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Relações Internacionais 

Marshall Berman define em edição de 1988 da obra “Tudo que é sólido desmancha no ar” o 

termo modernismo como “qualquer tentativa feita por mulheres e homens modernos no 

sentido de se tornarem não apenas objetos mas também sujeitos da modernização”.  Nesse 

sentido, o autor defende que a modernidade tenta compreender o outro no sentido de “fazer 

com que nos sintamos em casa num mundo constantemente em mudança”. É evidenciado o 

caráter paradoxal da vida moderna de transformação constante e consequente desorientação 

e desintegração que seguem. 

O convívio entre o “velho” e o “novo” evidencia o caráter anacrônico de costumes que 

antecedem a modernidade e que não encontram encaixe na vida moderna, obedecendo a 

metáfora de Berman de que o homem moderno “jamais estará bem trajado, porque nenhum 

papel social nos tempos modernos é para ele um figurino perfeito”. O anacronismo do próprio 

homem pode ser percebido na passagem do filme “Play Time” em que um senhor, porteiro do 

edifício de escritórios é treinado para lidar com uma aparelhagem moderna para uma função 

já antes realizada. Aqui é possível presenciar o tornar-se obsoleto do homem ao não se 

adaptar ao “progresso”, quando é o objeto, na verdade, que, pela sua ineficiência, seria 

naturalmente descartado. 

Berman aponta na “visão afirmativa” do modernismo de 1960 a falta de perspectiva crítica que 

possibilitaria conectar o artista ou o indivíduo moderno ao seu meio social, econômico e 

político de forma analítica. O propósito de construir um ambiente de familiaridade entre o 

homem, o meio e seu próprio tempo é então frustrado, desencadeando a “destruição de uma 

forma vital de espaço público, a desintegração do nosso mundo em um aglomerado de grupos 

de interesses privados, ainda mais isolados”. A referência da vida moderna como uma vida em 

“mônadas sem janelas” permite uma alusão direta aos filmes “Medianeras” e “O homem ao 

lado”. Ambos os filmes têm a janela como elemento central no desenvolvimento da trama. No 

primeiro, é explorada a massificação dos prédios de apartamentos, cada vez menores e, 

consequentemente, com cada vez menos e menores janelas e a neurotização dos indivíduos 

em uma cidade grande e cada vez menos acessível. No segundo, a estória tem início com a 

construção ilegal de uma janela para “conseguir alguns raiozinhos de Sol”, evidenciando no 

decorrer do filme a relação entre personagens estereotípicos do “homem moderno” e do 

“homem bruto”. 

A descrição da cidade de Buenos Aires feita pela autora Beatriz Sarlo insere aos edifícios de 

concreto características humanas e idiossincráticas, como feito na abertura do filme 

Medianeras, constituindo as “máquinas humanas”. É, então, possível extrapolar a imagem ao 

seu contrário, constituindo uma idéia de homem-máquina e atribuindo ao humano 

características mecânicas, presentes, por exemplo, na figura d’O Vagabundo de Charles 

Chaplin em “Tempos Modernos”. Em Play Time, o personagem de Jacques Tati, M. Hulot, se 

depara constantemente, principalmente ao adentrar espaços como o aeroporto e o prédio de 

escritórios, com indivíduos “robotizados”, cujas ações se desenvolvem de forma massificada e 

automatizada. 



O conceito de “flâneur” descrito por  Sarlo, o espectador oculto cujo olhar anônimo é 

possibilitado pelo turbilhão próprio da cidade grande, enfatiza um “olhar que não supõe 

comunicação com o outro”. A ideia está fortemente presente nas tomadas do filme 

Medianeras, que retrata as personagens grandemente como observadores e raramente 

participantes em relações sociais. De forma a exagerar o conceito de espectador oculto, torna-

se relevante na atualidade a questão da mediatização das experiências pela virtualidade das 

relações, como é exemplificado pela relação de Martín com a cidade por meio da máquina 

fotográfica de maneira a facilitar a relação. Entra, então, em contexto a contradição citada por 

Marx como inerente à vida moderna da estupidificação da vida humana pelas invenções e 

progressos da vida intelectual, criando, em certos casos, uma espécie de “autismo afetivo”, 

também ilustrado na relação entre a personagem de Inés Budassi e seus pais no filme “O 

Homem ao Lado”, em que a afeição é suplantada pela falta de diálogo e convivência entre os 

membros da família. 

Do ceticismo presente na obra de Weber, defendendo que o “cárcere” da sociedade moderna 

destitui o indivíduo da capacidade de ser e de constituir identidade, surgem políticas “muito 

mais à direita do que a do próprio Weber”. Surgem as noções de “homem-massa”, vendo as 

massas como desprovidas de sensibilidade, espiritualidade ou dignidade; “homem 

unidimensional”, eliminando o caráter individual do homem; e de “Estado de administração 

total”, colocando o domínio irrestrito do Estado como supressor de qualquer tipo de conflito, 

social ou psicológico, levando a uma horda de massas “sem ego nem id, carentes de tensão 

interior e dinamismo”.  A noção da massificação de ação e pensamento está ricamente 

ilustrada no livro “Mil Novecentos e Oitenta e Quatro”, de Goerge Orwell. A obra, que se 

encaixa em uma perspectiva foucaultiana de realidade, exprime a “passividade e 

desesperança” frente a impossibilidade de saída do poder normalizador do sistema Big 

Brother. 

As cidades, as disposições e projetos arquitetônicos têm papel essencial nas formas de relação 

social modernas. Como escreve Berman, o projeto de Brasilia, por exemplo, sem espaços 

públicos, monumentando e isolando os edifícios governamentais, só faz sentido dado o 

contexto seguidamente posterior à sua fundação em 1960 da instauração de um regime 

ditatorial em 1964, sendo imperativo “manter a população a certa distância, isolada e 

controlada”. Fica claro, por exemplo, no espaço do Museu Paulista, visitado durante a 

atividade do Giro Cultural, a separação de espaços “para ver” e “para usar”. Enquanto o jardim 

do Museu, com intensa inspiração no Jardim de Versailles francês, delimita os espaços que 

podem ser utilizados, percorridos, ocupados, o espaço do Parque do Ibirapuera, inspirado em 

modelo inglês, tem uma delimitação gritantemente mais permissiva sobre a interação entre 

indivíduo e meio. A cidade de São Paulo hoje apresenta movimentos de reocupação da cidade, 

após diversas políticas de desocupação, que vão desde o sucateamento de praças até a 

instalação de “bancos menos convidativos” em espaços públicos para repelir a população de 

rua. Na linha de pensamento de Berman de que “o lugar do modernismo é nas ruas”, a 

ocupação e vivência do espaço público na construção conjunta e simultânea entre indivíduo, 

sociedade e cidade, possibilitaria uma forma de superação do descompasso exposto pelo autor 

entre interesses isolados. 


