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RESUMO 

 

Analisando a cultura pós-moderna pelo olhar da cibercultura, nota-se que o homem toma 

uma postura metamórfica para se adequar às situações impostas pela sociedade 

tecnocêntrica. Para Ciro Marcondes Filho, o homem se comporta como máquina, 

absorvendo a técnica do meio e externando-a através de suas relações sociais. Porém, não 

se pode deixar de levar em consideração a rapidez com que a técnica moderna sofre 

alterações e a possibilidade do comportamento humano sofrer mudanças paralelas às 

adaptações da tecnologia, tornando as relações sociais líquidas, como proposto por 

Bauman. Para exemplificar as teorias levantadas, será analisado o filme “Medianeras: a era 

do amor virtual”, de Gustavo Taretto. 
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 O homem vive de relacionamentos, ou pelo menos é isso que se espera dele, 

considerando as necessidades sociais de criar laços. É através destes que ele constrói sua 

identidade, descobre o mundo e vivencia as experiências fora de si. Malena Contrera (2005, 

p. 47) afirma que no próprio nascimento o ser humano já cria um laço profundo com sua 

mãe e pratica ali o primeiro ato de comunicação – chora para indicar a necessidade da qual 

carece (fome, afeto, proteção). Assim, temos um vislumbre da estrita relação entre a 

comunicação e os relacionamentos. Apesar da correria e dos inúmeros afazeres do 

cotidiano, os relacionamentos não saem do foco do ser humano, é uma de suas 

preocupações constantes (BAUMAN, 2009, p. 8-9), por mais que isso não seja admitido tão 

facilmente. 

 A era virtual trouxe algumas modificações no modo de enxergar e viver os 

relacionamentos. Esse assunto foi abordado num trabalho anterior intitulado “Comunicação 
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e incomunicação nos relacionamentos pós-modernos” (LACERDA, 2013). A primeira 

pesquisa, porém, limitou-se a visualizar as mudanças nos relacionamentos ocasionadas pelo 

momento pós-moderno no qual estamos inseridos, sem julgá-los positiva ou negativamente. 

Neste trabalho, serão reaproveitados os resultados do estudo anterior e a partir destes  

objetiva- se identificar se estes são observados no filme argentino de Gustavo “Taretto” de 

nome “Medianeras: a era do amor virtual” e, se sim, de que modo ela acontece, através da 

construção de um panorama de cenas do filme, principalmente a primeira terça parte dele, 

onde acontece a apresentação do contexto do filme. Em cada cena ou momento citado, 

serão incluídas considerações das teorias escolhidas como base para o estudo. Considerando 

o cenário urbano em que a trama se passa, também serão levados em conta estudos sobre a 

relação com a vida nas cidades nos processos de modificação das relações sociais aqui 

descritos. 

 

“Buenos Aires cresce descontrolada e imperfeita” 

 

 A frase que inicia o filme já deixa claro um princípio problemático do contexto em 

que o filme se passa. Para Trivinho (2007, p. 92), “a velocidade é, incomparavelmente, a 

forma atual mais sutil da violência da técnica. Ela é a via pela qual esta (violência) se impõe 

e se enraíza com maior eficácia, sem, no entanto, deixar-se apreender como tal.” A essa 

presença efetiva e constante da velocidade, Trivinho chama de dromocracia – governo da 

velocidade; no contexto em que vivemos, em que a técnica já se manifesta em sua maior 

parte no virtual, temos a dromocracia cibercultural. Poucos se dão conta dessa regência, 

mas mesmo estes não podem escapar totalmente de seus efeitos. Para Ortigoza (p. 19, 

2010), a sociedade urbana atual, ao mesmo tempo em que é uma “realidade concreta”, 

também “sinaliza uma tendência, a possibilidade de sua realização”. Morin (2013, p. 17) 

afirma que: “produzimos a sociedade que nos produz.” Logo, podemos inferir, que é 

provável que a velocidade, sendo um vetor existente na sociedade de maneira efetiva, é o 

único fator de imediata relação de causa e efeito e estes, por sua vez, estão em 

circularidade, variando entre realidade e tendência. 

 O primeiro personagem a se apresentar em “Medianeras”, Martin, não afirma apenas 

que sua cidade cresce, mas que o fenômeno se dá com descontrole e com imperfeição. Não 

é preciso muito raciocínio para imaginar a dificuldade de se fazer algo perfeito com a 

pressão da velocidade. Silvia Ortigoza (2010, p. 19) afirma que “o espaço urbano, pela 
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pressão da técnica global, vai se tornando fluido e passa a atender gradualmente à 

velocidade imposta pelas novas relações sociais de produção.” É nesse ambiente que se dá a 

sociedade líquida, definida por Bauman (2007, p. 7) como “sociedade em que as condições 

sob as quais agem seus membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário 

para a consolidação, em hábitos e rotinas, das formas de agir”. Ele também aponta uma 

mistura de estilos, totalmente desigual, vista nas estruturas construídas, a qual ele atribui à 

diversidade étnica também presente na cidade. Mas em toda essa insalubre divergência, há 

algo em comum: viver no centro urbano segrega os indivíduos em suas classes. Os 

edifícios, seus andares e blocos (de A a Z) servem para diferenciar uns dos outros, deixando 

clara a categoria a qual pertencem, como diz Martin, da mesma forma que muitas coisas 

feitas pelo homem.  

Ele prossegue com uma lista de problemas os quais ele julga serem resultantes do 

frenesi urbano. Ele diz: “Estou convencido de que as separações e os divórcios, a violência 

familiar, o excesso de canais a cabo, a falta de comunicação (ou incomunicação), falta de 

desejo, a apatia, a depressão, os suicídios, a obesidade, a contração muscular, a insegurança, 

a hipocondria, o estresse, o sedentarismo, são culpa dos arquitetos e incorporadores.” Mais 

tarde no filme, o médico que ele consulta fala sobre a ansiedade. Mariana, a outra 

personagem, menciona gastrites (resultado comum de ansiedades). Ambos desenvolveram 

algum tipo de fobia – no caso dela, fobia de gente, muita gente junta na cidade. É nesse 

momento, falando de sua fobia, que ela declara um de seus maiores desafios: não conseguir 

resolver o desafio da última página de seu livro preferido, “Onde está Wally?”: Wally na 

cidade. 

Trivinho (2007, p. 99) diz que a velocidade “força o ser à intensidade da existência”, 

resultando em stress, neurastenia, TOC, depressão, pânico, esquizoidia e outras apatias 

sociais. Ele ainda diz que “todas as enfermidades bioquímicas do ‘espírito’” têm sido 

classificadas assim por serem “doenças forjadas pelos processos sociais dromológicos”, 

chamados por ele de dromopatologias. Esse é um notável malefício do vetor da velocidade 

ter chegado à esfera do lazer, ou seja, o âmbito pessoal do ser humano, e o vetor resultante 

dessas forças é a intensidade – intensidade, agregada à velocidade, em todos os âmbitos da 

vida do ser humano, “quanto mais, melhor”, “o mais rápido possível”, “só se for agora” 

(TRIVINHO, 2007, p. 92). Ou ainda, como diz Morin (2003, p. 21), o maior inimigo do ser 

humano é ele próprio, é quem destrói o progresso realizado por si mesmo, ainda mais 

porque este é um processo que deve se regenerar continuamente, uma vez que a incerteza é 
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a constante da pós-modernidade, mal se pode planejar o dia seguinte; uma tremenda 

ansiedade. 

Isso resulta em coisas bem comuns à nossa realidade, coisas simples, como o 

excesso de trabalho, que gera excesso de preocupações e que faz o indivíduo não aproveitar 

nenhum momento plenamente em seu devido contexto. O conceito de glocal de Trivinho 

(2007, p. 246) bem cabe aqui. Ele afirma que, apesar de não ser um fenômeno tão novo, o 

ciberespaço intensifica seu aparecimento e o favorece veementemente. O glocal nada mais é 

do que poder estar em todo o mundo estando apenas em seu lugar particular, como o 

fazemos tão naturalmente na web. Em nossos computadores e smartphones criamos um 

bunker glocal, um cerco de proteção que nos permite observar todo o mundo. Não devemos 

ignorar os benefícios da acessibilidade a quaisquer informações, conhecimentos, noções, 

notícias disponíveis, como chamaria Pierre Lévy (1999, p. 29) de inteligência coletiva, a 

qual é bastante propiciada pelo ambiente ciberespacial. No entanto, o personagem afirma, 

de maneira enfática, ainda que reducionista: “a internet me aproximou do mundo, mas me 

distanciou da vida.” 

Trivinho (2007, p. 91) afirma: “a velocidade que anima e rubrica a vida humana 

atual nivela o social à lógica e às necessidades de reprodução das maquinarias, e o faz 

segundo a matriz tecnológica mais sofisticada e ‘inteligente’ – a informática –, na esteira da 

instantaneidade do tempo real das telecomunicações”. Foi essa velocidade que permeou as 

guerras. Inicialmente, buscava-se apenas se defender do inimigo, depois era preciso 

dominá-lo, logo mais era preciso tomar suas terras e as de todos; todos de quem podia se 

aproveitar algo se tornaram inimigos. O marco da introdução do vetor velocidade na esfera 

do trabalho se deu na Revolução Industrial: produção em escala, automatização de 

processos antes artesanais, restrição de atividades para cada operário, urgência de produção. 

Quando antes apenas os homens guerreavam, agora mulheres (e em alguns casos até 

crianças) estavam envolvidas na veloz demanda do trabalho. Hoje, a velocidade não mede 

públicos-alvo, o lazer de todos está comprometido com ela, sendo obrigado a ser intenso 

para dar a melhor experiência de prazer possível (TRIVINHO, 2007, p. 92). 

 

Sobre ver e não enxergar 

 

 Martin encontrou uma forma para redescobrir a cidade e as pessoas: a fotografia. 

Bastava ele circular solitário pelas ruas, observar os cenários ao seu redor e registrar o que 
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lhe chamasse a atenção – essa era sua forma de continuar se sentindo vivo no meio de toda 

a gente. Ele mesmo define observar como: “estar e não estar”. Em trabalhos anteriores, foi 

constatado, baseando-se no pensamento de Contrera (2005, p. 56), que o olhar era usado já 

nos primórdios da humanidade como forma de defesa, assim, prevenia-se de ataques 

inimigos, reconhecia-se o ambiente. Flusser (2000, p. 8) afirma que a fotografia apresenta 

um perigo: ela traz consigo a tentação de ser observada apenas num vislumbre, pois sua 

significância está em sua superfície. No entanto, para ter uma visão aprofundada é preciso 

permitir que a imagem lhe fale através de uma longa e perceptiva observação. Apesar desse 

perigo, a fotografia, pode servir como uma mediação entre o ser humano e o mundo, pois 

este não está prontamente acessível para a compreensão daquele. Porém, ainda nesta 

vantagem reside outro risco – enquanto a fotografia deveria servir como mapas para o ser 

humano enxergar o que há à sua volta, ela acaba se tornando como uma tela através da qual 

ele vê o mundo e se torna objeto das imagens criadas por ele próprio (FLUSSER, 2000, p. 

9-10). 

É possível conhecer o outro, em sua estética, apenas com a visão, porém nesse 

processo cria-se uma distância entre o observador e o ser observado. Conhecer com outros 

sentidos significa por em risco a zona segura e de conforto que garante o não envolvimento 

com o que se observa (LACERDA, 2013). A comunicação e a propaganda da atualidade 

tendem a seguir esse mesmo perfil, fazendo uso exagerado de imagens e reduzindo o texto a 

palavras fortes, de leitura rápida, que sejam carregados de muito significado e impacto – 

mais uma vez a intensidade. 

A maldição de ficarmos enfeitiçados pela ilusão da onipotência das 

imagens criadas, estereotipadas, presos em labirintos imagéticos 

visuais, devorados pelo Minotauro do nosso medo das relações, da 

incapacidade de perceber o universo do outro (CONTRERA, 2005, 

p. 57). 

 

Talvez a hipertrofia da comunicação pelas imagens, portanto da 

visão, aliada ao abuso dos sentidos de distância esteja produzindo 

um tipo de violência contra a integridade do próprio corpo. (...) Não 

seria o caso de nos perguntarmos se não estamos também gerando, 

com isto, uma dificuldade crescente de nos colocarmos (e/ou nos 

sentirmos) no espaço e no tempo que nos cabem no mundo? Isto 

envolveria a perda do próprio corpo, quer dizer, a perda do aqui e do 

agora (BAITELLO, 2005, P. 43). 

 

 Mariana é arquiteta e ao se apresentar se mostra uma pessoa extremamente artística. 

Enxerga arte em vários lugares e constrói para si metáforas com a sua vida. Ela afirma que 
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os materiais que ela mais aprecia nas obras da cidade são o concreto, o aço e o vidro. Ela 

admira a geometria em algumas obras fantásticas de Buenos Aires e diz se lamentar que a 

maioria das pessoas não nota a mesma beleza neles. No entanto, provavelmente apenas um 

olhar atento e curioso de um interessado nas esculturas perceberia mais um monumento 

cinza, pálido e sem vida em meio aos vários prédios, cores de rua e céu acinzentado pelo ar 

da cidade. O filme, aliás, utiliza um filtro que intensifica essa percepção de apatia na vida 

da cidade, transmitindo uma mornidão levemente incômoda no decorrer da história. 

Enquanto observa suas construções preferidas e visita um planetário, Mariana diz se sentir 

insignificante e incapaz diante do universo. Para ela, uma sensível artista, as obras que ela 

admira na cidade representam essa grandeza do universo e a fazem sentir pequena diante da 

sensação de eternidade. 

 Mas por que será que é tão difícil as outras pessoas se impressionarem da mesma 

forma que Mariana? Será mero desinteresse, além da falta de tempo de parar para observá-

los, refletir e percebê-los? O emprego da arquiteta, na verdade, não é diretamente 

relacionado à sua área de formação – ela é vitrinista. Não se mostra exatamente frustrada. 

Aliás, da mesma forma que Martin, seus sentimentos parecem indiferentes, difíceis de 

serem identificados, porém ela declara ter prazer em transformar um espaço antes vazio, 

que seria usado apenas para expor os produtos de uma loja, em um “espaço abstrato e 

mágico”, fugindo, assim, da realidade. Após essa explicação, ela desabafa que, mesmo 

sendo belamente planejadas, as vitrines continuam passando despercebidas aos olhos dos 

outros. Seu trabalho continua sendo insignificante para os outros, pois eles não param para 

interagirem com os cenários construídos, seria perda de tempo. 

 Ciro Marcondes Filho (2010, p. 27-29) discute sobre olhar e não enxergar o outro e 

o mundo. Para ele, a visão é um dos sentidos mais maravilhosos que temos, pois através 

dela podemos enxergar e diferenciar a luz, as cores, a natureza, os seres humanos, a vida. 

Na atualidade, ele continua, cerca de setenta por cento do que apreendemos vem pelos 

olhos, a visão se tornou o sentido dominante em todos nós. 

Tudo se pode ver, ver se tornou a grande diversão das massas, 

parece que não há outra coisa na vida a não ser ver. Ver, ver e ver. 

Estamos inundados de imagens, sufocados de tantas ilustrações, de 

tantas projeções, de tantas cenas, de tantos espetáculos. 

Mas será que com esse exagero de imagens de fato ainda vemos 

alguma coisa? Será que esse mundo que passa diante de nós, em 

todos os lugares, ainda nos diz algo? Ou se trata apenas de uma 

agitação frenética, de um movimento incessante só para nos dar a 
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impressão de que a nossa vida tem luz, cor, novidade e variedade? 

(MARCONDES FILHO, 2010, p. 28-29). 

 

 Parece que estamos desencantados com o que vemos, desencantados com o mundo, 

diriam Malena Contrera e Norval Baitello (2010, p. 102). Damos valor apenas ao que é 

produto, o que não puder ser classificado como tal não tem sentido, o qual é apontado como 

resultado do “paradigma cartesiano vigente”. “Foi ela [a crise do sentido] que nos levou à 

condição de sermos cada vez mais incompetentes para atribuir valor simbólico às coisas do 

mundo e às experiências que delas temos” (CONTRERA, 2010, p. 102). Tudo aquilo que 

era essencial, que era “mágico”, foi transformado em produto, perdendo sua essência e seus 

valores não utilitários. Ela chama esse processo de “crise da magia”.  

Contudo, nos dias atuais, observa-se na aceleração, somada à virtualização e à 

hipertrofia de imagens, um novo passo de transformação. Não são mais produtos apenas, 

são produtos taxados de e transformados em signos. Como declara Durand (apud 

CONTRERA, 2010, p. 102), “o poder do signo triunfa diariamente”. Nós não vivemos mais 

para ser, vivemos para usar, usar tudo aquilo que for possível. O que não puder ser 

transformado em produto é inútil. Mas como se a totalidade de um produto fosse grande 

demais para definir, ele é reduzido ainda a um signo. Dessa forma, saímos de uma essência, 

de coisas concretas que “deixaram de ser transubstanciações do divino, do sagrado, e foram 

absorvidas pela lógica da produção industrial e transformadas em produtos mercantis”, e 

ainda acabaram sendo virtualizadas. Operacionamos o real, como se estivéssemos sempre 

nos preparando para chegar a algo e enfrentar alguma coisa (CONTRERA, 2010, p. 102). 

 O contexto urbano, para Ortigoza (p. 19, 2010) também tem sua parcela nessa 

interpretação das coisas,  

a cidade se revela revelando o quadro da generalização da troca, da 

constituição do mundo da mercadoria, da instauração do cotidiano, 

da concretização, da ordem local, da ordem distante, apontando no 

lugar a realização da sociedade enquanto sociedade urbana. (...) 

Nessa perspectiva o urbano aparece como realidade mundial, 

ultrapassando conceitos parciais e, impõe um método que pensa a 

prática urbana em sua totalidade, no plano mais amplo, aquele da 

reprodução das relações sociais (CARLOS, apud ORTIGOZA, 

2010, p. 19). 

 

Talvez seja por isso que os outros não enxerguem as belas construções, ainda que 

cinzas e pálidas, como Mariana as vê – um microcosmos. Sobre aquelas obras, de duas 

opções valem-se uma ou ambas: ou elas não podem ser classificadas como um produto e 
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são, portanto, inúteis; ou elas já são taxadas de um produto da arte ou do visual da cidade e, 

portanto, perderam sua essência e já não tem mais o sentido pretendido mágico de 

impressionar. O mesmo, talvez, se aplique às pessoas ao redor. Mariana e Martin moram há 

apenas uma quadra de distância, se cruzam pelo caminho diariamente e nunca se notaram. 

No início do filme várias pequenas situações caóticas da cidade – atropelamentos, animais 

doentes, pessoas pobres – são representadas, porém todas essas figuras são ignoradas por 

quem está ao redor, olhadas de longe, ou apenas filmadas para ser provavelmente postadas 

em alguma rede social. Se o outro ser não nos for útil, ele não merece nossa atenção. E é 

assim, com todas essas pessoas que se julgam cheias de si e estão totalmente vazias dos 

outros e da humanidade, que se pode afirmar que Buenos Aires é “uma cidade 

superpovoada num país deserto”, já que o país é constituído de pessoas, cidadãos para 

formar uma pátria, para ser uma grande comunidade. 

 

Sobre as mágoas do amor 

 

Finalmente chega a parte do filme que provoca o desenrolar da história, quando 

ambos os personagens expõem sua situação amorosa. Martin sofre de uma decepção 

amorosa por ter sido deixado pela noiva, que foi embora para os Estados Unidos e, 

chegando lá, disse que se sentiu muito americana para voltar à Argentina (ainda mais no 

período de crise). Até esse momento de desabafo, Martin se mostra frio, bastante ligado às 

máquinas, ao seu computador – que é seu instrumento de trabalho. Porém, ele deixa claras 

suas fragilidades ao afirmar, relembrando o momento em que se despediu de sua antiga 

noiva: “no mesmo instante perdi a mulher que amava e a capacidade de voar.” Ele encara 

diariamente uma memória dela: a cachorra que deixada pela noiva para ele cuidar e que 

jamais foi recuperada pela dona. 

Mariana, por sua vez, acaba de sair de um relacionamento de quatro anos. O motivo 

do término é um tanto obscuro e tênue: após todo o tempo juntos, ela de repente percebeu 

que ele era uma pessoa muito diferente dela e se deu conta de que namorava um completo 

desconhecido. No momento em que ela abre essa informação ela está diante do mesmo 

espelho, no mesmo apartamento, diante do qual se olhava quando era solteira, antes de se 

mudar para morar com ele.  

A reação de ambos às tais supostas tragédias é bastante parecida e comum: a fuga. 

Ambos se enclausuraram nos seus mundos. “Assim, a tentação de apaixonar-se é grande e 
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poderosa, mas também o é a atração de escapar. E o fascínio da procura de uma rosa sem 

espinhos nunca está muito longe, e é sempre difícil de resistir” (BAUMAN, 2009, p. 23). A 

incerteza em relação ao outro é uma assombração num mundo onde estamos acostumados a 

lidar com respostas imediatas e que cumpram precisamente o que planejamos – as máquinas 

que comandamos são assim, o sistema deve ser mantido assim; logo, as pessoas também 

deveriam funcionar assim, correspondendo ao que se espera no jogo (MARCONDES 

FILHO, 2010, p. 61). A dificuldade de encaixar o amor nesse contexto é que ele depende do 

outro e “nisso reside a assombrosa realidade do amor, lado a lado com sua maldita recusa 

em suportar com leveza a vulnerabilidade” (BAUMAN, 2009, p. 22). A dependência do 

outro para satisfazer as nossas necessidades é quase inconcebível à nossa mentalidade 

imediatista. 

 Apesar da tentativa de fugir do amor, isso não acontece. Os relacionamentos 

continuam ocupando a parte central do pensamento dos seres humanos, lhe perturbam o 

suficiente pra que queiram se livrar deles. Mas não necessariamente pela dificuldade do 

relacionamento em si, mas porque há dificuldade de aceitar que não controlamos a resposta 

do outro a nós. 

No líquido cenário da vida moderna, os relacionamentos talvez 

sejam os representantes mais comuns, agudos, perturbadores e 

profundamente sentidos da ambivalência. É por isso, podemos 

garantir, que se encontram tão firmemente no cerne das atenções 

dos modernos e líquidos indivíduos-por-decreto, e no topo da sua 

agenda existencial (BAUMAN, 2009, p. 8). 

 

 Para suprir a necessidade de se relacionar, ambos direcionaram seus sentimentos ao 

seu trabalho, tornando o viver aquilo que antes era apenas uma forma de encontrar subsídio 

para o viver. Martin, sendo web designer, afirma que através da internet ele faz banking, lê 

revistas, baixa músicas, compra comida, assiste filmes, conversa, estuda e até faz sexo. 

Mariana também se dedica excessivamente ao seu trabalho de decorar vitrines. Os bonecos, 

meras cópias plásticas de seres humanos, sem identidade, sem características específicas, 

sem expressividade alguma, se tornaram seus companheiros. Ela dialoga com eles, conta de 

seu dia, o que viu na rua, suas tristezas; dá banho neles e os seca com um cuidado humano; 

e, por fim, em dado momento de sua solidão e carência, faz sexo com um de seus bonecos 

(ou simula o que seria o ato sexual). É nesse ponto que nota-se uma banalização do sexo, 

uma redução ao modus operandi da máquina mais uma vez, como disse Ciro Marcondes 

Filho (2010, p. 42), 
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É que a sexualidade, como outras formas de sensibilidade, reduziu-

se, nos tempos atuais, àquilo que especialistas chamam de 

“tecnologia do gozo”, quando nos tornamos “máquinas de 

rendimento”. A causa disso, dizem eles, está num grande equívoco 

das práticas sexuais, por fazerem com que as pessoas praticamente 

se programem para ter um prazer utilitarista, calculado, feito para se 

obter um resultado esperado e frio. 

 

 Martin também não tem uma conduta estável em suas relações íntimas.  Durante a 

trama ele se envolve com duas mulheres de perfis bastante diferentes. A primeira é a moça, 

de aparência depressiva e adolescente, que anda com os cães e presta esse serviço para ele. 

Após a troca de poucas palavras, ele a convida para seu apartamento onde se relacionam, o 

que não passa de algo casual. Pouco após a metade do filme, ele sai com uma mulher 

faladeira, que tenta demonstrar curtir a vida, e por aí vai mais uma relação casual, de apenas 

uma noite. Bauman (2009, p. 69) aponta que houve uma “purificação” no sexo, a qual 

poderia ser melhor chamada de desmistificação, e esse processo trouxe uma garantia de 

reembolso aos parceiros, pois a inexistência de restrições é tratada como recompensa à 

fragilidade da união. O episódio, como Bauman comenta que por Milan Kundera, se torna 

problemático ao ser percebido que as consequências nem sempre são restritas ao curto 

espaço de duração do negócio, mas que a insegurança da necessidade ou não da 

manutenção jamais se excluirá, ainda que se tente isolar o sexo dos laços de um 

relacionamento. Criou-se uma relação de cartão de crédito, é o que parece dizer Bauman 

(2009, p. 72), em que se evita a espera, deixando para depois o que deveria ser dado em 

troco – as responsabilidades e os cuidados – na esperança de nunca precisar, de fato, quitar 

o pagamento. 

 

Conclusão 

 

Porque chegam a esse ponto? Não podem os seres humanos simplesmente controlar 

seus impulsos e desejos e viver de maneira controlada como seria pedido pela sociedade? 

Ou será que a frenesi da velocidade, a maquinização do homem e a liquidez das relações 

desencadeiam tamanha corrente de prejuízos? Em suma, o meio pode ser culpado pelas 

questões identificadas? Morin (p. 13, 2003) já dizia que não se pode isolar uma informação 

e analisá-la sem um contexto e um erro grave é estudar as dimensões da humanidade 

(psicologia, mitologia, sociologia) separadamente, uma vez que estamos inseridos numa 

realidade multidimensional. O mesmo se aplica ao refletirmos sobre o ser humano, em 
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muitos momentos tenta-se compreendê-lo apenas por “elementos que o constituem”, ou 

isolam-se dimensões de sua vida, ignorando outras, prejudicando a construção de uma real 

noção do ser (MORIN, p. 15, 2003). Isso significa que considerar menos importante os 

laços relacionais do ser humano – ou outras formas de repressão, como negar o direito de 

trabalhar, ou do próprio lazer – o torna incompleto. Assim, o viver sem o outro seria como 

viver sem ser de fato. 

 O principal ponto discutido no filme talvez seja a distância entre os seres humanos, a 

qual é atribuída, na trama, ao frenético viver urbano.  Esse fator parece estar em harmonia 

com a forma como Marcondes Filho (p. 38, 2010) descreve o estado do afastamento dos 

seres e do medo de seus sentidos: “Ninguém nos toca. O toque virou uma coisa alérgica, 

irritante, incômoda, desagradável. É o preço de uma sociedade que criou tantas barreiras em 

torno da aproximação física, que fabricou tantos preconceitos que tornamos nossa pele uma 

verdadeira chapa de aço.” Ainda que atribuída à cidade, o que os personagens no filme e o 

contexto proposto pela sua cenografia apontam é que o problema do viver urbano não está 

no simples fato em si, mas na velocidade que se encontra nela, que parece os fazer viver 

como máquinas – objetos inanimados que não precisam um do outro para produzir. 

 Essas poucas cenas e momentos do filme trazidos neste estudo foram escolhidos por 

terem se destacado nos termos de dificuldades de relacionamentos e de situações que se 

tornaram cotidianas no viver pós-moderno. Dentro de cada momento escolhido do filme 

procurou-se estabelecer uma relações com pelo menos uma das teorias escolhidas como 

base para esse estudo. Diante do aparente êxito em identificar tais conexões, é possível 

afirmar que “Medianeras” é um retrato crítico sobre o cenário relacional da pós-

modernidade. A possibilidade do surgimento do romance inferido apenas ao final do filme 

poderia ser considerada apenas um detalhe emotivo para completar a trama e deixá-la com 

alguma história, não fosse a união exatamente dos personagens que passaram todo o 

decorrer do enredo se debatendo com suas dificuldades de relacionar-se, não só 

afetivamente com seus parceiros ou antigos parceiros, mas com qualquer outro ser humano 

em seu caminho e consigo mesmo. 

 A finalização do filme assume um tom mais emocional a partir do momento em que 

os personagens estão assistindo o mesmo filme em suas respectivas casa e se emocionam 

exatamente no mesmo momento – a fala que dizia “você precisa confiar mais nas pessoas”, 

o que nos remete mais uma vez à crise de incerteza proposta por Bauman (2010) como 

resultado da liquidez. Nesse ínterim, Mariana deixa uma pergunta: “tantos fios e cabos [de 
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energia, telefone, internet] servem para nos ligar uns aos outros ou para nos manter 

afastados cada um em seu lugar?” Nesse momento, ela decide se aventurar a utilizar pela 

primeira vez o chat e afirma ser estranho conversar com alguém de quem nada sabe. Martin 

também está num momento de mudanças, pois está decidiu começar a nadar, ou seja, irá 

sair de sua casa para fazer atividades diferentes. O diálogo virtual se estende à medida que 

as perguntas se tornam mais pessoais e práticas, para contar como foi o dia. No momento 

em que ele pede o telefone da nova conhecida, ocorre um blackout e ele é obrigado a sair 

para comprar velas e uma lanterna. Coincidentemente, Mariana vai à mesma loja com o 

mesmo objetivo e eles trocam algumas poucas palavras. 

 Após algumas horas de reflexão, Mariana toma uma atitude inesperada, ela leva um 

de seus bonecos, aos quais era tão apegada, em pedaços desmontados para o lixo na rua. 

Martin, por outro lado, abre seu novo pacote de um pequeno boneco. Ao olhar para a rua 

pela manhã, Mariana tem uma incrível surpresa: ela acaba de resolver seu mistério de tanto 

tempo: ela encontra seu Wally na cidade – que não é ninguém mais que Martin, que está 

vestido com uma roupa idêntica ao de Wally. Ela corre ao seu encontro, e está vestida com 

uma camiseta que chama a atenção de Martin igualmente. Ela se abaixa para brincar com a 

cachorrinha Susu e, nesse contexto, eles sorriem um para o outro espontaneamente e 

começam um diálogo. Dessa forma, o filme parece inferir que os relacionamentos saudáveis 

e de fato só podem e irão se iniciar e discorrer no momento em que as partes se desligarem 

da técnica, pois mesmo na tentativa de iniciar uma relação através do chat, não houve êxito 

pelo bloqueio de uma das partes. 

 Mariana e Martin têm posturas opostas em relação à tecnologia. Ele é totalmente 

ligado a esta, tanto que sua vida pessoal e profissional se misturam e estão concentradas 

num mesmo centro (o computador). Ela, por outro lado, sequer usava objeto tecnológicos, 

muito menos usava a internet ou as redes sociais. Porém, ambos estavam presos na mesma 

dificuldade de se relacionar com os outros e com eles mesmos. Assim, entendemos que não 

necessariamente o problema venha dos produtos da técnica, mas sim do contexto e 

movimento veloz, líquido e mecânico da pós-modernidade, que, como diz Trivinho (2007, 

p. 90), atinge a tudo e a todos. 
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