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Jean-Jacques Rousseau, em seu livro Discurso sobre as Ciências e as Artes (ROUSSEAU, 1978: 347-

48) questionava se o progresso das artes, das ciências, do conhecimento ou das línguas 

significaria a criação de uma barreira entre a interioridade autêntica e um mundo de 

estereótipos e máscaras. É possível dizer que o modernismo e pós- modernismo trouxe para a 

sociedade tanto formas de uni-lá cada vez mais como também de separá-la. Três filmes, 

Medianeiras, O Homem ao Lado e Playtime, criticam esse fato, abordando o modernismo de formas 

diferentes. 

Medianeiras conta a história de Martin, um web designer fóbico, que vive dentro de uma 

realidade virtual e pouco a pouco busca readaptar-se ao mundo real, e conta também a 

história de Mariana, uma arquiteta que nunca construiu uma casa, recém saída de um 

relacionamento de quatro anos, que vive na bagunça de seu apartamento assim como na 

bagunça de sua vida, com seus medos e aflições de nunca se achar no meio da multidão. 

Martin e Mariana vivem no mesmo quarteirão de Buenos Aires, a cidade que os une mas que 

também os separa. O cenário da metrópole funciona como a extensão das próprias 

contradições de seus habitantes, cada vez mais enclausurados em apartamentos sem janelas 

ou outras formas de conexão com o mundo que não seja a fibra ótica, retratando a solidão. A 

internet, por sua vez, retrata esse meio que conecta, mas também desagrega e desconcentra. 

O Homem ao lado, conta história de Leonardo, um designer sofisticado e reconhecido 

internacionalmente, que mora junto com a esposa e a filha na única casa da América Latina 

projetada pelo arquiteto modernista Le Corbusier. De um dia para o outro Leonardo vê Victor, 

seu vizinho, entrando em sua vida. Victor quer construir uma janela em sua casa, mas a janela 

abre um rombo em uma parede diretamente frontal aos cômodos da casa de Leonardo, que 

por sua vez se vê invadido em sua privacidade. No O Homem ao Lado a arquitetura moderna 

toma um papel essencial. Além do filme se passar na única casa que Le Corbusier, um dos 

principais arquitetos modernos, construiu na América Latina,  o filme mostra como a essencia 

da arquitetura moderna mudou as cidades modernas e o pensamento das pessoas que nela 

habitam. 

Playtime por sua vez é um filme de longa data, foi feito em 1967, mas que é super 

moderno e aborda assuntos que estão muito presentes nos dias de hoje. O filme conta a 

história de um grupo de turistas americanos que visitam a Europa, e passam por diversas 

capitais. Quando chegam em Paris eles reparam que as cidades visitadas eram muito 

parecidas e cada lugar que eles passavam sempre parecia já conhecido, os aeroportos, rua, 

candeeiros, e inclusive as pessoas. Na cidade eles cruzaram  com milhares de pessoas, entre 

elas Sr. Hulot, um homem que tem que se encontrar com um oficial americano, mas acaba se 

perdendo no labirinto urbano que a modernidade criou. Playtime questiona o mundo moderno, 

mostrando que na sua maior uniformização, a cidade moderna pode em alguns momentos 

significar o caos. 



 

 

Com esses três filmes  temos uma visão super crítica da sociedade moderna. A 

modernidade procurou se basear em racionalização, simplificação, organização e uniformidade, 

que teoricamente significaria um melhor funcionamento da sociedade. Na arquitetura, um dos 

princípios básicos do modernismo foi o de renovar a arquitetura e rejeitar tudo o que foi 

anterior ao movimento. Os arquitetos modernistas defendiam a casa pensada como a 

materialização de uma vontade de racionalização da vida, na qual o pensamento ordenado 

prevaleceria sobre o mundo, modificando-o, ao ponto de conseguir elaborar uma nova forma 

de sociabilidade humana. Nessa crença na possibilidade de reconstruir o mundo a partir da sua 

racionalização, a arquitetura do espaço se confundiu com a arquitetura da vida. 

Leonardo apresenta esse espírito no filme O Homem ao lado, pois nada no seu mundo 

pode estar fora do lugar. Até que aparece Victor, uma pessoa oposta a Leonardo, com quem 

ele não consegue discutir e que desorganiza esse seu mundo. Leonardo representa essa 

falência do mundo moderno.  

Já Palytime, apresenta um mundo moderno que tem como características 

fundamentais uniformidade, organização e massificação – do espaço e do homem. Cidades 

quase identicas, pessoas se portando da mesma maneira... Tudo de certa forma aconteceu 

visando a organização e racionalização da vida na sociedade, mas acabou prejudicando até 

certo ponto a autenticidade dos indivíduos. A cidade de tão organizada e igual, acaba virando 

um verdadeiro labirinto, nada mais tem identidade, nem mesmo as ruas e casas. 

 “PlayTime” é um grande manifesto contra a modernização desenfreanda e impessoal, 

tudo no filme faz crítica à uniformidade. Pode-se reparar que apesar de ter um personagem 

principal, o Sr. Hulot, esse personagem não é o centro da trama pois ele acaba se perdendo 

dentro da cidade e das empresas, entre maquinas,  objetos  e as formas vazias do 

comportamento social, que é o que acaba definindo o espaço do filme. Em “Playtime”, no 

espaço da vida moderna tudo é mecânico e mecanizado, e essa mecânica dita a vida dos 

individuos, que tentam acompanhar esse movimento moderno seja nas relações com os 

objetos e com os espaços do cotidiano, seja nas relações sociais. Assim, Jacques Tati consegue 

criticar em seu filme essa arquitetura moderna, que vem a ser uma repetição de estilo e 

elementos iguais cheias de manias, uma arquitetura que nasceu com uma aura arrogante, e 

que separa cada vez mais os indivíduos uns dos outros. 

É na modernidade que a maioria das metrópoles atuais foram baseadas. Elas foram 

sendo construídas para agregar cada vez mais gente, para acolher milhares de pessoas vindas 

de todos os lugares, mas acabaram por fazer o contrário. Uma metrópole acaba significando 

mais um universo de valores do que um conceito demográfico ou urbanistico. Ela agrega 

tantas pessoas, que umas passam despercebidas pelas outras. Assim criam-se pessoas 

imersas na cena urbana, mas que ao mesmo tempo não fazem parte dela (Martin e Mariana 

por exemplo). As metrópoles no fim, mais separam do que conectam. Todo mundo vive em 

prédios de concretos, cercados por paredes e grades. 

Medianeras representa esse isolamento até em seu nome. A Medianera, que dá o 

nome o nome ao filme, é a parede de concreto da lateral dos prédios, onde são proibidas abrir 



 

 

janelas. Mas, mesmo ilegalmente, as pessoas abrem janelas nessas paredes, que significa um 

espaço, nem que pequeno, de conexão com o mundo de fora. Uma necessidade que os 

indivíduos começam a ter cada vez mais.  

 

Visto essa necessidade de se conectar com os outros que surgiu na modernidade, a 

internet foi abrindo um espaço cada vez maor na vida dos indivíduos, e também acabou 

moldando a sociedade e a forma dela se relacionar. A introdução dessas novas tecnologias no 

cotidiano provocou estragos nas formas tradicionais de relacionamento. No filme Medianeiras 

ainda, Martin e Mariana se relacionam bem melhor através da internet, cercado pela segurança 

de seus lares e tem medo de enfrentar a multidão lá fora e esse relacionamento pessoal e 

físico. 

Medianeiras retrata bem a solidão que a Metrópole gera, e a urgência por buscar nova 

formas de se relacionar. Fato que ocorre não só em Buenos Aires onde o filme se passa, mas 

em todas as metrópoles atuais. São Paulo, por exemplo, é uma cidade que também contem 

traços de modernismo e da arquitetura moderna e funcional. O Edifício Copa, projetado por 

Oscar Niemeyer, encomendado pela Companhia Pan-Americana de Hotéis e Turismo, tinha 

como objetivo principal ser um grande centro urbanístico no modelo do Rockfeller Center. 

Porém ele nunca atingiu esse objetivo, e acabou abrigando apartamentos e lojas. Até 

Niemeyer teceu criticas ao Copan, falando da especulação e da deformação da sua obra pelas 

lojas que existem no térreo do edifício. 

Pode-se fazer uma crítica ao modernismo que pensou tanto no funcionalismo de suas 

casas e sociedade, e acabou esquecendo dos traços humanos que essas precisam apresentar. 

Nós vivemos em uma sociedade totalmente construída e pensada pelos homens modernos, das 

suas ruas aos objetos, e as vezes nem nos damos conta de que tudo foi baseado em uma ação 

humana, pois essa ação foi feita de forma tão mecanizada que acaba virando verdade 

absoluta. 

O modernismo foi criado em um período de insegurança, mas ao mesmo tempo 

certezas absolutas. As pessoas que viveram o modernismo faziam releituras do passado e 

fantasiavam um futuro diferente, elas criaram uma sociedade que tentava organizar a vida em 

comunidade, unificando e dando um sentido para aquilo que era apresentado. Eles buscavam 

um sentido de unidade, relação e casualidade. Eles propunham a reconstrução do mundo, os 

homens e mulheres do modernismo tentavam não se tornar apenas objetos, mas também 

sujeitos dessa modernização. 

O modernismo chegou de uma forma tão avassaladora, que os homens da época 

ficaram embriagados com as inovações, não enxergando o impacto que ela teria na sociedade. 

Eles se deixaram levar nessa euforia de se tornarem sujeitos da modernização e acabaram 

sendo afogados pela mesma. A sociedade hoje, apresenta a consequência disso. Vivemos em 

uma sociedade tão cheia de elementos que nem mesmo as próprias pessoas se enxergam 

mais, elas acabam esquecendo a própria identidade e se perdendo na multidão e nos labirintos 

que são as cidades modernas. 
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