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A fim de nos embrenhar no labirinto de espelhos que poderia metaforizar um possível encontro 

(desencontro?) entre o modernismo e o pós-modernismo ou, mais precisamente, entre a modernidade e a 

pós-modernidade, parece imprescindível estabelecer a conexão destes ideários com a lógica social 

operante no sistema econômico capitalista, a qual fornece o panorama semântico para as relações e 

contradições que alimentam o debate. Entre os signos dela extraídos encontra-se um de grande relevância 

para o desenvolvimento desta argumentação, principalmente na análise do processo criativo prenhe da 

oposição investigada: o “novo”. 

O “novo” está ligado às idéias de frescor, novidade, ineditismo e mesmo à idéia de algo que não existia e 

que, por acaso, inspiração, esforço, intenção ou deliberação passa a existir. É interessante notar, todavia, 

que no seio do capitalismo ele passa a ser ressignificado a partir da ascenção do conceito de “inovação” 

(remetendo ao aproveitamento de novas idéias na busca do lucro) que coincidiu com o crepúsculo do 

conceito de “novo” no campo da cultura e da arte. Se é evidente o papel da inovação na manutenção das 

potencialidades do capitalismo, não o é, de outro lado, o porquê de o “novo” entrar de alguma forma em 

declínio na cultura (e especialmente na arte) e é a este exercício que nos dedicaremos a seguir.  

Os movimentos vanguardistas modernistas (cubismo, dadaísmo, surrealismo, construtivismo, futurismo 

etc.) revestiam-se de um caráter utópico expresso em seu desejo de transformar o mundo, marcá-lo com a 

insígnia do poder da arte e de sua capacidade de produzir o “novo”. Aninhava-se neste desejo a busca por 

um projeto emancipatório da modernidade que queria se ver cumprida. O caráter explícito dessa busca 

fica evidente na atração dos futuristas pela máquina e pelos ritmos de vida por ela determinados, mas, 

sobretudo, foi na escola de Bauhaus e na arquitetura modernista que o sonho da arte como condutora 

privilegiada da vida humana e social alcançou seu ápice, até que viesse a Segunda Guerra Mundial e o 

desconstruísse.  

O pós-guerra coincidiu com a emergência da indústria cultural que foi levando de roldão todas as crenças 

de que a arte teria algum poder de transformação sobre as determinações políticas e sociais, algo que se 

intensificou nos anos 1980, justamente quando se deu a explosão dos debates sobre o pós-moderno, pós-

modernismo e pós-modernidade.
1
 Entendida inicialmente como um novo estilo na arquitetura e nas artes, 

a expressão “pós-moderno” também reverberou na dança, música, fotografia, cinema até tomar conta de 

quase todas as práticas e teorias culturais, alcançando a política e até mesmo as ciências. Fora do contexto 

específico da arte, porém, o termo foi generalizado pelo filósofo francês Jean-François Lyotard, em seu 

livro “A condição pós-moderna”.  

Os debates que se iniciaram estavam sinalizando o crescimento da complexidade cultural que foi 

aumentando na medida mesma em que foram crescendo as mídias, em especial as mídias digitais e a 

circulação social das linguagens que por elas transitam. À maior produção somam-se, com a globalização 

econômica, política e social, a abertura para a cultura do outro, próximo ou distante, levando à mistura e 

sincretismo das culturas. 
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Em meio a muitas controvérsias, há um ponto para onde as diversificadas interpretações sobre o pós-

modernismo convergem: a constatação de que, no exaustivo uso do pastiche, das citações, da revisitação 

muitas vezes paródica dos estilos do passado, nesta mescla de espaços e tempos, as práticas culturais e 

artísticas pós-modernas estão na verdade levando ao cabo o questionamento da concepção teleológica do 

tempo e da história que norteou o projeto da modernidade desde seu apogeu. Esta é uma das razões pelas 

quais a pós-modernidade coincide com o fim das utopias. 

Isso significaria que não há mais lugar para o “novo” nas culturas contemporâneas? Existe, mas não mais 

do modo que a modernidade o concebeu, como criação por intuição ou inspiração de um indivíduo 

abençoado pelo dom da genialidade. O processo criativo que emerge envolve a as novas mídias, em 

especial a sociedade em rede, e passa pela sintetização de particularidades (tanto em termos de espaço 

como de tempo) a partir da imensidão de informações acessíveis e disponíveis
2
. 

Este momento em que impera o digital está focalizado nos filmes argentinos “Medianeras” e “El hombre 

de al lado”, que também encenam suas facilidades e problemas. É importante destacar os cenários em que 

cada um foi filmado, respectivamente Buenos Aires e La Plata, a fim de se ter a noção clara de que cada 

espaço produzido por cada dimensão social tem suas especificidades, embora os sets expressem 

características que extrapolam as fronteiras no sentido do universal. De outro lado, também é mister 

reconhecer estas cidades como personagens das películas, na medida em que, como disse o geógrafo 

Jacques Lévy, “a cidade não será somente o produto de um movimento geral, mas também um dos atores 

desta mutação”.  

O ato de relacionar-se e coexistir é a condição universal e fundamento do ser social. Intensificar essas 

relações com um grau elevado de diversidade (e é isso que define o grau de urbanidade) é algo que a 

ocorrência das cidades favoreceu e tornou exponencial, por isso podemos nos referir à cidade como 

espaço produtivo, como ator social. A questão posta em discussão é como as cidades pós-modernas (ou 

desde a modernidade) posicionam-se e, concomitantemente, são posicionadas frente a esta sua 

potencialidade. 

“Medianeras” de Gustavo Taretto explora os dramas de uma Buenos Aires super povoada cuja arquitetura 

influencia no comportamento de seus habitantes, afastando-os ao invés de os unir, especialmente em um 

contexto em que freqüentemente são desenvolvidos espaços fechados de conexão virtual, o que torna o 

conhecer gente “real” uma proposição difícil. Taretto lida, portanto, também com as questões da solidão, 

da virtualidade, dos desencontros e da incomunicação.  

Martín, um fóbico que quase não sai de sua “caixa de sapatos” e passa o dia inteiro em frente a seu 

computador desde que a namorada o deixou, e Mariana, uma arquiteta frustrada que trabalha à noite como 

vitrinista e que também está se recuperando com dificuldade de uma relação que fracassou e intensificou 

seus medos e obsessões, são emblemas de habitantes de qualquer cidade grande de perfil neurótico e 

angustiado e com problemas de se relacionar. Taretto transmite ao espectador o desejo de que apareça um 

lugar que possa reuní-los. Abrir uma janela em uma “medianera” será uma contravenção, mas também 

esta possibilidade de escapar ao isolamento. 
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Outro filme que expõe a difícil tarefa relacional é “El hombre de al lado” de Gastón Duprat e Mariano 

Cohn. “Sólo quiero unos rayitos de sol”, diz Víctor a Leonardo. Um pedreiro está a mando de Víctor 

abrindo uma janela na “medianera” da Casa Curutchet, a única construção de Le Corbusier na América 

Latina, e Leonardo, o morador da casa (casa esta que iconifica sua vida perfeita) argumenta com seu 

vizinho para que desista. 

Tanto Víctor como Leonardo tem razão no conflito. Assim, a “medianera” se converte no símbolo de 

como vivemos: o que acontece quando vários têm razão e querem o mesmo, e este mesmo está em um só 

espaço? O muro que divide fronteiras, espaços, é um tema muito atual. E, por outro lado, com a janela 

também aparece a questão de observar e ser observado que também é um tópico muito vigente nas 

análises da contemporaneidade. 

Este conflito exterior veio evidenciar os problemas internos daquela casa, e de Leonardo, em particular. 

Pouco a pouco Leonardo, que é um designer bem sucedido e professor universitário, perceberá sua 

estrutura - pessoal, familiar, no trabalho - cedendo. Sua relação com a esposa -que exige que faça algo 

diante desta invasão de privacidade simbolizada pela abertura da janela- e com sua filha adolescente 

mudam. Leonardo teme que Víctor vá observar sua família, ver como vivem. Por fim, é ele que se põe a 

observar o outro para descobrir que vive melhor, a ponto de começar a desejar o que é de Víctor, o que 

faz seu mundo vir abaixo. 

Os diretores põem em evidência o problema da incomunicação naqueles espaços urbanos, um paradoxo se 

considerarmos a vocação original das cidades. Isto é facilmente perceptível quando Leonardo fala com 

sua filha e ela não responde, sob o álibi de estar escutando música. Por outro lado, a menina pode se 

comunicar com Víctor através do teatrinho que ele arma na janela. Na falta da comunicação, os 

personagens (e não só eles) armam todo um imaginário a respeito do mundo do outro, no plano da 

fantasia. A película se passa quando há o encontro concreto com este mundo e tudo é redefinido em 

termos do olhar do outro. Um conflito simples e universal com que qualquer um facilmente se identifica.  

É importante lembrar, porém, que esta Argentina que podemos chamar “pós-moderna” retratada nos 

filmes vem à esteira daquela analisada por Beatriz Sarlo em “Modernidade periférica”. Sarlo escreveu à 

luz de Carl Schorske de “Viena fin du siécle” e Berman de “Tudo que é solido se desmancha no ar”. 

Segundo a autora, ambos postulavam certo sentido de unidade, relação, até causalidade: diante da crise 

das perspectivas globais, e sem nenhuma inocência, os dois propunham a reconstrução de um mundo de 

experiências através dos textos de cultura, sob a percepção de que na literatura, como na arte ou no 

traçado urbano, podem-se descobrir pistas e também os prognósticos das transformações sociais. Sabiam 

que, assim como a literatura fala de tudo, “textos” não propriamente literários recorrem aos 

procedimentos artísticos para dar formas a suas figurações, a suas histórias, a seus julgamentos sobre o 

presente ou seus projetos de futuro.  

Aqui se pode encaixar a experiência e a leitura dela feita no roteiro do Giro Cultural: a São Paulo que o 

modernismo produziu figura neste tipo de “texto”, por pensar um projeto de futuro a partir das elites que 

apontava para o progresso (no sentido do desenvolvimento) para consolidar o capitalismo no país. Este 

ideário projetava-se a partir da cultura predominante do automóvel, que bloqueou a apropriação do espaço 

público por excelência (fundamentalmente, a rua) cultivando e fazendo prevalecer a lógica do privado. 

Todavia, este modernismo vinha sendo anunciado desde Dom Pedro II, com, por exemplo, a construção 

do Museu Paulista, um monumento que objetivava afirmar o projeto de nação brasileira, embora se 



concretizasse no espelhamento do padrão arquitetônico parisiense. Uma questão que se sobressai é: como 

desconstruir a cidade que já existe para fazer um movimento crítico e historicizá-la? 

Voltemos à Sarlo e seu exercício aplicado à realidade de Buenos Aires. A autora recorre a Berman para 

compreender o “ser moderno” e o mundo volúvel à sua volta. Ser moderno é, então, “uma tentativa feita 

por mulheres e homens modernos no sentido de se tornarem sujeitos da modernização, de apreenderem o 

mundo moderno e de se sentirem em casa nele”. Uma concepção de modernismo tão ampla nos permite 

ver uma grande variedade de atividades artísticas, intelectuais, religiosas e políticas como partes de um 

mesmo processo dialético, e desenvolver uma interação criativa entre elas. Berman cria condições de 

realizar o tal movimento crítico estabelecendo um diálogo entre o passado, o presente e o futuro. Ele 

também realiza um outro movimento transpondo as fronteiras do espaço físico e social, ao revelar 

solidariedades entre grandes artistas e pessoas comuns, e também entre pessoas que vivem nas regiões a 

que damos os nomes pouco adequados de Velho Mundo, Novo Mundo e Terceiro Mundo. 

Como também disse Berman, este entendimento de modernidade faz sentido se queremos que a cultura 

seja um estímulo à vida atual, e não um culto aos mortos. Se encaramos o modernismo como um 

empreendimento cujo objetivo é fazer com que nos sintamos em casa num mundo constantemente em 

mudança, nos damos conta de que nenhuma modalidade de modernismo jamais poderá ser definitiva. 

É nesta chave que Sarlo escreve um livro “mesclado” sobre uma cultura (a urbana de Buenos Aires) 

também “mesclada”, propondo-se a compreender de que maneira os intelectuais argentinos nos anos de 

1920 e 1930 viveram os processos de transformações urbanas e, em meio a um espaço moderno como já 

era o de Buenos Aires, experimentaram um conjunto de sentimentos, idéias, desejos muitas vezes 

contraditórios: modernidade européia e especificidade rio-platense, aceleração e angústia, tradicionalismo 

e espírito renovador, criollismo e vanguarda.  

Segundo ela, Buenos Aires cresceu de forma espetacular nas duas primeiras décadas do século XX. A 

nova cidade torna possível, literariamente verossímil e culturalmente aceitável o flâneur baudellairiano 

que lança o olhar anônimo, o olhar que não supõe comunicação com o outro, como foi explorado 

especialmente em “Medianeras”. O circuito do passante anônimo só é possível na cidade grande, que é 

uma categoria ideológica e um universo de valores, mais do que um conceito demográfico ou urbanístico. 

Buenos Aires entra nesta categoria “moderna” a partir das relações de uma população diferenciada pelas 

línguas e origens nacionais somada à experiência de um rápido crescimento material da cidade. E o 

processo tem seus pontos positivos: os filhos da imigração, por exemplo, beneficiam-se de um aumento 

nas taxas de alfabetização e escolaridade, configurando um espaço social ampliado, assim como a 

projeção de um público leitor potencial que se expande para além das camadas médias. Com isso, é 

possível a consolidação de um mercado editorial local com este perfil de público: uma cultura que se 

democratiza a partir do pólo da distribuição e do consumo. 

A nova paisagem urbana, a modernização dos meios de comunicação, os impactos desses processos nos 

hábitos são o marco e o ponto de resistência em torno dos quais se articulam as respostas produzidas pelos 

intelectuais. Assim, molda-se esta chamada “cultura de mesclas” em que coexistem os elementos 

defensivos e residuais junto com os programas renovadores; traços culturais da formação criolla ao lado 

de um processo descomunal de importação de bens, discursos e práticas simbólicas. 



A partir disso, vem a se configurar contemporaneamente a pós-modernidade retratada na dupla de filmes 

argentinos supracitados. É curioso pensar, porém, como já em 1967 Jacques Tati anuncia este “novo tipo” 

de modernidade dinâmica e controversa. 

 “Play Time” filma uma Paris hiper-moderna, de superfícies planas, pisos brilhantes e mobiliário 

desconfortável. O set foi construído especialmente para a rodagem da película e todo o artifício contribui 

para a sensação de uma cidade projetada pelo poder estético e mal adaptada a seus habitantes. Então, 

muitas vezes, a comunicação é obscurecida ou sufocada por completo, como vemos na série de quase-

acidentes causados por novos equipamentos eletrônicos, acústica ruim, confusão de identidades, caminhos 

bloqueados, a superlotação ou outras confusões. As pessoas são reduzidas a pequenos seres circulantes 

em uma vasta rede de cubículos, em forma de apartamentos-caixa, paredes de vidro, elevadores e 

calçadas.  

Aos poucos, o filme mostra a quebra dos padrões de comportamento prescritos por aquele ambiente, 

principalmente no "Royal Garden", a seqüência em que a noite de abertura cuidadosamente planejada e 

preparada de um restaurante colapsa em uma noite muito mais quente e descontraída. A dança cada vez 

mais alegre e a recusa em se sentar, andar ou ficar onde supostamente deveriam representa uma ruptura 

com os movimentos prescritos na primeira metade do filme.  

Quando o mundo rígido socialmente construído começa a se desfazer, as fronteiras entre os seres 

humanos também balançam. As pessoas que normalmente se desprezam passam a interagir, rompendo as 

barreiras entre as classes sociais, bem como entre trabalho e diversão. Em meio a vidros estilhaçados e 

paredes em ruínas, o espaço dedicado ao consumismo e à exclusão de classe é reorientado e assume um 

brilho de igualdade e espontaneidade, de prazer compartilhado. Tati mostra como um descontrole gera 

uma perspectiva diferente que pode revelar comunicações até então ocultas e transformar a experiência do 

espaço, e isso o leva a uma conclusão otimista. 

A “Play Time” de Tati expõe, de toda forma, a visualização do que nos adverte Sevcenko: esta “síndrome 

do loop”, que emudece a voz da crítica, tornando a técnica surda à sociedade, principalmente diante do 

novo surto dramático de transformações desencadeado pela Revolução da Microeletrônica. “É fato que 

não se pode prever o curso e o ritmo das inovações tecnológicas, mas a conclusão de que não podemos 

resistir a elas ou compreendê-las também não é verdadeira”. A técnica não pode abolir a crítica, pois 

precisa dela para descortinar novos horizontes. A crítica, portanto, é a contrapartida cultural diante da 

técnica, é o modo da sociedade dialogar com as inovações ponderando sobre seu impacto, avaliando seus 

efeitos e perscrutando seus desdobramentos.  

Neste momento tumultuoso, diz Sevcenko, em que o curso rápido das mudanças vem sufocando a 

reflexão e o diálogo, mais que nunca é preciso investir na crítica, a partir de uma estratégia baseada em 

três movimentos distintos. O primeiro consiste em obter uma posição de distanciamento, desprendendo-

nos do ritmo acelerado das mudanças atuais. O segundo, uma recuperação do tempo da própria sociedade, 

ou seja, o tempo histórico. O terceiro, o de sondar o futuro a partir da crítica em perspectiva histórica, 

ponderando como a técnica pode ser posta a serviço dos valores humanos, beneficiando o maior número 

de pessoas. Isso significa que se a “síndrome do loop” que nos impõe a contemporaneidade abole a 

percepção do tempo, conseguintemente para amenizá-la é preciso recuperar esta noção, desdobrando-a 

nos seus três âmbitos: passado, presente e futuro.  



Portanto, há razões para refletir criticamente sobre os descaminhos da técnica. Volta-se então à 

importância da comunicação, como vimos ao longo de nossa argumentação. Para Berman, por exemplo, a 

comunicação e o diálogo ganharam um peso e uma urgência especiais nos tempos modernos, porque a 

subjetividade e a interioridade estão mais ricas e mais intensamente desenvolvidas e, ao mesmo tempo, 

mais solitárias e ameaçadas do que em qualquer outro período da história.  

Nesse contexto, comunicar-se equivale a um exercício crítico. Num mundo em que os significados se 

dissolvem no ar, essas experiências estão entre as poucas fontes de sentido com que podemos contar. A 

vida, a arte e o pensamento modernos têm uma capacidade de auto-crítica e auto-renovação perpétuas. É 

assim que Berman desafia uma noção de pré-modernismo que afirma que o horizonte da modernidade já 

está fechado, suas energias estão exauridas – em outras palavras, que a modernidade acabou. 

Se não há saída deste labirinto, parece que a arte, no sentido da crítica e de um arcabouço de signos 

comunicativos, perde sua função, limitando-se a (re)produzir um “novo” virtualizado e desimaginativo. A 

defesa do contrário parece percebê-la como recurso lingüístico potencialmente crítico e, com isso, 

restituir a voz da sociedade com que ela possa declarar os limites da técnica e fazendo da pós-

modernidade, não uma quebra, mas a sequência da modernidade. 
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