
 Relato crítico a partir dos filmes “Medianeras”, de Gustavo Taretto, e “Playtime”, de 

Jacques Tati, em consideração da pós-modernidade rumo a um novo projeto pedagógico para 

a Universidade de São Paulo. 

 

 O filme “Medianeras” é um exemplo do que chamo de “sociedade do desencontro”, 

termo que uso para caracterizar a sociedade mundial como um todo que existiria no nosso 

tempo. Nele encontramos a vida dispersa e pouco vinculada à de outras pessoas que suponho 

haver em tantos lugares, bem como a vivência de separação, do seu luto, o desejo de 

encontrar alguma pessoa que “satisfaça” certos afãs e a dificuldade de encontrar essa pessoa. 

Todos esses traços me parecem presentes e claros na “sociedade do desencontro”. 

“Playtime” nos oferece uma previsão do que viria a ser o indivíduo pós-moderno: 

alguém desconectado, até certo ponto, da vida social, restrito a poucas interações genuínas, 

viciado no trabalho, esse por vezes carente de estímulo mais envolvente, e habitante da 

metrópole, além de várias outras características.  

No Brasil somos hoje, de modo geral, certamente modernos e modernistas, o que 

agrava a situação de pós-modernidade em que nos encontramos, porque a transição de um 

ser moderno e modernista para um pós-moderno inclui o choque da perda de sentido, da 

desconfiguração de expectativas, de sonhos e de vontades. Não há muitas opções, nessa 

“sociedade do desencontro”, para a vivência genuína do “espírito”, do que encontrar nichos 

que atendam a expectativas nossas, o que obviamente não é o mesmo que a vida mais pública 

que a modernidade prometia e ainda promete.  

O nosso país precisa de um projeto que dê conta decentemente das dificuldades 

impostas pela mentalidade moderna e modernista por que somos caracterizados em um 

mundo pós-moderno, e um novo projeto pedagógico para a Universidade de São Paulo deve, 

em minha opinião, considerar essa realidade, que percorre, também, a própria USP.  
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