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A modernidade, a solidão e a midiatização das relações em Medianeras 

 

“Ser moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, 

alegria, crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo 

tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos”, afirma 

Marshal Berman em sua obra “Tudo que é sólido desmancha no ar”. A Buenos Aires que, a 

exemplo das demais grandes cidades, cresceu desordenadamente e de modo predatório, 

semelhante a um tumor, é um retrato fiel desta constatação. 

Suas contradições, suas desigualdades saltam aos olhos, ao tomarem forma em 

sua arquitetura ora elegante, ora kitsch , ora improvisada e outras vezes sofisticada a ponto de 

atender às demandas do insaciável mercado imobiliário das grandes cidades, em detrimento 

de uma maioria desprovida de condições que vive – ou sobrevive – em precárias e mal 

iluminadas residências.  Lá vivem os “inquilinos”, neste caótico formigueiro humano no qual 

se vivencia a solidão na multidão.  

Matin e Mariana, personagens de “Medianeras”, personificam o homem moderno, 

cuja identidade e capacidade de relacionamento foram fragmentadas pelo rolo compressor 

que, se antes causava vertigem e crença no progresso, como constatou Sevcenko, resolta hoje 

muitas vezes em ceticismo, angústia e insatisfação.  

Inevitável não se fazer uma analogia entre o cachorro de Mariana com a Baleia, de 

Vidas secas: ambos animais muitas vezes humanos em sua condição. Se na obra de Graciliano 

Ramos o deserto desumaniza as pessoas e personifica os animais, nas grandes cidades não 

ocorre coisa diferente. 

Em uma cidade na qual a arquitetura e a composição espacial como um todo 

segregam e oprimem, a convivência dos indivíduos não poderia se dar de outra maneira que 

não seja por intermédia da midiatização: onde as pessoas temem umas às outras, ninguém se 



toca e ninguém se expõe. A frase de Martin “A Internet me aproximou do mundo, mas me 

afastou da vida” é paradigmática para o momento no qual vivemos. 

A angústia e a frustração vivida por Martin e Mariana é abordada de forma 

recorrente nas obras da escritora Sherry Turkle, que trata dos problemas advindos das 

tentativas que se substituir o árduo esforço de se viver a alteridade e os conflitos inerentes ao 

convívio cotidiano pela praticidade e imediatismo da vida na internet. 

Entretanto, não penso que seja a intenção do diretor e roteirista Gustavo Taretto 

atribuir unicamente à internet a sensação que muitos passaram a ter em relação à vida social. 

Antes de mais nada, é notadamente mais um sintoma que uma causa. A razão talvez seja os 

altos e baixos da montanha russa de Nicolau Sevcenko, seu ritmo frenético e avassalador. 

Martin e Mariana são semelhantes – novamente traçando um paralelo com nossa 

literatura – ao José, de Drummond: 

 “Sozinho no escuro qual bicho-do-mato, sem teogonia, sem parede nua para se 

encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José! José, para onde?”.  

O homem moderno que é compelido pelo turbilhão e levado para não se sabe 

aonde, que observa mas não reflete. É muitas vezes mero espectador e não protagonista. 

Superar esta condição talvez demande um além-homem (nietzschiano talvez) que certamente 

não é Mariana ou Martin, mas que a eles vive em condição análoga. 

 É possível que tal homem jamais exista, mas levantar questionamentos talvez seja 

o primeiro passo para transpor a realidade de “irregularidades estéticas e éticas” sob a qual 

todos vivemos. Não penso que o filme ou as obras sugeridas tenham qualquer conotação 

fatalista ou sejam retratos de uma situação intransponível, por mais trágica que a condição do 

homem moderno pareça ser. 
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