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1º relato crítico 

 
Sós nos modernismos 

 
A relação existente entre Medianeras e O homem ao lado, filmes assistidos durante a 
primeira aula, com nosso modo de vida contemporâneo é facilmente perceptível, 
embora cada um deles se associe a características distintas e dialogue com diferentes 
percepções da contemporaneidade. Enquanto o primeiro se passa numa metrópole – 
Buenos Aires – em muitos aspectos similar à cidade onde vivemos e evidencie os 
problemas que os grandes conglomerados urbanos representam, destacando-se os 
desencontros, a incapacidade de se relacionar das pessoas, a claustrofobia e outras 
fobias da atual sociedade, o segundo trata dos estranhamentos causados pelo convívio 
social, a busca pelo isolamento e os conflitos que surgem dessa conjunção de fatores. 
Como ponto central de ambas as tramas, temos a solidão, que assola suas 
personagens principais incessantemente. Em Medianeras, mesmo vivendo numa 
cidade com milhões de habitantes, Martín e Mariana são solitários, vivem sozinhos e 
mantêm as relações sociais no mínimo necessário, sendo presos voluntários de suas 
bolhas; n’O homem ao lado, Leonardo também é solitário: seu convívio familiar, bem 
como suas amizades, são bastante superficiais, embora suas relações pareçam ser 
muitas. Acredito que a melhor síntese para essas situações opostas, porém iguais, seja 
o diálogo de Cidadão Kane entre o próprio Kane e sua segunda esposa, Susan, quando 
estes se conhecem: 
 
Susan: Eu não conheço muitas pessoas. 
Charles Kane: Eu conheço muitas pessoas. Acho que somos ambos solitários. 
 
É interessante pensar no papel diametralmente oposto que as janelas representam 
nesses filmes. Embora representando o rompimento da bolha de isolamento em 
ambos, num deles elas marcam o início de um contato social mais aguçado, que 
culmina no encontro dos protagonistas e, no outro, ela significa a invasão do espaço 
privado, que deveria se manter isolado do contato externo. Num elas libertam, e no 
outro ela invade. Os dois, produzidos na Argentina, talvez confirmem a efervescência 
cultural de Buenos Aires estudada e descrita por Sarlo, sendo possível imaginar que o 
cinema argentino deve tanto aos processos dos anos 20 e 30 quanto as demais artes 
por ela analisadas. 
 
O “Giro Cultural” também pode ser inserido nessa discussão sobre as metrópoles 
modernas: ao passear, ao mesmo tempo, pelo espaço contemporâneo de São Paulo e 
por sua história, consolidada por meio de edifícios remanescentes de diferentes 
épocas e representativos de diferentes estilos arquitetônicos, repensamos a 
constituição de nossa metrópole, nossa relação com ela e as relações interpessoais 



que ela estimula ou deixa de estimular. A viagem que fazemos do século XIX ao XXI 
(muito representativa da montanha-russa de Sevcenko) também permite a reflexão 
sobre as políticas de memória vigentes no espaço urbano, ao pensarmos sobre os 
edifícios que foram mantidos e as motivações para tal, bem como ao tentarmos 
conjecturar sobre os edifícios que não sobreviveram, e as motivações para suas 
demolições. Um outro ponto a considerar é a grande presença do modernismo na 
cidade, principalmente na região central, e o que isso representa: a vitória da escola 
modernista, no longo prazo, sobre as outras correntes arquitetônicas de sua época, e 
sua supremacia para ditar, inclusive, as políticas de memória aplicadas em São Paulo e 
no Brasil. 
  
Assistir o filme Playtime na aula seguinte foi enriquecedor. Depois de nos depararmos 
com algumas facetas bem duras da sociedade contemporânea e refletir a respeito, 
pudemos contrastar essas realidades com as perspectivas que a modernidade 
projetava, na década de 60, para o futuro, expressas em grande medida – e com 
quantidade enorme de referências – no filme francês. É impressionante ver que Tati, o 
diretor, já previa uma sociedade de espetáculo em que o caos e os desencontros 
seriam preponderantes. Os aspectos arquitetônicos de sua cidade, que ensejam 
grandiosidade e, ao mesmo tempo, impessoalidade, merecem destaque. A 
uniformização social, em que pessoas – cidadãos consumidores – adquirem os mesmos 
carros, se vestem da mesma forma e perseguem os mesmos objetivos, em vidas 
mecanizadas, pode ser vista atualmente. E sua casa-vitrine antecipa o papel 
preponderante que o entretenimento de massa desempenha e a falta de privacidade 
da vida moderna. É possível encarar essa situação da primeira parte do filme, diurna, 
como a concretização da conclusão de Marcuse, em O homem unidimensional, citada 
por Berman em Tudo que é sólido desmancha no ar: “o povo se auto-realiza no seu 
conforto; encontra sua alma em seus automóveis, seus conjuntos estereofônicos, suas 
casas, suas cozinhas equipadas”1. Já na segunda parte, em que o caos toma conta e 
inúmeras coisas acontecem ao mesmo tempo a partir da quebra de uma barreira física 
(a porta, com função similar à das janelas dos outros filmes) e a entrada de um 
elemento estranho à dinâmica social corrente – o modernista? –, pode-se ver traços 
do modernismo negativo explorado pelo mesmo autor, que “busca a violenta 
destruição de todos os nossos valores e se preocupa muito pouco em reconstruir os 
mundos que põe abaixo”2. Engraçado notar que o próprio filme pode ser encarado 
como um projeto do modernismo afirmativo de Berman, por eliminar as fronteiras 
entre arte e o entretenimento comercializado. 
 
Difícil falar sobre modernismos sem vir à mente a imagem da montanha-russa 
elaborada por Sevcenko, n’A corrida para o século XXI. Nesse sentido, pode-se dizer 
que Cézanne, cujos objetivos e processo criativo foram descritos no texto de Merleau-
Ponty, estava ainda na primeira fase da experiência, de “ascensão contínua, metódica 
e persistente”3, e sua arte era fruto do sociedade em que vivia e das experiências 
pessoais pelas quais passou. Isso seria capaz de explicar sua obra. Já Playtime e 
Modernidade periférica estariam localizados na segunda fase, em que “nos 

                                                
1 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar. Pg. 40. 
2 Idem. Pg. 42. 
3 SEVCENKO, Nicolau. A corrida para o século XXI: no loop da montanha-russa. Pg. 14. 



precipitamos numa queda vertiginosa, perdendo as referências do espaço, das 
circunstâncias que nos cercam e até o controle das faculdades conscientes”4. O filme 
retrata bem essa perda referencial e nos passa uma sensação vertiginosa, semelhante 
à descrita por Sevcenko, e o texto de Beatriz Sarlo trata em detalhes dessa mesma 
perda de referência e das tentativas dos intelectuais de compreender o que estava 
acontecendo e se adaptar ao novo cenário que se apresentava, ao mesmo tempo em 
que novas referências precisavam ser criadas para, novamente, serem perdidas. Por 
fim, os filmes argentinos da primeira aula já se encontram localizados na terceira fase, 
“do loop, a síncope final e definitiva, sob cuja intensidade extrema relaxamos nosso 
impulso de reagir, entregando os pontos entorpecidos, aceitando resignadamente ser 
conduzidos até o fim pelo maquinismo titânico”5. E é nessa toada que as personagens 
levam suas vidas, maquinalmente, com poucas reflexões sobre a realidade que os 
envolve. Os filmes, por outro lado, trazem a crítica à tona, o que seria fundamental de 
acordo com Sevcenko. Eles comprovam que, apesar do momento, ainda existem 
produções capazes de ensejar críticas e reflexão sobre a atualidade 
 

                                                
4 Idem. Pg. 15. 
5 Idem. Pg. 16. 


