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Por Caroline Restan 

Não é preciso de graduação em comunicação social para compreender que o 

ser humano tem necessidade de se comunicar, desde um choro de bebê 

indicando suas necessidades fisiológicas, até as mais altas transações 

econômicas da atualidade.  

Há uma necessidade primária e desenvolvida pelo homem ao longo da história 

de estabelecer simbologias que o fizesse entender com o outro e pudesse 

explicar um pouco mais sobre si mesmo e o mundo.   

Porém, é interessante notar que o termo comunicação não é suficiente para 

sintetizar essa necessidade. Isso é evidenciado pela grande diversificação de 

termos com significados diferentes, como por exemplo, informar, comunicar, 

relacionar-se, dialogar, debater, participar e compartilhar.  

Tais termos são estudados afinco pelos alunos de Relações Públicos que 

tentam entender suas diferenças e semelhanças. Mas, essas peculiaridades 

não tem importância nesse texto, já que esses termos só servem 

contextualização do por que de escolher a palavra conexão ao invés de 

qualquer outra.  

Pretendo me desvencilhar de todas essas teorias e refletir sobre essa 

necessidade primária do homem. Afinal, foi isso que me foi tão exposto no filme 

Medianeras e me inquietou os pensamentos durante dias. 

O filme argentino mostra a história de dois personagens principais, Martin e 

Mariana. Ambos vivem no centro de Buenos Aires e apesar de suas trajetórias 

distintas de vida, passam por problemas característicos da atualidade 

complexa dos grandes centros urbanos, como por exemplo, a solidão, definida 



pelo diretor Gustavo Taretto como “uma solidão a que já estamos 

acostumados. De todos os dias. Solidão urbana. A solidão que sentimos 

quando estamos rodeados de desconhecidos”.  

E se a solidão é a característica principal de semelhança entre eles, causando 

tamanho incomodo ao público, a falta da conexão entre eles e com outras 

pessoas é a nossa projeção dessa necessidade primária interpretada no 

contexto da atualidade.  

Isso é reforçado constantemente através de elementos como a midiatização da 

experiência (o lugar da TV e do computador ocupando a centralidade da casa), 

o discurso de Martin a partir de seu cachorro para expressar seus sentimentos, 

a relação sexual da Mariana com seu boneco de manequim, a relação da 

criança brincando na varanda sem espaço e o suicídio do cachorro, e 

principalmente, pela arquitetura da cidade representada pelo modernismo que 

busca o encontro, mas acaba tendo efeito contrário na cidade complexa e fora 

de controle.  

O modernismo é um grande ponto que reflete essa preocupação da conexão 

do homem com o mundo. Para compreender esse movimento e o seu 

desenvolvimento é válido utilizar a metáfora de Nicolau Sevcenko, que 

compara a cronologia histórica com um passeio de montanha russa dividido em 

três partes: a subida, a queda vertiginosa que desenvolve para o caos e o 

movimento do loop. 

A primeira fase pode ser identificado entre os séculos XVI e XIX, representado 

pela elite da Europa ocidental e seu grande desenvolvimento tecnológico por 

meio de novas fontes de energia, meio de transporte, comunicação, 

armamentos e conhecimentos especializados. Já a segunda, é representada 

pelas Revoluções Científico-Tecnológicas por volta de 1870 com o surgimento 

da eletricidade, dos automóveis, fontes de energia hidrelétricas, a utilização de 

derivados de petróleo e as novas técnicas utilizadas pelas empresas químicas. 

Ao final desse período ocorreu as Grande Guerra que dá o início a terceira 

fase, marcada pela aceleração constante, com a Revolução da Microeletrônica. 

É o início da complexidade. 

Nesse sentido, o modernismo torna-se uma figura interessante para 

analisarmos sobre essa ótica de conexão, pois trás consigo toda essa 

contradição como pode ser visto nos filmes O homem ao lado e Playtime. 

O primeiro mostra a personificação do modernismo em um dos personagens 

principais, Leonardo, um desenhista industrial bem sucedido que mora junto de 

sua família na única casa construída na América pelo arquiteto Le Corbusier.  



O rapaz com características do homem moderno, certo dia, começa a se 

incomodar com os barulhos e as conseqüências da construção ilegal (mas, 

muito comum na Argentina) de uma janela em frente à sua moradia.  

Porém, ele não percebe que a sua preocupação com essa intrusão torna-se 

sua vontade maior, e começa a negligenciar ainda mais, todos a sua volta. Se 

antes a preocupação do moderno era a da conexão (escritório perto da janela 

para inspiração, os espaços abertos na casa para facilitar a comunicação), 

quando essa conexão passa a ser vista como intrusão caótica e não planejada 

pelo desconhecido, ele passa a se isolar, querer cortar essa relação, a ponto 

de não prestar socorro a Victor (seu vizinho), mesmo sabendo de sua 

responsabilidade em preocupar-se com a casa e a filha de Leonardo no 

seqüestro, causando-lhe a morte. 

Essa contradição é explicita no segundo filme, em dimensões maiores. O 

personagem principal, bastante “atrapalhado”, representa a resistência em 

frente ao modernismo desenfreado. Ele não consegue acompanhar, nem 

entender, a quantidade de produtos, o consumismo, os conceitos de 

transparência e as demais modificações. Ao mesmo tempo, o filme retrata a 

partir da cena da construção do restaurante, a sua inclusão (mesmo que 

forçada) e a intensificação dessas modificações de maneira frenética até o 

caos. 

Se antes o modernismo pretendia, de acordo com Berman e Beatriz Sarlo, 

“trazer uma experiência pessoal e social”, a interpretação personalizada do 

mundo, ou seja, trazer a sua interpretação sobre as suas conexões, por outro 

lado, ele não dá conta do seu desenvolvimento e passa a tentar impedir essas 

conexões como forma de tentar organizar as coisas para compreender o 

mundo. Assim, surge o preconceito em relação ao outro, a mediatização como 

forma de tentar organizar o caos, de maneira frenética. 

Dessa maneira, o indíviduo moderno passa a não perceber a evolução desse 

ciclo em que está inserido, que se desenvolve ao ponto de chegar o mundo 

vivenciado pelos protagonistas de Medianeras, a solidão pela falta dessa 

conexão.  Há conexões, mas não substanciais, não aquelas correspondente a 

nossa necessidade primária exposta anteriormente. 

E é exatamente essa contrariedade que Marshal Berman relata em seu texto 

“Ser moderno é viver uma vida de paradoxo e contradição”, essa é a 

interpretação de seu título “tudo o que é sólido desmancha no ar” e é exposto 

em seu prefácio. 

Antes de finalizar, é interessante percebermos que fazemos parte desse 

contexto e dessa realidade. Muitas vezes, jovens como eu, interpretam essa 

historicidade como algo antigo, desconexo, sem sentido. Mas basta algumas 

experiências como esses textos e filmes para percebemos que na verdade 



sobre resultado dessa história, e ao mesmo tempo, produzimos uma nova 

realidade, dependendo de nossas ações.  

Atualmente, marketing de guerrilha, storytelling, eventos e ações que nos 

remetem a experiência fazem tanto sucesso porque refletem essa necessidade 

primária que não estamos preenchendo: a de conexão com outras pessoas, de 

conexão com o mundo. Porque o tema sustentabilidade seja um tema tão na 

moda? A conexão com o meio ambiente é outro espelho dessa realidade. 

E então, será que estamos conseguindo suprir essa necessidade de maneira 

real? Parecemos tão insaciáveis por inovações, então, só o futuro é sempre 

capaz de nos saciar? Sendo esse momento do futuro tão distante, e quando 

passa para o presente tão ínfimo, como sobreviveremos as necessidades 

básica do ser humano? 

Esse texto não é uma previsão apocalíptica, longe disso, é apenas a minha 

interpretação sobre a atualidade a partir de eixos centrais como base de 

reflexão. Aliás, como afirmou Nicolau Sevcenko: “A intenção desse texto é 

tentar contribuir para que isso não ocorra, ou seja, para que, aturdidos por esse 

efeito desorientador de aceleração extrema, não nos sintamos dispostos a 

ceder, desistir e nos conformar com o que der e vier”. Faço das palavras dele, 

as minhas. 

 

Como afirma o autor Maurice Merleau-Ponty, é necessário mais do que 

observar. É preciso para essa reflexão, compreender a experiência em si. E 

essa experiência nos pertence. 
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