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A ERA MODERNA 
 

Considerando o advento da modernidade através do contexto sociocultural 

apresentado nos filmes Playtime (FRA, 1967), O homem ao lado (ARG, 2009) e Medianeras 

(ARG, 2011), nota-se que existe características comuns a todos eles, que estão interligadas 

e são consequências de uma nova situação economia e política.   

Marshall Berman, no livro Tudo o que é solido desmancha no ar, afirma que “Ser 

moderno é encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, 

crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo 

tempo, ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos”. É essa 

reflexão sobre as grandes mudanças que vieram com a modernidade que o filme Playtime 

trabalha: um homem aparentemente desorientado fica perdido na Paris moderna, cheia de 

pessoas de todas as nacionalidades, aparelhos tecnológicos e desencontros, lembrando o 

personagem de Charles Chaplin no filme Tempos Modernos. 

Repleto de ideais pós-modernos, Playtime expõe a questão da midiatização da vida 

e da sociedade do consumo, evidente na cena dos apartamentos-vitrines, quando o público 

e o privado se misturam, e o homem torna-se uma mercadoria exposta em sua própria casa. 

Considerando o tema do público-privado, mais acentuado atualmente com o 

surgimento das redes sociais e a constante exposição dos indivíduos, é possível analisar o 

filme O homem ao lado, em que a família do design Leonardo entra em conflito com o 

vizinho, Victor, pois este quer construir uma janela irregular, tirando a privacidade um do 

outro.  

A família do Leonardo vive em uma casa projetada pelo arquiteto Le Corbusier, na 

cidade argentina de La Plata. Essa casa possui traços modernos, e foi projetada com 

intenção de integrar todos os pontos, e com isso há grande exposição tanto para os 

ambientes internos quanto externos, portanto possui várias paredes de vidro, uma espécie 

de redoma, bem no centro da casa, onde fica o quarto da filha do casal, entre outras 

características modernistas. 

Com a falta de planejamento urbano, muitas casas e apartamentos são prejudicados 

pela ausência de luz solar, e é esse fato que leva Victor a abrir uma janela irregular. Para 

ele, a maior preocupação é a questão estética e não a constante exposição. 

Pensando ainda na falta de planejamento urbano, consequência do crescimento 

descontrolado e acelerado das metrópoles, surgem inúmeros problemas sociais, que ficam 

evidentes no filme Medianeras.  

O projeto moderno previa uma cidade que possibilitava o encontro, mas a realidade é 

contrária a teoria. A modernidade gerou uma cultura individualista e de isolamento, e o 

rápido avanço das tecnologias, fruto de uma “tradição da ruptura”, (Octávio Paz, Os filhos do 

barro), ligada ao capitalismo, acentuou ainda mais o individualismo.  

A esse respeito, Nicolau Sevcenko, no livro A corrida para o século XXI, afirma que 

“o surto vertiginoso das revoluções tecnológicas não apenas abole a percepção do tempo: 

ele também obscurece as referências do espaço. Foi esse efeito que levou os técnicos a 

formular o conceito de globalização, implicando que, pela densa conectividade de toda a 



 
 

rede de comunicações e informações envolvendo o conjunto do planeta, tudo se tornou uma 

coisa só”. 

É nesse contexto que os protagonistas do Medianeras, Martin e Mariana, se 

encontram: em uma Buenos Aires de multidões, cheia de prédios que cresceram sem 

nenhum planejamento, em meio as mais diversas doenças psíquicas – ou “doença da 

modernidade” – como depressão, síndrome do pânico, e infinitas fobias, tentam encontrar 

sua identidade. 

Considerando a midiatização, aspecto comum nos dois filmes argentinos, vemos 

que, além de aparelhos tecnológicos, como o computador, ocupar um lugar central na casa 

dos protagonistas, o trabalho se mistura à vida pessoal. No caso do Medianeras, este 

aspecto é tão importante que a Mariana simula um ato sexual com seu objeto de trabalho – 

um manequim. 

Mas diferentemente do que ocorre no O homem ao lado ou Playtime, no Medianeras 

não há uma exposição da vida privada por meio da arquitetura, mas sim uma espécie 

“enclausuramento”, e os protagonistas se isolam em suas vidas privadas, com medo das 

multidões e aparente incapacidade de se relacionar. 

No Giro Cultural da USP pela cidade de São Paulo, passando por marcos do 

modernismo, é possível perceber nitidamente os problemas o crescimento descontrolado da 

cidade: devido a grande concentração urbana, causada pela imigração e falta de 

planejamento, São Paulo passou por um processo de verticalização e marginalização de 

áreas periféricas.  

Desde construções neoclássicas do século XIX, até arquiteturas modernistas do 

início do século XX, como as projetas por Niemeyer e suas linhas orgânicas, a cidade 

paulistana apresenta uma grande justaposição arquitetônica. A economia cafeeira, 

industrialização inglesa, grandes fluxos imigratórios e a falta de planejamento urbano fez de 

São Paulo uma metrópole que não comporta sua população, assim como acontece com 

Buenos Aires e Paris nos filmes e textos apresentados, gerando os problemas sociais tão 

comuns na atualidade. 

Interpelando os textos e os filmes, é possível perceber que a modernidade, junto com 

o processo de globalização, trouxe um padrão as metrópoles ocidentais, não só na 

arquitetura, mas principalmente na questão comportamental do homem moderno e pós-

moderno. 
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