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TO Teorema de Zero é um filme de ficção científica britânico-franco-romeno de
2013, dirigido por Terry Gilliam, escrito por Pat Rushin e estrelado por Christoph Waltz,
Lucas Hedges, Mélanie Thierry e David Thewlis.
A história é centrada em Qohen Leth (Waltz), um gênio da computação recluso que
trabalha em uma fórmula para determinar se a vida tem algum significado.
Gilliam deu declarações conflitantes sobre se sua opinião pessoal é de que o filme
serve como a terceira parte de uma trilogia distópica satírica ou "tríptico Orwelliano"
iniciada no Brasil de 1985 e continuada com os 12 Macacos de 1995. [5] [6] [7]
O filme começou a produção em outubro de 2012. [8]

Enredo
Qohen Leth, um programador excêntrico que se refere a si mesmo no plural, é
designado a "entidades importantes" para uma empresa chamada Mancom.
Encontrando-se sofrendo angústia existencial, Qohen constantemente espera por
um telefonema, esperando que isso lhe traga felicidade ou as respostas que ele procura.
Quando Qohen solicita uma avaliação de "incapacidade", três médicos da empresa
determinam que ele é fisicamente saudável, mas exige que ele faça terapia com o Dr.
Shrink-ROM, um terapeuta de IA projetado para fornecer avaliação mental.
Querendo se encontrar com "Management", Qohen participa de uma festa
realizada por seu supervisor, Joby. Tropeçando em um quarto vazio, Qohen encontra a
gerência e pede para trabalhar em casa, já que ele seria mais produtivo e não correria
mais o risco de perder sua ligação; A gerência simplesmente observa que acha Qohen
"completamente insano".
Tentando deixar a festa, Qohen é pressionado a ficar por Joby e, quando Qohen
começa a engasgar com uma azeitona, ele é resgatado pelo festeiro Bainsley.
Seu pedido concedido pela Administração, Qohen é informado de que ele deve
começar a trabalhar em casa, e é mostrado um enorme supercomputador apelidado de
"The Neural Net Mancive"; contendo todas as entidades esmagadas pelos trabalhadores,
Qohen é obrigado a ordenar seus dados para resolver o "Teorema Zero", uma fórmula
matemática misteriosa.
Passando meses como eremita enquanto trabalhava no programa, ele é
diagnosticado com inúmeras condições pelo Shrink-ROM, e começa a sofrer pesadelos
envolvendo um buraco negro.
Frustrado com seu trabalho, Qohen esmaga seu computador com um martelo e é
logo visitado por Bainsley.
Qohen confidencia em Bainsley que ele acredita que ele desligou
acidentalmente um telefonema que lhe daria o sentido da vida, e está desesperadamente
esperando por um retorno desde então.
Qohen é então visitado por Bob, o filho adolescente da Administração.
Bob conserta o computador, revela que a Management está espionando-o e sugere
que Bainsley só está interessada em Qohen porque ela é paga para ser.
Depois que Qohen insiste que ele deixará de trabalhar no Teorema Zero, Bob
promete conseguir sua ligação se continuar.
Tendo recebido um traje de realidade virtual de Bainsley, Qohen interage com ela
através da realidade virtual, o que faz com que os dois apareçam juntos em uma praia.
Quando Qohen pergunta se o sol no horizonte se põe, Bainsley responde que não está
programado para isso.
Eles logo se beijam.
Visitado novamente por Bob, Qohen, para seu desgosto, descobre que o Teorema
Zero pretende provar que a vida não tem sentido através da teoria do Big Crunch.
Conectando-se digitalmente a Bainsley novamente, Qohen é consolado por ela,
mas quando ele denuncia a Administração e sugere fugir juntos, ela se desconecta com
força, danificando o traje de Qohen.
Quando Bob, em seguida, leva seu terno para consertá-lo, Qohen se conecta a
Bainsley sem avisar, apenas para descobrir que ela é uma stripper de webcam.

Bob retorna com o traje de Qohen, agora consertado, e revela que seu telefonema
é apenas uma ilusão, e admite que seu Dr. Shrink-ROM foi projetado apenas para
identificar sua patologia, em vez de tratá-la.
Qohen é visitado por Bainsley, que pede desculpas por enganá-lo, mas afirma que
ela realmente se apaixonou por ele; apesar da oferta de Bainsley de fugir, encorajada por
Bob, Qohen a rejeita.
Qohen, discutindo seus problemas com Bob, descobre que a saúde de Bob está
diminuindo radicalmente.
Cuidando de Bob, Qohen encontra uma câmera escondida no espelho do banheiro
e começa a descobrir e destruir as câmeras da Management.
Apesar de barricar sua casa, os funcionários da Gerência entram e levam Bob
embora.
Visitado por Joby, Qohen é repreendido por ele, pois suas ações fizeram com que
Joby fosse demitido.
Qohen veste sua roupa de realidade virtual agora "consertada" e se conecta ao seu
computador, mas é quase eletrocutado.
Aparecendo na Rede Neural Mancive, Qohen é recebido por uma imagem da
Administração, que observa que Bob é hospitalizado por causa de sua saúde em declínio,
que é devido a uma doença crônica.
Management explica que Qohen agora faz parte da Rede Neural e, quando Qohen
faz perguntas sobre o significado de sua vida, Management explica que não há nenhuma,
e que ele nunca foi um poder superior capaz de conceder a Qohen seu chamado.
A gerência explica que, embora o Teorema Zero provasse que tudo é insignificante,
todo o propósito da Mancom em "analisar as entidades" era trazer ordem à desordem,
encontrando significado de alguma forma que ele pudesse vender.
Management explica que ele escolheu Qohen para resolver o Teorema Zero, já que
ele era sua antítese eficaz, já que ele tinha fé em encontrar significado, esperando
indefinidamente por seu telefonema.
A administração então desaparece, desculpando-se porque ele não precisa mais
de Qohen; irritado, Qohen esmaga a Rede Neural, colapsando-a e revelando um buraco
negro no interior.
Sorrindo, Qohen pula, só para aparecer na praia virtual.
Resignado, calmo e sozinho, Qohen fica em frente ao mar e, depois de interagir
com o sol, observa o pôr do sol que ele causa.
Enquanto os créditos rolam, Bainsley é ouvido chamando Qohen, insinuando que
ou Bainsley se juntou a ele ou ele a conjurou em seu mundo virtual.
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Produção
Desenvolvimento
Pat Rushin foi inspirado por vanitas de Eclesiastes 1: 2; 12: 8 para escrever
o filme (o título hebraico do qual é הל ֶת
ֶ ֹק, Qoheleth, significando "Gatherer", mas
tradicionalmente traduzido como "Professor" ou "Pregador"), que ele sentiu sugerido tais
questões como "Qual é o valor da vida "Qual é o significado da existência?
Qual é o uso?"
Rushin escreveu o primeiro rascunho de 145 páginas em dez dias, com
"nenhuma ideia do que ele estava fazendo".
Ele checou vários roteiros e roteiros da biblioteca da UCF, incluindo o Brasil
de Terry Gilliam. [17]

O produtor Richard D. Zanuck originalmente assinou com Ewan McGregor
para interpretar Qohen Leth, mas o ator desistiu.
Uma iteração posterior do projeto, estrelada por Billy Bob Thornton, Jessica
Biel e Al Pacino e dirigida por Gilliam, foi marcada para começar a produção em 2009.
[11]
A produção estava prestes a começar em Vancouver, mas Gilliam saiu para
trabalhar no The Imaginarium of Doctor Parnassus após a morte de sua estrela, Heath
Ledger. [17]
Em 2012, o projeto foi reiniciado. Christoph Waltz substituiu Thornton no
papel principal, e o filho do falecido Zanuck, Dean, o substituiu como produtor. [18] [19]
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