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Internet, smartphones e as relações modernas 

Relato sobre as primeiras aulas e atividades da disciplina “Estados e Formas da Cultura na Atualidade” 

 

Um dos pontos fortemente destacados nessas primeiras semanas de aula é a característica atual das 

relações interpessoais e como isso afeta o modo como recebemos e transmitimos a cultura. O modo 

como nos relacionamos hoje com amigos, família, vizinhos e até pessoas desconhecidas foi totalmente 

transformado pelas tecnologias que surgiram e se desenvolveram nos últimos anos. 

A banda larga, o sinal 3G, os smartphones e as redes sociais, entre outros, não só trouxeram uma 

facilidade no contato entre as pessoas, mas também o seu distanciamento. O filme “Medianeras” retrata 

bem esse isolamento mesmo numa cidade grande e cheia. A famosa solidão mesmo estando no meio de 

uma multidão. O nome do filme, que faz menção às faces de um prédio onde não há janelas, serve como 

metáfora perfeita frente a esse isolamento das pessoas em si mesmas e suas tecnologias, como se elas 

pudessem substituir as relações interpessoais.  

Em certo momento, uma das personagens principais do filme deleta do computador  todas as fotos que 

tinha com o ex-namorado, guardadas e tiradas durante os anos de relação. Quando ela resolve tomar esta 

atitude, decide também se desprender daquele relacionamento e suas lembranças. É como se o apego 

fosse muito maior àqueles meros arquivos digitais que ao próprio relacionamento com o outro. O mesmo 

acontece quando alguém bloqueia uma pessoa em seu “Facebook” ou apaga seu número da agenda de 

contatos. O rompimento não se dá mais unicamente pelo meio físico, mas também (e principalmente) no 

mundo virtual. 

Os personagens de “Medianeras” estão muitas vezes tão ensimesmados, ou seja, voltados a si mesmos, 

que passam pela grande cidade de Buenos Aires sem percebê-la. Ao participar da atividade promovida 

pelo grupo Giro Cultural, pude perceber que tal fenômeno não é particular aos argentinos, mas a nós 

paulistanos também.  

No roteiro “A USP e a São Paulo modernista”, visitamos lugares em por onde sempre passamos. Porém, 

sempre com pressa ou sem qualquer atenção. Prédios do centro de São Paulo projetados por grandes 

arquitetos, museus e jardins que no dia a dia ficam escondidos do nosso olhar pelas preocupações que 

nos cegam. Alguns estrangeiros em São Paulo dizem achar estranho quando todos no metrô ou ônibus 

estão de cabeça baixa, vidrados em seus smartphones. Isso porque, provavelmente, essas pessoas já 

passaram todo o dia sentadas à frente de um computador trabalhando. 

Estranho mesmo é nem nos darmos conta disso, o que faz com que atividades assim quebrem a rotina de 

forma extraordinária. Talvez seja um processo que se iniciou desde a construção da cidade. Como vimos 

no passeio, São Paulo escolheu o automotor, os carros, ao invés de trens, barcos e investimento em 

transporte coletivo. Muitos dos rios da cidade acabaram encobertos nessa brincadeira. O resultado é uma 



cidade cheia de rodovias, de poluição, de carros e de habitantes já acostumados a passar horas do dia 

sozinhos, mas “no conforto” de seus veículos. O fato de estarmos enclausurados passa despercebido. 

Estando com nossos iPhones, tudo vai bem. 

Enquanto isso, do lado de fora da janela, estão os prédios de Niemeyer, as janelas em fita, os jardins em 

modelo francês (Museu Paulista) ou inglês (Parque do Ibirapuera). Mas não tem problema, podemos 

continuar dando um like enquanto isso. 

 

Jardim do Museu Paulista durante a atividade “A USP e a São Paulo modernista”. 


