
A contradição da modernidade 

Vivemos em um período de constantes e desconexas transformações. Tanto 

nosso sentimento interior quanto o funcionamento social são marcados pela 

alternância de momentos altos e baixos. Em meio à configuração caótica e atordoante 

do mundo moderno, o homem conduz sua existência baseado na tecnologia, na 

estrutura das cidades e na cultura estabelecida. Misturando o trabalho com a vida 

pessoal e mediatizando grande parte das experiências, encontramo-nos no apogeu do 

loop da montanha-russa. 

Em A corrida para o século XXI: No loop da montanha russa, Nicolau Sevcenko 

faz uma analogia entre a mais famosa atração dos parques de diversões e o caminhar 

do ser humano ao longo dos séculos. Segundo o autor, a primeira parte do brinquedo 

– a ascensão contínua, metódica e otimista – corresponde ao desenvolvimento 

tecnológico e científico produzido pelas elites da Europa ocidental entre o século XVI e 

meados do século XIX. A segunda etapa – a queda vertiginosa, desesperadora e 

angustiante – começa no processo de frenesi tecnológico iniciado pela Revolução 

Industrial de 1870 e é impulsionada pelas duas grandes guerras, causando uma 

“sensação de apocalipse iminente”. 

A terceira fase – o loop da montanha-russa -, portanto, com origem na 

Revolução Microeletrônica, representado o atual período, muitas vezes referido como 

modernidade, em que “relaxamos nosso impulso de reagir, entregando os pontos 

entorpecidos, aceitando ser conduzidos até o fim pelo maquinismo titânico”. A analogia 

da montanha russa é perfeitamente aplicável não só à História como também ao 

caminho de vida do indivíduo particular. Na modernidade, muitas vezes subimos a 

colina, sofremos uma queda profunda, para então viver em meio a sucessos e 

fracassos. 

Dirigido pelo consagrado cineasta francês Jacques Tati, o filme Playtime retrata 

com precisão e ousadia o período correspondente ao que seria o momento de 

transição entre a segunda e a terceira fases propostas por Sevcenko. Com o diálogo 

sendo frequentemente reduzido ao nível de som ambiente, a produção retrata a 

transformação do ser humano em meio às inovações tecnológicas de uma nova Paris, 

construída com linhas estreitas e ambientes modernistas, como o aeroporto, os 

escritórios, e o Jardim Real. Como acontece no nosso mundo, a natureza humana é 

atomizada, reduzida a individualismos e submetida à estrutura social e urbana. É a 

lógica do caos e da dormência. 

É nesse mesmo sentido que Marshall Berman trabalha a questão da 

modernidade no aclamado livro Tudo que é sólido desmancha no ar. Segundo 

Berman, “essa atmosfera – de agitação e turbulência, aturdimento psíquico e 

embriaguez, expansão das possibilidades de experiência e destruição das barreiras 

morais e dos compromissos pessoais, auto-expansão e autodesordem, fantasmas na 

rua e na alma – é a atmosfera que dá origem à sensibilidade moderna”. 

A configuração da vida moderna, ou até mesmo pós-moderna, estabelece-se 

com o paradoxo que é a convivência do deleite com o inconformismo, do avanço com 

a decadência, e da dormência com a agitação. Desse modo, a cultura e a produção 



crítica são submetidas, de forma inconsciente e quase natural, à lógica do capital, da 

produção em massa e da agitação tecnológica. Com uma perspectiva que chega a ser 

otimista, Berman ainda aposta na emancipação do ser humano e na tomada do 

controle do seu próprio desenvolvimento democrático, de modo que as pessoas 

possam se tornar “não apenas objetos, mas também sujeitos da modernização, de 

aprenderem o mundo moderno e de se sentirem em casa nele”.   

Ressaltando a importância do diálogo e da constante relação com o outro, ele 

acredita que o homem, em meio às ironias da nova configuração social, política, 

econômica e cultura, precisa deixar-se abraçar pelo mundo moderno e ao mesmo 

tempo lutar contra ele, buscando sempre associar a cultura ao desenvolvimento crítico 

e intelectual. 

O pintor pós-impressionista francês Paul Cézanne, muito provavelmente, é um 

exemplo primoroso e lapidado daquilo que Berman classifica como “moderno”. 

Ansioso, atormentado e suscetível a mudanças bruscas durante toda a vida, o artista 

era devoto ao objetivismo e à praticidade e, ao mesmo tempo, buscava fugir e se 

alienar do mundo visível e da humanidade. Em A dúvida de Cézanne, o escritor e 

filósofo Maurice Merleau-Ponty conclui que a pintura do francês “seria um paradoxo: 

buscar a realidade sem abandonar a sensação, sem tomar outro guia senão a 

natureza na impressão imediata, sem delimitar os contornos (...)”.  

Com a realidade implícita em suas obras, Cézanne funde parâmetros 

científicos e artísticos com suas próprias percepções, de modo a criar e exprimir uma 

ideia e também a despertar os mecanismos que vão inserir tal ideia na consciência e 

no repertório cultura de outrem. Seguindo a mesma linha de pensamento, Merleau-

Ponty, inclusive, afirma que “o artista é aquele que fixa e torna acessível aos mais 

‘humanos’ dos homens o espetáculo de que fazem parte sem vê-lo”. 

Conduzir a vida de forma satisfatória e recompensada em meio a tal ambiente 

de freneticidade opaca torna-se, portanto, um verdadeiro desafio para o sujeito 

moderno.  A mediatização de boa parte das experiências, a influência da cidade e da 

estrutura urbana na vida das pessoas, o intrincamento da vida pessoal com o emprego 

e a lógica caótica e global das metrópoles não planejadas tornam a experiência 

cultural e o pensamento crítico eficiente atividades bastante raras. Individualizado e 

alienado, o ser humano quer chegar em casa e descansar; quer não pensar; quer se 

sobressair sem o mínimo esforço. 

Os aspectos e peculiaridades descritos no parágrafo acima podem ser 

facilmente identificados nas produções cinematográficas argentinas Medianeras, de 

Gustavo Taretto, e O homem ao lado, de Gastón Duprat e Mariano Cohn. Em ambos 

os filmes, as doenças psíquicas da pós-modernidade são latentes, quase que como 

uma constante. Ambientados em Buenos Aires, os dois filmes ainda têm como temas 

em comum a dificuldade de interação com as pessoas próximas (até mesmo com 

quem divide uma parede ou medianera, de sua casa) e o fechamento do ser humano 

em si mesmo. 

O homem ao lado, valorizado ainda mais pela presença charmosa e elegante 

da única construção de Le Corbusier na América Latina, destaca com precisão a falta 

de diálogo, até mesmo dentro de uma família, e as dificuldades em solucionar 



problemas simples do cotidiano. Já Medianeras denuncia a forma com o projeto 

moderno, contraditoriamente, acaba complicando e impedindo os encontros e as 

novidades, de modo que a realidade sufocante e avassaladora dificulta cada vez mais 

os momentos de relaxamento e respiro. 

Em meio a toda essa discussão, vale a pena trazer à tona os conceitos 

presentes em Modernidade Periférica | Buenos Aires 1920 a 1930, de Beatriz Sarlo. 

Inspirados na obra de Berman citada neste ensaio e em Viena fin-de-siècle, de Carl 

Schorske, o livro de Sarlo ajuda a entender de forma certeira as condições e os 

desdobramentos que levaram Buenos Aires a apresentar as características mostradas 

nos dois filmes acima referidos. 

De acordo com a autora, entre as décadas de 1920 e 30, a capital argentina 

passou por um processo de transformação urbana, imigração intensa e formação de 

um amplo mercado editorial concomitantemente à expansão da Esfera Pública. Dessa 

forma, a eclosão da cultura e a inserção da tecnologia no cotidiano fazem com que a 

própria cidade se torne “objeto do debate ideológico-estético”. Tudo isso impactou os 

hábitos dos cidadãos, impulsionou as vanguardas artísticas e afetou o funcionamento 

das instituições. 

Por fim, retomando a perspectiva de Berman em relação ao modernismo, pode-

se dizer que a combinação do livro de Sarlo com Medianeras e O homem ao lado nos 

ajuda a entender todo um específico processo de modernização, suas causas e sua 

interferência futura na organização social e na vida das pessoas. Entretanto, por mais 

que o modernismo argentino possa ter acertado em sua fase inicial, ele não serve 

mais para o momento retratado nos filmes. 

Nesse sentido, o caso exemplar de Buenos Aires pode ser compreendido como 

uma metonímia dos processos que tomaram conta da civilização e do homem no 

último século. Atordoado em meio às curvas, subidas e descidas da montanha-russa, 

o indivíduo busca uma forma de se encontrar no mundo e utilizar as produções de 

cultura como forma de se integrar ao mundo à sua volta e simultaneamente 

transformá-lo e conduzi-lo a uma configuração mais moderna. Infelizmente, as 

perspectivas até o momento não são muito animadoras. Berman infere: “Ainda assim, 

parece-me, não sabemos como usar nosso modernismo; nós perdemos ou rompemos 

a conexão entre nossa cultura e nossas vidas”. 
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