontava entre            

meios de produção socializados, que neste caso possibilitam ao desejo humano tomar forma             

imediata e sem custo em infinitas possibilidades; e as relações de produção sociais, que limita               

esse potencial a reprodução dos padrões estabelecidos pela indústria cultural. É o resultado             

máximo de uma tendência que a série televisiva norte-americana Madman retrata ocorrendo            

ainda nos anos 50: diante da profusão da indústria cosmética, todas as mulheres             

norte-americanas podiam ser divididas em dois tipos: entre as que emulam (nos trajes, cortes              

de cabelos, posturas, enfim performance) Marilyn Monroe ou Jackeline Kennedy.  

 

 



Guy Debord também afirma que o espetáculo, como organização social da paralisia            

da história e da memória, é a falsa consciência do tempo, a inserção do público em um tempo                  

virtual. Ao mesmo tempo o espetáculo também suprime a distância geográfica e amplia a              

distância interior, na forma de uma separação espetacular (DEBORD, G. apud NEGRINHA,            

M., AUGUSTI,R.A., 2015). 

Neste espaço-tempo espetacular, como subproduto da circulação das mercadorias, a          

circulação humana se dá como consumo. Debord assinala essa experiência nos           

espaço-tempos pasteurizados pelo turismo, que transforma o espaço em cenário. Desta forma,            

a integração no sistema apodera-se dos indivíduos isolados em conjunto, impedindo que se             

transformem em coletividade. Isto ocorre pelo " emprego generalizado dos receptores da            

mensagem espetacular (…) faz com que o seu isolamento se encontro povoado pelas imagens              

dominantes”(DEBORD, G., 2003). 

Este continuum congelado povoado por imagens nas quais circulam os indivíduos,           

completa uma das dimensões da alienação que Marx apontava: a alienação da natureza, do              

mundo sensível, do qual o homem progressivamente se separa conforme imerge em            

ambientes construídos por si próprio: a natureza domesticada do mundo rural, a cidade como              

reconstrução humana radical do espaço e finalmente o espetáculo que se sobrepõe sobre o              

urbano.  

Baudrillard (1991) em Simulacros e Simulações, vai conceituar essa dimensão que se            

estende acima do real sensível, que precede o real, como o simulacro. Sua metáfora de               

abertura é a do mapa que se sobrepõe, precede e ultrapassa a realidade. 

O simulacro gera um real sem origem, nem realidade: um hiper-real, em que             

desaparece a distinção soberana entre ilusão e realidade, na medida em que toda experiência              

está contida dentro dele. Em outras palavras, o simulacro faz presente uma ausência, constitui              

uma realidade diante do deserto do real. 

Um exemplo que Baudrillard (1991) utiliza de hiper-real, espaço do simulacro, é o             

dos parques de diversões. No filme, o primeiro ambiente restrito no qual se testa a total                

animação da realidade, o hotel Miramount, é certamente muito parecido com um parque de              

diversões. E exemplarmente sua entrada fica em meio a um deserto literal, uma paisagem do               

árido centro-oeste norte-americano. 

Quando esta experiência lúdica e falsa do parque de diversões é ampliada para toda a               

humanidade, cobrindo, suprimindo e precedendo na experiência a realidade concreta, fica           



ainda mais patente o contraste entre a presença do simulacro diante da ausência do real.               

Robbie acorda no terceiro momento em um mundo exuberante, no qual as cidades aparentam              

ser grandes parques oníricos. No entanto, ao abandonar a realidade animada para procurar seu              

filho no mundo concreto, se depara com uma paisagem fria, decadente em que as multidões               

de corpos dos habitantes da animação se acumulam em uma paisagem deserta de vida. A               

única vida que resta fora do hiper-real se refugia em dirigíveis que pairam sobre este deserto. 

E o que fazem as pessoas imersas no simulacro? Como afirma Debord (2003), apenas              

circulam. Em outro espaço híper-real, o museu Beaurborg, Baudrillard (1991) já afirmava: o             

único conteúdo são as próprias massas, que se comportam como um aglomerado de agentes              

móveis e descentrados, dando a impressão de ir de um ponto a outro segundo circuitos               

aleatórios. Mas apesar de ter práticas aparentemente contrárias ao do trabalho, de            

disciplina,repetição e utilidade, é também uma socialização controlada pelo capital. 

Neste sentido, a prevalência da lógica do capital no simulacro, assim como na do              

espetáculo, é ressaltada: o hiper-real para Baudrillard é um hiper-mercado. 

A imersão completa no espetáculo e no simulacro por meio de uma mídia que abarca               

todo o real é ressaltada também por Muniz Sodré (2002). Ao recuperar o conceito de bios,                

Muniz propõe o bios midiático, a compreensão de que a mídia não é um meio de informação                 

mas uma ambiência, um modo de vida.  

O conceito de Muniz se diferencia do de Guy Debord e Baudrillard porque apresenta              

a possibilidade de que não necessariamente esta ambiência é dominada pelo capital, como no              

espetáculo e no hiper-mercado. Se Sodré (2013) reafirma a dominância atual do capitalismo             

sobre a sociedade humana e as mídias, ele apresenta uma alternativa comunicacional que é o               

comum. 

Muniz Sodré ressalta que a comunicação do comum é a possibilidade de que afetos e               

comunidades, laços humanos profundos irredutíveis à mercadoria, possam constituir uma          

ambiência alternativa a do capital e da mediatização.  

No filme, em um mundo onde não há mais self dissociado do consumo do self, em que                 

torna-se a mercadoria que se consome, no qual se pode ser todo mundo ao mesmo tempo em                 

que não se é em ninguém, a tragédia de Robbie é que ela tem uma essência irredutível ao                  

consumo: o de ser mãe de um alguém particular, seu filho. Se o espetáculo desvincula o                

espectador de sua própria história, origens, ela tem uma história, nessa altura quase uma outra               

vida, onde teve um filho e uma família. Se todos podem ser Robbie, só ela pode ser a mãe de                    



seu filho porque se lembra disso, porque sua memória reafirma uma historicidade não             

dissolvida no presente permanente espetacular.  

E diante desse impulso trágico, ela é uma das poucas que explicita a liberdade              

possível desse simulacro, composto por duplos e hologramas, conceitos também explorados           

por Baudrillard (1991). Aqui é importante resgatar a origem das simulações: elas nascem para              

simular eventos reais para que se possa prever seus resultados. Deste modo ao encarnar seu               

filho para prever o que ele pensa e qual destino escolheu, ao simular em si uma presença que                  

está ausente, é capaz de superar essa ausência  pois descobre onde está a presença que simula.  

Portanto, o comum, a comunicação orientada por laços afetivos profundos, pode vir a             

subverter o espetáculo e o simulacro. 

 

4. Conclusão 

 

Na introdução foram apresentados alguns elementos que permitem pressupor que          

tendências de espetacularização da nossa sociedade tendem a se aprofundar no próximo            

período. Por que escolher analisar essas tendências por meio da crítica teórica de uma obra               

audiovisual e não a partir da própria sociedade real? 

É longa a tradição de autores refletirem de forma literária sobre a realidade de seu               

tempo por meio de utopias e distopias, dos quais são exemplos de destaque, Admirável              

Mundo Novo de Aldous Huxley, 1984 de George Orwell, entre outros. A vantagem da ficção               

é a de ao extrapolar as características da realidade de forma livre permitir intuir reflexões que                

só serão comprovadas pelo real muito tempo depois.  

No âmbito do tema do trabalho pode-se destacar o papel que Neuromancer de             

William Gibson teve ao cunhar o termo ciberespaço, ou o da trilogia cinematográfica Matrix              

das irmãs Lana e Andy Wachowski em popularizar a ideia de que é possível habitarmos um                

mundo completamente virtual. O estudo dessas obras permite saber mais não só sobre o              

futuro, mas sobre as próprias transformações sociais e tecnológicas que já ocorreram, na             

medida em que enquanto futuros imaginários, toda obra marca o tempo em que foi produzida               

conforme alguns aspectos seus continuam atuais e outros aparentam datados.  

Por exemplo, o futuro imaginário de Matrix é pobre diante das possibilidades do              

digital: na possibilidade de emular qualquer realidade possível, o programa Matrix se limita a              

reproduzir avatares equivalentes aos corpos físicos dos indivíduos e a sociedade do século             



XXI durante milênios, numa perspectiva quase fordista de produção de imaginários           

uniformes e seriados. Já o Congresso Futurista indica uma temporalidade espetacular em que             

tudo está em constante transformação, imagens, identidades e subjetividades múltiplas e           

instantâneas se desenvolvem de forma contínua, mas sem que nada realmente mude. Neste             

sentido, podemos nos perguntar se esta diferença já não registra as mudanças que ocorreram              

nos próprios ambientes digitais e relações mediadas por imagens nos últimos dez anos, com a               

centralidade performática do eu que Paula Sibilia (2008) aponta. 

Por fim, o advento recente do uso em massa de dispositivos de realidade virtual e               

realidade aumentada em conjunto com a universalização da internet em parte dos países do              

mundo coloca em questão se a possibilidade real de uma Sociedade como a do Congresso               

Futurista já está próxima. O presente trabalho pode então servir de registro histórico se nossa               

capacidade de compreender a ficção de nosso tempo pôde antecipar as características do             

tempo futuro. 
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