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Nesta	 nova	 Quarentena	 Cinéfila	 on-line,	 a	 Medeia	 Filmes	 apresenta	 Raridades,	
disponibilizando	 filmes	 gratuitamente	 em	 streaming.	 O	 segundo	 destes	 foi	 uma	
versão	restaurada	de	O	Mundo	no	Arame	(1973),	do	ilustre	cineasta	alemão	Rainer	
Werner	Fassbinder	no	seu	primeiro	trabalho	em	televisão,	inacessível	durante	quase	
40	 anos.	 Baseada	 num	 romance	 americano	 de	 1964	 e	 lançada	 em	 dois	 episódios,	
esta	minissérie	de	 ficção	 científica	 viria	 a	 abrir	 caminho	para	 filmes	 icónicos	 como	
The	Matrix	(1999).	

O	 filme	 acompanha	 Fred	 Stiller	 (Klaus	 Löwitsch),	 trabalhador	 do	 Instituto	 de	
Cibernética	e	assistente	num	projecto	de	realidade	artificial.	Após	a	morte	misteriosa	
de	Henry	Vollmer	(Adrian	Hoven),	seu	director	e	com	quem	co-criou	um	modelo	de	
simulação,	Stiller	assume	o	seu	cargo.	O	chefe	de	segurança	do	 instituto	conta-lhe	
que	Vollmer	havia	 levado	consigo	um	segredo	que	o	estava	a	 incomodar,	capaz	de	
destruir	 o	 mundo	 inteiro.	 Antes	 de	 conseguir	 revelar	 que	 segredo	 seria	 esse,	
desaparece	 inexplicavelmente	e	parece	que	ninguém	se	 lembra	de	ele	alguma	vez	
ter	existido.	Stiller	resolve	fazer	deste	enigma	a	sua	missão,	e	resolvê-lo	a	qualquer	
custo.	



Stiller	entra	na	simulação	através	de	um	capacete	que	faz	lembrar	2001:	Odisseia	no	
Espaço	 (1968).	 O	 mundo	 artificial	 parece	 em	 tudo	 igual	 à	 “realidade”,	 como	 um	
reflexo.	No	início	do	filme,	Vollmer	segura	um	espelho	e	diz	“O	senhor	não	é	mais	do	
que	a	imagem	que	os	outros	formaram	de	si”.	Espelhos	e	reflexos	são	recorrentes	ao	
longo	 de	 todo	 o	 filme,	 em	 vidros,	 mesas,	 janelas	 e	 outros	 objectos.	 Em	 algumas	
cenas,	torna-se	difícil	decifrar	se	estamos	a	ver	um	reflexo	ou	não.		

No	 final	do	primeiro	episódio,	Stiller	é	confrontado	com	a	possibilidade	do	mundo	
dele	 ser	 também	 uma	 projecção.	 Cedo	 descobrimos	 que	 “pessoas”	 (unidades	 de	
identidade)	 que	 descobrem	 que	 não	 passam	 de	 circuitos	 eléctricos	 num	 mundo	
artificial	 são	apagadas	dele,	como	aconteceu	com	Vollmer.	De	 facto,	 se	um	dia	 for	
possível	 criar	 uma	 realidade	 simulada,	 então	 a	 probabilidade	 de	 que	 já	 estejamos	
numa	é	bastante	elevada.	Ainda	assim,	Stiller	fica	em	choque,	entrando	primeiro	em	
negação	e	depois	em	transe.		

O	segundo	episódio	faz-nos	questionar	“O	limite	entre	o	génio	e	a	loucura”,	como	diz	
uma	das	personagens.	Mergulhamos	num	jogo	de	poder,	em	que	Stiller	é	acusado	de	
paranóia	 e	 de	 ter	 assassinado	 Vollmer.	 A	 busca	 pela	 verdade	 parece	 levá-lo	 à	
loucura,	enquanto	tenta	provar	a	sua	sanidade	tanto	aos	outros	como	a	si	próprio.	
“Penso	logo	existo”,	diz	Stiller	evocando	Descartes,	fazendo-nos	duvidar	do	sentido	
da	 nossa	 realidade	 e	 existência.	Quando	 a	mulher	 que	 Stiller	 ama	 desaparece	 em	
frente	aos	seus	próprios	olhos,	 temos	a	certeza	de	que	este	mundo	não	é	tão	real	
quanto	aparenta.	

A	representação	da	mulher	não	atinge	o	padrão	a	que	nos	habituou	Fassbinder	com	
filmes	 como	As	 Lágrimas	 Amargas	 de	 Petra	 von	 Kant	 (1972)	 ou	O	 Casamento	 de	
Maria	Braun	(1979).	Em	O	Mundo	no	Arame,	as	mulheres	parecem	ser	não	mais	do	
que	 personagens	 secundárias	 à	 narrativa,	 meros	 objectos	 que	 demonstram	 a	
obsessão	 de	 Stiller.	 No	 entanto,	 o	 segundo	 episódio	 desengana-nos.	 Eva	 (Mascha	
Rabben),	 suposta	 filha	 de	 Vollmer	 e	 amante	 de	 Stiller,	 é	 na	 verdade	 uma	 femme	
fatale	 pertencente	 ao	mundo	 “lá	 em	 cima”,	 e	 unidade	 de	 contacto	 entre	 os	 dois	
mundos.	Eva	revela	que	Stiller	é	uma	cópia	de	si	mesmo	e,	após	a	sua	morte	trágica	
na	simulação,	trá-lo	para	o	mundo	real,	trocando	a	sua	mente	com	a	do	verdadeiro	
Stiller.	No	final	do	filme,	ele	está	em	êxtase,	repetindo	“Eu	existo”	enquanto	abraça	
e	beija	Eva.	No	fundo,	esta	é	também	uma	história	de	amor.	A	última	imagem	é	a	do	
corpo	morto	de	Stiller	no	mundo	artificial	e	deixa-nos	com	a	questão:	“Será	o	novo	
mundo	onde	se	encontra	verdadeiramente	real?”.	

Com	este	filme,	Fassbinder	presta	homenagem	a	Alphaville	(1965),	filme	futurista	de	
Jean-Luc	 Godard,	 quer	 no	 uso	 do	 género	 de	 ficção	 científica	 cruzado	 com	 cinema	
noir,	como	na	presença	de	Eddie	Constantine	num	pequeno	papel	dublado.	O	elenco	
inclui	 também	 vários	 actores	 que	 são	 caras	 familiares	 na	 obra	 de	 Fassbinder,	
incluindo	 Löwitsch	 que	 nos	 apresenta	 uma	 performance	 sublime	 e	 hipnotizante.	
Zoom-ins	repentinos,	acompanhados	por	música	alucinante	que	soa	a	interferências	
digitais,	ajudam	a	criar	tensão	e	fazem-nos	duvidar	da	nossa	própria	lucidez.	



A	complexidade	desta	obra	justifica	as	quase	3	horas	e	meia	de	duração.	Apesar	de	
um	primeiro	 episódio	mais	 lento,	 a	 segunda	 parte	 deixa-nos	 rendidos	 à	 intrigante	
narrativa.	Um	filme	muito	à	frente	do	seu	tempo,	este	marco	notável	na	carreira	do	
realizador	 alemão	 faz-nos	 questionar	 o	 papel	 da	 tecnologia	 nos	 dias	 de	 hoje,	 e	 o	
poder	 dos	 que	 a	 comandam.	 Debruça-se	 também	 sobre	 o	 que	 é	 a	 realidade	 e	 a	
relação	entre	esta	e	a	nossa	consciência.	Ver	O	Mundo	no	Arame	on-line	neste	nosso	
mundo	digital	sem	“arame”	(wireless),	e	num	pequeno	ecrã	como	teria	sido	visto	na	
altura,	 é	 uma	 experiência	 única	 e	 surreal.	 Os	 filmes	 deste	 programa	 Raridades	
permitem-nos	viajar	para	lugares	invulgares	sem	sair	de	casa.	
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