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O s irmãos Andy e Larry Wachowski, que escrevem e dirigem os filmes da trilogia Matrix, mudam 
de estratégia no segundo episódio, "Matrix Reloaded". Os efeitos especiais dominam o novo filme, 
O primeiro Matrix tinha cerca de quatrocentos efeitos especiais e custou US$ 40 milhões; o 
Reloaded tem mais de mil efeitos e custou US$ 300 milhões; e por aí vai. A febre tecnológica, a 
raiz da distopia exposta no filme, domina a produção do filme e os comentários da mídia.  
 
E a filosofia?, perguntam os fãs do primeiro Matrix que ainda não viram o segundo. Bem, a 
verdade é que a filosofia fica agora em segundo plano. O que importa é o espetáculo e a 
bilheteria. Não parece ser necessário aprofundar a situação básica exposta no primeiro filme. Mas 
ela ainda é a mesma e a questão sobre a natureza do real continua a ser a interrogação 
fundamental.  
 
Num futuro sombrio, as máquinas mantêm a humanidade presa a uma enorme simulação da 
nossa realidade - a Matrix. O mundo aparente é uma realidade simulada por computadores, um 
imenso mundo virtual. Os seres humanos estão inertes e ligados a vários cabos que drenam sua 
energia vital para as máquinas, um gigantesco sistema de inteligência artificial, enquanto a mente 
deles é mantida numa espécie de sonho, que lhes parece ser a "realidade".  
 
O simulacro virtual ilude os sentidos e parece tão real quanto o próprio real, que, afinal, acaba por 
se revelar igualmente não tão real assim. A simulação cria um perfeito simulacro de realidade, 
como um sonho tão vívido que, ao "acordarmos", não o conseguimos distinguir da vigília, 
fundindo ilusão e verdade. O homem está preso aos limites da sua mente - que cria, por exemplo, 
as noções habituais de tempo e espaço objetivos, contestadas tanto pela filosofia oriental quanto 
pela Física Quântica. Não temos acesso direto à realidade, pois só entramos em contato com ela 
pela mediação da linguagem, dos símbolos e dos conceitos, que são limitados.  
 
A referência filosófica mais imediata é forçosamente ao pensamento indiano. O hinduísmo vê a 
realidade aparente como maya, uma espécie de alucinação; o budismo a chama de samsara, uma 
ilusão. Tudo, a rigor, não passa de uma projeção mental. É o que acontece no filme, no qual todo 
mundo é dominado pela ilusão de um mundo que não existe - a Matrix. Aliás, os irmãos 
Wachowski declaram-se fascinados pelo budismo, a doutrina mais radical no questionamento da 
pretensa realidade do "real". Um texto budista clássico, o Sutra do Diamante, afirma: "O mundo 
dos fenômenos é semelhante às estrelas, a uma sombra, a uma chuva, a uma miragem, ao 
orvalho, à espuma, a um sonho, ao relâmpago, a uma nuvem. Vede dessa forma todas as coisas".  
 
Podem-se descobrir, também, antecedentes na filosofia ocidental. Há mais de 2 mil anos, Platão 
descreveu o mito da caverna. Os seres humanos vivem numa caverna, de onde só podem ver as 
sombras do que acontece lá fora; eles estão, contudo, convencidos de que a realidade se 
manifesta totalmente naquelas sombras. Se saíssem da caverna provavelmente não suportariam 
a revelação e prefeririam voltar - como acaba acontecendo com o personagem Cypher, do 
primeiro Matrix.  
 
Dizem que alguns livros contemporâneos alimentaram a imaginação dos irmãos, como 
"Simulacros e Simulação", de Jean Baudrillard, e "Fora de Controle", de Ken Kelly. Dizem também 
que há outro cérebro por trás das idéias dos irmãos, o de Cornel West, professor da Universidade 
Princeton e autor de "Prophesy Deliverance" e "Race Matters". Afro-americano e preocupado com 
o problema racial, dizem que ele é o guru dos famosos irmãos e faz um pequeno papel no 
Reloaded, o conselheiro West. Sua única frase, entretanto, não impressiona pela sutileza: 
"Compreensão não é um requisito necessário para a colaboração", diz ele. West diz que Matrix é 
uma obra de arte sofisticada que capta a essência de seus escritos sobre temas como sociedade, 
religião e filosofia. Como Jean Baudrillard, ele se diz preocupado em discutir a relação do 
desenvolvimento tecnológico com o futuro humano.  



Dizem muitas coisas. Mas, no fundo, de todas essas idéias, está a mítica revelação sobre a 
natureza do real.  
 
Toda criação nas telas é um mito moderno, uma leitura da consciência coletiva; o cinema está 
para a cultura assim como o sonho está para a pessoa. Aqui, esse sonho é a realidade. Em Matrix 
o personagem que oferece a Keanu Reeves a possibilidade de conhecer a verdade se chama 
Morpheus, o deus do sono na mitologia grega.  
 
A história de Matrix é um mito moderno, no sentido de Joseph Campbell. A situação básica em 
que a trama se desdobra é de opressão, e o herói é um rebelde. O seu desafio é transcender a 
pseudo-realidade da Matrix. Esse herói, Neo, deve lutar para libertar a humanidade do jugo das 
máquinas. Em "Matrix Reloaded", as máquinas intentam destruir a última comunidade humana 
que resiste - a cidade de Zion. Mas, se a máquina supera o homem, este deve usar as próprias 
máquinas para derrotá-la.  
 
No Reloaded, os irmãos optaram por um desdobramento no sentido da fantasia popular, típica das 
space-operas. A influência de Star Wars é agora flagrante; a trilogia do Matrix deseja 
evidentemente igualá-lo e possivelmente superá-lo como fenômeno de massa. Tudo, então, 
começa a lembrar a obra de George Lucas - as cenas de grande efeito, os personagens pitorescos, 
como o vilão Merovigian e a mulher Perséfone, e até mesmo um certo humor. O primeiro Matrix 
tinha uma personalidade própria, original: obedecia a um realismo fundamental que identificava 
os personagens com os espectadores. Agora tudo volta a parecer história em quadrinhos.  
 
Como é o primeiro Matrix? O filme sugere que a humanidade foi inteiramente dominada pelas 
máquinas e o único foco de rebeldia é o grupo de Morpheus e sua nave, a Nabucodonosor. Agora, 
entretanto, no Reloaded, surge uma cidade inteira de rebeldes, a Zion, que dispõe de inúmeras 
naves e um verdadeiro exército. No primeiro Matrix, todos os personagens são essenciais à trama, 
têm funções definidas na história. Esse rigor é abandonado em Reloaded, no qual surgem vários 
personagens apenas pitorescos, cumprindo uma função típica do mero entretenimento, como os 
de Lucas ou, por exemplo, o "A.I." de Spielberg. É como se os irmãos tivessem decidido 
abandonar a própria originalidade em favor de uma eficiência maior em relação ao mercado. Com 
seus novos superpoderes, Neo se apresenta agora como um super-herói, na melhor tradição das 
histórias em quadrinhos; voa melhor do que o Super-Homem e chega, inclusive, a ressuscitar 
Trinity, nada menos. O primeiro Matrix é mais artístico; o segundo, mais comercial.  
 
O fato mais intrigante do primeiro filme - a vitória radical da máquina finalmente autônoma sobre 
o humano - chega a ser explicado agora em termos mais prosaicos e até decepcionantes. No final 
de Reloaded, surge mais um personagem, aparentemente humano, o Arquiteto, que se apresenta 
como o verdadeiro responsável pelo software da Matrix. Essa revelação sugere uma reversão de 
expectativa radical no desdobramento da ação do filme e um desmentido cabal da filosofia 
exposta no primeiro filme. A novidade fundamental era o fato de que as máquinas se erguiam, 
autônomas, auto-suficientes, contra os seres humanos que as haviam criado; não dependiam 
mais deles; pelo contrário, elas os escravizam. Agora, o Arquiteto desmente essa premissa; 
declara que ele, aparentemente um ser humano, é o criador de Matrix, e o verdadeiro vilão da 
história. Mais: Neo não é um avatar único, mas uma concessão do sistema, uma anomalia 
prevista pelo próprio software do Arquiteto; na verdade é o sexto The One de uma lista de 
antecessores.  
 
Esse evidente recuo da audácia filosófica do primeiro filme é provavelmente aparente, não deve 
ser definitivo. Esperemos que não seja. Afinal de contas, o Arquiteto pode mentir tanto quanto, 
por exemplo, a mulher do Oráculo. Assim como ela, o Arquiteto provavelmente não há de passar 
de mais um programa da Matrix, tentando enganar o inimigo perigoso. Talvez Neo seja mesmo 
The One - o Escolhido, ou o Predestinado, conforme as diferentes traduções. Estruturalmente, o 
Reloaded apresenta apenas a metade de uma trama que só deve se completar no terceiro filme. 



Ele termina no meio dessa trama, no que Joseph Campbell e Christopher Vogler chamariam de a 
"Provação Suprema", no seu modelo da jornada do herói mitológico.  
 
O resto da trama pode propiciar especulações mais profundas. Se, algum dia, pudermos simular 
universos virtuais inteiros, como o do filme, é possível até que isso já tenha acontecido e que 
estejamos agora, todos nós, vivendo em um mundo virtual desse tipo; para alguns cientistas, 
inclusive, as possibilidades de que seja assim são de, pelo menos, 25% - ou seja, de apenas 3 
contra 1.  
 
Por que não? Segundo o budismo, a realidade não tem um núcleo substancial e permanente; ela 
carece de substância própria. O verdadeiro real chama-se Sunyata, o Vazio. Nessa visão, tudo o 
que pensamos que é realmente "real" não passa de outro sistema de simulação que, por sua vez, 
é criado por ainda outro sistema - e assim por diante. É provável que, depois de todos os seus 
esforços para a libertação da Matrix, Neo, Morpheus e os outros rebeldes descubram que a 
realidade supostamente verdadeira que alcançaram é, ela também, tão "real", ou irreal, quanto a 
da Matrix. Como diriam os hindus, também ela é maya - ilusão, arte mágica, mais um mundo 
virtual.  
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