
 Relato crítico sobre o filme “Her”, de Spike Jonze, em vistas da importância dos 

sistemas operacionais na vida de hoje. 

 

 O filme, cuja protagonista pode ser considerada o sistema operacional de nome 

Samantha, nos posiciona quanto à naturalidade com que sistemas operacionais poderiam ser 

encarados num futuro não muito distante.  Joaquim Phoenix, que interpreta o namorado de 

Samantha, revela o tipo de frescor e de vida que poderiam existir entre um ser humano e um 

sistema que funciona vinculado a uma máquina. É claro que já atualmente relações que 

mantemos com sistemas operacionais guardam semelhanças com a do personagem de 

Phoenix com Samantha; por exemplo, telefones celulares, redes sociais e até sistemas que 

governam o fornecimento de informações em espaços públicos, despertam simpatia, raiva, 

amor, aversão etc., inclusive por nossa relação exatamente com o sistema operacional 

implicado. Algo de muito fascinante nessa discussão é a possibilidade de que máquinas 

possam manifestar sentimentos, o que pode nos parecer irrealista, mas que é questionado 

seriamente por muitos filósofos. Por isso faço alguns apontamentos: em caso de se saber que 

uma máquina, construída de tal ou qual maneira, de fato manifesta sentimentos, como seria 

nossa relação com ela? Seríamos sensíveis, manipuladores, menos solitários, mais éticos? Em 

todo caso, como seria o indivíduo, agora que poderíamos falar, em alguma situação hipotética, 

de dois indivíduos?  

 No filme “Her” encontramos também crítica ao que sistemas operacionais 

representam, por exemplo, na cena em que a ex-mulher do personagem de Joaquim Phoenix 

se refere à inexistência de sentimentos reais por parte de um sistema desse tipo. Essa é uma 

opinião compartilhada, penso eu que provavelmente, pela maioria das pessoas que se 

refeririam a sistemas operacionais nos dias de hoje, o que, me parece claro, também 

determinaria relações que mantemos com eles.  

 Sistemas operacionais, outrossim, mediam a comunicação entre seres humanos, e 

nisso somos limitados, abarcados, e até estimulados por esses meios, que transformam 

maneiras como nos comunicamos, a nosso serviço ou desserviço. O filme dá exemplos dessa 

função, como no uso de telefone celular, e destaca, certamente, que sistemas operacionais 

podem ser usados diminuindo nossa solidão, o que pode especialmente nos interessar, já que 

o momento histórico atual apresenta, se estou certo, um nível de muito considerável desse 

sentimento. 

 Parece-me importante que tenhamos em mente que sistemas operacionais conduzem 

nossas vidas, nos fazem ver possibilidades e alternativas, e que podem, além de, em alguma 

medida, nos viciar e restringir, nos apresentar a outros seres humanos, e essas ideias se 

encontram presentes no filme de que se trata. 

 

 Helmut Ferreira Lievore 
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