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A discussão sobre modernidade e seus desdobramentos na atualidade é 

muito ampla e tem várias posições. Alguns teóricos defendem a pós-

modernidade, já outros acham que o período moderno ainda não terminou e 

que estamos vivendo uma segunda fase da modernidade. A questão é que há 

algumas características da sociedade contemporânea que não podem ser 

negadas, estas serão discutidas neste relato a partir dos filmes Playtime, 

Medianeras e o Homem ao Lado e também do giro cultural USP e a São Paulo 

Modernista. 

O modernismo chega primeiro na Europa e as primeiras críticas a ele 

também ali surgem. O filme Playtime de Jacques Tati é um exemplo, ao 

princípio a história fala sobre um homem que se sente deslocado em sua 

sociedade. A famosa personagem de Monsieur Hulot anda pelas ruas e 

edifícios supermodernos de Paris como uma criança que não sabe o que fazer 

quando está em um lugar desconhecido. Nesta primeira etapa do filme a 

sociedade é retratada como fútil. Já na segunda parte os personagens se 

reúnem em uma festa em um restaurante, tudo começa muito bem organizado 

e tranquilo, mas depois pessoas vão chegando, as coisas começam a sair do 

controle e ao final o restaurante fica destruído e tudo parece o completo caos. 

Enquanto o espaço que estavam se transforma completamente, as 

personagens cada vez mais bêbadas parecem mais felizes e livres, todos 

dançando como querem ao som do jazz. 

        A transformação no filme de 1967 parece uma metáfora para o que é 

realmente o modernismo. Tudo que foi extremamente planejado para estar 

sempre sob o controle do homem acaba fugindo do seu alcance e se tornando 

algo inesperado. Além disso, Tati já aponta questões essenciais da atualidade 

como a solidão das pessoas frente à tecnologia e como os prédios e 

arquitetura acabam afastando as pessoas. Estas questões também foram 

abordadas nos filmes argentinos Medianeras e O Homem ao Lado. 

        Medianeras é um filme que conta a história de um webdesigner e uma 

decoradora de vitrines que vivem em Buenos Aires, apesar de vizinhos eles 

nunca se falaram pessoalmente. Existem várias metáforas comparando a 

solidão deles com a arquitetura da cidade, onde as pessoas não se escondem 



dentro de suas casas e atrás das telas de seus computadores. O olhar do filme 

sobre a comunicação nesta época que vivemos é muito parecido com o de 

Marshall Berman: 

“(...) 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 
intensamente desenvolvidas, e ao mesmo tempo mais solitárias e ameaçadas, do que 
em qualquer outro período da história. Nesse contexto, a comunicação e o diálogo se 
tornam necessidades críticas e também fontes fundamentais de deleite” (BERMAN, 
2001: 15) 

Enquanto Medianeras tem um final feliz e esperançoso, com o encontro 

dos dois protagonistas, o mesmo não pode ser dito do irônico O homem ao 

lado. Neste último é contada a história de um professor e bem sucedido 

designer que vive com sua família na única casa que Le Corbisieur fez na 

América, em La Plata, Argentina. Quando seu vizinho resolve fazer uma janela 

ilegal que seria possível ver parte de dentro de sua casa começam vários 

desentendimentos. Mesmo com uma família problemática e que quase não 

interage e uma vida que não parece feliz, Leonardo mantém a postura de 

superioridade frente a seu vizinho todo o tempo. Ao final do filme o vizinho é 

morto tentando defender Leonardo e sua família de um assalto. Notar a 

desintegração da família é muito interessante, sua filha que nunca lhe dá 

atenção ou mesmo abre a boca para falar com o pai, os casos extraconjugais 

que o marido tem e as cenas em que marido e mulher estão lado a lado, porém 

cada um em seu mundo em frente ao computador ou falando ao telefone, 

muitas as cenas em que conversam estão na cama, no escuro. Não há 

comunicação real e o vizinho, que tentava uma aproximação mais humana 

acaba morrendo no final do filme. 

A questão da solidão perpassa os três filmes, assim como também é 

mostrado um pouco da chamada sociedade do espetáculo e a não separação 

dos espaços públicos e privados. Em Playtime estão presente principalmente 

nas casas transparentes e nos turistas que tudo fotografam, também em O 

Homem ao lado a casa de Le Corbesieur é fotografada como se não fosse uma 

casa privada, já em Medianeras estão presentes na discussão das vitrines. 

Nos filmes outro ponto essencial é a arquitetura moderna, em todos é 

mostrado como esses ambientes afetam as relações humanas de maneira 



bastante pessimista. A arquitetura modernista da maneira que é retratada nos 

filmes deixa os homens perdidos, solitários em meio a obras que desejam 

romper com um passado tradicional e representar um ‘futuro’. A cidade de São 

Paulo é bastante parecida com a Buenos Aires do filme Medianeras. Há sim, 

muitos prédios, construções modernistas, vitrines e muitas vezes não há 

comunicação entre as pessoas, há solidão. 

Algumas das grandes construções modernistas da cidade podem ser 

vistas no giro cultural ‘A USP e a São Paulo modernista’. O passeio passa pelo 

centro da cidade e são vemos obras de Niemeyer e construções clássicas da 

cidade, até terminar no Museu de Arte Contemporânea da USP, um final bem 

apropriado para o tour. O modernismo na arquitetura de São Paulo, e em 

grande parte da América Latina foi praticamente implantado. O resultado é hoje 

uma parte da cidade muito bonita visualmente, mas que às vezes não tem um 

sentido prático, as pessoas não se sentem à vontade. Os espaços modernos 

não deixam os cidadãos se comunicarem, assim como a capital Brasília, fazem 

o homem se sentir solitário no espaço ao invés de se sentir no controle dele. 

Mas além da parte modernista que foi planejada da cidade, há também a 

maior parte da cidade que cresceu de forma desorganizada e descontrolada 

formando o que hoje conhecemos como São Paulo. O pensamento que era 

para ser racional acaba se perdendo no caos da cidade e transformando o 

espaço em algo muito mais complexo. A cidade tem seus espaços modernos, 

mas ao mesmo tempo tem as favelas e comunidades de periferia, onde nada 

foi planejado racionalmente por um arquiteto. Este crescimento desordenado 

talvez seja parte de um modernismo também, a outra parte do modernismo, a 

sua continuação ou como outros teóricos denominam o ‘pós’, como na segunda 

metade filme de Tati onde o caos da festa aparece. 
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