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RELATO CRÍTICO – “TIC-TAC DA MODERNIDADE” 

 

 Cidade, onde a diversidade se contrasta gritantemente, através de 

culturas, costumes, pensamentos, estruturas e símbolos de histórias que foram 

e estão sendo vividas constantemente. A cada ano diversas maneiras de 

expressões artísticas surgem, e dessa forma o pensamento da sociedade vai 

sendo pautado diariamente construindo cada vez mais novas formas de 

enxergar o mundo. 

 A busca por uma análise do cotidiano das pessoas cresce cada vez mais 

e uma reprodução artística nova é criado em um processo cíclico de 

criatividade e diversidade. Não sendo mais o mesmo perfil do produtor, mas 

sim uma miscigenação da cultura que contribui para criar novos hábitos que 

surgem com o desenvolvimento da tecnologia e do mercado. 

 Vale ressaltar que um olhar mais propício para interpretar tais questões 

necessita de estímulo, e muitas vezes de direcionamento para assimilar e 

captar todos os fatos reais que se destacam constantemente ao nosso redor. 

 Como Maurice Merleau-Ponty descreve em seu texto sobre “A dúvida de 

Cézanne”, uma dúvida coletiva por sinal, que inicialmente tenta mostrar o 

quanto é difícil definir seu estilo e encontrar o seu lugar no mundo das artes, 

assim como a necessidade de se criar uma percepção crítica e visionária do 

mundo ao seu entorno. Merleau-Ponty descreve tal comodidade como uma 

forma de produzir por produzir, sem pensar na real necessidade das coisas, e a 

adaptação do homem a modernidade que leva a produção excessiva que se 

sucede pós-revolução Industrial, “Vivemos num meio de objetos construídos 

pelos homens, entre utensílios, em casa, ruas, cidade e, na maior parte do 

tempo, não os vemos senão através das ações humanas das quais eles podem 

ser os pontos de aplicação.” (PONTY, pág. 131). 

http://cbd0282.wordpress.com/


 Esse período de transição deixou resquícios presentes na vida moderna, 

tanto em estruturas físicas (arquiteturas históricas, obras de arte clássicas, 

objetos) quanto em valores tradicionais, valores presentes em religiões e 

métodos educacionais arcaicos que entram constantemente em conflitos e 

embates com ideias modernistas e revolucionárias que surgem diariamente. 

 Através do giro cultural realizado pela Universidade de São Paulo, 

especificamente o roteiro “São Paulo Modernista”, uma linha cronológica da 

historia tanto social quanto cultural da cidade é exposta sinteticamente 

mostrando os principais patrimônios históricos, e principalmente ressaltando 

sua estrutura e suas características de acordo com o século e com o contexto 

histórico que foi projetado. Curiosamente, andar pelos jardins do Museu 

Paulista é o mesmo que se sentir em cenários de filmes de época que retratam 

a nobreza e seus palácios dos séculos XVII e XVIII.  

 Um avanço no tempo ocorre constantemente ao passar por diversos 

lugares importantes da cidade, como Palácio das indústrias, Mercado 

municipal, Teatro municipal, Vale do Anhangabaú, Copan, FAU – Rua 

maranhão e o Parque do Ibirapuera – MAC. No âmbito de uma percepção de 

desenvolvimento arquitetônico modernista, a junção do tradicional com o 

moderno expressa a diversidade estética da cidade e cria um contraste único, 

encantador e hipnotizante de se observar.  

 Como descreve Beatriz Sarlo sobre a Modernidade periférica em Buenos 

Aires, pode-se dizer que São Paulo possuiu um processo muito parecido de 

expansão e urbanização. Repercussões culturais devido a tais mudanças são 

refletidas até hoje, principalmente no meio artístico, “o impacto das mudanças 

sobre os costumes e os estilos de vida afetou de imediato as respostas 

criativas dessa geração intelectual” (SARLO, pág.10). 

 Olhando somente para o caso argentino, as mudanças foram muito mais 

impactantes, como destaca Sarlo no caso de Buenos Aires, “as políticas 

publicas de iniciativa governamental alteraram de modo drástico o oficio e as 

praticas dos intelectuais”, devido ao fato de todo o incentivo da produção vir do 

governo e magnatas da imprensa, e não dos nobres e burgueses como no 

caso paulista, que criou uma arte elitizada produzida pela própria burguesia, 

eclodindo na Semana da Arte Moderna, buscando criar uma cultura própria 

brasileira. 



 Dessa forma, voltando a focar no estudo da evolução Cultural, os quatro 

filmes apresentados para esboçar o cotidiano da sociedade contemporânea, 

sendo eles: “Medianeiras”, “El hombre al lado”, “Playtime” e “Fausto”, 

conseguem trabalhar essa dinâmica de uma forma visual e reflexiva. 

 A cidade atualmente convive numa velocidade sem precedentes, 

deslocamentos sucessivos e intensos acabam provocando consequências não 

apenas funcionais, mas principalmente psicológico, a exemplo tomasse as 

relações dos dois personagens principais com a cidade no filme “Medianeiras”, 

em que expõem os principais medos, alegrias, e o cotidiano da maioria das 

pessoas que moram nas grandes metrópoles.  

 Em questão de problemática vivenciada nas cidades “Medianeiras” e “El 

hombre al lado” esboçam a realidade, principalmente os pontos de invasão de 

privacidade, solidão, rotina, etc. Já sobre as mudanças estruturais e 

principalmente de pensamento, “Playtime” e “Fausto” criam uma linha de 

pensamento evolutivo, interessante destacar que ambos apresentam a 

modernidade de um olhar pré-modernista, o que faz com que as mudanças 

ocorridas de um período pro outro seja mais perceptível aos olhos dos 

telespectadores; hábitos, noções de espaço-tempo e principalmente a 

necessidade de verdades empíricas são tratadas de forma ambígua de 

conceitos modernos.  

  Nicolau Sevcenko escreve sobre essa necessidade de se viver hoje em 

dia como se fosse o último, necessidade essa de ser multifuncional, vivendo 

“no ritmo de quem quer que as mudanças ocorram, provavelmente nunca 

teremos tempo para parar e refletir, nem mesmo para reconhecer o momento 

em que já for tarde demais.” (SEVCENKO, pág.17). 

 O novo modo de a sociedade dialogar com as inovações tecnológicas e 

culturais acarreta em um processo de adaptação lento e principalmente 

delicado da sociedade que evoluiu com certo conservadorismo e valores 

tradicionais. Desprender do ritmo acelerado é necessário, principalmente para 

criar um novo pensamento sobre a cultura produzida no século XXI, visando 

olhar o futuro de maneira a contemplar todas as classes sociais. A mudança 

dos espaços culturais trouxe novas maneiras de se pensar à arte, arte esta que 

é denominada de acordo com o nível socioeconômico do público consumidor. 



 Como conclui Merleau-Ponty, “Nunca vemos a ideia nem a liberdade 

face a face” (PONTY, pág.142). Recuperar o tempo da própria sociedade 

funciona de maneira pró-ativo, contribuindo de maneira a sondar o futuro a 

partir da critica em perspectiva histórica, olhar para o passado repensando 

cronologicamente, para aí sim dar o próximo passo, sendo uma contra partida 

cultural. 
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