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“Life is Waiting”: do não-lugar ao lugar em O terminal 
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“Life is waiting” é o tema do filme O terminal (2004), de 
Steven Spilberg. Todos estamos sempre esperando por algo. O 
aeroporto é um desses locais de espera. Espera pela volta para 
casa (lugar), espera para uma viagem (espaço), espera por 
alguém que chega ou espera com alguém que parte. Embora o 
aeroporto, enquanto lócus de espera, se caracterize por uma 
pequena pausa no movimento, esta pausa não se dá por 
tempo longo o suficiente para o desenvolvimento de laços, ao 
contrário, é sempre uma espera ansiosa, e com o atual caos 
aéreo, esta espera está cada vez maior. No entanto, quanto 
maior a espera, maior o desconforto causado por ela. O 
antropólogo Marc Augé caracteriza o aeroporto como um não-
lugar por excelência haja vista que é apenas local de 
passagem com uma normatização das condutas sociais e da 
paisagem muito generalizada. Mas será possível este não-lugar 
tornar-se um lugar? O filme mostra essa travessia na relação 
de Viktor Navorski, interpretado por Tom Hanks, com o 
aeroporto JFK, em Nova Iorque. Cidadão da Krakózhia, país 
fictício da Europa Oriental, ele se vê obrigado a esperar no 
aeroporto à espera da resolução do conflito e da validação do 
seu passaporte, para que possa ou entrar nos Estados Unidos 
ou ao menos voltar para seu país. Todo o desconforto do 
aeroporto enquanto não-lugar (não permanência, mera 
passagem) é vivido pela personagem que, aos poucos vai 
adensando aquele lugar a partir de sua experiência, revelando 
um mundo denso de sociabilidade e envolvimento. O não-lugar 
por excelência se torna um lugar até no sentido de casa, onde 
Viktor vive a experiência de um americano: as diferenças 
raciais, o trabalho, os imigrantes, o novo lar, a amizade e o 
amor. 
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