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1. Introdução 

Relato crítico sobre o conjunto de atividades e leituras feito até o presente momento 

para a disciplina Estados e Formas da Cultura na Atualidade, ministrada pelo professor 

Martin Grossmann e pelo assistente PAE José Muniz Jr.  

O Giro Cultural, A USP e a São Paulo Modernista; as leituras de Sarlo, Berman, 

Sevcenko e Merleau-Ponty; e os longas-metragens Medianeras, O Homem ao Lado e 

Playtime; todos abordam, de diferentes formas, o Modernismo e/ou o Pós-Modernismo 

e alguns contextos e teorias que giram em torno desses. 

Neste relato, por sua brevidade, não é possível que nos aprofundemos nos conceitos, 

que são muito amplos e, cada autor que os aborda, seja ele de um livro ou de um filme, 

dá sua significação e crítica baseadas em mais outros estudos, teóricos e/ou crenças. 

Portanto, o foco do relato permanece em algumas conexões feitas entre as referências e, 

principalmente, no que estas têm a ver com o ser humano atual e sua solidão na 

atualidade. 

2. A Síndrome do Loop e a Modernidade em Playtime 

Talvez a maneira mais didática de apresentar algo ou transmitir informações a outra 

pessoa seja dividir em etapas. Em seus textos, tanto o autor Nicolau Sevcenko quanto 

Marshall Berman fazem três divisões na História, em ordem cronológica, de acordo com 

as teorias e avanços tecnológicos que surgem através dos anos. 

É na divisão de Sevcenko, com sua metáfora da montanha russa, que podemos 

relacionar a linha narrativa do longa-metragem Playtime e sua crítica referente à 

modernização: elas não correspondem cronologicamente, através das datas, porém, o 

sentimento presente nelas é compartilhado em ambas as obras. No filme, em que a 

trama se passa em uma Paris altamente tecnológica e urbana, já passamos pela primeira 

fase de Sevcenko, na qual o desenvolvimento tecnológico de século XVI até meados do 

século XIX nos leva a uma “ascensão contínua, metódica e persistente” que “assegura 

nossas expectativas” (SEVCENKO, 2001, p.14).  



Os habitantes dessa Paris moderna e fria estão se acostumando ao novo ambiente e ao 

conforto que as tecnologias trouxeram. É nessa cidade cinza que o senhor Hulot, 

personagem do diretor e ator Jacques Tati, surge. Com seu jeito simples e “caipira”, 

atrapalhando-se por entre o labirinto da cidade cinza, Hulot chama nossa atenção para a 

falta de humanidade nessa metrópole futurista. 

Na segunda parte do longa, o cenário principal é o restaurante Royal Garden. Para que o 

estabelecimento conseguisse atender seus novos e exigentes clientes e acompanhar a 

evolução da cidade futurista, o Royal Garden teve seu ambiente reformado com novas 

concepções de arquitetura e aparatos tecnológicos. 

O ambiente ainda não está totalmente pronto quando começa a receber seus 

consumidores, que chegam em peso. Sem a finalização da reforma, a situação foge do 

controle: os garçons confundem pedidos dos clientes; a estrutura do lugar entra em 

colapso; as pessoas fazem seus pedidos, pulam e dançam sem prestar atenção no que 

está acontecendo ao redor.  

Aqui, vemos a segunda fase do loop: no inicio, tínhamos a “incorporação e aplicação de 

novas teorias científicas propiciam o domínio e a exploração de novos potenciais 

energéticos da escala prodigiosa” (SEVCENKO, 2001, p.15), porém, na sequência, “o 

espasmo caótico e destrutivo, o horror engolfou a história”: Grande Guerra, Segunda 

Guerra Mundial, corrida armamentista. “Quaisquer que fossem os avanços, o que 

prevalecia era a sensação de um apocalipse iminente” através da “queda vertiginosa, 

perdendo as referências do espaço, das circunstâncias que nos cercam...” (SEVCENKO, 

2001, p.16). 

Após o término da festa, que durou a noite toda, já é amanhecer e o restaurante está todo 

destruído. Alguns consumidores vão tomar café em um comércio perto, outros retornam 

aos seus lugares de origem, mas todos “aceitando resignadamente ser conduzidos até o 

fim pelo mecanismo titânico”. Temos, então, a terceira fase, o próprio Loop, em que as 

pessoas adotam “a tradicional estratégia de relaxar a gozar” (SEVCENKO, 2001, p.17). 

Na época em que o filme foi produzido, 1967, provavelmente a Revolução 

Microeletrônica e a rápida progressão tecnológica não eram esperadas; atualmente, elas 

criam um universo com ainda mais possibilidades, cada vez mais “imprevisível, 

irresistível e incompreensível”. “A escala das mudanças desencadeadas a partir desse 



momento é de uma tal magnitude que faz os dois momentos anteriores parecerem 

projeções em câmera lenta” (SEVCENKO, 2001, p.17). 

3. O isolamento modernista 

É nesse mundo “imprevisível, irresistível e incompreensível” que vivemos hoje e no 

qual podemos nos enxergar representados em O Homem ao Lado e Medianeras. No 

filme Playtime, já percebemos a arquitetura modificada – cinzas, quadriculados, vidros 

– e como a tecnologia passou a ser parte da vida das pessoas – como na primeira parte 

do filme, ao mostrar uma excursão de turistas indo a um tipo de shopping e querendo 

comprar aparatos tecnológicos para suas casas.  

Podemos ver aí, talvez, a definição de Modernismo para BERMAN: “qualquer tentativa 

feita por mulheres e homens modernos no sentido de se tornarem não apenas objetos 

mas também sujeitos da modernização, de apreenderem o mundo moderno e de se 

sentirem em casa nele” (2007, p. 11). Os cidadãos parisienses querem se fazer 

modernos, fazer parte dos novos acontecimentos e pertencer aos novos lugares, como o 

restaurante Royal Garden. 

Tais lugares foram construídos baseados no conceito de moderno da época, as pessoas 

almejavam o crescimento e a modernidade, porém “(...) O grande hiato entre essas 

esperanças e sua realização parece dar razão ao homem subterrâneo: para homens 

modernos, poder ser uma aventura criativa construir um palácio, e, no entanto, ter de 

morar nele pode virar um pesadelo.” (BERMAN, 2007, p. 14). 

Foi o que Berman escreveu na introdução de seu livro, logo após criticar nossa capital 

Brasília, a qual teve sua arquitetura desenhada pelo renomado Oscar Niemeyer: linda 

vista de cima, toda organizada, porém, inabitável, horrível de se viver, sem lugares 

públicos para que as pessoas possam se reunir, conversar e conviver umas com as outras 

(BERMAN, 2007, p.12-13). 

É o que observamos no outros dois longas-metragens. O Homem ao Lado traz mais 

críticas. Nosso personagem principal é o designer Leonardo, interpretado por Rafael 

Spregelburd: ele aparenta ter estudo, ser bem sucedido, além de desenhar e colecionar 

objetos de vanguarda para combinar com sua casa modernista. 



Sua residência é a única obra na América assinada pelo arquiteto modernista suíço Le 

Corbusier, o número 320 do Boulevard 53, na cidade de La Plata, ao sudeste de Buenos 

Aires. A casa é o cenário principal da história, é nela que Leonardo preserva sua 

aparência clean e seu suposto sucesso e bem estar, que vão se desconstruindo durante o 

filme quando percebemos seu isolamento social. 

Sua mulher e sua filha quase não dialogam com ele. Seu convívio social consiste a 

conversas rudes com profissionais com que trabalha e com seus alunos de design. A 

exposição do isolamento de Leonardo começa juntamente com um problema: o vizinho 

Victor, interpretado por Daniel Aráoz, inicia uma reforma para abrir uma janela em seu 

apartamento, desejando aproveitar os raios de sol. A janela, porém, dá vista para a sala 

de Leonardo, que “surta”, pensando ser uma invasão gigante de sua privacidade. 

Somente assistindo ao filme, que retira humor das situações constrangedoras entre 

Leonardo e Victor, para apreender todos os detalhes de iluminação e posicionamento de 

câmera que sutilmente nos mostram a crítica feita pelos diretores, não à arquitetura de 

Le Corbusier e sua defesa da funcionalidade, mas ao senso de urbanismo que leva as 

pessoas a se isolarem cada vez mais em nome, nesse caso, de uma suposta segurança.  

Novamente, a arquitetura moderna está reprimindo, de certa forma, o diálogo entre as 

pessoas. Interessante pontuar que, segundo Monica Mardegan, a marquise de entrada do 

restaurante Royal Garden, em Playtime, se assemelha ao um projeto de Le Corbusier, 

Villa Stein (1925) e suas réplicas. 

Completando a filmografia, Medianeras, apresentando já no título um elemento que faz 

parte da arquitetura: em espanhol, medianera designa a lateral de concreto de edifício 

sem janelas e que não possui serventia para o morador, o lado sem comunicação com o 

resto da cidade e que é, frequentemente, utilizado para colar anúncios publicitários. 

O símbolo do longa-metragem faz parte da história de Mariana e Martin: ambos vivem 

solitários em seus pequenos apartamentos; vizinhos de prédio que moram na mesmo rua 

e que, mesmo assim, nunca se viram.  

Essa história de duas pessoas perdidas no mundo moderno, sempre se cruzando, mas 

nunca se encontram por causa da impessoalidade das cidades grandes – como Buenos 

Aires, Paris, São Paulo – é até um pouco clichê.  



Martin é um web designer, sempre navegando na internet, quando não é por causa do 

trabalho, ele utiliza a rede para conversar com desconhecidos em web chats e redes 

sociais, uma espécie de fuga da realidade. Seu maior contato é com seu poodle.  

Mariana se formou em arquitetura, nunca exercendo a profissão, é decoradora de 

vitrines. Seu trabalho a ajuda a fugir do contato com pessoas, já que ela pensa colocar 

um pouco de si mesma em suas decorações e que, quando as pessoas observam a 

vitrine, é como se observasse um pouco dela mesma. 

Tanto Martin quanto Mariana estão solitários, mas não por uma opção 

consciente, eles são vitimas de um fenômeno social que tem se tornado 

cada vez mais forte, principalmente nas grandes cidades, tal fenômeno 

envolve a superficialização e fragilidade dos relacionamentos e o 

distanciamento afetivo das pessoas. Ironicamente o surgimento e o 

agravamento deste fenômeno coincide com a chegada da era digital, na 

qual ainda estamos vivendo. A promessa da tecnologia de nos tornar 

conectados e cada vez mais próximos uns dos outros não foi cumprida, as 

redes sociais e os inúmeros meios de contato que temos hoje acabaram 

nos distanciando e fomentando o surgimento de relacionamentos frágeis e 

efêmeros, capazes, na maioria das vezes, de durar por uma noite apenas 

ou tão somente enquanto durar o bate-papo na web. Esta ironia da vida 

moderna é explorada de forma fantástica pelo roteiro do filme, que 

descreve e exemplifica tais tipos de relacionamento e ainda nos mostra 

que eles não estão mais tão restritos às redes sociais. (Blog Sublime 

Irrealidade, 2012). 

Essa ironia da modernidade está presente na Síndrome do Loop de Sevcenko: 

“Chamemos esse feito perverso pelo qual a precipitação das transformações 

tecnológicas tende a nos submeter a uma anuência passiva, cega e irrefletida...” 

(SEVCENKO, 2001, p.18). Estamos rodeados de aparatos tecnológicos que facilitam as 

atividades diárias de nossa vida e nosso contato com as pessoas, porém, cada vez mais, 

nos afastamos do próximo e ficamos reclusos em nossa subjetividade. 

... acredito que a comunicação e o diálogo ganhara um peso e uma 

urgência especiais nos tempos modernos, porque a subjetividade e a 

interioridade estão mais ricas e mais intensamente desenvolvidas, e ao 

mesmo tempo solitárias e ameaçadas, do que em qualquer outro período 

da história. (...) Num mundo em que os significados se dissolvem no ar, 

essas experiências estão entre as pessoas fontes de sentido com que 

podemos contar. Uma das coisas que podem tornar a vida moderna digna 

de ser vivida é o fato de que ela nos proporciona mais oportunidades (...) 

de conversar, de fazer um esforço de compreender o outro.” (BERMAN, 

2007, p.15). 

Medianeiras nos mostra as pessoas mal-humoradas e empáfias da cidade grande, que 

borbulha de seres humanos que não se comunicam, que não entram em contato. 



Podemos ver no mundo de hoje o que Jean Jacques Rousseau escreveu no século XIX, 

em sua obra A Nova Heloísa, com as palavras de seu personagem Saint-Preux: 

Ele experimenta a vida metropolitana como ‘uma permanente colisão de 

grupos e conluios, um contínuo fluxo e refluxo de opiniões conflitivas. 

(...) Todos se colocam frequentemente em contradição consigo mesmos’, 

e ‘tudo é absurdo, mas nada é chocante, porque todos se acostumam a 
tudo’ (...) Ele [Saint-Preux] reafirma sua intenção de manter-se fiel ao 

primeiro amor, não obstante receie, como ele mesmo diz: ‘Eu não sei, a 

cada dia, o que vou amar no dia seguinte’. [grifos nossos] (BERMAN, 

2007, p. 26-27). 

4. Considerações Finais 

Na época que vivemos hoje, diversos padrões e conceitos que carregávamos foram 

destruídos. Consequentemente, temos uma enorme diversidade de culturas 

fragmentadas e indivíduos sejam cheios de incertezas. 

Um teórico importante quando pensamos nas mudanças da sociedade atual é o 

sociólogo Zygmunt Bauman, com o qual podemos relacionar os discursos de Sevcenko 

e Berman. Bauman caracteriza a “Modernidade” atual como Líquida: uma sociedade 

que se transforma a cada instante, que atualiza cotidianamente as tecnologias digitais 

que afetam radicalmente nossas vidas, criando novos desafios para a comunicação e 

para a linguagem.  

O nome “líquido” vem da semelhando que essa sociedade possui com as substâncias 

líquidas e gasosas: são fluidas e sofrem mudança quando tensionadas, não se fixando no 

espaço ou mantendo-se em formas fixas. Assim como os nossos sentimentos e emoções. 

Esse conceito de líquido se encaixa com o título da obra de Berman, Tudo o que é 

sólido se desmancha no ar, e é exatamente isso o que acontece com tudo já tivemos 

como certo uma vez.  

Essas características da Modernidade Líquida afetam diretamente os aspectos da vida 

dos indivíduos: há muitas possibilidades de coisas a serem feitas, compradas, 

produzidas; é preciso estabelecer uma lista de prioridades diante de tantas opções. E, 

ainda assim, “no ritmo que as mudanças ocorrem, provavelmente nunca mais teremos 

tempo para parar e refletir, nem mesmo para conhecer o momento em que já fora tarde 

demais”. (SEVCENKO, 2001, p. 17) 

O surto vertiginoso das transformações tecnológicas não apenas abole a 

percepção do tempo: ele também obscurece as referências do espaço. Foi 

esse o efeito que levou os técnicos a formular o conceito de globalização, 



implicando que, pela densa conectividade de toda a rede de comunicação 

e informações envolvendo o conjunto do planeta, tudo se tornou uma 

coisa só. (SEVCENKO, 2001, p. 19-20) 

Tanto Sevcenko quanto Berman tentam fazer com que vejamos uma luz no final do 

túnel, apesar de tudo: 

(...) os modernistas do passado podem devolver-nos o sentido de nossas 

próprias raízes modernas, raízes que remetem a duzentos anos atrás. Eles 

podem ajudar-nos a conectar nossas vidas à milhares de indivíduos que 

vivem a centenas de milhares de milhas, em sociedades radicalmente 

distintas da nossa... (...) Se pudermos fazer nossa a sua visão e usarmos 

suas perspectivas para nos ver e ao nosso ambiente com olhos mais 

desprevenidos, concluiremos que há mais profundidade em nossas vidas 

do que supomos. Veremos a imensa comunidade de pessoas em todo o 

mundo que têm enfrentado dilemas semelhantes aos nossos. (BERMAN, 

2007, p. 48-49). 
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