
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

ESCOLA DE COMUNICAÇÕES E ARTES 

DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAÇÃO 

DISCIPLINA: ESTADOS E FORMAS DA CULTURA NA ATUALIDADE 

 

ANGÉLICA SUEMITSU      N° USP: 6880914 

 

I RELATO CRÍTICO  

Tomando como base as fontes textuais e midiáticas estudadas e indicadas em sala, 

podemos sinalizar alguns fenômenos e teorias sobre a atualidade. O texto de Beatriz Sarlo 

por exemplo, nos apresenta as ideias centrais sobre o que é uma cidade moderna e como 

a sociedade se relaciona com ela, evidenciando as transformações individuais, sociais e 

culturais no tempo e espaço. Seu texto dialoga em muitos, ou alguns aspectos com os 

filmes indicados em aula – Medianeiras (2011), O Homem ao Lado (2009) e Playtime 

(1967) – diversas citações da autora podem ser ilustradas com passagens dos filmes, em 

especial por Medianeiras. Este começa mostrando a cidade de Buenos Aires que, segundo 

seu narrador “cresceu descontrolada e imperfeita”, mostra o espaço urbano e seus 

elementos, estilos distintos de construções que se sucederam até alcançar o mais 

funcional, contrapondo a técnica e a cultura, deixando a estética de lado para ser funcional 

como os tempos atuais exigem. Em seguida fala da vida nessa cidade e compara-a ao 

crescimento descontrolado e sem planejamento dos prédios, o que de certa nos leva a 

interpretar como sendo esta mesma falta de planejamento espacial um reflexo da vida 

atual, já quem opera essas transformações do espaço são as pessoas mesmas que vivem 

nele. 

Uma das citações da autora Beatriz Sarlo, se utilizando da obra de Marshall 

Berman, diz que “ser moderno é antes de tudo uma experiência, a da existência pessoal e 

social como um torvelinho, a de ver o mundo e a si próprio em perpétua desintegração e 

renovação, agitação e angústia, ambiguidade e contradição”. Esta fala é bem representada 

pelo filme Medianeiras, tanto como o filme é bem representado por ela, pois são esses os 

paradigmas ou dilemas vividos pelas personagens centrais. Angústia é o mais evidente 



dos sentimento expresso por ambos, a contradição tampouco, especialmente quando 

notamos que Martín, um dos personagens centrais, vive conectado a internet e possui em 

seu apartamento diversos aparelhos de comunicação, mas tem dificuldade em socializar-

se na vida real (ou talvez não prefira). A desintegração e a renovação que definem o ser 

moderno e referem-se os autores, podemos simbolicamente ilustrar, ainda nos utilizando 

do filme Medianeiras, com as mudanças na vitrine da loja em que a personagem Mariana 

trabalha, ou pelo rompimento de seu relacionamento amoroso e sua mudança, ou retorno, 

a seu antigo apartamento onde tenta adaptar-se novamente. E assim por diante, diversos 

outras citações nos remetem a cenas do filme que resume bem o modo de vida atual nos 

grandes centros urbanos, tão densamente povoados e ao mesmo tempo tão solitários. 

“Ver o mundo e a si próprio em perpétua desintegração e renovação”, é a citação 

dentre os textos o que melhor define, em síntese, o que seria a atualidade. As atuais e 

constantes transformações que passamos, dos hábitos, dos comportamentos, das 

tecnologias, da estética, da moda, de tudo em geral ao nosso redor provocam essa 

desintegração e renovação, as tecnologias tornam-se obsoletas em média a cada dois anos, 

a moda se transforma a cada estação, o hit musical do momento será substituído por outro 

no mês seguinte, até mesmo as pessoas que nos relacionamos hoje, talvez não sejam as 

mesmas daqui certo tempo. É próprio da atualidade a transformação e dela deriva as 

desintegrações e renovações ou vice-versa. Um bom exemplo disso está no texto de 

Beatriz Sarlo que descreve transformações culturais ocorridas em âmbitos diversos aonde 

os novos hábitos produzem transformações e estas novos hábitos, num ciclo que molda 

novos os modos de vida e novas formas de se relacionar. Ela descreve a mudanças na 

estrutura do jornal, por exemplo, os jornais passaram a “oferecer um material montado 

sobre a base de artigos breves, que podem ser integralmente consumidos durante o trajeto 

para o trabalho, nos vagões de trem e metrô”, isto porque segundo a própria autora “vive-

se a cidade numa velocidade sem precedentes”, não há como parar, por isso muda-se a 

estrutura do jornal para adaptar-se ao movimento de seus leitores.  

Mesmo referindo-se a cidade de Buenos Aires, as falas da autora, podem ser 

consideradas para definir as cidades modernas como um todo, no geral. Isto porque uma 

das características principais dessas cidades é o seu caráter global, que, assim como 

podemos evidenciar com uma citação do autor Nicolau Sevcenko, tem a ver com as 

transformações tecnológicas que atualmente se desenvolvem em ritmo desenfreado. 

Segundo o autor elas “não apenas abolem a percepção do tempo, mas também 



obscurecem as referências do espaço, o que levou os técnicos a formular o conceito de 

globalização, implicando que, pela densa conectividade de toda a rede de comunicações 

e informações envolvendo o conjunto do planeta, tudo se tornou uma coisa só”. Também 

Marshall Berman expressa essa ideia, diz que “a experiência ambiental da modernidade 

anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e 

ideologia: nesse sentido pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana”. Ou 

seja, frente ao encurtamento das distâncias devido aos avanços tecnológicos, os 

intercâmbios culturais e as desintegrações e renovações, já citadas, próprias da atualidade, 

o que separava as pessoas e as sociedades no mundo caiu por terra. O fenômeno da 

atualidade age globalmente graças as tecnologias de comunicação, e cada vez mais os 

espaços, principalmente urbanos, se tornam similares. As megalópoles, de maneira 

generalizada, são tão similares aqui no Brasil, quanto nos EUA, na África do Sul, no 

Japão ou em países da Europa, e assim vão se proliferando os então denominados não-

lugares, "espaços que não são em si antropológicos", como descreve Marc Augé, opostos 

ao lugar "conceitualizado por meio da ideia de localidade, que se refere ao cenário físico 

da atividade social como situado geograficamente". 

Contudo e por outro lado, esse efeito de unidade, como aponta o autor Marshall 

Berman, é paradoxal, trata-se de “uma unidade de desunidade”, uma vez que mesmo com 

tantos avanços nos meios de comunicação, que supostamente viriam a estreitar os 

contatos, nunca antes as relações foram tão superficiais. As pessoas conversam com 

outras de várias partes do mundo, possuem em suas redes sociais trezentos, ou mais 

contatos, mas nunca trocaram com o seu vizinho outras palavras senão um bom dia ou 

boa tarde, por exemplo. 

Ainda, sobre o tema da atualidade, o texto de Nicolau Sevcenko, por outro lado, 

faz o uso de metáforas e compara a atualidade a um passeio na montanha russa, onde o 

período em que nos encontramos equivale ao looping, o clímax da aceleração, o momento 

em que as invenções tecnológicas multiplicam-se e nos remetem a “síndrome do loop e a 

crítica” em que deixamos a reflexão para depois e cedemos a precipitação das 

transformações.  

Essa teoria de Sevcenko pode ser bem ilustrada com o filme Playtime, que de certa 

forma satiriza o que o autor chama de “anuência passiva, cega e irrefletida”, em que as 

pessoas na empolgação da novidade, aceitam as invenções e inovações passivamente sem 

ponderar sua real utilidade e necessidade, como no filme quando expõem a porta que não 



bate, a vassouro com iluminadores, ou a casa de vidro que deixa a vista seus moradores. 

Ou mesmo como na vida real aonde as tecnologias surgiram para facilitar a vida e otimizar 

o tempo das pessoas, mas cada vez mais o papel vem se invertendo, e as pessoas têm 

passado a viver em função das tecnologias. Trabalham mais para obter o que há de mais 

moderno em se tratando de aparelhos celulares e eletrônicos e perdem seu tempo em 

frente a seus computadores ou televisores, sem ponderar se isso é uma necessidade ou 

apenas consumismo. Marx, citado por Berman, aponta que “Na mesma instância em que 

a humanidade domina a natureza, o homem parece escravizar-se a outros homens ou a 

sua própria infâmia. Até a pura luz da ciência parece incapaz de brilhar senão no escuro 

pano de fundo da ignorância. Todas as nossas invenções e progressos parecem dotar de 

vida intelectual as forças materiais, estupidificando a vida humana no nível da força 

material”. 

Por outro lado, com uma outra visão, para além desta em que a atualidade é apenas 

incontrolável Marshall Berman afirma que: “A moderna humanidade se vê em meio a 

uma enorme ausência e vazio de valores, mas ao mesmo tempo, em meio a uma 

desconcertante abundância de possibilidades”.  
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