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1° Relato 
 

Este primeiro relato refere-se ao conjunto de atividades e leituras realizadas até aqui, isto 

significa, de certa maneira, pensar no arcabouço constituinte da “cultura” e na modernidade e/ou pós-

modernidade a qual estamos inseridos.  ‘Medianeras’, ‘El hombre al lado’, e ‘Playtime’ são três filmes 

que ajudam a pensar o moderno e o pós-moderno na dinâmica social de determinadas cidades em 

contextos históricos específicos.  Nesse sentido, o papel da cidade na vida das pessoas nos faz pensar o 

que é o moderno e o que é o pós-moderno. Questiona-se o que seria esse moderno e esse pós-moderno 

que se entrecruzam e se entrelaçam formando uma teia de significações e de transformações.  

Marshal Berman em seu livro “Tudo que é sólido desmancha no ar” nos dirá: “ser moderno é 

encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, autotransformação e 

transformação das coisas – mas ao mesmo tempo ameaça destruir tudo o que sabemos, tudo o que 

somos”. Isso porque tudo está em pulverização, em volatilização, tudo se esvai. 

Em ‘Medianeras’, Buenos Aires aparece circunscrita às suas “irregularidades estéticas e éticas”. É 

possível pensar o papel da internet na mediatização da experiência. Já se pode fazer de tudo pela 

internet, de maneira muito rápida e volátil. A vida passa a ser subvertida na busca pelo imediato, pelo 

agora. Como se não pudéssemos perder tempo, muito menos esperar a maturação das coisas e das 

pessoas. 

 O projeto moderno de cidade era legitimar o espaço público como possibilidade de encontro, mas 

há muito mais um clima de incomunicabilidade, de fechamento à alteridade, de renúncia ao Outro, 

mesclada de um surto de introspecção e individualização. A cidade moderna muito mais afugenta, 

amedronta, criando a cultura do “inquilino”, a cultura do passageiro, do efêmero. ‘Medianeras’ aponta 

também para o papel do animal de estimação na contemporaneidade. A experiência do animal passa a 

refratar a do humano. O animal passa a ser encarado dentro de uma lógica de necessidades humanas, a 

ele é conferido conceitos e atributos humanos. No filme, o cachorro se “suicida”, como forma de 

libertar-se do pessimismo e da depressão, características intrínsecas à humanidade. 

Em ‘El hombre al lado’ discuti-se, principalmente, a questão da alteridade e da 

incomunicabilidade. O indivíduo está num casulo autopoiético, do qual não quer sair, o Outro o 

amedronta, o incomoda, o questiona. As cidades ditas modernas estão fragmentadas, fechando-se nos 

espaços privados. Basta pensar nos fenômenos dos shopping centers: nesses locais, puramente 

modernos, o espaço privado é confundido com o espaço público de socialização. Na verdade, são em 

shopping centers que os indivíduos acabam irmanados na mesma lógica de comunhão: o consumo.  



‘Playtime’ põe em discussão o humano que é abandonado num mundo em transição. É um 

humano dividido, “neobarroco”, que confronta formações sociais distintas, criando novas sínteses de 

sociabilidade.  É um claro momento de transformações vorazes que nos deixam atônitos, igual ao 

momento do ‘loop’ da montanha-russa. Nicolau Sevecenko dirá que “no ritmo em que as mudanças 

ocorrem, provavelmente nunca teremos tempo para parar e refletir, nem mesmo para reconhecer o 

momento em que já foi tarde demais”. Isso ocorre justamente porque as transformações tecnológicas 

estão nos causando passividade diante do mundo, estamos apenas assistindo ao show da “sociedade do 

espetáculo”.                                                  

E diante de tantas transformações questiona-se: qual o papel da universidade na sociedade? Como 

se constrói a identidade de agente ativo e pensante da sociedade consagrado à universidade? Grande 

parte das universidades públicas de São Paulo tem os campi no interior do Estado. Estão 

geograficamente afastadas dos grandes centros urbanos, salvo raras exceções, e mesmo quando se 

estabelecem nesses centros, não oferecem um intercâmbio entre produção acadêmica e sociedade. 

Numerosas pesquisas acumulam-se e perdem-se nas bibliotecas, ficam engavetadas, não extrapolam os 

‘muros’ universitários para discutir com a sociedade.  Será que esse diálogo é possível? 

 

 

 

 

 


