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A proposta deste relato crítico é destrinchar as formas, intenções e limites com que a ideia de                 

modernidade é retratada nos filmes Playtime, escrito, dirigido e estrelado por Jacques Tati em 1967, e                

Medianeras , longa-metragem argentino lançado no ano de 2011. Alguns aspectos dessas duas críticas             1

bem humoradas ao moderno serão tratados com maior atenção, como a composição e oposição entre o                

macro-planejamento da modernidade e a imperfeição humana - beleza que não existe sem             

espontaneidade; a supremacia arquitetônica no contexto de cidades modernas, onde a escala do             

indivíduo não tem lugar; a multidão moderna como lugar para a solidão e jamais para o encontro; a                  

padronização da vida humana em seus ritmos, conteúdos e características “pessoais”; e, por fim, aquilo               

que mais nos interessa: pistas dadas pelas duas obras a respeito da ruína dessa estrutura totalizante; a                 

atenção especial voltada para as possibilidades de encontro e criação frente à estrutura moderna, ou               

mesmo de dentro dela. Primeiramente, voltaremos um olhar panorâmico ao enredo e a algumas              

características artísticas dos dois filmes, para então abordar os temas mencionados. 

Playtime é uma obra cinematográfica atualmente considerada clássica, que não se orienta por             

uma linha dramática focada em eventos da personagem central, mas na contraposição bem humorada              

entre o icônico Sr. Hulot, um grupo de turistas de meia idade, e a modernidade, consagrada pelo set                  

gigantesco que o francês construiu para as gravações - uma mini Paris. A primeira cena do filme se passa                   

num aeroporto, onde as pessoas andam em linha reta até seus destinos, num desenho cartesiano. O som                 

dos saltos dos calçados é repetitivo e uniformizado, e para retratar passageiros que se movimentam pelo                

terminal aéreo, a câmera não se fixa nas pessoas ou em alguma personagem central e específica, mas nos                  

espaços onde seus fluxos acontecem - os caminhos no aeroporto, as escadas rolantes, a imensa               

quantidade de ônibus de excursão que sai de lá. O Sr. Hulot é um dos passageiros que chega na cidade                    

pelo aeroporto, em busca de alguém que parece ser um parente.  

A velhice não tem lugar neste mundo (futurista para os anos 60), como comprova uma cena                

subsequente, em que o porteiro idoso de um edifício moderno apresenta grandes dificuldades em lidar               

com o sistema de botões. Chega então um outro homem, encarregado de analisar se Hulot pode subir                 

para a sala de vidro: esse tipo estranho de guia, nada receptivo, é alguém a ser exibido, e escapa do                    

visitante que se perde pelas inúmeras salas de repartições do edifício, todas assustadoramente iguais. É               

um outro senhor de idade, que dessa vez passa correndo pelo local, quem indica o real caminho que                  

Hulot precisa seguir, mas o encarregado do prédio lhe diz que o Sr. Girard, objetivo da visita, estava muito                   

ocupado para atendimentos. 

Além destes dois senhores, a rua é povoada por uma idosa cuja banca e roupas são retratadas                 

numa paleta de cores muito mais viva e diversificada do que a monotonia do azul e cinza desse núcleo                   

urbano formado por arranha-céus. Ela vende flores numa esquina da cidade, oferecendo aos transeuntes              

uma distração exótica em comparação ao que realmente importa: seguir o ritmo intensivo metropolitano.              

Outros tipos que também quebram com essa “harmonia” estética e de convívio são os jovens (que                

também contrariam o perfil padrão da cidade moderna), e o fotógrafo - que aguça o olhar para fazer um                   

registro, revelando a intenção do filme de registrar de uma época. 

1 O título traduzido para português é Medianeras: Buenos Aires da Era do Amor Virtual. 



Uma outra cena bastante emblemática do filme é a da televisão. Duas casas geminadas são               

retratadas por um olhar lateral sobre ambas salas, e as famílias que ocupam esses cômodos se parecem                 

não apenas fisicamente, como também na forma como se comportam diante do aparelho televisor.              

Conforme a câmera se afasta, percebemos que esse espelho tem mais reflexos, é um caleidoscópio               

uniformizado. Pouco importa se a parede é de vidro ou não, a vida real que começava a se configurar na                    

época - e grande parte da nossa ainda hoje - poderia ser melhor definida como um cenário uniformizado.                  

Métodos alternativos antigos de entretenimento, como a projeção, já não fazem sentido, pois a família               

não demonstra interesse. Sendo assim, melhor aderir à televisão mesmo - um aparelho moderno que,               

como tantos outros, pretende-se facilitador e acomodador das atividades cotidianas de seus potenciais             

consumidores. A casa, como retratada aqui, parece um ambiente hospitalar, sobretudo pela higienização             

e neutralização. Aquilo que antes se concentrava apenas nas instituições de controle social, se expande               

para a totalidade dos modos de vida humana, e é depois dessa cena que o personagem de Tati                  

“desaparece” como protagonista da história narrada, dando vez ao caos da multidão moderna. 

Talvez a cena mais perturbadora deste filme - difícil de ser assistido por suas peculiaridade               

técnicas - seja o lançamento do restaurante Royal Garden. Os funcionários que ali trabalham não se                

encaixam na festa de lançamento, estão atrapalhados e desrespeitando as regras de atendimento: está              

dada a mensagem de que o trabalho humano não faz sentido na modernidade, e não se adequa                 

perfeitamente a ela. Dessa forma, atrasam a abertura do restaurante, pois a arquitetura rebuscada do               

salão está precisando de sérios remendos, como parte da pista de dança - que fica sem piso, e os                   

dançarinos não chegam a notar. Com esse encaixotamento das percepções, os clientes pulam o quadrado               

sem piso normalmente, como se nada estivesse errado. Com isso, vem a reflexão sobre as regras e                 

condições da modernidade: de fato fazem algum sentido? Estabelecem conexões genuínas? Também está             

retratado o oposto da organização, pólo que faz parte da tentativa impossível do moderno total: aquilo                

que fica debaixo do tapete ou atrás das cortinas. Nos bastidores da equipe de serviço, o interior e a                   

cozinha estavam absolutamente desorganizados, os garçons tocam nos alimentos, e a estrutura            

construtiva do local vai progressivamente caindo aos pedaços. 

Dentro do Royal Garden se fala inglês, a língua servindo como formalidade. Surgem então duas               

novas situações de falha na organização do evento - e desse modelo moderno - a saber: um homem                  

pobre que rasteja pela janela para roubar uma comida é enxotado pelo garçom, que lhe diz que “Não há                   

nada para ver” numa situação como essa. O outro ponto retratado é a dificuldade, ou a impossibilidade,                 

de eliminar as marcas de buracos no sistema moderno: um dos garçons acaba acumulando em si todos os                  

uniformes rasgados e sujos dos demais garçons, e fica do lado de fora do espetáculo do jantar vestido em                   

farrapos. 

Três dimensões merecem nossa atenção na altura desta cena: a normalização, o caos e a               

reorganização. O grupo de mulheres que tanto cruzaram com Hulot nas ruas é separado em ordem                

alfabética para realizar diferentes atividades, e não de acordo com sua subjetividade e desejos. Enquanto               

isso, o único negro do filme parecia estar prestes a ser expulso pelo gerente que demonstrava                

desconfiança ao vê-lo entrar no Royal Garden, se não fosse trabalhar no restaurante como músico. Todas                

as pessoas reagiram de forma absolutamente normal à coluna que interrompia a entrada no              

estabelecimento, menos o Sr. Houlot, que dá de cara com essa construção bizarra. Acontece então o caos,                 

um enlouquecimento geral em que todos bebem, dançam e conversam, ao som de um jazz animado e                 



não mais da “bossa” que tocara até então. O público teme o desabamento da estrutura arquitetônica do                 

restaurante, mas ao mesmo tempo, a parte da estrutura que já desabou passa a ser usada para fins muito                   

distintos do que se imaginava: torna-se um verdadeiro camarote; onde acontecem pequenos acidentes,             

como o simbólico entortamento dos óculos de uma participante (ela não verá mais o mundo por aquela                 

mesma lente); e pessoas que providenciam a volta do arquiteto do espaço para reconstituir a ordem                

quando tudo já decaiu. Em certo momento do jantar de gala, acabou toda a comida, sobrando apenas                 

galinha fria. Finalmente, depois do caos e da reacomodação, podemos pensar na reorganização             

necessariamente mostrada pela obra: a mudança do estilo musical para algo mais clássico e tradicional               

restaura a ordem e traz de volta o comportamento ordeiro das pessoas no local, mostrando que basta                 

conduzí-las e elas obedecerão. 

O filme acaba quando o sol nasce a festa morre. “Eu adoro Paris”, diz um casal vindo do Royal                   

Garden enquanto passam ao lado de um operário trabalhando num buraco na rua. Nesse momento fica                

claro que esse mundo consumível e delicioso precisa ser feito por alguém, que trabalha duro e não                 

experiencia o glamour da modernidade. Na cena final, um ônibus como todos os outros balança conforme                

a janela é virada por quem a está limpando, num sinal de que o mundo muda conforme o foco de quem o                      

observa. Esse trecho final é chamado em algumas análises de carrossel de carros, pois mostra a “dança”                 

dos milhares de veículos automotivos que circulam por essa cidade cinza e espelhada. 

Descreveremos o filme argentino com menores minúcias, pelo fato de que se enquadra mais nas               

estruturas narrativas do cinema contemporâneo do que a peculiar obra que apresentamos acima. Dirigido              

por Gustavo Taretto, o romance é protagonizado por Mariana (Pilar López de Ayala) e Martin (Javer                

Drolas), mas a cidade de Buenos Aires é o terceiro elemento dessa relação, que ao mesmo aparta o                  

suposto casal durante toda a duração da obra, e é responsável por seu encontro na última cena, e por                   

muitas das afinidades e angústias compartilhadas por ambos. Podemos considerar que “o filme é              

construído sobre quatro pilares: a cidade (neste caso Buenos Aires), caótica, imprevisível mas também              

atrativa; a solidão urbana que implica na convivência diária com desconhecidos indiferentes entre si; a               

incomunicação, representada pela tecnologia pensada para nos conectar que, paradoxalmente, nos           

separa; e finalmente a busca do amor, a dificuldade de duas pessoas que vivem na mesma quadra e são                   

"almas gêmeas" se encontrarem ” nesse contexto urbano massacrante.  2

Enquanto Medianeras foi um sucesso de bilheteria, Playtime fracassou em sua época, resultou na              

falência do diretor e de sua reputação, e só foi recuperado como um clássico do cinema muito tempo                  

depois. É possível justificar essa discrepância levando em consideração a montanha-russa da            

modernidade de Sevcenko: enquanto os anos 60 ainda eram a subida inicial, em que o mundo moderno                 

parecia ir de vento em popa depois da recuperação das guerras mundiais, e que o desenvolvimento                

prometia uma sociedade cheia de maravilhas, vislumbrada de muito alto pelos passageiros do brinquedo,              

que não queriam saber de possíveis acidentes; depois de 2000 o loop já acontecera e a sensação quanto à                   

realidade do moderno ou do pós-moderno já era bastante diferente, sendo que atualmente as angústias e                

críticas feitas pelo diretor são amplamente compartilhadas por quem vive essa realidade urbana caótica -               

a maior parte da população mundial. 

2 Disponível em: http://www.archdaily.com.br/br/01-130382/cinema-e-arquitetura-medianeras. Acesso em: 05/04/2015. 

http://www.archdaily.com.br/br/01-130382/cinema-e-arquitetura-medianeras


Por tanto, a grande diferença do momentum da modernidade retratado em Medianeras, em             

comparação ao que vimos em Playtime, é a inexistência de homogeneidade. Buenos Aires é retratada               

como uma cidade que cresceu de forma desorganizada. Já estamos falando de um projeto modernista               

cujas falhas e limites são parte estrutural, e estão aparentes nos edifícios, nas ruas, nos ritmos de vida, e                   

na subjetividade angustiada dos protagonistas, que é percebida por eles mesmos como problemática.             

Nesse monstro pós-moderno, Martin e Mariana ilustram com precisão uma sensação comum aos             

moradores de grandes metrópoles: uma condição permanente de não-lugar, que tenta buscar identidade             

nos traços e diferenciações impostos pela própria cidade - os dois membros do casal identificam a si                 

mesmos com base em características do seu entorno. O webdesigner e a montadora de vitrines passam o                 

filme inteiro sozinhos em seus respectivos apartamentos - vizinhos - e rotinas individuais, fazendo              

reflexões valiosas a respeito da cidade, de seus problemas, de suas possibilidades inexploradas, dos              

medos que dominam suas experiências de relacionamento traumático - ambos saíram de relações             

conflituosas e desenvolveram fobias ligadas ao contato humano. As vozes mentais de cada um deles               

também dizem algo que nos interessa muito: suas esperanças para romper esses muros, de elementos do                

cotidiano e da cidade que fazem algo de inesperado, como as próprias medianeras, que passaram de                

laterais inúteis dos edifícios para locais onde os cidadãos expressam suas identidades abrindo janelas,              

fazendo decorações, inserindo propaganda, etc. 

Qual seria a relação retratada nessas obras entre humanidade e modernidade? O planejamento             

quase absolutista do mundo moderno e funcional esbarra nas características mais centrais do ser humano               

que o habita, imperfeição e imprevisibilidade. Cabe investigar se os filmes têm indícios para responder               

esse dilema essencial: a humanidade tem no moderno ou essas estruturas são contrárias à vitalidade?               

Uma terceira possibilidade é considerar que existem formas de sociabilidade humana possíveis apenas na              

modernidade, mas ao mesmo tempo necessárias para sobreviver neste contexto. Tratamos de um cenário              

em que o minimalismo humano, caracterizado sobretudo pelo humor frente aos sentimentos            

organizados, seja em casas ou em vitrines, contradiz o maximalismo da escala urbana, dessa cidade               

monstruosa onde cada indivíduo não pode ser mais que uma peça encaixada na engrenagem cotidiana. 

Em relação a Playtime, podemos dizer que “ é, sobretudo na segunda metade, um filme que já                 

não precisa de ter Hulot como motor - como se, posta em marcha a engrenagem da vida moderna, ela se                    

movesse sozinha. E como se, perante essa engrenagem (de que Hulot e Tati são tão espectadores como                 

nós, espectadores), fizesse igualmente sentido o desaparecimento de Hulot ou a sua multiplicação ”. O              3

padrão maquínico orienta essa sociedade, onde Hulot é um bicho estranho, tanto quanto a vendedora de                

flores. A diferença é que ele tem uma postura ativa em relação à vida cronometrada, e quando ele                  

intervém, esse relógio feito para a perfeição sofre alguns distúrbios, produzindo a comicidade do filme. O                

comportamento social na cidade de Playitime foi totalmente engolfado pela engrenagem moderna, e             

essas interrelações esvaziadas definem não só os humanos, como também o espaço habitado por eles.               

Assim como em outras de suas obras, o humor de Jacques Tati critica a mecanização dos rituais de vida,                   

típica da modernidade. 

Medianeras retrata a mesma onipresença da cidade no hemisfério sul do continente americano.             

Nessa cidade, símbolo da modernidade argentina e já reinventada no início do século XXI, a arquitetura é                 

3  Disponível em:  http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/onde-esta-hulot-1652439. Acesso em 07/04/2015. 

http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/onde-esta-hulot-1652439


uma personagem central e o tema que domina os pensamentos e media as experiências de vida de                 

Martin e Mariana. Nesse contexto mecanizado e monumental, os poucos restos de vida propriamente              

humana não têm lugar legítimo: passam despercebidos como os sucessivos quase encontros do casal              

argentino, são exotizados como a arcaica vendedora de flores de Tati, ou ainda, são percebidos como                

problemas com os quais esses seres modernos não sabem lidar - como as diversas transformações do                

processo de ruína do restaurante. Essas pequenas brechas de vitalidade, mas principalmente as angústias              

e confusões que desejos e comportamentos espontâneos ou não uniformizados provocam, revelam que a              

modernidade sufocante nem mesmo consegue realizar o desenvolvimento e a organização da sociedade a              

que se propõe, como fica claro num dos pensamentos de Martin: “a vista e a claridade são promessas que                   

raramente correspondem à realidade.” Nesse mundo, a simplicidade e os sentimentos humanos            

tornam-se algo folclórico, e os dois filmes são estrelados por pessoas que se dão conta de alguma maneira                  

de como é absurda essa realidade de que estão rodeados - Hulot faz isso em silêncio, e Martin e Mariana                    

através de reflexões e pensamentos quase exaustivos ao longo do filme - e que muitas vezes rouba a cena                   

e protagoniza a ação dos longa-metragens. 

“Tenho certeza de que as separações e divórcios, a         

violência familiar, o excesso de canais a cabo, a falta de           

comunicação e de desejo, a a apatia, a depressão, os suicídios, as            

neuroses, os ataques de panico, as obesidades, os infartes, a          

insegurança, o stress e o sedentarismo, são responsabilidade dos         

arquitetos e dos empresários de construção.” 

O arquiteto é a figura central num mundo como esse: ele planejou a cidade que organiza,                

transforma e limita as experiências humanas. Martin se mostra ciente dessa situação na frase acima, e os                 

participantes do desastre no Royal Garden também, quando convocam este grande demiurgo para             

reestabelecer a paz e a ordem depois de tudo estar destruído em plena festa de inauguração - e ele                   

consegue! A organização monumental e fabricada da vida toma conta da subjetividade das personagens:              

em Medianeras, os dois integrantes do casal têm profissões virtuais, onde transferem sua expressividade              

para um site e para manequins. Talvez a interação humana mais frequente nos hábitos de Mariana seja                 

justamente essa, brutalmente mediada pelas manequins, que expressam aos outros humanos que            

observam as vitrines a forma como ela se sente. Internamente, a concepção de universalismo se               

transforma num dia a dia de “isolamento conectado”, em que as satisfações afetivas são imediatas e as                 

fronteiras interacionais estão muito bem demarcadas. A cidade a superficialidade oferece como única             

saída para as angústias existenciais próprias do ser humano, que passa a viver confinado e desumanizado,                

ao realizar ações impostas pelo ritmo urbano, mas sem significado pessoal. Como tantos outros filmes               

que retratam a pobreza relacional na era moderna, Medianeras mostra como esse isolamento dificulta a               

comunicação e o encontro, condições para a experiência do amor. 

As pessoas se sentem sozinhas em multidões angustiantes, o que é simbolizado pela fixação de               

Mariana com o jogo Onde Está o Wally, sobre o qual comenta: “Não encontro Wally na cidade e me                   

pergunto se mesmo quando sei quem estou procurando, não consigo encontrar, como vou encontrar              

quem estou procurando se nem sequer sei como é?” Da mesma maneira acontece com o filme de Tati,                  

em que o carro é o símbolo maior dentre os elementos repetitivos e constitutivos da atmosfera moderna                 

são parte fundante do filme, que acumula uma série de imagens de: vagas, setas, retas,luzes, carros                



parados ou em movimento, prédios, filas, cancelas, compartimentos do escritório, cor cinza,            

feira/produtos, uniformização turística, movimento repetitivo e sem sentido, como os topetes e a             

limpeza. A padronização se configura numa espécie de espelhamento - das casas de vidro em Playtime,                

dos ritmos de vida em Medianeras, do que é mostrado nesses filmes em relação às vidas de seus                  

respectivos diretores e dos espectadores. A solidão dos vizinhos desconhecidos é tão simétrica quanto o               

design de seus edifícios. No caso de Martin e Mariana, mesmo que eles tenham rotinas, angústias e                 

desejos muito similares, os anúncios comerciais colados nas laterais de suas janelas são o principal               

elemento que lhes “indica” um ao outro, além dos artifícios virtuais. 

Apesar de tamanha violência na imposição do moderno sobre os ritmos humanos de vida, é               

possível entender os dois filmes como um olhar esperançoso para essa realidade. Tati, por um lado                

celebra o caráter humano (e, particularmente, o francês) como uma resistência indomável à ordem              

estabelecida; sobretudo se essa ordem se estrutura segundo a burocracia estadunidense. Assim, o diretor              

demonstra que mesmo dentro de palácios de consumo, como o restaurante Royal Garden, existem zonas               

secretas de fruição espontânea que devem ser apropriadas pelas pessoas Playtime é um filme metafórico               

em si mesmo, que faz uma crítica à modernidade desenfreada e uniformizadora, denunciando a              

impessoalidade de uma forma dura demais para ter sido aceita a seu tempo. Por outro lado, logo no início                   

do filme, quando descreve as Medianeras, Mariana apresenta-as como, ao mesmo tempo, uma             

consequência do moderno falido e da cidade segmentada, mas também uma possibilidade, uma via de               

escape, expressão e comunicação: “Contra toda a opressão que significa viver em estas caixas de sapatos,                

existe uma saída, uma via de escape. Ilegal como todas as vias de escape. Em franca contravenção ao                  

código de planejamento urbano, se abrem umas minúsculas, irregulares e irresponsáveis janelas, que             

permitem que milagrosos feixes de luz iluminem a obscuridade em que vivemos”. 

Mergulhar de cabeça no olhar para esses lugares obscuros, doloridos e solitários da vida moderna,               

ao contrário do que poderíamos esperar, não resulta na apatia ou desistência das personagens humanas               

centrais em nenhum dos dois filmes. Mostra, ao contrário, possibilidades de encontro e de sobrevivência               

do humano mesmo em meio à perspectiva sufocante que ficção e realidade têm em comum.               

Concordamos com o resumo muito simples de Taretto sobre o assunto numa entrevista: “Esperança é               

uma palavra muito importante para mim. E o amor é um antídoto contra a solidão. Ele só funciona se                   

você o compartilha. E se você compartilha, deixa de estar só”. 

Fica então a sugestão de uma saída para a engrenagem, de um acolhimento para o Sr. Hulot, de                  

um ritmo menos violento para a montanha-russa. 
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