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“Vivemos em um mundo essencialmente individualista”, afirmam os teóricos. Até 

mesmo os não-teóricos, enfáticos observadores do cotidiano, concordam com 

veemência. Será verdade? Todos os dias, dezenas de petições e abaixo-

assinados contra isso ou a favor daquilo nos bombardeiam e pedem a nossa 

ajuda na internet. Às vezes de fato ajudamos, às vezes só compartilhamos, 

quase sempre ignoramos. Mas eles existem. Com frequência, também, 

recebemos inúmeros convites para eventos reais – festas, happy hours, 

manifestações embaixo do vão do MASP, etc. Uma rápida passada de olho nas 

redes sociais nos permite constatar que o que impera é a diversão e o 

entretenimento coletivos – pessoas são “marcadas” em fotos e amplos grupos 

de discussão são criados diariamente, além da grande quantidade de 

comentários subjetivos sobre algum encontro entre amigos que são lançados na 

rede para que os outros (os que não puderam estar lá) sejam instigados e 

tenham despertada a admiração. 

De fato, é só sair de casa para nos vermos o tempo todo rodeados por pessoas. 

Desejáveis ou não, estão em todo lugar para nos fazer lembrar de que somos 

parte de uma sociedade – de que vivemos coletivamente. Com tudo isso, ainda 

seríamos individualistas? Vejamos. Nós, habitantes de metrópoles latino-

americanas, não podemos deixar de pensar nossa realidade sob a perspectiva 

da dualidade entre os surtos industriais e o passado colonialista que, bem ou 

mal, mantinha as raízes pré-colombianas. 

Para ajudar a compreender este fenômeno, a crítica cultural Beatriz Sarlo nos 

ajuda com a concepção de “modernidade periférica” ao analisar a cidade de 

Buenos Aires entre as décadas de 1920 e 1930. Ela nos mostra que, ao pensar 

a urbanização como fator preponderante nas atuais formas como se dão as 

relações humanas, devemos compreender o crescimento rápido e desordenado 

das cidades latino-americanas nas primeiras décadas do século XX, juntamente 

com o recebimento de grande contingente migratório. Isso resulta na 

interessante presença de elementos contraditórios que compartilham o mesmo 

espaço. 

Martin, o protagonista do filme Medianeras (Argentina, 2011), fala da Buenos 

Aires atual como uma cidade de “irregularidades estéticas éticas”. A falta de 

planejamento urbano é comparada ao ritmo desenfreado e ao futuro incerto da 

vida do indivíduo moderno.   

Na visão de Martin, a relação entre a configuração urbanística e os males físicos 

e psicológicos dos quais padecem grande parte das pessoas é direta. Estresse, 

depressão, insegurança e obesidade seriam “culpa dos arquitetos e 

incorporadores”.  



Uma das contradições citadas por Sarlo pode ser percebida de forma cômico-

dramática no filme O Homem ao Lado (Argentina, 2009). A casa onde moram o 

protagonista Leonardo e sua família, projetada no início do século XX pelo 

arquiteto modernista Le Corbusier, propõe um amplo acesso visual à parte de 

seu interior. Como pensar uma moradia assim numa grande cidade de nossa 

época? Questões como segurança, privacidade e isolamento social, como não 

poderia deixar de ser, norteiam as reflexões provocadas pelo filme. 

“O século XX talvez seja o período mais brilhante e criativo da história da 

humanidade”, postula o filósofo estadunidense Marshall Bergman na obra Tudo 

que é Sólido se Desmancha no Ar: a Experiência da Modernidade, de 1982. O 

que diria ele do século XXI, que se encontra em seu 13º ano e já conta com uma 

“Guerra ao Terror” e incontáveis “saltos da humanidade” a cada lançamento de 

um novo aparelho tecnológico? 

Como aponta o sociólogo polonês Zygmunt Bauman em Vida para Consumo, 

nas últimas décadas, a sociedade de produtores que iniciou o século XX 

transformou-se numa sociedade de consumidores: vivemos para consumir e, 

principalmente, sermos “consumidos”. O que pensar de expressões como 

“trabalhar seu marketing pessoal”, que ecoam dentro e fora do mundo 

corporativo, por exemplo? 

A democratização do acesso aos bens de consumo, que se deu em conjunto 

com a passagem da sociedade de produtores para a de consumidores, é de 

fundamental importância para compreendermos a formação das atuais gerações 

e a maneira como nós lidamos com o amplo aparato tecnológico à nossa 

disposição. Os questionamentos complexos de ordem estrutural que se colocam 

em nossa época não possuem uma resposta definitiva. Estamos sempre 

buscando entender o mundo à nossa volta e a forma como somos inseridos nele. 

Reflexões dessa ordem ajudam, é claro, mas sobre o que será que podemos 

afirmar possuir qualquer certeza no inconstante mundo contemporâneo? 

 

 


