
Um Mundo de Espelhos e Reflexos 
crítica do filme O Mundo no Arame. 

Baseado na obra Simulacron-3 de Daniel Galouye (1964), O Mundo no Arame, uma intrigante mini-série de ficção 

científica composta por duas partes, dirigida por Rainer Werner Fassbinder em 1973, desenvolve a aventura de Dr. 

Fred Stiller (Klaus Löwitsch), do Instituto Cibernético & Tecnologia, quando promovido para o cargo de Director 

Técnico do Simulacron: um computador que simula realisticamente uma sociedade composta por indivíduos 

conscientes.  

Apesar parecer monótono, estamos perante um mundo diversificado, onde a transparência, a ambiguidade, a 

automatização da arquitectura e a música procuram alienar e submeter o espectador a uma experiência dinâmica do 

seu desenvolvimento. Metaforicamente, o Paradoxo de Zenão justifica as ambiências através da infinitude do espaço, 

proporcionada pelas incessantes espelhagens. A realidade torna-se questionável, assim como os próprios conceitos 

que a constituem – “Tem a certeza que isso é um cigarro? É a ideia de um cigarro!” – diz Stiller. Os espelhos, assim 

como as paredes de vidro, enfatizam uma constante sensação de voyeurismo e confusão. Somos levados a questionar a 

legitimidade daquilo que vemos – será ou não apenas um reflexo, uma idealização? Envolvendo-nos num persistente 

“suspense” que nos acompanha ao longo da narrativa. Assim, para além do elemento predominante dos cenários, o 

Espelho é o conceito-chave. O Espelho procura confundir e espelhar a nossa imagem, a imagem do outro, dos nossos 

desejos e receios, um pouco à maneira Jacques Lacan. Os cigarros, os fatos e os intensos diálogos evocam um 

ambiente secreto, onde as nossas dúvidas emergem, fazendo-nos participar neste jogo das aparências e ocultações. 

“O senhor não é mais do que a imagem que os outros formaram de si.” – diz Henri Vollmer (Adrian Hoven).  

Desse modo, as plásticas das imagens acabam por constituir grande parte da riqueza da obra. Os cenários, compostos 

por uma colorida arquitectura futurista, remetem-nos para idealizações de Stanley Kubrick exploradas em 2001: Uma 

Odisseia no Espaço. Cenários exóticos, confusos e Modernos, lembram-nos das ambiguidades espaciais retratadas em 

Playtime de Jaques Tati. Na casa do presidente do Instituto, por exemplo, verificamos uma extravagante transição 

entre aquilo que nos parece ser uma sala de espectáculos cheia de fumo, para uma piscina interior onde atletas se 

exercitam. Antagonicamente, encontramos simplicidade e religiosidade na casa de Eva (Mascha Rabben): o único 

lugar onde a sacralidade se manifesta através de um crucifixo negro pendurado num pilar branco. Eva transparece 

ser, assim, a única personagem sensível, a qual se vincula a uma moralidade estável, que a modernidade ofusca na sua 

aparente racionalidade. Eva confia nos seus instintos, ao contrário dos restantes personagens, cujas acções se 

justificam pela ideia de Razão. Stiller nunca sentiu a artificialidade da sua realidade, até que empiricamente lhe foram 

dados motivos para tal dúvida. Nunca sentiu a diferença entre o olhar estático de quem é simulado do olhar emocional 

de quem é verdadeiro. 

Assim, a racionalidade determina a essência do carácter dos personagens. A frieza, os valores dúbios, os jogos de 

poder e os interesses financeiros pairam sobre as suas decisões. A ausência de emoção, a passividade e apatia das 

personalidades, nomeadamente nas suas reacções perante a morte, a dor e o amor permitem-nos identificar logo 

quem é verdadeiramente humano.  

Contudo, encontramos alguns exageros e contradições, sobretudo durante a segunda parte. Quando Stiller se refugia 

na sua casa de campo, verificamos comportamentos desadequados: o disparo de Stiller que quase matou Eva; a morte 

de um cão com que se deparou; a queda de uma árvore e o que fez explodir a sua casa. Todas estas acções quase nada 

acrescentam àquilo que deveria ser o tempo de reflexão e recuperação do herói, quando este foge da cidade. Contudo, 

Stiller não deixará nunca de ser uma simulação. Ao fim e ao cabo, o Espelho não persegue apenas realidades 

computorizadas, mas sim a nossa própria natureza. Apesar do último cenário se tratar de uma sala sem espelhos, não 

nos esqueçamos de que as simulações são construídas à semelhança daqueles que as simulam.  

Apesar de tudo, sem pretender desvendar a ti, meu leitor, o desenvolvimento e desfecho total da obra, poderemos 

assumir que há sempre um grau de incerteza em distinguir o real do irreal. O Mundo no Arame, pela via optimista, 

encontra solução para as ameaças ao indivíduo através do amor e estáveis fundamentos éticos. Permite-nos repensar, 

enquanto sociedade, nas nossas decisões, nos nossos desejos, como procuramos realizá-los, e até que ponto os meios 

justificam os fins. A obra é um espelho não daquilo que vemos, mas sim daquilo que queremos ou não queremos 

ver. A questão situa-se no seguinte: deveríamos nós olhar-nos neste espelho? Sem dúvida. Mas não conseguirei 

garantir o sentido do reflexo que nele é reproduzido. Para além do nosso reflexo visível, que vemos nós diante de 

um espelho?  
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