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   A cena inicial de El hombre de al lado satisfaz um desejo comum a todos nós, o 

de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Mais que isso, essa condição nos 

permite o entendimento de uma situação por meio de diversos pontos de vista e nos dá a 

segurança do conhecimento. Nos últimos tempos temos cada vez mais nos fragmentado 

e existido em diversos lugares num mesmo momento, a internet e sua mobilidade tem 

nos proporcionado um deslocamento um pouco assustador no tempo e espaço. A ideia 

que temos do nosso corpo e extensão aos poucos vai perdendo a relação com o aspecto 

físico e se aproxima de outras noções. 

                Os textos indicados para leitura apresentam o processo de modernização que 

sofremos desde o século XVI até o século XXI e como isso tem modificado nossa 

maneira de estar no mundo, os filmes Medianeras, El Hombre de Al Lado 

e Playtime  abordam a questão através da arquitetura. A preocupação é de tentar 

problematizar o projeto moderno que foi orientado por questões como racionalidade e 
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otimização do tempo e espaço, fazendo um retrospecto podemos chegar a conclusão de 

que ele falhou. A Buenos Aires de Medianeras é uma cidade que parece ter sido 

atravessada pela falta de planejamento: com prédios que parecem se sobrepor e disputar 

espaço, com fios e postes que parecem obstruir a passagem, a vivência naquela cidade 

parece completamente incômoda. As cenas do filme acontecem em sua maior parte 

dentro de apartamentos, onde as personagens sentem-se seguras e relacionam-se através 

de computadores e celulares, ou como no caso de Mariana, que fantasia uma relação 

com um manequim de roupas. As relações humanas, dentro desse espaço urbano onde a 

suposta funcionalidade vem em primeiro lugar, são completamente influenciadas por 

essa desordem do mundo contemporâneo. É sintomático que as paredes medianeras dos 

prédios de Buenos Aires não possuam janelas, há um raciocínio de otimização do 

espaço urbano que ultrapassa as necessidades da condição humana, e é interessante 

notar como o movimento contrário também vai existir e pôr em questão todo esse 

sistema. Muitos moradores decidem abrir uma janela nessas paredes a fim de obter uma 

fonte de luz externa em seus apartamentos, o que gera muitos casos de disputas 

judiciais. Esse problema também é abordado em El Hombre de al Lado, em que o 

morador vizinho de uma casa construída por Le Corbusier (a única residência da 

America Latina) resolve quebrar a parede para abrir uma janela e provoca um ruído na 

vida regrada de Sergio, o dono da casa que parece viver de acordo com os ideais de 

limpeza, funcionalidade e racionalidade do projeto moderno. 

  Tendo em vista que os dois filmes são argentinos, é importante retomar o texto 

de introdução do livro de Beatriz Sarlo Modernidade Periférica, em que apresenta o 

processo de modernização da cidade de Buenos Aires entre os anos 20 e 30, através das 

produções artísticas e literárias da época. O que fica claro na intenção de Sarlo é de 

tentar pensar a condição de uma cidade latino-americana nesse processo de 

modernização, quais seriam suas referências, se as ideias eram construídas de fora pra 

dentro ou não, se o projeto moderno se enquadrava igualmente a todas as cidades e se 

ele de fato ocorria da mesma maneira.Uma preocupação semelhante é encontrada na 

leitura da introdução de A corrida para o século XXI: No loop da montanha russa de 

Nicolau Sevcenko, o autor apresenta esse processo de modernização como uma analogia 

a um passeio de montanha russa. Nos altos e baixos desse passeio, a corrida tecnológica 

dos últimos tempos têm desnorteado nossos corpos e cabeças num tempo e espaço 

distintos do que estávamos acostumados. Sevcenko chama atenção para o perigo de se 

cair num comodismo dada essa situação hostil, acredita que devemos entendê-la como 



um desafio, uma oportunidade para problematizar o nosso mundo contemporâneo a 

partir dessa perspectiva. Além disso, nós, como brasileiros, como podemos entender 

esse novo momento? Cair no discurso das culturas dominantes é tentador, por isso 

devemos buscar entender a nossa realidade especifica e relacioná-la com o resto do 

mundo.  

  O passeio A USP e a São Paulo Modernista foi muito importante para ambientar 

a nossa cidade nessa discussão do projeto moderno, o roteiro buscava destacar edifícios 

modernos e aspectos da São Paulo contemporânea. A primeira parada foi no Museu 

Paulista, um edifício-monumento que foi construído em 1895 a fim de vangloriar a 

Independência do Brasil, possui uma arquitetura de estilo eclético e um jardim de estilo 

francês do século XIX. Interessante destacar que o Museu, o Jardim e o Parque foram 

construídos em períodos diferentes da história e indicam objetivos distintos apesar do 

interesse em comum por uma modernização. Os estilos arquitetônico e paisagístico tem 

clara referência ao modelo europeu e eram vistos como sinal de cidade avançada, o total 

descolamento do estilo com a realidade brasileira parece não ser um fator de destaque 

para aqueles que pensavam a cidade nesses momentos. Aliás, ainda hoje podemos 

perceber que o projeto urbanístico de São Paulo visa alguma outra coisa que não um 

pensamento crítico sobre nossa realidade, talvez a realização de um desejo freqüente de 

ser uma cidade “avançada” segundo modelos externos. Durante o passeio, ouvíamos 

algumas histórias sobre os bairros, casas e urbanismo. Algo que me chamou bastante 

atenção foi o fato da cidade de São Paulo possuir grandes rios em sua extensão e ter 

muitos deles cobertos para construção de avenidas, me parece ser um grande reflexo 

desse projeto que vê o carro como meio de transporte principal, idéia mais uma vez 

atrelada ao campo de um suposto progresso. Passamos pelo bairro de Higienópolis e 

pudemos observar uma infinidade de estilos em edifícios: eclético, neoclássico, art 

noveau, art decó. Paramos no edifício Art Noveau da FAU Maranhão que foi residência 

da família Penteado e que tem projeto de um arquiteto sueco, e pudemos notar a grande 

influência do estilo francês e como ele era indicativo de um sinal de poder. De alguma 

forma, a construção desses edifícios de estilos externos contribuíam para uma ampliação 

do repertório artístico e desenvolviam novas formas de pensamento sobre a cidade, São 

Paulo tem sua formação muito marcada por contribuições exteriores: seja através dos 

imigrantes, seja através de idéias importadas. Pudemos observar também alguns prédios 

de arquitetura modernista do centro de São Paulo, construídos na década de 50, que 

vinham afinar a vontade progressista da cidade.  



  O conjunto de atividades nos serviu para introduzir à discussão das teorias 

modernas e pós modernas que formam o pensamento da atualidade, a estratégia foi a de 

nos propor uma reflexão individual para depois desenvolvê-la coletivamente. A ideia de 

otimização do espaço surge como uma grande preocupação do século XX, sendo assim 

a arquitetura tem uma grande presença nessa discussão e isso pudemos notar no 

direcionamento temático das leituras/filmes. 

 


