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Relato crítico: "Her" 

 

De uma forma geral, o filme nos remete aos usos, muitas vezes excessivos, da tecnologia em 

nossas vidas, denunciando a onipresença dos sistemas operacionais. No filme, no entanto, 

podemos dizer que existe uma dependência além da observada atualmente, mas não menos 

sintomática. Dependência essa que se exacerbou no século XX, principalmente após as 

Grandes Guerras. As obras de Hannah Arendt, em especial "Origens do totalitarismo", 

discorrem sobre o uso extremamente racional e sistemático para a prática do mal, terminando 

por banalizá-lo. Os campos de concentração nazistas, podemos dizer, são a epítome da 

utilização da racionalidade e tecnologia para fins obscuros e irracionais, para o aniquilamento 

da própria humanidade. Segundo Jonathan Schell na Apresentação de “Sobre a Revolução", 

também de Arendt, a máquina nazista começava por eliminar a pessoa jurídica e culminava 

com a eliminação da pessoa moral. Desde a segregação em guetos à chegada aos campos de 

concentração, observava-se a perda gradual, porém não lenta, da pessoa humana, do 

indivíduo, que morria muito antes de começar seus trabalhos forçados. Tratava-se, assim, do 

fim da individualidade.  

Arendt versa sobre as origens de regimes totalitários, tomando como base a crise do 

Liberalismo como modelo político e econômico. Ainda sobre regimes totalitários, sua 

principal característica é o controle total sobre a vida dos indivíduos. O Estado interfere em 

limites não antes vistos, quiçá mais profundos e abrangentes do que do Absolutismo. É o 

controle total sobre a vida política, social e econômica. É, enfim, sufocante. Sufocante e 

angustiante são termos que descrevem bem tanto o período analisado por Arendt como o 

filme de Spike Jonze. É angustiante saber que nosso futuro pode ser um relacionamento com 

um sistema operacional. É quase desesperador pensar que daremos preferência para relações 

virtuais às pessoais, que sejamos quase que completamente dependentes de computadores. A 

partir de que ponto, na recente história da humanidade, passamos a dar mais valor as nossas 

criações do que a nós mesmos?  

Outro ponto interessante levantando pelo filme é a sensação de que já vivemos e sentimos o 

suficiente e que, portanto, não precisamos viver tais emoções novamente, pois elas seriam 

apenas ecos das originais. Aqui, novamente, outro sentimento angustiante. O filme explora o 

esgotamento das relações humanas, o quanto estamos incapazes de nos relacionar com 

pessoas e o quão mais fácil é se relacionar com uma máquina, um computador. Há um 

momento muito curioso no qual o personagem principal, Theodore, defende sua nova 



namorada: ela não é um simples computador, pronto para apenas executar ordens, mas um ser 

complexo, com emoções, sentimentos e inteligência. Enfim, não um humano, mas um sistema 

operacional. Sistema esse desprovido de algumas desvantagens que nós, humanos, estamos 

sujeitos.  

Samantha viverá para sempre, ou até ser desprogramada. Ela vive em constante aprendizagem 

e atualizações, além de conseguir conciliar um número incontável de sentimentos e relações, 

caracterizando todos como únicos. Sem entrar no mérito de estes últimos serem únicos ou 

não, Samantha e Theodore esbarram, por fim, nas limitações que todos os seres humanos 

possuem: somos finitos, jamais viveremos para sempre. E, querendo ou não, vivemos para o 

momento, sofremos a ação do tempo. E Theodore, por sua vez, esbarra na complexidade do 

sistema operacional pelo qual se apaixonou: apesar de ser única para Theodore, ele não é a 

única paixão de Samantha. 

O filme se desenvolve em uma Los Angeles não muito distante, caracterizada por uma 

camada alaranjada (ou um tanto amarelada) de poluição. Os tons amarelos-alaranjados são 

uma constante das tomadas externas, sempre poluídas, um contraste com os ambientes 

internos, sempre limpos. Diferente de outros filmes “futuristas” e de “ficção científica”, “Her” 

não mostra Los Angeles como pós-apocalíptica ou pós-aquecimento global. A LA do filme é 

uma versão mais high-tech e poluída da atual, resultado da intensa ação humana, o que 

confere mais legitimidade ao filme. 

Por não exagerar nos adventos tecnológicos – nenhum deles é verdadeiramente surpreendente 

(exceto Samantha) – o filme adquire uma verossimilhança um tanto quanto perturbadora. A 

parafernalha tecnológica não é muito distante da que temos hoje, assim como a nossa 

dependência e relação com ela. Não se convive com robôs, como em “O Homem 

Bicentenário” ou “AI: Inteligência Artificial”, mas o contato humano, salvo exceções, é raro e 

superficial. Os personagens, seja o principal ou secundário, vivem constantemente 

conectados, seja com um sistema operacional, seja um jogo. E, para alguns, ter um 

relacionamento afetivo com um sistema nem causa estranheza. Muito pelo contrário, é até 

incentivado. 

 

O filme se torna um tanto quanto perturbador quanto refletimos sobre o uso da tecnologia nos 

últimos 300 anos e suas consequências. Seja para o chamado “progresso” da humanidade, seja 

para quaisquer outros fins, trata-se de algo a ser pensado. Não se pode negar que vivemos em 

condições melhores, e distintas, de séculos atrás. Porém, não se pode esquecer que grande 

parte dos aparelhos tecnológicos que utilizamos no dia a dia é, na verdade, fruto de anos de 

pesquisas e investimentos para fins militares. Durante a Guerra Fria, a corrida espacial 

proporcionou tal desenvolvimento de tecnologia bélica que, não muito tempo depois, tornou-

se algo corriqueiro, e até mesmo essencial, como o GPS. Por fim, e de forma a tentar dialogar 

um pouco com Hannah Arendt, o filme leva ao questionamento do uso e fins que damos para 

a tecnologia e o excesso de zelo que damos à racionalização. Theodore, recém-divorciado e 

achando que estava farto de emoções, toma a decisão racional mais aparente: decide 

relacionar-se com o suprassumo da racionalização, um sistema operacional. Obviamente, não 



dá certo. Assim como o excesso de racionalização (mesmo que as justificativas para tal sejam 

irracionais) levou ao advento dos campos de concentração e à indústria genocida do nazismo 

e do comunismo soviético. Aparentemente, não existe relação entre o filme e este episódio do 

século XX, mas eles estão intimamente ligados pela obsessão por racionalizar sentimentos e 

processos que são essencialmente humanos e que, no fim, terminaram ou em fracasso ou em 

tragédia. 


