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A pesquisa realizada 

O projeto de pesquisa "CULTURA E SOCIEDADE: O projeto: significado e valor" 

se propôs a colaborar para a reflexão crítica e o aprofundamento do discurso da 

arquitetura e do urbanismo e selecionar uma bibliografia atualizada e circunstanciada 

para a relação teoria e projeto. 

 

Dinâmica | Produtos da pesquisa 

A dinâmica estabelecida para a pesquisa se compôs de três tempos, a saber: 01. 

escolha do autor, seleção de textos, leitura, apresentação da síntese do texto em ppt, 

resenha; 02. construção de artigos individuais; 03. construção de ensaios que reúnem 

a contribuição dos artigos individuais sob a temática de uma matriz discursiva que se 

estrutura em um raciocínio teoria e projeto pertinente à sociedade e à cultura no 

Brasil. A construção de ensaios levou em conta os artigos individuais como referência. 
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Tenorio Júnior ⁃| Milton Santos; André Yamaguishi Ciampi ⁃| Francisco Maria 

Cavalcanti de Oliveira. 

 

Autores estudados | textos resenhados | artigos 

Para eleger um repertório teórico e produzir ensaios sobre o raciocínio de 

Projeto, visando uma relação interdisciplinar e multidisciplinar da arquitetura e do 

urbanismo com outras áreas do saber, a pesquisa buscou, entre intelectuais 

brasileiros, reflexões e teses sobre as subjetividades, os organismos sociais, os 

mecanismos de apropriação do território pelo homem, a macroeconomia, a 

metropolização.  

A partir de questões contemporâneas como o esvaziamento da ágora, a 

musealisação, as identidades culturais, a globalização, a segregação, os movimentos de 

resistência, a relação centro-periferia, a escolha de autores estudados foi feita a partir 
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Levantamento bibliométrico 

A partir dos artigos individuais produzidos na segunda metade do cronograma 

da pesquisa, o levantamento bibliométrico foi feito para identificar autores matriz, 

com um mínimo de duas citações nos autores lidos, para encontrar afinidades de 

formação de raciocínios entre os textos dos autores lidos. O desenho aponta, por 

quantidade de citações, os seguintes intelectuais, em ordem decrescente: K. Marx, H. 

Arendt, W. Benjamin, C. Furtado, G. Debord, S. Romero, M. Foucault, R. Faoro, F. H. 

Cardoso, M. Castells, C. Lasch, H. Lefebvre, C. Levi-Strauss, M. Horkheimer, S. Freud, A. 

Gorz, D. Harvey, O. de Andrade, T. Adorno, Jean-François Lyotard, J. Lacan, P. 

Bourdieu, L. Barreto, C. Wagley, M. Weber, M. I. P. de Queiroz, M. Tafuri, J. Gillin, N. 

Portas, E. Burke, S. Santiago, A. de Tocqueville, C. Nimuendaju, P. Virilio, B. Brecht, A. 

Touraine, J. Nabuco, O. Nogueira, G. Freyre, E. Goffman, E. P. Thompson, F. Jameson, 

N. Elias, L. Boltanski, U. Eco, A. Ramos, G. Vasari, L. da C. Cascudo, E. Carneiro, J. Borja, 

B. Zevi, F. Fernandes, G. Arrighi, E. da Cunha, E. Panofsky, Le Corbusier, V. N. Leal, S. 

Sontag, Aristóteles. 

Este desenho aponta importantes indicações, principalmente na linhagem de uma 

formação marxista. Seu estudo não foi aprofundado pela pesquisa e deverá ser 

considerado em sua continuidade, por exemplo, no que diz respeito à afinidade por 

especificidade profissional, por outros interesses e focos de discussão que não aqueles 

focalizados pela pesquisa. 
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INTRODUÇÃO 

Sobre a motivação da Pesquisa 

No ano de 2011, entre conversas sobre o escasso debate entre "teoria e 

projeto" no meio dos arquitetos, no Brasil, um grupo de professores e alunos de pós-

graduação e graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie começou a se reunir para estruturar uma pesquisa que se 

propusesse a investigar esta pendência e/ou dar corpo ao anseio de novos subsídios. 

A primeira questão, para a pesquisa, é colocada a partir da observação e da 

experiência cidadã e, enquanto profissionais e educadores, saber que «o PROJETO 

exige, para que a arquitetura tenha valor, por um lado em si mesma e, por outro, para 

ser critica da prevalência de uma prática fortemente subjugada aos ditames do 

mercado e da construção civil, ter expressão nos processos que de fato produzem a 

cidade e conformam a cultura» (Projeto de Pesquisa: 2011: 1). 

Outro cuidado da pesquisa é qualificar a relação "teoria-projeto" que se 

pretende investigar, como aquela que "necessariamente, se afasta da abstração e do 

idealismo e é parte de uma ação sociocultural que aponta para a interdisciplinaridade 

inerente ao processo projetual e ao desenvolvimento teórico: uma reflexão sobre a 

ação responsável do PROJETO no universo da cultura, cujo sentido ético é construído 

concomitantemente ao modus operandi" [grifo da pesquisa].  

Interessa, portanto, a construção teórica indissociável da prática. O que se 

decide investigar é  «a formulação de teorias, sua relação produtiva e interdependente 

com o projeto [...]. Teorias que não estão a serviço da prática, que não se fazem 

utilitárias mas que orientam o projeto enquanto construção conceitual e referência 

disciplinar que produzem significado social e conhecimento com um sentido humano» 

(Projeto de Pesquisa, 2011: 1-2). 

Ora, é justamente entre os arquitetos que, não obstante a qualidade de parte 

da produção, «a construção de teorias próprias [...] no Brasil, [advindas da prática do 

projeto], carece de profundidade e estrutura [...] e, poucas vezes, ultrapassa o limite 

de uma especificidade disciplinar que se ressente de aspectos antropológicos, políticos 
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e sociais inerentes à especificidade cultural e conjuntural do país» (Projeto de 

Pesquisa, 2011: 2).  

O grupo, em suas discussões, levanta então a possibilidade de contribuir para 

este debate afastando-se, em um primeiro momento, dos arquitetos, tendo em conta, 

ainda, que a posição teórica destes profissionais, muitas vezes, oscila entre a postura 

nostálgica, que segue reafirmando as premissas modernas sem distância histórica e 

atualização de sentidos, e aquela atualizada com o debate mais atual, que importa 

conteúdos sem degluti-los, através da adoção incondicional de bibliografia, em sua 

quase totalidade, produzida fora do país. Buscando uma distância destas posições que 

se mostram acríticas e não encontram reverberação na realidade social brasileira, a 

pesquisa se propõe então a estudar autores, brasileiros de outras áreas do saber, cuja 

produção e interpretações contemporâneas buscam compreender determinados 

raciocínios que desenham um "modo de ser" deste e neste país advindo de um 

contexto específico a partir de sua formação e evolução cultural. 

A questão da interdependência entre "cultura e sociedade" surge então como 

uma temática que complementa a relação "teoria e projeto" e que esta 

interdependência, que se decide que esteja ancorada por lastro e raiz, tenha o papel 

de fazer a critica tanto à "cultura de massa" como à "cultura mercadoria", enquanto 

parte da realidade social que influencia a ação sobre o território, mas também 

considera as relações entre cultura e vida material, incluindo a ação cotidiana das 

pessoas anônimas e sua influência na construção do espaço. 

Este movimento resultou na proposta da pesquisa "CULTURA E SOCIEDADE: O 

projeto: significado e valor" que valoriza uma "matriz discursiva própria", a partir de 

autores que compõem um universo multidisciplinar significativo e cujo esforço tem 

sido construir uma critica estruturada a partir da reflexão cuidadosa "sobre e para" a 

realidade deste país e sua inserção no mundo histórico e contemporâneo. 

A partir deste entendimento e ao final do processo desta etapa, a pesquisa 

passa a se denominar "CULTURA E SOCIEDADE: O projeto: significado e valor – sua 

condição no Brasil". 
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Prospecções 

A pesquisa deixa em aberto outras afinidades entre autores, que não foram 

objeto do foco da pesquisa, como a possibilidade de estuda-los a partir da 

especificidade profissional, dos autores de referência intelectual apontados no estudo 

bibliométrico, DO IMAGINARIO, DO DESENHO MAIS NÍTIDO DE IDENTIFICAÇÕES E 

DIFERENÇAS, a MEMÓRIA E SUA ESTREITA LIGAÇÃO COM A IDENTIFICAÇÃO, da relação 

mais direta com a arquitetura e o urbanismo.  

Esta etapa de fechamento, no entanto, abre, em si mesma, uma linhagem de 

entendimento, conhecida e potente, para dar substrato e pertinência ao raciocínio de 

PROJETO. 

O objetivo máximo da pesquisa, desde o início, foi trazer uma contribuição 

crítica e um aprofundamento para o discurso da arquitetura e do urbanismo, diante da 

responsabilidade da construção da cidade contemporânea. Compreende, portanto, 

que esta é uma primeira etapa investigada na qual se busca a contribuição de autores 

que têm mais compromisso, dedicação e continuidade na construção de marcos 

teóricos pertinentes.  

A contribuição da pesquisa já realizada está em eleger um repertório teórico e 

produzir ensaios sobre o raciocínio de PROJETO, visando uma relação multidisciplinar e 

interdisciplinar da arquitetura e do urbanismo com outras áreas do saber. A extensão 

desta contribuição está em fornecer subsídios para discursos, análises, criticas 

ancoradas na experiência local, orientando perspectivas e construindo projetos 

possíveis e apropriados. 

A pesquisa não almeja reverter, mas primeiramente apontar que os arquitetos 

se tornam cada vez mais distantes das forças que governam a produção de edifícios e 

do espaço urbano, ou seja, a gravidade da lacuna de um PROJETO da arquitetura e do 

urbanismo para a sociedade. A prospecção de continuidade está ancorada na 

expectativa de inserção da multi e da interdisciplinaridade e da valorização de um 

contexto específico de formação e evolução cultural nos currículos das escolas de 

arquitetura e urbanismo e, por extensão, na atualização das relações "teoria e projeto" 

| "cultura e sociedade" pelos arquitetos da prática. 
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Texto 01 | Matriz discursiva sobre sociedade e 
cultura no Brasil: raízes da crítica e aberturas para 
os projetos 
Volia Regina Costa Kato 
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As transformações aceleradas do mundo contemporâneo, interconectado 

mundialmente e simultaneamente fragmentado em termos sociais e culturais, tem se 

traduzido em perplexidade discursiva nos diversos campos do conhecimento na 

medida da insuficiência dos grandes modelos teóricos da modernidade e, ao mesmo 

tempo, em apelos de resgate crítico de conceitos e análises das interpretações 

clássicas, como uma reavaliação necessária capaz de abrir brechas interpretativas e 

outras percepções sobre os problemas emergentes e, quem sabe, vislumbrar 

horizontes da transformação social. 

Como salienta Boaventura de Souza Santos (2000: 17) um dos desvios da teoria 

crítica moderna repousa no que denomina auto-reflexidade: “Ao identificar as 

opacidades, falsidades, manipulações do que critica, a teoria crítica moderna assume 

acriticamente a transparência, a verdade e genuinidade do que diz a respeito de si 

própria”. O apelo crítico da contemporaneidade, ao contrario, parte de outro 

pressuposto: “(...) de que o que dizemos acerca do que dizemos é sempre mais do que 

sabemos acerca do que dizemos. Nesse excesso reside o limite da crítica (...). Não é 

fácil aceitar que na crítica há sempre algo de autocrítica”. Em outros níveis, para uma 

teoria crítica contemporânea ou “pós-moderna” no dizer de Santos, “(...) todo 

conhecimento crítico tem de começar pela crítica do conhecimento” (Idem: 29) e, 

explicitando sua posição nessa discussão, passar pelo resgate do conhecimento-

emancipação1 como sendo uma matriz discursiva regida pelo princípio da 

solidariedade, já inscrita na modernidade como uma possibilidade histórica, dentre 

outras, mas que não conseguiu se realizar. Aliado a este posicionamento e diante do 

desnudamento da presença de uma multiplicidade de agentes históricos, de 

dominações, opressões e resistências que configuram o mundo contemporâneo, mais 

do que uma teoria comum precisamos hoje de uma “teoria da tradução, (...) que torne 

as diferentes lutas mutuamente inteligíveis e permita aos actores coletivos 

‘conversarem’ sobre as opressões a que resistem e as aspirações que os animam”. 

(SANTOS, Idem: 27) 

                                                           
1 No conhecimento-emancipação o princípio da solidariedade é uma forma de conhecimento baseada 
no reconhecimento do outro como sujeito e igualmente produtor de conhecimento. Para o autor, a 
ciência moderna assumiu a forma de conhecimento-regulação e “(...) acarretou consigo a destruição de 
muitas formas de saber, sobretudo daquelas que eram próprias dos povos que foram objeto do 
colonialismo ocidental”. (Idem: 30) 
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A matriz discursiva 

Perseguindo algumas de suas argumentações sobre as características das 

teorias modernas e de sua crise no mundo atual, podemos vislumbrar que os autores 

brasileiros selecionados na pesquisa situam suas interpretações sobre a sociedade, 

cultura e projeto no Brasil à partir das possibilidades da crítica sobre o mundo 

contemporâneo e suas expressões na realidade brasileira. Se, a maior parte destes 

intelectuais carregam princípios analíticos típicos das teorias modernas, entre eles, a 

busca da totalidade social ou das relações entre estrutura e ação social, este é um 

recurso indispensável para localizar as singularidades da modernidade no Brasil e de 

suas influências nos desafios e opacidades que até hoje se interpõem à realização de 

um projeto coletivo de emancipação social. 

Nas análises, os mecanismos de articulação da totalidade social e cultural no 

Brasil configuram-se na existência de uma disjunção ocorrida no processo de 

construção da nação, entre a representação e o seu contexto. De formas diversas, 

entender a totalidade social e cultural à partir desta fissura faz parte dos 

posicionamentos discursivos de Roberto Schwarz, Renato Janine Ribeiro, José de Souza 

Martins, Maria Rita Kehl, Darcy Ribeiro, Roberto da Matta e muitos outros autores 

analisados2.  

Como bem destaca Lizete Rubano3, Schwarz refere-se à modernidade brasileira 

como construção realizada sob a representação de um discurso liberal, típico da 

formação capitalista dos países europeus e, contraditoriamente, sob a manutenção de 

práticas sociais e econômicas escravagistas e paternalistas – “escravidão e prática do 

favor são os dois temas que aparecem como os mais antagônicos frente ao processo 

de universalização dos princípios e direitos dado pela modernidade”. Vale dizer que, o 

projeto, entendido na dimensão de um caminho visualizado de transformação da 

sociedade, revela “a condição peculiar e específica com que se forma e se caracteriza a 

sociedade brasileira”, onde a cultura aparece “como expressão dessa realidade 

‘velada’, encoberta pelas ideologias”. (Idem) E, mais ainda, “quando revela as 

                                                           
2 As relações entre estas múltiplas interpretações da realidade brasileira é aqui feita referenciando as 
análises particulares de cada pesquisador envolvido nesta investigação, constante dos artigos que 
integram a Parte II deste Relatório. Citam-se, portanto, em nota de rodapé, autores e títulos dos artigos.  
3 Vide artigo: RUBANO, Lizete Maria. Teoria e cultura: constituição e (des)caminhos da sociedade 
brasileira na obra de Roberto Schwarz. In: Cultura e Sociedade: O projeto: significado e valor - Relatório 
de Pesquisa – Artigos individuais, São Paulo: MackPesquisa, 2013. 
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estruturas dos aparentes antagonismos, que nada mais são que a expressão autêntica 

de uma sociedade estruturada no atraso mas que busca, sem trégua, parecer 

moderna”.  

Esta tipicidade do desenvolvimento capitalista no Brasil se faz nos vínculos ao 

mercado mundial evidenciando que o desenvolvimento desigual e combinado4 faz 

parte e expressa a dinâmica inerente do próprio capitalismo. Citando Schwarz ,(1970/ 

2009:p.34), Rubano esclarece: “Os países colonizados foram incorporados ao mercado 

mundial (ao mundo moderno), como econômica e socialmente atrasados. A sua 

ligação ao novo se faria, estruturalmente, através do seu atraso social, que se reproduz 

ao invés de se extinguir”. Em outras palavras,  

[...] reiteradas vezes, construímos uma condição material 

e uma expressão social (...) que em momentos aparentemente 

incompatíveis, se associam numa combinação que caracterizará 

um denominado ‘atraso’ mas que, observado mais ampla e 

profundamente, expressa uma lógica da forma como se 

estrutura o capital naquela dualidade que era reconhecida, 

inicialmente como centro e periferia. 

Para Rubano, o desacordo entre ‘aparência e sentido’ ou entre ‘forma e sua 

representação social’, conforme Schwarz (1977/2009:75) está presente em inúmeros 

sinais: “(...) nas revistas, nos costumes, nas casas, nos símbolos nacionais, nos 

pronunciamentos da revolução, na teoria e onde mais for sempre a mesma 

composição ‘arlequinal’ (fragmentada), para falar como Mário de Andrade: o 

desacordo entre a representação e o que, pensando bem, sabemos ser o seu 

contexto”. 

                                                           
4 Esta expressão conceitual não é utilizada literalmente por Schwarz, mas se difundiu quase como uma 
categoria de análise por diversos autores que se debruçaram sobre a especificidade do desenvolvimento 
capitalista brasileiro. 
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Em Renato Janine Ribeiro, as disjunções entre o arcaico e o moderno 

transparecem nas dificuldades de distinção entre o público e o privado no Brasil, 

conforme diversas colocações feitas por Luiz B. Telles5 no artigo sobre o autor: 

Como reflexo do capitalismo exagerado em sociedade 

conservadora, a realidade e as aparências se confundem no 

pensamento e no viver dos cidadãos, fomentando a busca pelo 

poder, imagem e dinheiro de forma altamente individualista. 

Assim, a “esperteza” como qualidade vai superando o 

conhecimento, a cultura, a cidadania e o respeito ao outro. 

[...] há, portanto, grande distância entre a sociedade e o 

social, considerando-se o social tudo aquilo que não pode se 

transformar em sociedade, pois, enquanto a economia ou a 

sociedade é ativa, o social é passivo. E assim, assuntos 

prioritários em qualquer sociedade como saúde, educação, 

transporte coletivo assumem visão assistencial, aspectos que 

nos aproximam da sociedade que se desenvolvia coligada com 

a antiga corte. 

As incongruências destes traços constituintes da realidade brasileira se 

revertem em negação do passado, ou negação das próprias raízes.  Também 

transparecem na construção de um passado mitificado e explicam as dificuldades de se 

olhar para ele de maneira crítica. Como situa Telles (Idem), “outra característica nítida 

de nossa sociedade brasileira se faz representar pela manutenção errônea do passado, 

que contribui para o bloqueio do futuro”. E mais: “entre nós, ainda se encara 

naturalmente a submissão do “nativo” e se enaltece o colonizador, especialmente nos 

aspectos sociais, econômicos e culturais”.  É como se as conotações negativas 

atribuídas pelo colonizador ao colonizado ficassem impregnadas nas nossas 

identidades como uma marca indelével que identifica traços de inferioridade. Significa 

que o estigma social se traduz numa imagem pessoal negativa. Como diz Telles, 

referindo-se aos argumentos de Janine Ribeiro, “sentimos, hoje, grande dificuldade de 

                                                           
5 Vide artigo: TELLES, Luiz Benedito. Brasil: a descontinuidade de um projeto incompleto de sociedade. 
In: Cultura e Sociedade: O projeto: significado e valor - Relatório de Pesquisa – Artigos individuais, São 
Paulo: MackPesquisa, 2013. 
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trabalhar e enfrentar o passado, vindo formatada do exterior a questão da colônia que 

via os indígenas como sociedade inferior, a escravidão, a relação aristocrática com o 

trabalho – só trabalha quem é incompetente –, as ditaduras, fazendo que os possíveis 

heróis se perdessem no tempo”. Segundo ele, a negação de nossas raízes traz a ilusão 

de um eterno recomeço, traçando aproximações com as análises de Schwarz no 

sentido das descolagens entre a representação e seu contexto. 

Para Janine Ribeiro, aponta Telles, vivemos os simulacros das aparências: “(...) 

em nossa modernidade capitalista, não há necessidade do indivíduo ser decente para 

que a vida social continue funcionando, pois não conseguimos conectar o interesse 

privado e o benefício público”. “O que temos, aqui, é a virtude privada e o vício 

público” (RIBEIRO, 2006:159). 

Roberto Da Matta, tal como assinalado por Pedrassa  Neto6,  também se refere 

às raízes da sociedade brasileira como sendo composta e caracterizada ao menos por 

três dimensões distintas: 

[...] a primeira é a existência de uma ordem formal 

baseada em posições sociais definidas, onde “cada um sabe seu 

lugar”, ou seja, uma ordem baseada em relações pessoais, 

família, apadrinhamentos, patronagens, etc. 

[...] a segunda é a constatação de uma ordem impessoal, 

hierarquizada, igualitária e oposta ao universo das relações 

pessoais, de seus direitos e privilégios, uma ordem onde as leis 

impessoais funcionam como instrumentos de opressão e 

controle. 

 [...] a terceira dimensão que é mundo do sagrado, onde 

todos são iguais como filhos de Deus, conciliando a todos, ao 

mesmo tempo em que permanecem as estruturas hierárquicas 

exigidas pela própria instituição da Igreja.   

                                                           
6 Vide artigo: PEDRASSA NETO, Victoriano. Cultura, sociedade e projeto: o projeto de Nação versus 
hierarquias sociais. A dualidade da sociedade brasileira. In: Cultura e Sociedade: O projeto: significado e 
valor - Relatório de Pesquisa – Artigos individuais, São Paulo: MackPesquisa, 2013. 
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O autor sugere um “triângulo ritual brasileiro” onde as 

esferas - Estado Nacional (Forças Armadas), Igreja e Povo 

(massa, sociedade civil) – remetem a um grupo ou categoria ou 

categoria social, demonstrando um ciclo que vai do Estado ao 

povo em uma forma organizada típica de um sistema 

preocupado com “cada macaco no seu galho” e o “cada qual no 

seu lugar”. 

 Considerando ainda a identificação da totalidade social, o discurso crítico de 

José de Souza Martins sobre o que ele denomina as hesitações do moderno no Brasil, 

parte da premissa de que a modernidade é um tema europeu, transmutado para a 

sociedade brasileira como uma justaposição de tempos históricos diferentes. Suas 

argumentações comentadas por Volia Kato7, trazem à tona a inconclusividade do 

moderno no Brasil e sua feição social e cultural anômala. 

Conforme destaca a autora, Martins identifica o fato de que modernidade ao 

ser transposta para a realidade latino-americana (incluso a brasileira) se desdobra em 

opostos, em dualidades, entre elas, tradicional x moderno, contendo a percepção 

positivista de um continuo histórico linear.  Como muitos outros autores já citados, 

inclusive Schwarz, José de Souza Martins “(...) alerta para o fato de que o 

subdesenvolvimento dependente é um elemento constituinte do moderno e não uma 

fase que o antecede e, nesse sentido, os estudos sobre a modernidade no Brasil devem 

passar necessariamente pelo reconhecimento de sua anomalia, sua inconclusividade. 

Mais que isso, o tradicional, o arcaico, convive num processo de bricolagem com o 

moderno, como expressão de uma presença simultânea de tempos históricos 

diferentes. Ou seja, inúmeras relações econômicas e sociais tradicionais se inserem no 

processo de transformação industrial capitalista da sociedade brasileira e evidenciam, 

ainda que de forma subordinada, sua resistência”.  

Por outro lado, a modernidade, de acordo com a perspectiva de Martins, deve 

produzir uma consciência crítica social e, por isto mesmo não se restringe aos signos 

do moderno nem de uma racionalidade orientadora das ações individuais e coletivas. A 

                                                           
7 KATO, Volia Regina Costa. Vida cotidiana e os espelhos da sociedade: contribuições analíticas de José 
de Souza Martins. In: Cultura e Sociedade: O projeto: significado e valor - Relatório de Pesquisa – 
Artigos individuais, São Paulo: MackPesquisa, 2013. 
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modernidade, ao mesmo tempo em que anuncia enormes possibilidades de 

transformação humana e social no mundo capitalista, esconde da coletividade dos 

indivíduos, os mecanismos de sua realização e, assim, se torna “uma espécie de 

mistificação desmistificadora”. (Idem)  

Suas análises também localizam na dinâmica da sociedade e da cultura no 

Brasil, as fissuras, os descolamentos entre o discurso, as representações e o seu 

contexto. Vale dizer, “(...) a modernidade vem a nós como objeto, como signo, como 

expressão do ver e não do viver e do acontecer. (Idem: 27) Num descompasso 

histórico, a vivência do moderno se faz pelo apelo ao não moderno, ao rústico, ao 

sertão, onde estariam as raízes de nossa autenticidade. A modernidade aqui aparece 

aqui sem laços fundos:- como afirma o autor, as nossas desigualdades sociais são 

também o nosso descompasso histórico”. E, a experiência da crítica social do moderno 

no Brasil, ao contrário dos países europeus, aparece como deboche e por isto mesmo é 

uma crítica mutilada. (MARTINS, 2000: 32)  

As interpretações de Maria Rita Kehl, analisadas nesta pesquisa por Isabel 

Villac8, representam um mergulho fundo nas fissuras da sociedade e da cultura 

brasileiras atravessando as relações e correspondências entre o plano das 

subjetividades e o mundo real. Usando como categoria de análise que identifica como 

expressão proveniente do senso comum – o ressentimento – estabelece os nexos 

entre nosso passado histórico e as dificuldades e relutâncias diante do Outro e das 

possibilidades de visualização de um projeto coletivo. Nas relações entre estruturas e 

ações sociais, como afirma Villac (Idem), “O ressentimento desenha de forma nítida a 

constituição da sociedade brasileira” e expressa tanto no plano individual quanto no 

coletivo a sujeição dos indivíduos decorrente das contradições internalizadas entre as 

representações de igualdade e as práticas de sua não realização. O ressentido, como 

vítima, e ao contrário do sujeito que se reconhece derrotado,  “não oferece perigo ao 

poder porque ‘prefere ser "protegido" [original entre aspas] – ainda que prejudicado – 

a ser livre, mas desamparado» (KEHL, 2011: 18) e, em última instância contribui para a  

“perpetuação do laço conservador” (Idem). 

 Por isto mesmo, 

                                                           
8 Vide artigo: VILLAC, Maria Isabel. Patologias sociais e projeto de sociedade. In: Cultura e Sociedade: O 
projeto: significado e valor - Relatório de Pesquisa – Artigos individuais, São Paulo: MackPesquisa, 2013. 
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O ressentimento social na sociedade brasileira ‘está 

enraizado em nossa dificuldade em nos reconhecermos como 

*...+ sujeitos da história’ (KEHL, 2011: 323), sempre à procura de 

uma identidade, porque apagamos nossa origem – do negro, do 

índio, do português bronco –; sempre dependentes do 

reconhecimento de "autoridades", sejam elas o senhor da Casa 

Grande e sua dominação cordial que infantiliza e apassiva ou as 

nações mais poderosas. (VILLAC, Idem) 

Não é à toa que no imaginário social se reproduz a percepção do Estado como 

um ente paternalista - protetor e ao mesmo tempo opressor - e é tão difícil reconhecer 

que os direitos adquiridos são resultados da força das reivindicações e lutas sociais. Os 

avanços democráticos, assim, são no geral interpretados mais como ‘dádiva paterna 

dos poderosos e não como conquista popular’ (KEHL, 2011: 22 / VILLAC, Idem). 

Ainda no plano da matriz discursiva sobre a sociedade brasileira, cabe salientar 

as contribuições analíticas de Darcy Ribeiro, interpretadas por Lucas Fehr.9, sobretudo 

porque não foi e não continua sendo uma tarefa fácil interpretar a realidade brasileira 

à partir de si mesma, deixando de lado os modelos conceituais de base  eurocêntrica. É 

o que assume Darcy Ribeiro, pois, como afirma, “faltava uma teoria da cultura, capaz 

de dar conta da nossa realidade” (RIBEIRO, 1995: 16). 

Fehr considera a obra O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil  

[...] um esforço para contribuir ao atendimento desse 

reclamo de lucidez. Primeiro pela análise do processo de 

gestação étnica que deu nascimento aos núcleos originais que 

vieram a formar o povo brasileiro. Depois, pelo estudo das 

linhas de diversificação que plasmaram os nossos modos 

regionais de ser. E, finalmente, por via da crítica do sistema 

institucional, notadamente a propriedade fundiária e o regime 

de trabalho – no âmbito do qual o povo brasileiro surgiu e 

cresceu, constrangido e deformado.  (Idem) 

                                                           
9 Vide artigo: FEHR, Lucas. Por que voltar a Darcy Ribeiro? In: Cultura e Sociedade: O projeto: 
significado e valor - Relatório de Pesquisa – Artigos individuais, São Paulo: MackPesquisa, 2013. 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

32 

 

Ribeiro vê na confluência de etnias e culturas formadoras do povo brasileiro um 

processo de real de mestiçagem de modo diverso do que ocorreu em outras colônias e 

que vai se manifestar no território através dos “diversos modos rústicos de ser dos 

brasileiros (...), sertanejos do Nordeste, caboclos da Amazônia, crioulos do litoral, 

caipiras do Sudeste e Centro do país, gaúchos das campanhas sulinas, além de ítalo-

brasileiros, teuto-brasileiros, nipo-brasileiros, etc”.  (FEHR, Idem) Ao mesmo tempo e, 

“Subjacente à uniformidade cultural brasileira, esconde-se uma profunda distância 

social, gerada pelo tipo de estratificação que o próprio processo de formação nacional 

produziu (...) fazendo as distancias sociais mais intransponíveis que as diferenças 

raciais”. (Idem) Significa dizer que diante de um processo genuíno de mestiçagem que 

gera um “povo novo também surge uma diferenciação de classes abrupta e violenta”. 

“Desde logo, uma classe se apoderou de terras, meios de produção e do trabalho 

alheio para se viabilizar e distinguir economicamente”. (Idem) 

Por caminhos diversos de análise existe um reconhecimento, nos autores   de 

que o arcaico que já se manifesta na formação nacional, como um traço constituinte 

vai produzir fissuras, resistir e permanecer na aproximação com o moderno no Brasil, 

traduzido em modernidade inconclusa. 

 

Aberturas para o projeto 

Atravessando a analise da modernidade no Brasil e aproximando-se das 

posições de Boaventura de Souza Santos (op. Cit.) à respeito do que ele denomina 

como teoria crítica pós-moderna, a maioria dos autores aqui referenciados apela para 

a necessidade de um novo pensamento crítico que contemple, em última instância, a 

crítica das formas de produção do conhecimento. Esta postura perpassa, nos autores, 

o reconhecimento das esperanças frustradas da modernidade, a falência das grandes 

utopias e a desmistificação de um sujeito coletivo, único e específico, capaz de orientar 

os movimentos de emancipação social. Como lembra Martins (2000: 20), são múltiplas 

as desigualdades, as resistências e os desejos e, portanto, os agentes sociais:  

Ao contrário do que sugerem os processos de globalização 
contemporânea onde a realidade social é vista como encontro 
homogeneizante da diversidade do homem – a modernidade é 
formada por ritmos desiguais de desenvolvimento econômico e 
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social, ‘pelo acelerado avanço tecnológico, pela acelerada e 
desproporcional acumulação de capital, pela imensa e crescente 
miséria globalizada, dos que tem fome e sede não só do que é 
essencial à reprodução humana, mas também fome de justiça, de 
trabalho, de sonho, de alegria.  

 Se de um lado esta constatação pode induzir a certa paralisia reflexiva, na 

medida em que fica evidente a inexistência de um inimigo único com quem se possa 

confrontar, de outro lado, reforça a presença de uma pluralidade de agentes e 

saberes, cujas ausências e silêncios não podem mais ser ignorados. 

As discussões postas por Marilena Chauí10 representam um olhar inquisitivo 

sobre a cultura e a ciência na modernidade que expressa perplexidades em relação ao 

mundo contemporâneo, situando as esperanças de muitos intelectuais modernos 

como Walter Benjamin que se mostraram irrealizáveis na medida em que a ciência, a 

cultura e as informações se tornaram reféns das lógicas de mercado. Schwarz (1970/ 

2009) identifica o impulso utópico nas vanguardas modernistas, “(...) levadas a 

acreditar que haveria uma relação direta entre projetos artísticos e sociedade, à partir 

de uma perspectiva libertária” e ao mesmo tempo a falência do projeto moderno, suas 

promessas não cumpridas. (RUBANO, op. Cit.) 

Em Otília Arantes11 existe uma mesma intenção desmistificadora e uma análise 

abrangente sobre o que poderíamos chamar de “processos de cima para baixo” que se 

apropriam da cultura como discurso e como potencial para a redefinição e saídas de 

crises econômicas recorrentes e que agora se apresenta como discurso globalizado. É 

também uma crítica de perplexidade e desesperança em relação os rumos do 

desenvolvimento capitalista colocado numa esfera planetária, transformando o 

inimigo numa barreira quase que intransponível ou de difícil escalada. 

Dos autores analisados, Ermínia Maricato12 talvez seja a que coloca de forma 

mais contundente a necessidade de uma teoria crítica com uma conotação próxima à 

                                                           
10 Vide artigo: STUMP, Vinícius Dotto. A questão cultural contemporânea: entretenimento e cultura de 
massa. In: Cultura e Sociedade: O projeto: significado e valor - Relatório de Pesquisa – Artigos 
individuais, São Paulo: MackPesquisa, 2013. 
11 Vide artigo: GIROTO, Ivo. Cultura e projeto na produção da cidade segundo o pensamento de Otília 
Arantes. In: Cultura e Sociedade: O projeto: significado e valor - Relatório de Pesquisa – Artigos 
individuais, São Paulo: MackPesquisa, 2013. 
12 Vide artigo de CAVALCANTE, Morgana M.P. Duarte. Cultura sociedade e projeto: a leitura da cidade à 
partir da crítica de Ermínia Menon Maricato. In: Cultura e Sociedade: O projeto: significado e valor - 
Relatório de Pesquisa – Artigos individuais, São Paulo: MackPesquisa, 2013. 
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de Boaventura Santos, na medida em que reconhece a importância de uma ciência e 

de uma pesquisa que sejam capazes de realizar o desnudamento das mistificações 

produzidas por modelos interpretativos de outras realidades que não a nossa e de 

reconhecer e, ao mesmo tempo, incorporar outros saberes e os múltiplos agentes 

sociais. Tal como ela, também Renato Janine Ribeiro13 defende a ideia de que o projeto 

de transformação histórica se desenvolve na complexidade, no encontro com a 

multiplicidade de saberes e agentes sociais. 

Para Martins (KATO, op.cit.) antes de tudo, coloca-se “um desafio sociológico e 

antropológico de interpretação do abismo entre as referenciais conceituais de classe 

social e sua experiência real que se dá no cotidiano”. E mais: “A nossa sociedade é 

ainda marcada por contradições sociais e mecanismos repetitivos de 

institucionalização das desigualdades que se reproduzem no plano do real vivido”. 

(Idem). “Marcada também por forças sociais e carências de inovação social e política 

que pedem mudanças e até mudanças urgentes para trazer amplos setores da 

população para os embates do mundo moderno e as possibilidades de inovação social 

que nesses embates se anunciam”. (MARTINS, 2011: 70)  

Como enfatiza, as transformações contemporâneas das sociedades capitalistas 

desarticularam o embate entre projetos revolucionários e reformistas e parece restar 

o “caminho da revolução na vida cotidiana” no sentido da busca de alternativas e de 

inovação política para a superação das carências históricas. (KATO, op.cit.)  

Para ele, os desafios assumem duas dimensões articuladas:  

No plano do conhecimento científico, que é indissociável 

de uma prática de esquerda, num retorno à dia ética, sem 

dúvida, mas também num diálogo criativo e sem medo com as 

inovações logradas pelas ciências sociais. E, no plano da 

aplicação desse conhecimento, para pesquisar e conhecer a 

realidade social e, portanto, agir em nome do historicamente 

possível (...) (MARTINS, 2011:71) 

                                                                                                                                                                          
 
13 Vide artigo: TELLES, Luiz. B. (op.cit.) 
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Na preconização da necessidade de novas formas de análise e interpretação da 

cultura contemporânea, Suely Rolnik14 apela para as possibilidades de combinação de 

saberes diversos que se colocariam no “entre” ou como “cultura-entre”. Esta atitude 

“(...) permite inventar novas possibilidades de vida, as quais favorecem a expansão 

individual (e principalmente coletiva) e ainda romper as fronteiras dos sectarismos 

(étnicos, sexuais, religiosos, etc...)”. 

Considerando o avanço exorbitante das comunicações no mundo 

contemporâneo, como afirma Emanuel de Melo Pimenta15 “(...) a questão é abrir 

novos caminhos, descobrir novas articulações ao combinar informações sempre novas, 

criativamente construindo um espaço transdisciplinar”. 

Embora seja ainda uma realidade muito incipiente e se defronte com as 

fraturas históricas e estruturais da realidade brasileira, é neste plano de intersecção de 

conhecimentos de campos disciplinares diversos e de outros saberes provenientes da 

própria sociedade que se colocam as possibilidades de criação de uma teoria crítica 

necessária à construção de projetos coletivos voltados para princípios de solidariedade 

e de emancipação social e cujos resultados podem alimentar os conhecimentos e as 

práticas específicas de criação na Arquitetura e no Urbanismo. 
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esgarçamento 
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Origens 

O Brasil, desde sua criação como nação, Colônia, depois Império e República, 

foi fundado pela fusão das matrizes tupi, africana e europeia. (RIBEIRO, 1995). Esta 

matriz original uniu-se posteriormente com a nova imigração, resultando no 

contingente brasileiro que conhecemos. Desde logo, se formam classes dirigentes, 

superiores, notadamente formada pelo descendente do branco europeu: o 

‘patronado’ e o ‘patriciado’, os poderes proprietários e políticos, respectivamente. Sob 

eles, os homens-livres, que lhes orbitavam e serviam, e deles então viviam as benesses 

pela instituição do ‘favor’. Nas camadas mais baixas, os escravos, ou seus 

descendentes, e toda a gente operária e trabalhadora. Desde cedo se estabelece, 

portanto, um alijamento do trabalho frente ao poder. A grande massa trabalhadora, 

ainda rural, já estava afastada das decisões sobre seu futuro. Esta situação social se 

perpetua e se reproduz, com diferentes matizes, ao longo do tempo. 

“... E entre nós, ainda se encara naturalmente a 

submissão do “nativo” e se enaltece o colonizador, 

especialmente nos aspectos sociais, econômicos e culturais... E 

reafirmando, jamais ajustamos contas com o passado – com a 

escravidão, com a colônia, com a iniquidade.” (TELLES, 2013) 

Esta estruturação se verifica notadamente na valorização extrema da 

economia, que se confunde com o social. O que não é economicamente viável – leia-se 

rentável – é colocado como um empecilho e como gordura a ser cortada. Portanto, os 

serviços públicos que deveriam ser estendidos e defendidos por todos, servem apenas 

à camada marginal da sociedade, quase como ‘caridade’, e desta forma, de péssima 

qualidade.   

“Há, portanto, grande distância entre a sociedade e o 

social, considerando-se o social tudo aquilo que não pode se 

transformar em sociedade, pois, enquanto economia, a 

sociedade é ativa e o social é passivo. E assim, assuntos 

prioritários em qualquer sociedade como saúde, educação, 

transporte coletivo assumem visão assistencial, aspectos que 
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nos aproximam da sociedade que se desenvolvia coligada com 

a antiga corte, já abordados por Alfredo Bosi.” (TELLES, 2013) 

Como resultado deste processo, o Brasil é um país privado. Com tal 

constituição, o público só se instala com muito esforço de grupos que, ou acreditam 

nessa possibilidade, ou, prioritariamente, dela necessitam. Ocorre que, 

historicamente, esses grupos sempre foram marginalizados do poder e das decisões. 

Descendem daqueles que constituíam as categorias mais baixas da sociedade, e aos 

quais nunca foi dada oportunidade de participação nos rumos do país. O público é na 

verdade apropriado pelas organizações mais poderosas, que assim exploram seus 

lucros e investimentos.  

 

Território 

Qual o território resultante desta matriz de formação? Quais as estruturas 

urbanas resultantes. Como não poderia deixar de ser, o território é retrato fiel da 

estrutura social, arcaica e pretensamente moderna. Formas urbanas arrojadas são 

criadas sobre uma estrutura precária, inconclusa, incoerente. Atende-se apenas a 

interesses, de várias ordens, dominantes. Como resultado de uma estrutura complexa 

de poder e dominação, a cidade não é o espaço de convívio. Ao contrário, se torna o 

espaço da segregação e do medo. (RIBEIRO, J. apud TELLES, 2013) 

São Paulo, a maior cidade brasileira neste início de terceiro milênio apresenta 

um retrato fidelíssimo deste processo. Não há praticamente vida pública, uma vez que 

esta não interessa às classes dominantes. As atividades públicas, quando não 

incorporadas a algum equipamento espetacularizado, são cada vez mais privatizadas e 

pasteurizadas pela mídia (CHAUÍ, 2006, apud) (ARANTES, apud GIROTO, 2013). O 

cotidiano foi privatizado. Empreendimentos vendem a segurança e o conforto, que 

deveriam ser públicos a endinheirados, reféns da situação em que são, ao mesmo 

tempo, vítimas, pois objetos do medo instalado, mas também algozes, porque, 

enquanto parcela decisiva da sociedade, tal como se constituíram historicamente em 

homens livres servis favorecidos, nada fazem para alterar o quadro. Apenas o 

reproduzem e o fortalecem, com o trabalho servil e o sonho, comprado, de 

participarem das elites. (RIBEIRO,J. apud TELLES, 2013) 
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Lotes, primeiramente, e atualmente glebas inteiras das cidades são privatizadas 

em forma de condomínios, verdadeiros guetos de tranquilidade e exclusão ao revés, 

onde a sociedade capaz se protege da violência urbana. Territórios isolados, murados, 

eletrificados, que incorporam todas as benesses “necessárias à vida”.  

Simulacros de cidade, os centros comerciais, os tais “shopping-centers” se 

proliferaram pela cidade nos últimos 50 anos, tornando-se o grande destino ‘público’ 

das classes médias e elevadas. O equipamento se diversificou, atendendo atualmente 

praticamente todas as classes. Ilhas de conforto, nas quais se pode estacionar 

facilmente e por suas ‘ruas-mall’ caminhar com tranqüilidade, dedicando-se 

exclusivamente à tarefa-fim, as compras.  Sua evolução o levou inclusive a incorporar 

espaços de trabalho e moradia, como verdadeiras fortalezas de segurança e 

comodidade. Tornam assim, desnecessárias, aos seus usuários, a cidade e a coisa 

pública.  

A face mais evidente deste processo de esgarçamento do território público se 

dá naquele que seria o espaço público por excelência: a rua. Nela, a privatização se dá 

pelas células-móveis do privado, o automóvel, ao qual a cidade parece destinada. A 

este ‘ser’ urbano é destinado os grandes esforços do poder público. Rasgos territoriais, 

fraturas, cicatrizes urbanas são feridas no território em nome de uma mobilidade 

impossível e ilógica. A célula-móvel do espaço privado é preponderante sobre 

qualquer outro elemento urbano, e sua preponderância é aceita e defendida com 

unhas e dentes pela classe servil. Sonho vendido de um poder e status irrealizável. 

Horas privadas são despendidas nestes aparelhos, diariamente, em um ir e vir sem 

sentido. E os reclamos são sempre de mais espaços a eles, mais fluxos, passando sobre 

o que na frente estiver: bairros, casas, parques, calçadas, patrimônio histórico, o que 

seja. Não há reclamo por alternativas metropolitanas, coletivas, pois estas são, 

historicamente, destinadas as classes menos favorecidas, e, portanto, impensáveis 

como possibilidades para as classes médias. Não são símbolos de status e 

prosperidades, ao contrário, são testemunhos do fracasso individual.  

Tal como ocorria com propagandas de cigarro, atualmente se vende o sonho de 

vida rural, selvagem até, para esses seres citadinos. “Jipões” 4X4 são comprados para 

que seu possuidor se sinta um verdadeiro ‘cowboy’, mesmo aqueles que jamais terão a 

oportunidade de experimentar tal ‘sensação’. Não importa, O sonho é vendido. 
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Um sonho de poder sobre os demais, possivelmente sobre a ‘selva urbana’. 

Quem ainda não o tem, o deseja. Talvez como a reprodução do status daquele antigo 

senhor de terras, que só através de sua propriedade atingia um patamar de 

reconhecimento na sociedade.  

O desenho, ou o não desenho, da cidade resultante é apenas a face visível do 

processo. A arquitetura ou ‘as arquiteturas produzidas’ são, em sua esmagadora 

maioria, apenas objetos formais, dentro de um parcelamento rudimentar e privado, 

desprovidos de intenções ou questões mais profundas. Não há um horizonte 

perseguido. Nem mesmo a utopia moderna, que não se implantou, sobre um território 

já existente, a não ser em soluções e modelos parciais. Há simulacros, estilos, modas. 

Adota-se um pragmatismo formalista, maneirista, que atende apenas aos desejos do 

capital. Nele, não há participação nem comprometimento da sociedade. Fruto de 

legislações confusas, que impedem seu entendimento pela sociedade e até por 

técnicos, a cidade se constrói atendendo a interesses imobiliários e especulativos, 

coerentes, porém desconexos. Normas e incentivos geram ‘vantagens’ vendidas como 

ganhos desnecessários. Surgem varandas com churrasqueiras ‘gourmet’, térreos livres 

ou equipados com academias e salões de festas. Até teatros vazios são criados 

favorecidos pela legislação. Faixas de aeração são exigidos, mesmo quando voltados à 

rua. Garagens e garagens são exigidas para abrigar o sempre crescente número de 

‘células-móveis privadas’. Tudo isso, independente ou não da pertinência, é 

incorporado ao desenho do edifício. Não há a preocupação urbana além do território 

privado, quando muito, o há em relação ele. O máximo que se atinge, em casos 

isolados e a título de generosidade, de favor, é a concessão ao acesso público. Muito 

pouco, para cidades que necessitam de uma revisão das relações público x privado.  

A face mais cruel do território é aquela que condena a população desfavorecida 

a viver em condições totalmente precárias, muito além dos problemas ‘médios’. 

Aquela que condena a população a viver fora da ‘cidade legal e oficial’, da cidade do 

‘plano e da ordem’ (MARICATO, apud CAVALCANTE, 2013). Àqueles que não 

conseguiram o mínimo para ter seu lugar ao sol, restam as frestas do espaço público, 

junto às ruas dos automóveis. Calçadas, canteiros centrais, baixos de viadutos, 

resíduos urbanos são utilizados por essa população mambembe e nômade, para a 

sobrevivência. Estes têm de conviver e se adaptar à barbárie total. São vítimas e 
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confundidos com a ameaça e violência da cidade. Parcelas maiores seguem para viver 

em habitações subnormais, na cidade ilegal, sejam inseridos na malha urbana – os 

cortiços – sejam em guetos enormes de exclusão, as favelas ou loteamentos 

clandestinos.  Ali se constrói e se urbaniza como se consegue, com o pouco que está 

disponível. E mais, com a cultura construtiva incipiente, ainda que criativa. A 

precariedade impera. Não há padrões urbanísticos ou de edificação. Não há cultura 

urbana, pois esses grupos, originalmente, foram forçados a se transplantarem 

oriundos de realidades diversas, normalmente rurais, em um processo acelerado e 

caótico (RIBEIRO, 1995) que culminou com a concentração de cerca de 85% da 

população do país nas cidades. A esses grupos se dedicam os esforços dos governos no 

campo da habitação social. Esforços insuficientes, pois nunca atingem marca razoável 

para a real melhoria das condições. Alternam-se administrações, o problema é sempre 

pauta, mas de fato, jamais está entre as prioridades. O resultado é que a solução se 

perpetua e se torna cada vez mais complexa.  

As grandes intervenções públicas em relação à habitação social são arremedos 

banalizados de propostas modernas. Grandes conjuntos habitacionais, 

monofuncionais, localizados sempre em zonas periféricas, onde o terreno é mais 

barato, condenam a população a distâncias diárias enormes e localizações desprovidas 

de qualquer urbanidade e vida civil. Construções de técnicas ultrapassadas e soluções 

arquitetônicas medíocres marcam, inclusive, um retrocesso em relação ao passado. 

Não há ali suficiente trabalho, lazer, educação ou qualquer outro componente 

necessário à vida plena. E não há não apenas porque não são construídos. Não há por 

princípio, pois ali não é o local da cidade, da vida plena, das benesses. Ali é o lugar de 

depósito de gente que a existência incomoda, que não deve estar a vista. É solução 

massificada para um problema que não interessa, a não ser a ser tratado mesmo como 

massa, inclusive em termos de empreendimento construtivo, no qual desta forma se 

podem aferir lucros que compensem a iniciativa privada. (TELLES, 2013), 

(CAVALCANTE, 2013). 

As iniciativas de Habitação de Interesse Social, a despeito de louváveis 

exemplos, não dão conta da superação das barreiras do preconceito e do mercado. 

Tendem a ser vistos como guetos, consentidos ou a evitar, pelas populações mais 

favorecidas. (TELLES, 2013) 
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A relação centro-periferia, no quesito território, vai além da questão 

geográfica. (SCHWARTZ, apud RUBANO 2013). Ela é conceito da sociedade. Refere-se à 

posição no estrato social que, no entanto, não ilogicamente coincide com sua 

localização física. Ela reflete a estratificação da matriz social do país. Verifica-se no 

território nacional, se verifica nos serviços sociais e públicos, e se verifica também no 

território. É “centro”, ainda que não habite no centro, aquele que tem acesso às 

benesses públicas, ao poder ou a ele orbite. É “periferia” aquele que é historicamente 

marginal na sociedade, que não tem nem voz nem vez. Que não tem acesso à 

educação e à possibilidade de atuação. Não obstante a isso, o afastar das áreas 

centrais indica a precariedade da ação pública. Quanto mais distante dos olhos da 

burguesia, piores as condições destes serviços e dos padrões construtivos.    

 

Revanche 

O aspecto mais visível da vingança urbana é a violência. É ela que claramente 

informa que não há vencedores, que a todos subjuga, e que, inevitavelmente iguala a 

todos. Mal desnecessário, é resultado, por um lado, do tamanho que as cidades 

atingiram, mas também e principalmente resultado da não aceitação da sociedade 

plural, diversificada, diferente. Resultado da não oportunidade, da não participação e 

da exclusão, esta sim violência histórica contra a sociedade. 

Mas há revanches mais construtivas. Pululam experiências de vida urbana por 

todas as partes. Calçadas vibrantes, gente que caminha, periferias que adotam 

bicicletas, grupos de pagode, hip hop e até música erudita, danças, artes. 

Comunidades organizadas, que gritam por soluções e que, muitas vezes, na falta delas, 

adotam as suas. Pequenos comércios que surgem em barracos. Largos que viram 

espaços de brincar.  

“Essa situação obriga, com única possibilidade, a 

inevitável apropriação de território feita pelas várias tribos 

urbanas, no sentido de encontro entre pessoas que ainda 

pensam a vida por afetividade, companheirismo, solidariedade 

e não por interesses individualistas. Pensam a vida de forma 

independente do cenário “real” da vigência.” (TELLES, 2013) 
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“Mistura essa ampliada, como a possibilidade da alta 

antropofagia que nos traz Suely Rolnik, que prevê justamente a 

criação de uma ‘cultura-entre’ a romper barreiras e promover 

‘uma contaminação geral’ não só entre erudito e popular, 

nacional e internacional, mas também entre arcaico e 

moderno, rural e urbano, artesanal e tecnológico” (ROLNIK 

apud COUTINHO, 2013) que permita “inventar novas 

possibilidades de vida, as quais favoreçam a expansão 

individual e (principalmente) a coletiva. Assim, as trincheiras 

criadas por grupos sociais (étnicos, sexuais, religiosos, etc.), que 

insistem na tendência da criação de um ‘em casa identitário’, 

serão destruídas.” (COUTINHO, 2013) 

É como se a vida social, a vida urbana, se negasse a morrer, e brota, 

principalmente pelas camadas mais baixas, aqui e acolá. Como se nestes momentos, 

aquele caldeirão étnico que nos formou mostrasse sua face mais bela, aquela da 

tolerância e da convivência. O resultado mais feliz dessa mistura, quando ela mostra 

sua real força. Inclusive sobre o território. 
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O lugar da arquitetura e do urbanismo no campo da cultura brasileira hoje tem 

merecido debates e a conformação de uma crítica. Uma crítica no sentido de se tecer 

considerações sobre que papel essas disciplinas vêm desempenhando no mundo 

urbano que caracteriza, atualmente, a maior parte do território nacional (84% da 

população brasileira vive nas mais de 5,5 mil cidades). 

A construção da crítica, para além da constatação das mazelas que vivenciamos 

historicamente, tem a perspectiva de – ainda que em pequenas doses – identificar 

alguns elementos estruturais que conduzem formulações e práticas que acabam por 

caracterizar uma experiência pública e, no caso do tema central da pesquisa, uma 

experiência a partir do ambiente construído das cidades. 

É particularmente notada a condição anti-urbana que caracteriza nossa 

experiência e que pode ser identificada em nossa arquitetura, desde que se consagra 

como moderna. 

Muito dessas mazelas têm uma relação direta com o processo veloz com que se 

dá a urbanização no Brasil, sem densidade histórica, acontecendo de maneira muitas 

vezes autofágica, até ilícita e certamente desigual. 

O papel da arquitetura brasileira, frente a esse desacerto urbano, tem sido o 

que se apresentar como figura de um fundo indesejado, no mínimo, porque pouco 

estetizado e caótico, do qual vale a pena se “separar”. 

As hipóteses postas pela forma moderna no Brasil coube bem a essa estratégia: 

destituída de conteúdo social e assumindo um papel de representação de um possível 

futuro desejado (um Brasil do desenvolvimento econômico), a arquitetura brasileira 

caminhou, conforme OTÍLIA:1997 (em artigo de GIROTO, Ivo)16 por uma “pista 

inexistente” 

Os desdobramentos desse processo, também caracterizado por OTÍLIA como de 

formação, quando consideradas as “lógicas” do capitalismo atual (financeirização, 

precarização do trabalho e mundo urbano como uma das mercadorias mais prósperas 
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da competição internacional), têm se assemelhado ao que acontece em outros lugares 

do mundo e, ao mesmo tempo, gerado especificidades 

Não é à toa que o tema da dimensão pública – do projeto mais amplamente e 

do espaço urbano mais precisamente – tem sido uma recorrência, nos últimos anos, 

dos debates travados pelos teóricos da chamada pós modernidade ou do mundo 

contemporâneo 

A dimensão pública – porque representa a possibilidade talvez máxima e 

desejada de um processo civilizatório – tem sido constantemente identificada como 

fragilizada pelos “mecanismos” postos à prova pelo enfraquecimento do Estado, que o 

capital promove, pelo planejamento estratégico utilizado como sua “máquina” 

elaborada para reafirmar desigualdades urbanas, entre outras manobras do chamado 

capitalismo pós-industrial 

Perseguir as causas dos resultados sensíveis desses processos de deliberada 

violência e avanço da acumulação tem sido tarefa dos que, para além de identificar os 

resultados, buscam as condições estruturais que os causam e –até- as possibilidades 

de resistência, que se anunciam ou que podem ser percebidas ainda que em latência 

Na pesquisa, no processo de leitura, seminários, debates e confecção dos 

textos, percorremos autores que tiveram (e têm) como foco, essencialmente, 

identificar as especificidades de nosso processo de formação social e adentrar 

aspectos da produção cultural que expressariam (ou até dariam forma) a essa maneira 

de ser social 

Muitos deles se reportam a uma modernidade especialmente construída, ou 

ainda, a uma modernidade “incompleta” ou até artificializada por se revelar como 

ponta de um processo que se constrói por lógicas pré-modernas no Brasil 

Estamos falando de ARANTES, SCHWARZ, CHAUÍ, MARTINS, RIBEIRO que 

apontam, com muita clareza, o convívio entre tradição e moderno; um caráter atípico 

de nosso processo histórico; uma inadequação de idéias frente a uma realidade arcaica 

e materialmente atrasada ou, ainda, como se perpetuam as relações de poder a partir 

da não emancipação de uma sociedade paternalista 
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As especificidades da construção de nossa experiência social e de como 

configuramos nossa representação tem um rebatimento no ambiente construído e na 

forma como a dimensão da vida pública tem sido elaborada e vivenciada nas cidades 

brasileiras 

Quando a essas especificidades se agregam as questões contemporâneas que, 

de maneiras diversas, estão agora presentes no mundo, dada a condição posta pelo 

neoliberalismo, temos – no mínimo - alguns desafios teóricos a enfrentar 

Aqui falamos do que CHAUÍ: 2006 (em artigo de STUMP, Vinicius)17 chamou de 

acronia e atopia, ou seja, a fragilização das unidades sensíveis do tempo e do espaço 

Ainda que essa fragilização deva ser entendida sob vários aspectos, a dimensão 

da vida pública – e do espaço que a ampara – pareceu-nos uma das fundamentais aos 

interesses da pesquisa 

SCHWARZ: 2009 (em artigo de RUBANO, Lizete)18 explicita tentativas de se 

constituir uma certa “cultura genuína”, buscando-se uma identidade quando ainda 

fazia sentido a perspectiva de nação e o quanto essa tarefa se mostrou complexa dada 

a relação entre uma inadequação de idéias (liberalismo) e nossa vida material. A 

procura por aquilo que nos caracterizaria de maneira autêntica estaria na eliminação 

de tudo o que não fosse nativo 

SCHWARZ também compõe o debate de autores que apontará o papel 

estrutural do atraso, destacando o quanto os países colonizados foram incorporados 

ao mercado mundial e quanto o chamado “atraso social” foi útil à constituição dessa 

lógica, que extrapola as esferas locais. Por isso se reproduz, ao invés de ser um 

empecilho ao mundo moderno. 

Camila Gui Rosatti aponta em sua dissertação de mestrado defendida junto à 

FAUUSP em 2010 que Schwarz, já em 1970 (com o texto “Cultura e Política”) “encampa 

                                                           
17 STUMP, Vinícius Dotto. A questão cultural contemporânea: entretenimento e cultura de massa. In: 

Cultura e Sociedade: O projeto: significado e valor - Relatório de Pesquisa – Artigos individuais, São 

Paulo: MackPesquisa, 2013. 

18 RUBANO, Lizete Maria. Teoria e cultura: constituição e (des)caminhos da sociedade brasileira na obra 
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a possibilidade de interpretar a cultura a partir do conteúdo de uma manifestação 

arquitetônica” (ROSATTI: 2010,107). Em seus textos seguintes, a arquitetura já aparece 

como “um objeto interessante de clarificação de processos sócio-históricos” (p. 107). 

“Nesse procedimento, o que está posto em evidência é a compreensão de como a 

matéria social se transforma em forma artística, ou ainda, como a matéria linguagem 

estética sedimenta um conteúdo histórico” (p. 108) 

Um “imaginário nacional coletivo” a ser formulado pela cultura estaria em 

cheque por conta da constituição da “idéia de um mercado nacional” (p.240) que se 

impõe a partir da nova “lógica” capitalista e fragiliza uma ação propositiva, 

transgressora, plural, de crítica social 

Se essa é uma condição posta ao mundo ocidental do capitalismo central, o que 

dizer de uma realidade em que a arquitetura como produção cultural se fez como 

representação e forma esvaziada de sentido 

O esvaziamento da condição moderna reduzida à forma e a submissão da 

arquitetura às lógicas competitivas contemporâneas postas às cidades, ainda que se 

observe um salto histórico dado pela distância entre esses dois momentos, têm 

condenado a arquitetura brasileira a um afastamento da condição social que poderia 

expressar. 

Por conta disso, a inexistência de uma crítica, enquanto análise do lugar da 

arquitetura na cultura, ou para destacar a  ineficiência dessa mesma disciplina no 

enfrentamento das hegemonias que se conformam no mundo urbano, com a 

espetacularização, o simulacro e a cidade “ hospedeira” da lógica global (FIX: 2007), 

coloca uma perspectiva de esvaziamento da própria arquitetura. Da arquitetura como 

possibilidade de construção “inventiva” de hipóteses que, de alguma maneira, 

materializassem dissidências, perspectivas outras que atribuíssem sentido histórico, 

social, político à expressão estética 

Dessa maneira podemos, ainda, adentrar outros campos que nos localizam, 

para além do nosso “descompasso” estrutural entre modo de produção e ideário. 
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As questões que nos foram colocadas pelos diversos autores foram reveladoras 

de como nossa estrutura social conforma práticas e declara atitudes que repercutem 

no que temos que mais polêmico e que vale retomar: a dificuldade com a vida pública. 

A idéia da “democracia desigual” a partir de nossa “tradição paternalista-

populista” (KEHL, 2011: 338, em artigo de VILLAC, M. Isabel)19, coloca a perspectiva da 

vitimização social, mais que da reação às condições dadas estruturalmente por essa 

desigualdade. 

Assim como a inadequação às lógicas desse tempo “à nau dos bem-adaptados 

ao século da velocidade, da euforia prêt-à-porter, da saúde, do exibicionismo e, como 

já se tornou chavão, do consumo generalizado” (KEHL, 2009: 22), acaba por 

desencadear o que ela denominou de depressivo, aquele que representa uma possível 

reação, contrário à coisificação da experiência humana mas que  acaba por sucumbir 

pelo descompromisso com o desejo. 

Ambas colocações parecem pertinentes à “atualização” da reconstrução de 

nosso processo social, temática de grande parte dos autores investigados pela 

pesquisa , visto agora a partir da  perspectiva do sujeito, resultado de um processo 

histórico que caracterizou as relações sociais e de um momento contemporâneo que 

incorporou a produção da cultura como entretenimento. 

A perspectiva da observação, interpretação e análise da vida cotidiana, 

colocada por MARTINS: 2000 (em artigo de KATO, Volia)20, aponta a possibilidade dos 

indivíduos “em contato com os elementos contextuais do meio” reinterpretarem as 

grandes estruturas sociais (econômicas, políticas e culturais); de o senso comum, para 

além de banal, representar possíveis  conhecimento e significado compartilhados e, 

ainda, de a riqueza dos arranjos sociais ser o resultado do “pensamento  

                                                           
19 VILLAC, Maria Isabel. Patologias sociais e projeto de sociedade. In: Cultura e Sociedade: O projeto: 
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Artigos individuais, São Paulo: MackPesquisa, 2013. 
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interpretativo” dos “mecanismos de sociabilidade”.Dessa maneira, a 

experiência do vivido parece expressar as relações sociais e os significados que as 

estruturam mas também as contradições desse processo. 

As contradições podem ser reveladoras da histórica defasagem nossa entre 

ideário e vida material, mas também podem representar expressões de outra matriz, 

identitária, coletiva, solidária, expressiva e desejante. 

Com essa possibilidade posta, parece fundamental que sejam consideradas as 

condições presentes no processo social que sugerem interpretações também de 

ordem estrutural, mas que são de outra âmbito, diverso - nos parece -  do que resulta 

da dicotomia tradição-moderno ou do crescimento desigual. 

Trata-se, aqui, da tentativa de identificar, ainda que num país de modernidade 

inconclusa, de rápido processo de urbanização, sem densidade histórica; onde “a 

virtude é privada e o vício público” (JANINE: 2000, em artigo de TELLES, Luiz)21, o que 

se torna legível e, por isso se legitima, da dimensão da vida pública e dos lugares a ela 

associada. 

Sendo o lócus urbano um dos mais adequados palcos a essa existência, falta-

nos, de maneira perceptível, o benefício público que ampare - inclusive -possibilidades 

outras de experiência e, talvez, possibilidades outras à própria disciplina.  

Trata-se de buscar, na experiência cotidiana, do espaço banal e horizontal 

(SANTOS: 1994), expressões que apontem alternativas de reconhecimento do que 

proporciona cidadania na experiência urbana, ainda que fragilizada no que tem de 

construção histórica. Esse reconhecimento pode sugerir possibilidades outras à 

dimensão do projeto, na tentativa de reconectá-lo com práticas e lógicas sociais. 

O que está em pauta é a perspectiva da dimensão pública da experiência 

humana e o caminho que percorremos – dos teóricos da formação da sociedade 

brasileira às “atualizações” necessárias – aponta-nos algumas possibilidades de 

                                                           
21 TELLES, Luiz Benedito. Brasil: a descontinuidade de um projeto incompleto de sociedade. In: Cultura 
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interpretação de nosso tempo, quando se trata da ação no território urbano e na 

construção do ambiente que traduziria essa ação. 

A crítica de arquitetura no Brasil pouco fala desse descompasso que caracteriza 

nossa produção: o canto da sereia da modernidade que nos fez internacionalmente 

conhecidos e realizadores da experiência máxima que prometia “revolucionar a vida 

para melhor” (a cidade moderna, abstrata e regida pela Carta de Atenas. SCHWARZ: 

2009) e o elaborado afastamento da condição urbana real. 

A atualização das questões coloca novos desafios à arquitetura. Neles estão 

presentes a busca de formas de expressão que acompanhem as transformações da 

ordem social sendo que, no caso brasileiro, ela se apresenta  de maneira própria, a 

partir da coexistência de tempos históricos aparentemente incompatíveis. 

Às novas tarefas da arquitetura e do urbanismo, para além da atualização 

exigida pelo capital globalizado, se pensadas como ação cultural, cabe reinterpretar os 

mapas sociais e as marcas no território. Reinterpretá-los na perspectiva de extrair da 

experiência cotidiana, “subjetiva” e pública uma desejada revisão teórica e uma 

prática mais especulativa e ensaística, que possibilite, ainda que de forma efêmera, 

uma maior densidade na construção de um processo que ofereça resistência e ampare 

a complexidade. 
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Introdução 

Uma das questões associadas às possibilidades contemporâneas de um 

PROJETO em sociedade é a compreensão de uma "nova subjetividade", depois de 

décadas operadas por um reducionismo mecanicista e positivista que dividiu o mundo 

entre sujeito e objeto. 

Em um primeiro momento, portanto, parece necessário historicizar o conceito 

e esclarecer o que não é a subjetividade contemporânea para então precisar o que 

pode vir a ser no sentido de um projeto coletivo: uma subjetividade não cristalizada, 

mas aberta aos acontecimentos e disponível aos processos de singularização e de 

criação existencial. 

 

Historicizando [em síntese] a subjetividade 

A subjetividade não é um conceito novo e mostra, em sua arqueologia, a 

indagação kantiana "negativa" sobre questões epistemológicas relativas à validade 

objetiva da produção do conhecimento, indagando qual a validade universal do 

mesmo se quem o produz é sempre um sujeito singular, histórico e, portanto, falível.22 

Para a modernidade científica, portanto, o conceito de subjetividade 

permanece ligado à acepção kantiana, como aquilo que precisa ser neutralizado e 

superado para se ter acesso a uma verdade objetiva, mas também como aquele que 

produz o conhecimento e que permanece, durante todo o século XX como uma 

abstração genérica.23 

                                                           
22 «Uma análise arqueológica do conceito [de subjetividade] mostra que uma primeira problematização 

da subjetividade surge na filosofia moderna com Kant, que se pergunta sobre as condições de 

possibilidade para a produção de verdades sólidas, objetivas e universais, válidas para todos, se quem 

produz conhecimento é sempre um sujeito singular, histórico e, portanto, falível. A questão da 

subjetividade surge, portanto, no contexto filosófico das preocupações epistemológicas quanto à 

produção do conhecimento, de forma negativa: como aquilo que precisa ser neutralizado e superado 

para se ter acesso a uma verdade objetiva». FILHO, Kleber Prado; MARTINS, Simone. A subjetividade 

como objeto da(s) psicologia(s). Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a03v19n3.pdf  

Acessado em 02 de março de 2013. 

23 «Apesar da tradição crítica que liga Nietzsche e Foucault levantar esta questão ao longo do século XX, 

ainda não foi superado esse lugar central do sujeito nos jogos de produção do conhecimento, onde toda 

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a03v19n3.pdf


CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

59 

 

A outra via da acepção do conceito de subjetividade será incorporada por 

Freud, no final do século XIX, e não se origina em virtudes e características individuais, 

nem exclusivamente nas influências externas ou convicções éticas arbitrárias e 

abstratas, mas em sua relação, «passando a designar uma instância de interioridade, 

constituindo objeto de estudo científico e campo de experiências do sujeito»24, e 

compreendendo racionalmente o psiquismo, através de um procedimento que busca o 

sentido do que "parece não ter sentido na racionalidade e do que parece irracional e 

se apresenta como crítica e superação das ilusões irracionalistas"25. 

A dimensão de existência subjetiva passa a estar ligada aos jogos do 

conhecimento moderno, que designa um campo de experiências do sujeito e aponta o 

surgimento da "subjetividade privatizada" como campo de experiência histórica, 

individual e cotidiana na passagem à modernidade. No entanto, ao longo do século XX, 

e, a partir de Michel Foucault, a subjetividade começa a se afastar da instância da 

interioridade e se percebem múltiplas maneiras diferentes de subjetivação no decorrer 

da história - em que o sujeito pode fixar, manter ou transformar sua identidade, em 

que a subjetividade remete a sujeitos diversos, históricos e localizados e se produz na 

relação das forças que atravessam o sujeito -, e a subjetividade passa a implicar em 

uma multiplicidade de formas de existência, modos históricos de ser e interpretações 

que busquem dar conta de singularizações. 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
a verdade ainda remete e retorna a ele. Sujeito cognoscente, transcendental e universal, porque não é 

nenhum sujeito concreto em especial e sim, uma abstração genérica que se refere a uma posição e não 

de um indivíduo, um “descobridor genial”». FILHO, Kleber Prado; MARTINS, Simone. A subjetividade 

como objeto da(s) psicologia(s). Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a03v19n3.pdf 

Acessado em 02 de março de 2013. 

24 «De certa forma, a psicanálise freudiana naturaliza e essencializa a subjetividade ao considerá-la 

inerente ao sujeito, reproduzindo a matriz cristã da interioridade e fazendo dela um enunciado. Nasce 

agora, correlativamente ao discurso psicanalítico, o sujeito – também universal – do inconsciente e do 

desejo, remetido à sexualidade posta como invariante [...]». FILHO, Kleber Prado; MARTINS, Simone. A 

subjetividade como objeto da(s) psicologia(s). Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a03v19n3.pdf Acessado em 02 de março de 2013. 

25 Idem. 

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a03v19n3.pdf
http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a03v19n3.pdf
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Quem é o sujeito？ 

Mas quem é o sujeito? Sujeito da razão, consciente, livre e autônomo？ Sujeito 

ético-moral？ Aquele moldado por jogos de normalização e de marcação da 

identidade, característicos das sociedades Ocidentais modernas？26 Sujeito sujeitado a 

perguntas que «não são dilemas do sujeito, mas sim de uma cultura e de uma 

sociedade que polariza qualidades que se ancoram nos corpos dos sujeitos»27？ 

O olhar da época pós-moderna para as questões mais localizadas encaminhou a 

resposta a estas perguntas para o conceito de "identidade" e, algumas áreas do saber, 

percebendo a armadilha dos jogos de identificação, voltaram o debate para uma 

perspectiva histórico-política da subjetividade que faz a critica ao que é "idêntico a si 

mesmo".28 

Hoje, a indagação pelo "sujeito contemporâneo" é a pergunta pela 

"subjetividade da época contemporânea". A psicologia tem postulado um 

                                                           
26 «Subjetividade parece sugerir imediatamente interioridade, mas não há nada de natural nessa 

relação: [...] são produções históricas. [...] Traçando uma genealogia do sujeito paralelamente a esta 

arqueologia da subjetividade percebe-se que é apenas na passagem do século XVII ao XVIII que o sujeito 

torna-se “indivíduo”, e é apenas no final do XIX que este indivíduo ganha uma subjetividade. Não há, 

portanto, simetria entre sujeito e subjetividade, não existe naturalmente esta unidade e esta fidelidade 

a si mesmo – esta relação, esta colagem das características subjetivas em um sujeito, esta 

individualização da subjetividade, é resultado dos jogos de normalização e de marcação da identidade, 

característicos das sociedades Ocidentais modernas». FILHO, Kleber Prado; MARTINS, Simone. A 

subjetividade como objeto da(s) psicologia(s). Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a03v19n3.pdf Acessado em 02 de março de 2013. 

27 FILHO, Kleber Prado; MARTINS, Simone. A subjetividade como objeto da(s) psicologia(s). Disponível 

em: http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a03v19n3.pdf Acessado em 02 de março de 2013. 

28 «Esta perspectiva histórico-política da subjetividade ganha destaque neste momento em decorrência 

do declínio do conceito de identidade, que se esgota numa exaltação ao “idêntico”: este movimento de 

se repetir, de se fazer idêntico a si mesmo para facilitar a visibilidade social e permitir a localização e 

captura pelos poderes. Visibilidade de duas vias: do sujeito que se repete e se reconhece idêntico a si 

mesmo, e que neste movimento se expõe à vista dos outros, tornando-se identificável e capturável pela 

lei, pela norma, pela moral. Questão política esta, portanto, ligada a práticas de individualização e 

identificação social de sujeitos, envolvendo jogos de normalização, formas de reconhecimento de si e 

dos outros, além de modos de subjetivação, que exigem posicionamento crítico e resistência a uma 

certa “política das identidades” exercida pelo Estado contemporâneo». FILHO, Kleber Prado; MARTINS, 

Simone. A subjetividade como objeto da(s) psicologia(s). Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a03v19n3.pdf Acessado em 02 de março de 2013. 

http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a03v19n3.pdf
http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a03v19n3.pdf
http://www.scielo.br/pdf/psoc/v19n3/a03v19n3.pdf
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posicionamento teórico e uma prática psicológica que implica em posição política e, 

portanto, descentrada do sujeito e localizada no tempo, procurando uma 

problematização da subjetividade, no sentido político do termo. Assim também a 

filosofia e a sociologia.  

Hard e Negri escrevem sobre uma "produção da subjetividade" onde se 

abandona qualquer noção de subjetividade pré-social e se a assume, não como 

gênese, mas como um constante processo social de geração (HARDT & NEGRI, 2001)29. 

Zigmunt Bauman, por sua vez, discute as identidades instáveis em um contexto de 

globalização e modernidade líquida (BAUMAN, 2001)30, quando estas deixam de ser 

foco de estabilidade do mundo social, tornam-se híbridas e deslocadas de um vínculo 

local.  

 

Um jeito de ser "povo, sociedade-indivíduo-pessoa, personagem, identidade" 

A pesquisa "CULTURA E SOCIEDADE: O projeto: significado e valor – sua 

condição no Brasil" encontra seu sítio na produção de teses de intelectuais brasileiros 

cujo raciocínio se move na interdependência de "teoria e projeto" pela construção de 

um desenho da relação "cultura | sociedade". O objetivo da pesquisa não se colocou 

de forma a identificar-se com discursos sobre a "identidade", mas, para os autores 

pesquisados, o foco da especificidade da questão Brasil passa pelos estudos de 

determinadas estruturas-gênese e sua extensão e variabilidade no tempo. Para o 

entendimento da maior parte dos autores, estes estudos possibilitam perceber uma 

indicação para a "subjetividade", esta não advinda de uma individualidade do sujeito 

como algo preexistente, mas como uma "condição" antropológica, histórica e de 

contexto sociocultural que nos molda e nos distingue do período colonial aos dias de 

hoje.  

O conceito de subjetividade só está colocado, obviamente, para os 

psicanalistas. Para profissionais de outras áreas do saber, a questão da subjetividade 

assume diferentes nomes e matizes, aproximando-se, entretanto, todos eles, do que 

neste contexto denominamos como um "lastro distintivo de um jeito de ser social", e 

                                                           
29 HARDT, M.; NEGRI, M. Império, Rio de Janeiro: Record, 2001. 
30 BAUMAN, Zygmunt. Identidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2005. 
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admite várias denominações – povo, sociedade-indivíduo-pessoa, personagem, 

identidade – bem como sua variabilidade no tempo.  

Para o etnólogo Darcy Ribeiro, a distinção se faz pelo conceito de "povo", com 

clara referência a um conjunto de indivíduos que, embora não tenham a mesma 

origem, partilham a mesma língua e um passado histórico comum. Para o autor somos  

«um povo novo [original em cursiva], num novo modelo 

de estruturação societária. Novo, porque surge como uma etnia 

nacional, diferenciada culturalmente de suas matrizes 

formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por uma 

cultura sincrética e singularizada pela redefinição de traços 

culturais delas oriundos» (RIBEIRO (1970) apud FERH, 2013: 

10). 

A Roberto Damatta, também antropólogo, lhe interessa discutir um sistema de 

valores e, na busca de «identificar não o semelhante (evitando o lugar comum da 

chamada “realidade latino-americana”), mas o contrário e o que torna a sociedade 

brasileira diferente» (NETO, 2013: 6), estrutura um raciocínio que se aproxima da 

subjetividade fazendo uma distinção entre indivíduo e pessoa, na qual o "indivíduo" é 

indistinto, se estrutura no embate da relação com os valores sociais e as leis 

estabelecidas e a "pessoa" se distingue e se move por uma ordem baseada em 

relações pessoais, mas, principalmente, buscando caracterizar a singularidade de 

personagens identificados a partir do "Carnaval (ritual de inversão), do Dia da Pátria 

(ritual de reforço) e da Semana Santa (ritual de neutralização)" (NETO, 2013: 5), pelo 

Malandro, o Caxias, o Bandido ou Renunciador.  

O personagem é uma subjetividade forjada, romantizada que encena e, 

eventualmente, expõe sua aparência no espaço público que, como aponta Renato 

Janine Ribeiro não é o espaço «do cidadão que se manifesta social e politicamente» 

(TELLES, 2013: 8), mas aquele da representação e da dramatização de «rituais e mitos 

particulares ao Brasil» (NETO, 2013: 4) como espetáculo. 

O espetáculo incorpora tempos diversos, entre eles, conforme José de Souza 

Martins, «o arcaico ou o pré-moderno (enquanto valores que orientam a ação dos 

indivíduos)» (KATO, 2013: 3), e mostra que «Na prática, o recurso ao tradicional 
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funciona mais como um contraponto – mobilizando o apelo ao mundo da fé e da festa. 

[...] o moderno e os signos da modernidade é que são incorporados ao popular. O 

moderno se transforma em máscara, em simulação. O tradicional revela as 

incongruências e irracionalidades da modernização no Brasil – por isto somos 

ambíguos» (KATO, 2013: 5).  

O espetáculo talvez tenha como virtude tornar visível o que Roberto Schwarz 

assinala como a cumplicidade com o conservadorismo exposta no «claro desacordo 

entre aquilo que a sociedade é de fato e o que parece ser (representação)» (RUBANO, 

2013: 9) e escancarar os mecanismos de produção da aparência de «uma sociedade 

que se constrói historicamente caracterizada por relações aparentemente 

incongruentes, mas que a demarcam frente a todos os desdobramentos materiais e 

culturais: a escravidão e as ideias liberais, o favor, o arbítrio e a modernidade» 

(RUBANO, 2013: 9). 

O espetáculo, como meio de subjetivação traduzido pela visibilidade da 

imagem no espaço público, mostra o que Maria Rita Kehl chama de a «dificuldade em 

nos reconhecermos como [...] sujeitos da história» (KEHL, 2011: 323), sempre à 

procura de uma identidade.  

 

A subjetividade não é a intimidade do indivíduo, não é a identidade 

A identidade, durante a modernidade, em oposição ao período pré-moderno, 

se tornou uma questão de construção, de esforço individual. A modernidade 

transformou a identidade em questão de realização e a dimensão de existência 

subjetiva passou a designar um campo de experiências do sujeito.  

Mas o sujeito, a partir da modernidade, está sozinho e a subjetividade é uma invenção. 

Uma invenção onde tudo parece possível. Entretanto, «Tudo parece possível, não 

porque o horizonte das possibilidades e da liberdade tenha se alargado, mas porque os 

critérios e os limites que davam sentido à vida foram destruídos. A decadência das 

grandes narrativas corresponde à perda de referências que caracteriza a forma 

subjetiva do indivíduo, que se vê na condição desamparada de ter de se tornar autor 

de sua própria vida» (KEHL, 2009: 62). 
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Também não é válida a afirmação fechada em uma identidade. Uma vez que «a 

perspectiva de uma subjetividade viciada em identidade, [...] toxicômana, não permite 

pensar a produção do novo. [...] anula-se o estado de estranhamento provocado pela 

condição de desconhecido de seus diagramas; neutralizam-se assim seus efeitos 

disruptivos. Definitivamente, esta posição é muito comprometedora do ponto de vista 

ético» (ROLNIK, s/d: 4).31 

Qual é, portanto, a possibilidade de afirmação de uma rede de sentido coletivo para a 

existência？ 

 

Qual a subjetividade, enquanto potencia de projeto, hoje, no Brasil？ 

Para a pesquisa, é importante discutir o papel da subjetividade nos tempos 

contemporâneos, por aquilo que agrega enquanto opção pelo compromisso coletivo, e 

precisar aquela[s] que agrega[m] uma contribuição a um desenho | movimento de 

avanço social e projeto de sociedade no Brasil.  

Um "lastro distintivo de um jeito de ser social" aponta que, acostumados à 

instabilidade, dotados de uma identidade híbrida, formada e transformada 

continuamente segundo os sistemas culturais, que também são híbridos (HALL, 

2001)32, a contemporaneidade nos aproxima de nós mesmos. Como nascidos da 

diversidade de culturas, tendo a identidade construída e reconstruída 

permanentemente ao longo da existência, diante da temporalidade e a 

desestabilização advindas do mover-se com as mudanças e da pressão do capitalismo 

tardio que traz um novo estágio de identificação, temos relação com a realidade diante 

do mundo globalizado. É uma experiência no tempo. 

Para Raquel Rolnik, esta experiência é uma "dobra" (Deleuze) e «o que já 

podemos vislumbrar é que quando uma dobra se faz e, junto com ela, a criação de um 

mundo, não é apenas um perfil subjetivo que se delineia, mas também e 

indissociavelmente, um perfil cultural» (ROLNIK, s/d: 4).33 Um perfil cultural no plano 

                                                           
31 ROLNIK, Suely. Caosmose. Disponível em: http://caosmose.net/suelyrolnik/pdf/sujeticabourdieu.pdf 
32 HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 6a. ed. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2001.  

33 ROLNIK, Suely. Caosmose. Disponível em: http://caosmose.net/suelyrolnik/pdf/sujeticabourdieu.pdf 

http://caosmose.net/suelyrolnik/pdf/sujeticabourdieu.pdf
http://caosmose.net/suelyrolnik/pdf/sujeticabourdieu.pdf
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das identidades sujeitas ao plano da história, da política, da representação e da 

diferença e ancoradas em uma sensibilidade.  

E é nesse movimento entre tradição e tradução que surgem as culturas 

híbridas, inclusive a brasileira, produzidas e abertas igualmente à modernidade tardia 

na qual «Não há subjetividade sem uma cartografia cultural que lhe sirva de guia; e, 

reciprocamente, não há cultura sem um certo modo de subjetivação que funcione 

segundo seu perfil. A rigor, é impossível dissociar estas paisagens» (ROLNIK, s/d: 4).34 

Na senda da paisagem que agrega subjetividade e cartografia cultural, Suely 

Rolnik aposta na "Alta Antropofagia" - «à margem desta cultura tida como “oficial”, a 

cultura popular, por uma questão de sobrevivência psíquica, constrói sua “casa 

subjetiva” baseada no que é realmente vivido» (COUTINHO, 2013: 6), como modo de 

ser brasileiro aberto às flutuações da subjetividade contemporânea. «Para Suely 

Rolnik, a Alta Antropofagia permite inventar novas possibilidades de vida, as quais 

favorecem a expansão individual e (principalmente) a coletiva. Assim, as trincheiras 

criadas por grupos sociais (étnicos, sexuais, religiosos, etc.), que insistem na tendência 

da criação de um "em casa identitário", serão destruídas» (COUTINHO, 2013: 10). 

Suely Rolnik acredita em uma «terceira operação» na construção de 

conhecimento, segundo uma fórmula ética que «implica no fim de uma soberania 

colonial, ou seja, [em] desfaz[er]-se [d]a divisão entre mundo de colonizados e 

colonizadores». De forma que, «a cultura brasileira deixa de ser submissa para se 

tornar uma "linha de fuga" para a cultura europeia» (COUTINHO, 2013: 8). 

Tal assertiva encontra um paralelo na aposta «na experiência e na "sabedoria" 

do inconsciente – enquanto "sistema inconsciente – e coletivo – do vivido [e] 

inconsciente porque coletivo" (KEHL, 2009: 169) que está ligada à possibilidade de 

transmissão do saber, [...] que passa de geração em geração [e que] não é idêntica à 

perpetuação da tradição, cuja principal função é indicar o lugar que cada um deve 

ocupar na ordem social, assim como o tipo de comportamento adequado a tal lugar» 

(KEHL, 2009: 155). 

                                                                                                                                                                          
Acessado em: 29/03/12. 
34 ROLNIK, Suely. Caosmose. Disponível em: http://caosmose.net/suelyrolnik/pdf/sujeticabourdieu.pdf 
Acessado em: 29/03/12. 

http://caosmose.net/suelyrolnik/pdf/sujeticabourdieu.pdf
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Esta é uma possibilidade de PROJETO, que implica em «o compromisso – ou o 

descompromisso - com a condição desejante, [...] [como] a única via não-alienada de 

produção de sentidos para a vida, ou seja, a única cuja escolha não serve a um suposto 

desígnio do Outro» (KEHL, 2009: 58), uma vez que «O desejo de ser (desejante), ou de 

“continuar sendo”, é que torna o futuro um tempo prenhe de perspectivas, de 

esperanças, cujo sentido é todo construído entre o passado e o presente» (KEHL, 2009: 

147). 

Para Maria Rita Kehl é necessário desvencilharmo-nos da «única culpa legítima, 

do ponto de vista da psicanálise: a do sujeito que trai sua via» [original em cursiva] 

(KEHL, 2009: 194) e alertar para a possibilidade de resgate da cultura, enquanto 

possível pelas práticas de linguagem que não apagam o sujeito do inconsciente. 

O PROJETO encontra, ainda, uma chance na aposta pela horizontalidade da 

"função fraterna", enquanto participação do semelhante no processo de tornar-se 

sujeito, o que pode promover «a restauração do espaço público [que] não pode ser 

deixada a encargo do Um – de um governante que represente, no imaginário popular, 

o patriarca protetor. [Uma vez] que existe uma correspondência entre as estruturas 

sociais e a estrutura familiar, nas repúblicas democráticas contemporâneas a costura 

do espaço público só se legitima se for fruto do trabalho e do pacto entre os cidadãos 

– que correspondem, na estrutura familiar, não aos pais mas ao conjunto dos irmãos» 

(KEHL, 2003).35 

A função fraterna implica em participação do semelhante no processo de 

tornar-se sujeito naquele que «sabe de sua dívida simbólica com os demais e enfrenta 

conflitos escamoteados pelo imperativo do gozo» (KEHL, 2009: 217); «que não se isola 

da corrente de transmissão da memória coletiva» (KEHL, 2009: 236); e que, «apesar de 

todo o esforço ideológico em sustentar o laço social contemporâneo na base de 

convocações ao desempenho individual, apagando com isto a dimensão conflitiva da 

vida em sociedade, ainda assim [enfrenta] o espaço público [...] atravessado por várias 

dimensões de conflito» (KEHL, 2009: 270).  

                                                           
35 KEHL, Maria Rita. "Em defesa da família tentacular" (2003). Disponível em: 

http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=14 Acessado em: 29/03/12. 

http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=14


CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

67 

 

E, mais que nada, apesar da máxima individualista de «cada um cuide da sua 

vida e não se preocupe com a vida do outro», percebe que, na relação fraterna, o 

outro é aquele que aparece como parceiro e cúmplice na construção de referências 

que podem transgredir as imposições tradicionais, criando novos formatos de gestão e 

possibilitando que o discurso do Outro seja relativizado. (KEHL, 2009: 270). 

Decididamente, «fucktherest» (KEHL, 2009: 281), colado como adesivo no vidro 

traseiro e como propagação espontânea daqueles que se refugiam do espaço público, 

é uma "não opção". 

Portanto, parece que a condição do "ser brasileiro" não se refere a mudanças 

estruturais no "lastro distintivo de um jeito de ser social", mas se reserva a mudanças 

de atitude diante deste lastro, principalmente, na consideração da experiência da "alta 

antropofagia", na ação política relevante de fratrias e no enfrentamento da relação 

entre oprimidos e opressores. 
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O Projeto: interpretações e possibilidades do invisível 

Retomando a relação entre teoria e projeto, tema da pesquisa, e tendo como 

cenário as contradições da cidade contemporânea, especialmente dos centros urbanos 

situados nos países em desenvolvimento e, tendo por base, principalmente os artigos 

que são parte integrante desta pesquisa, buscamos melhor compreender o projeto, ou 

os projetos, de nossa sociedade brasileira, considerando a teoria, discurso e sua 

aplicação, realidade prática. Por extensão, procuramos entender os processos do 

projeto de arquitetura e urbanismo que se desenvolvem no seio de nossa 

contemporaneidade.  

Tendo como referência o pensamento de Jean-Pierre Boutinet, segundo o qual "a 

ordem do discurso encarregado de explicitar, de prescrever e de planejar; a ordem da 

ação que reconhece as possibilidades formalizadas em intenções, em seguida 

colocadas em prática" (BOUTINET, 2002:254)36, conclui-se que o projeto sempre busca 

criar algo novo, inusitado, pela conexão intrínseca entre teoria e prática, pensamento 

e ação. Tendo-se em vista que a "ação é sempre, de certa forma, realização de um 

projeto, concretização de uma opção, prática de uma decisão e gestão de suas 

consequências" (id ibid).  

Considerando-se a verdadeira arquitetura, lúcida idônea, dotada de olhar 

crítico com relação ao contexto (região, entorno, tecnologia, contexto) deve se 

proveniente de um projeto que, em princípio, não aceita nem se subjuga às imposições 

do mercado nem da construção civil. O projeto de arquitetura deve ter expressão 

política e social em todos os processos urbanos, do edifício aos espaços públicos, do 

particular ao geral, do lote aos planos urbanísticos. 

“O projeto exige, para que a arquitetura tenha valor, por 

um lado em si mesma e, por ter expressão nos processos que de 

fato produzem a cidade e conformam a cultura. Não se atem, 

portanto, esta pesquisa às teorias normativas que, a exemplo 

dos tratados, buscam explicitar métodos, prescrições, regras e 

leis para a concepção e a prática da arquitetura enquanto 

disciplina. O que se investiga é a formulação de teorias, sua 

                                                           
36 Projeto de pesquisa CULTURA E SOCIEDADE: O projeto: significado e valor, 2011. 
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relação produtiva e interdependente com o projeto enquanto 

discurso e compromisso social com a realidade” (id ibid).  

As teorias de exclusivo cunho científico, que não têm finalidade prática nem 

utilitária, que interpretam a arquitetura simplesmente como uma disciplina, não foram 

consideradas como parâmetro no trabalho, mas sim “as que orientam o projeto 

enquanto construção conceitual que produz significado social e conhecimento com um 

sentido humano; que compreendem e se inserem na realidade cultural em que sua 

relação produtiva e interdependente com o projeto enquanto discurso e compromisso 

social com a realidade” (id ibid).  

Tendo a cidade contemporânea como palco, Villac em seu artigo37 traz 

ponderações de Maria Rita Khel, no que diz respeito às incongruências que permeiam 

nossa sociedade, evidenciando as dificuldades que envolvem o projeto coletivo e a 

essencial busca de “superação de um estado cultural opressivo”, segundo o qual, 

deflagram-se posturas intencionais de manutenção das imbricações de poder no 

sentido conservar o privilégio de “presunções narcisistas do individualismo” voltadas à 

vaidade pessoal que só se satisfaz pelo consumismo desmedido e contínuo da 

sociedade do espetáculo claramente apontada por Guy Débord (DEBORD, 2002).  

No capitalismo atual, a imagem da irrealidade se apresenta ficticiamente como 

mundo verdadeiro a ser vivido, conquistado e mantido pela sociedade que só se apraz 

pelo “gozo”, em que o prazer e desejo tornam-se mercadoria que acaba por envolver, 

por extensão, o projeto de arquitetura e urbanismo. 

Para Roberto Schwarz (2009), nessa nossa sociedade, a cultura se apresenta 

como “expressão de uma realidade velada encoberta pelas ideologias, principalmente 

quando revela as estruturas dos aparentes antagonismos.... expressão autêntica de 

uma sociedade estruturada no atraso da busca, sem trégua, parecer moderna”.38 

Evidenciando, entre nós, a conivência desrespeitosa da prática do favor e a escravidão 

na chamada sociedade moderna em que o envolvimento com a questão social e 

                                                           
37 VILLAC, M. I. "Patologias sociais e projeto de sociedade". In: Cultura e Sociedade: O projeto: 

significado e valor - Relatório de Pesquisa – Artigos individuais, São Paulo: MackPesquisa, 2013. 
38 RUBANO, L. M. "Teoria e cultura: constituição e (des)caminhos da sociedade brasileira na obra de 

Roberto Schwarz". In: Cultura e Sociedade: O projeto: significado e valor - Relatório de Pesquisa – 
Artigos individuais, São Paulo: MackPesquisa, 2013. 
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política se perde no jogo de interesse montado pela classe dominante e na aceitação 

pelo não envolvimento dos “beneficiados/amparados”.  

Para o autor, o mundo moderno recebe os países colonizados como atrasados, 

tanto no aspecto social como no econômico, pois esses países menos desenvolvidos 

ampliam e estabelecem o próprio atraso com roupagem de progresso, vanguarda. 

Assim a casa burguesa é tida como modelo, referência e objetivo a ser alcançado pela 

população de menor poder aquisitivo. Demonstrado historicamente no artigo de 

RUBANO pela referência ao texto de Nestor Goulart Reis Filho “sobre as paredes de 

terra, erguidas por escravos, pregavam-se papéis decorados europeus ou aplicavam- se 

pinturas, de maneira criar a ilusão de um ambiente novo, como os interiores das 

residências dos países em industrialização” (REIS FILHO, s/d). A mercadoria se mantém 

na mente do povo refletindo a imensa necessidade de se aparentar uma situação que 

não condiz com a realidade, pelo antagonismo entre contexto e representação. 

Rubano via “Os caminhos da arquitetura moderna” de Vilanova Artigas (LIRA; ARTIGAS, 

2004), nos lembra da enorme disparidade de infraestrutura urbana e serviços públicos 

entre as nossas cidades nos anos 1950, e as matérias de revistas especializadas 

francesas referentes a competentes projetos de escolas criados por arquitetos 

brasileiros, sem a correspondente visão da precariedade da cidade e da educação 

como um todo. “Ou seja, de alguma maneira seguimos buscando compreender o que, 

de fato, nos caracteriza e dá legitimidade aos nossos processos culturais (e o quanto 

eles expressam relações sociais reais) quando balizamos a análise pela dualidade 

cópia-original (a cópia em que a colônia seria secundária em relação ao original – a 

Europa, por exemplo)”  (id ibid). Dessa forma, na “colônia” até o presente momento, se 

faz uso da cópia cujo “original” continua exercitado pelo primeiro mundo. E 

possibilidade de modernização, entre nós, deturpou-se no sentido de que a postura de 

submissão substituiu o sentido e sentimento verdadeiros de libertação, em que “O 

racionalismo, importante condição colocada pela modernidade à produção em massa e 

distribuição de benesses (infraestrutura, habitação, equipamentos públicos) desloca-se 

para a elaboração da casa burguesa, transformando-se em ostentação de bom gosto” 

(id ibid). 

 Para Kato, o olhar às atividades e o exercício cotidiano do viver de uma 

sociedade constitui-se em abordagem mais efetivada e fundamentada, pois contribui 
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para maior compreensão da realidade vivida, de forma a evidenciar “os traços sociais, 

psicológicos, culturais, ......., e, portanto, das dimensões individuais e coletivas da 

realidade”39. A nossa sociedade se expressa, no dia-a-dia, seu pequeno envolvimento 

com a política, com o social, com a cultura, deixando-se levar pela negligência e 

corrupção de muitos políticos eleitos, esquecendo-se do coletivo e baseando sua vida 

no individualismo e no direcionamento das imagens midiáticas. 

O espetáculo se infiltra na vida do cidadão para que sempre a venda se estabeleça e 

leve ao indivíduo a sensação de aquisição otimizada, mesmo que se trate de 

bugigangas como brinde e que justifiquem preços mais altos para tudo aquilo que 

certamente não necessitamos; trata-se da evidência em nossa cultura da ausência 

total do sentido de realidade (TELLES, 2010).  

Volia Kato apontando reflexões de José de Souza Martins que buscam compreender a 

evolução histórica brasileira na contemporaneidade, e a possibilidade de, talvez, 

processos e projetos que se direcionem no sentido da emancipação “em torno da qual 

poderíamos situar a arquitetura e os projetos urbanos, dependem da compreensão 

objetiva dos traços fundantes da sociedade e da cultura no Brasil que ainda 

permanecem arraigados no comportamento do homem comum, dos personagens 

públicos, das autoridades, dos partidos políticos, etc. compreensão esta que exprimiria 

o esforço de manutenção da capacidade crítica em relação ao presente” (id ibid). 

Portanto, olhar criticamente para nós mesmos, para nossa realidade mais 

íntima e nos desamarrando de “aparatos conceituais” que temos utilizado para tentar 

entender outras sociedades que, entretanto não nos entendem, principalmente 

porque nossa modernidade se estabeleceu de maneira incompleta, confundindo o 

antigo, arcaico, o tradicional e o pré-moderno. Ou seja, entre nós a modernidade ainda 

“não se completou e produziu um diverso segmentado e uma travessia permeada pelo 

mágico e pelo místico .... O moderno, o avançado, se realiza no Brasil, resgatando o 

não moderno. As relações de trabalho “anticapitalistas” ou pré-capitalistas (trabalho 

escravo, produção camponesa, etc.) se inserem na reprodução ampliada do capital” (id 

ibid). 

                                                           
39 KATO, V. R. C. "Vida cotidiana e os espelhos da sociedade: contribuições analíticas de José de Souza 

Martins". In: Cultura e Sociedade: O projeto: significado e valor - Relatório de Pesquisa – Artigos 
individuais, São Paulo: MackPesquisa, 2013. 
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São mescladas em edifícios “tendências conceituais pretensiosamente atuais e 

chiques” erguidas com mão de obra não qualificada e explorada pelo próprio processo 

de construção. E, em termos urbanos, evidencia-se através de projetos de arquitetura 

e urbanismo, a invisibilidade programada e consentida da exclusão em todos os 

sentidos inclusive o social, a gentrificação, desvirtuamento da geografia da cidade, 

perdendo-se o sentido de caminho, de alvo / horizonte e da possibilidade melhor.  

Nesse sentido, Vinícius Stump40 traz as indagações, conjecturas e pensamentos 

de Marilena Chauí sobre o significado de cultura no cenário da contemporaneidade em 

que se estabelece a cultura de massa, o desaparecimento da opinião pública, os 

grandes eventos do entretenimento, a construção e imposição dos simulacros pela 

mídia e pelos novos meios de comunicação. Pondera também sobre o poder das 

imagens que buscam desorientar para melhor conduzir o comportamento das pessoas, 

contrariam pela falta de olhar crítico, ponderação, reflexão o próprio sentido da 

cultura, pelo seu antídoto, ou seja, a cultura de massa que tudo transforma em 

mercadoria, trazendo apatia ao indivíduo – pressupostamente um ser social –, por 

meio de inconsequente divertimento, e não mais do entretenimento como “dimensão 

da cultura tomada em seu sentido amplo e antropológico, pois é a maneira como uma 

sociedade inventa seus momentos de distração, diversão, lazer e repouso” (id ibid). 

 Marilena Chauí reafirma que “... em uma sociedade de classes, de exploração, 

dominação e exclusão social, a cultura é um direito do cidadão, direito de acesso aos 

bens e obras culturais, direito de fazer cultura e de participar das decisões sobre a 

política cultural” (CHAUÍ, 2006:21). A autora deixa claro que o modismo e respectivas 

formas de conhecimento dissimulam a realidade pela propaganda, ilusão, publicidade, 

em resumo, pela dissimulação intencional, dando origem à “indústria cultural” que 

transforma obras de arte e de arquitetura e urbanismo em mercadoria à disposição do 

imprescindível consumo prazeroso. 

 Assim, sociedade e economia contemporânea – com apoio da informação em 

seus processos financeiros e produtivos, da ciência e da informação, bem como das 

atividades de lazer, educação e saúde – se identificam como emento único, 

                                                           
40 STUMP, Vinícius. A questão contemporânea: entretenimento e a cultura de massa. In: Cultura e 

Sociedade: O projeto: significado e valor - Relatório de Pesquisa – Artigos individuais, São Paulo: 
MackPesquisa, 2013. 
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contribuindo essencialmente para desvirtuamento do espaço público, em benefício do 

egoísmo/individualismo do cidadão que prioriza o espaço da casa / morada. Os 

problemas urbanos, as segregações sociais evidentes tornam-se invisíveis para os que 

se acostumam, de forma induzida, a não mais ver / observar, e o senso crítico, aos 

poucos, desaparece do olhar e da mente do cidadão. 

 “Se a cultura, em um sentido amplo, é a criação de símbolos e estes exprimem 

nossa relação com o que está ausente, ou presentificam uma ausência (característica 

exemplificada e cerimônias religiosas, ou no ato de criação artística em que torna-se 

presente algo que não existia), logo é fundamental para ela a distinção entre presença 

ou realidade e ausência e virtualidade” (id ibid). 

 Com enfoque mais voltado para a cidade e para a arquitetura, Otília Arantes, 

cuja obra foi base para montagem do artigo de Ivo Giroto, “identifica a apropriação do 

discurso cultural pelo capital como forma de reestruturação do sistema, assumindo um 

papel preponderante no novo receituário de planificação urbana, de cunho 

ostensivamente empresarial, com graves consequências para o contexto físico e social 

das cidades” 41. Trata ela da relação entre o sistema cultural e o capital, a economia, 

segundo a qual, a cultura perde seu caráter de emancipação e de regeneração da 

sociedade, pelo domínio do capitalismo “tardio”. A autora, tal qual Marilena Chauí, 

apoia a visão de Guy Débord que considera a cultura fadada a ser vista, entendida e 

consumida pela sociedade contemporânea – sociedade do espetáculo – como 

mercadoria.  

 Esse fato contribui sensivelmente para o esvaziamento da experiência 

individual, na qual ele próprio se consome, se perde e: 

“a partir da desorganização da sociedade administrada 

do ciclo histórico anterior, cultura e economia parecem estar 

correndo uma na direção da outra, dando a impressão de que a 

nova centralidade da cultura é econômica e a velha 

centralidade da economia tornou-se cultural, sendo o 

capitalismo uma forma cultural entre outras rivais. O que venho 

                                                           
41 GIROTO, Ivo. Cultura e projeto da cidade segundo o pensamento de Otília Arantes. In: Cultura e 

Sociedade: O projeto: significado e valor - Relatório de Pesquisa – Artigos individuais, São Paulo: 
MackPesquisa, 2013. 
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tentando mostrar é que, hoje em dia, a cultura não é o outro ou 

mesmo a contrapartida, o instrumento neutro de práticas 

mercadológicas, mas ela hoje é parte decisiva do mundo dos 

negócios e o é como grande negócio” (ARANTES, 2005:16). 

 Anteriormente com maior liberdade e autonomia, arquitetos, intelectuais e 

artistas, hoje são impelidos a participar dos processos do mundo do mercado, em que 

seus projetos, obras e imagens são essenciais para o melhor funcionamento do 

imbricado sistema que exige total contato dos envolvidos com o processo midiático e 

com a criação de marcas “notáveis”, especiais, singulares. Como já afirmado 

anteriormente, os arquitetos também não são imunes ao processo: “sempre em busca 

de uma linguagem distintiva que se associe a ele próprio, e não ao local de 

implantação da obra”, (id ibid) ao entorno, à geografia do lugar.  

Dessa forma, o lugar público que no movimento moderno era considerado de 

suma importância urbana para o convívio das pessoas, assume papel secundário de 

passagem funcional e de desatenção geral. Surgem, pela desatenção intencionada, 

pela invisibilidade instituída, os espaços degradados, de uso vago/impreciso, lugares 

esquecidos e muitas vezes ocupados por apropriação de território por indivíduos 

igualmente ignorados e segregados pela sociedade. 

A cidade passa a ser vista, interpretada e gerida como uma empresa na 

presença do planejador-empreendedor que a conduz como espaço-chave para as 

estratégias econômicas de favorecimento direcionado, porém receptivos às 

possibilidades de facilitação provenientes do poder público. 

“Neste contexto surgem os famigerados conceitos, como coloca a autora, de 

revitalização e requalificação urbana, e a ideia de parceria entre setor público e setor 

privado” (id ibid). 

Como consequência, o espetáculo toma conta da cidade e a sua respectiva 

arquitetura perturbando a leitura do lugar em favor das ilusões forjadas. Neste sentido, 

a questão cultural aparece como motivo para grandes empreendimentos que, sob o 

pretexto de revalorização histórico-cultural, mercantilizam um valor de uso civilizatório 

como a cidade. Ressalta o fato de que tais intervenções normalmente contam com o 

apoio da população, cansada de conviver com o abandono, a estagnação e a tragédia 
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urbana durante as décadas anteriores.... assim, a arquitetura do espetáculo se 

manifesta como um meio de prazer participativo transitório, de exibição e brilho 

superficial. Essa ideia se apoia no fato de que tais empreendimentos tem impacto nulo 

sobre a pobreza e demais déficits sociais. Assim, forjaram-se símbolos em torno do qual 

se construía uma ideia de “cidade como comunidade” (id ibid). 

 A cidade, a partir dos anos 1990, considerada como meio efetivo de geração de 

lucro, é assumida por grandes empresas e seus indispensáveis meios de mediação, 

incluindo arquitetos, impregnando a urbe de mesma paisagem comum. 

 Com relação ao projeto da cidade no Brasil, o artigo de Morgana Cavalcante8 

expõe e interpreta as opiniões e pensamentos de Ermínia Maricato, que consideram 

que a matriz modernista / funcionalista somente em parte se aplicou às nossas 

cidades, pois considerou estritamente a cidade formal ou legal, que nunca quis ver a 

cidade informal ou ilegal. Portanto, projeto incompleto e excludente e não 

transformador, pois nunca considerou área urbana como um todo. Importam-se ideias 

e projetos do primeiro mundo sem, entretanto, capacidade e vontade de interpretá-

los e adaptá-los ao nosso contexto, nem de concluí-los satisfatoriamente. Sendo 

notória a característica de possibilitar moradia (mesmo que precária), mas não direito 

à cidade. 

“O processo de urbanização será marcado fortemente por 

essa herança [latifúndio]. Embora a urbanização da sociedade 

brasileira se dê praticamente no século XX, sob o regime 

republicano, as raízes coloniais calcadas no patrimonialismo e 

nas relações de favor (mando coronelista) estão presentes 

nesse processo, a terra é um nó na sociedade brasileira... 

também nas cidades. A legislação é ineficaz, quando contraria 

interesses de proprietários imobiliários ou quando o assunto 

são os direitos sociais” (MARICATO, 2007:150). 

  Considera também a autora que a sociedade finge que não vê ou não tem 

conhecimento dos inúmeros problemas urbanos construídos pelo individualismo 

“invisível” que não se que ver. Desta forma, o coletivo é sempre ignorado, pelo 

posicionamento excludente da grande maioria, incluindo a exclusão territorial: “a 
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predação ambiental, com o processo de exclusão habitacional e assentamentos 

espontâneos e a escalada da violência, onde se acha mais intensa, segundo a autora, 

nas áreas da cidade de pobreza homogênea”.42 

 Para Ermínia, faz-se necessário plano de ação sem “investimentos orientados e 

controlados” (portanto, não plano diretor) para incluir a sociedade excluída em espaço 

democrático, que preveja fiscalização constante do uso do solo, e ações de caráter 

ambiental, econômico, de planos de habitação e infraestrutura urbana, além de 

consistente e compreensível sistema urbano de informação. 

“*...+ urbanização de favelas, requalificação de áreas 

degradadas, regularização urbanística e fundiária, assistência 

jurídica gratuita e novas formas de segurança na posse do 

imóvel, construções individuais ou coletivas com assistência 

técnica de arquitetos e engenheiros, abertura de canais 

participativos na gestão urbana, prevenção e recuperação de 

áreas de risco geotécnico, esgoto condominial, componentes 

pré-fabricados de argamassa armada para infraestrutura ou 

equipamentos coletivos, novas técnicas de urbanização de 

córregos a céu aberto, e, especialmente a perseguição a um 

novo arcabouço legal de planejamento urbano que inclui 

operações urbanas e zoneamentos especiais com finalidade 

social” (MARICATO, 2011:101). 

É indispensável, portanto, para a autora que se processe o pensar crítico sobre 

a cidade, em especial sobre a cidade periférica, para que se possa verdadeiramente 

formular estudo teórico sobre a metrópole, em área periférica do capitalismo, 

extirpando o retrógrado processo / procedimento da gentrificação8. 

 Considerando o grau de complexidade da situação urbana e da arquitetura no 

Brasil, buscamos aproximação com dois autores voltados para a educação – Anísio 

Teixeira por meio do artigo: "Educação e o mundo moderno" de Carolina Nery B. 

Gadelha, e Darcy Ribeiro pelo artigo de Lucas Fehr: "Porque voltar a Darcy Ribeiro". – 
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no sentido de melhor entender a contribuição da educação, tanto em sentido geral, 

quanto à educação/ formação do profissional arquiteto e urbanista. 

Para Anísio Teixeira, a democracia só pode ser instaurada pela “forte estrutura 

educacional que permita o desenvolvimento integral do cidadão e de uma nação 

moderna”.43 Esse pensamento sempre se embasou na liberdade, liberdade de criar e 

no despertar para o conhecimento, para a reflexão, para o pensar e para o fazer. Do 

contínuo diálogo entre a teoria e a prática, considerando sempre o respeito por parte 

do educador ao conhecimento e às metas do aluno (id ibid). Essa postura em nossa 

opinião constitui-se fundamental no aprendizado da arquitetura, tendo em vista as 

possibilidades inúmeras de se projetar / propor algo novo, baseado em 

fundamentação teoria, no contexto, entorno, tecnologia, programa, estética, ética, 

política, filosofia, sociologia, história. Sempre na busca do ver e do tentar entender 

inclusive as próprias inabilidades e jamais aceitar toda e qualquer invisibilidade.  

 Como a maioria dos autores, Anísio era de opinião que o Brasil “portanto, sofria 

uma espécie de atraso cultural e político, diante da modernidade, e por isso, era 

preciso sintonizar o país com a marcha da história” (id ibid). Para ele, a grande 

capacidade criadora da mente humana deveria ser inicialmente exercitada por meio de 

atividades escolares que extrapolassem os limites da sala de aula, então propõe o 

objeto arquitetônico denominado Escola Parque, que transcendia a sala de aula 

convencional, tendo o ensino / aprendizado, como abrigo, áreas diferenciadas além 

das convencionais. Para ele, a frequente mudança ampliaria sempre os limites da 

mente em direção à liberdade de pensamento, postura imprescindível ao ato de criar. 

“Anísio destaca ainda os dois aspectos fundamentais da 

liberdade: espontaneidade e tolerância do próprio pensamento, 

isto é, a liberdade de especulação intelectual e o da 

incorporação da ideia ao costume e a ação. Para haver 

liberdade, a condição inicial seria, portanto, a da autonomia 

dos grupos humanos que se desenvolvem à transmissão, 

progresso e aplicação do sempre renovado e ampliado saber 

humano” (id ibid).  
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O seu pensamento se traduziu nos espaços dos Centros de Educação Popular, 

consistindo-se em respeitável experimentação entre arquitetura e teoria de caráter 

social, onde o conhecimento e o interesse aluno seriam a grande alavanca para seu 

desenvolvimento e evolução, resultando, com grande possibilidade, em uma sociedade 

mais humana, igualitária, gentil e participativa. 

Darcy Ribeiro, conforme artigo de Lucas Fehr foi de opinião que o povo 

brasileiro só evoluirá efetivamente, quando compreender e não mais negar suas 

origens indígenas, negras e europeias, dissipando os ranços do processo arcaico de 

dominação e subjugo que sofreu a grande população dos menos favorecidos.   

“Convivem no Brasil o arcaico e o moderno, menos por 

conservadorismo de suas camadas mais populares, desejosas 

do novo, até porque ele trás a esperança de melhorias, mas 

mais pelo atraso destas e pela resistência de mudanças sociais 

das classes dominantes”.44 

Para Darcy, nosso processo de urbanização representa o caos, principalmente 

pela cidade, na história receber, sem cuidado e respeito, a população expulsa da área 

rural, fato que anarquiza a ocupação e os costumes urbanos.  

“No presente século, teve lugar uma urbanização caótica 

provocada menos pela atratividade da cidade do que pela 

evasão da população rural. Chegamos, assim, à loucura de ter 

algumas das maiores cidades do mundo, tais como São Paulo e 

Rio de Janeiro, com o dobro da população de Paris ou Roma, 

mas dez vezes menos dotadas de serviços urbanos e de 

oportunidades de trabalho” (RIBEIRO, 2006:194). 

 A população urbana na invisibilidade, sem cuidados e deixada à própria sorte 

vai se moldando de forma pragmática tanto em relação ao emprego quanto em 

relação à habitação e vai se marginalizando, principalmente por não obter acesso, por 

mais que tenha tentado, ao mercado formal. E assim, principalmente em São Paulo, 

pela falta de possibilidade de moradia, favelas se assentam em locais planos, em 

                                                           
44 FERH, Lucas. "Por que voltar a Darcy Ribeiro?". In: Cultura e Sociedade: O projeto: significado e valor 

- Relatório de Pesquisa – Artigos individuais, São Paulo: MackPesquisa, 2013. 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

81 

 

morros em áreas de risco, sofrendo o processo de gentrificação quando interessa à 

sociedade dominante. 

 Considerando as abordagens e reflexões de Renato Janine Ribeiro – contidas no 

artigo O projeto: interpretações e possibilidades do invisível de Luiz B Telles45 – 

relativas à cultura de nossa sociedade e ao projeto da própria sociedade, propomo-nos 

tecer comentários sobre relações entre algumas características explicitadas por Ribeiro 

com relação ao assunto e situações por nós vivenciadas no processo de projeto de 

arquitetura e urbanismo, especialmente no tocante à compreensão e leitura da 

arquitetura, quer sob o olhar do arquiteto, quanto do cliente. 

Se considerarmos as questões que envolvem o real e o 

dispensável, ou o substantivo e o adjetivo (de Janine Ribeiro) 

em uma sociedade que é ativa enquanto economia e passiva 

enquanto vida social, em que podemos identificar, por um lado, 

a postura do verdadeiro arquiteto no sentido da busca – por 

meio do projeto – das melhores soluções, do sonho, tendo 

sempre como fundamento a realidade, o “substantivo” – o 

lugar, o contexto, o embasamento teórico, as áreas de 

transição entre o público e o privado, o cliente como ser 

humano e social e sua possibilidade de evolução, programa, 

ambientação, atmosfera do espaço, tecnologia, construção, 

custos etc. – diante do cliente leigo em arquitetura, impregnado 

pelo contexto imposto pela mídia, segundo o qual o aparentar é 

mais importante que o ser, usando o espaço como elemento de 

referência de seu status social / econômico, como elemento do 

conjunto de aparências enganosas e do egoísmo dos universos 

particulares (id ibid).  

 Vamos, assim, pervertendo a arquitetura no sentido de que sua qualidade vai 

se impregnando de “tonalidades” diferenciadoras entre abastados e pobres, entre os 

cidadãos importantes e em ascensão e os desqualificados. Seguindo o traço cultural 
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segundo o qual, no processo evolutivo, os indivíduos em ascensão econômica são 

tendentes a esquecer do próprio passado e a abraçar de maneira infantil os simulacros 

da “atualidade adjetiva” dos frisos, terraços gourmet, suítes. Essa tendência pode ser 

constatada na maior parte dos edifícios comerciais e de serviços  

que se apresentam como inteligentes e sustentáveis, mas que demonstram 

incompreensões do que seja boa arquitetura, por exemplo, vedos (fechamentos) de 

alto custo que só permitem uso, junto às faces mais ensolaradas, pelo consumo 

exagerado de ar condicionado.  

O respeito à paisagem urbana como pressuposto na concepção dos grandes 

projetos das corporações / incorporações, de maneira geral, constitui-se em item não 

contemplado, e o lucro comparece como elemento mais cobiçado da trilogia dinheiro, 

sucesso e admirável reconhecimento diferenciado. 

No processo da construção, o reconhecimento das responsabilidades pelas 

empresas é difícil, pois novamente o lucro comanda o processo, e quase tudo se 

constrói sem a preocupação com a durabilidade e com o cumprimento das garantias. 

Mais uma vez prevalece a aparência sobre a qualidade. Isso também reflete a baixa 

pesquisa em tecnologia da construção e o emprego de mão de obra não qualificada. 

Tudo isso acontece e é demonstrado no desenho da cidade que evidencia 

explicitamente o antagonismo entre a sociedade e o social, entre o público e o privado 

no amplo sentido, entre a ação efetiva e a manutenção / perpetuação do “status quo”, 

da vigência. Para que o processo se desenvolva, é importante que a argumentação do 

profissional seja explicitada, de maneira simples, sincera e consistente ao cliente, de 

forma que o diálogo entre as partes se estabeleça e seja constante durante todo o 

processo. Do projeto à construção, da mudança à pós-ocupação. 

É preciso que o profissional arquiteto procure conhecer e respeitar os futuros 

usuários do espaço a ser proposto, compreender suas aspirações, condições e sonhos 

para que o diálogo sincero (e sem vaidade) se processe para a criação de abrigos 

eficientes e belos. O arquiteto, partindo dos desejos do cliente, deve buscar 

atmosferas espaciais que possibilitem plenamente a “morada” em futuro próximo, 

mas também e principalmente, lugares que despertem afetividade e evolução. Deve-
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se, em oposição ao que acontece em nossos dias, não permitir que o contato, a 

responsabilidade e a palavra sejam substituídos pelo contrato (id ibid). 

“Lidar com o outro é tratar com quem nunca conhecemos 

em seu íntimo, mas somente pela mostra externa; eis o que 

frustra, quando se tem o anseio do absoluto; e este é o desafio 

para quem mora em nosso mundo – saber que só criamos 

relações, só respeitamos o outro, quando aprendemos a 

conviver, isto é, a viver no relativo” (RIBEIRO, 2006:100).  

Temos, entretanto, grande dificuldade de entender e compartilhar a ética da 

responsabilidade, de entender a ação política além de sua redução em ato imoral ou 

amoral. Certamente há uma ética da política que se traduz em ética da 

responsabilidade. E então pergunta-se: E a ética das incorporadoras? 

A ética da responsabilidade, entretanto, demonstra a intenção no momento do 

ato de agir, porém a ação, sua parte intrínseca, vai expressar seus resultados no 

tempo, do curto ao longo prazo. É-se tão responsável pela ação como pelo seu 

resultado, no tempo. O olhar crítico deve permanecer presente desde a criação ao 

distanciamento reflexivo com relação ao resultado de sua implantação. 

“Cabe-nos, como profissionais, a aplicação do olhar crítico 

quanto às nossas ações, nosso conhecimento, conceitos, 

valores, bem como, quanto à ética e à política na ação do 

projeto e na ação da nossa vida. Cabe-nos, também, ponderar 

sobre a experiência positiva da perda, que com frequência 

acontece entre a e etapa de criação e do projeto, e a crítica à 

obra construída. Entre nós brasileiros, na maior parte das vezes, 

o objeto construído representa somente o que sobrou de uma 

ideia, de um sonho, de um projeto” (id ibid). 

O projeto de arquitetura, tal como o produzir arte, filosofia, literatura tem uma 

sublime relação com o sonho e com a ação. Nesse processo unimos a utopia do sonho 

e a responsabilidade da ação que se materializa pela construção. O pensar e o fazer 

que reúnem o passado, o presente e a possibilidade de futuro, sempre considerando o 
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ser humano e o objeto, o usuário e objeto arquitetônico, em constante autocrítica ao 

contexto.  

“Sonhar o novo: por que não?” ... no sentido de tomar 

distância do usual para procurar o inusitado” (RIBEIRO, 

2006:14). O inovar. O prazer da criação embasada. Em 

contraposição, o arquiteto que não cria, materializa cópia de 

modelos sem compreensão do contexto de origem e, portanto, 

sem apropriação / tradução para o outro contexto específico. O 

arquiteto e o ato imprescindível “do se debruçar no projeto” – 

situação em que o empenho é fundamental para um melhor 

resultado – contrapõem-se à nossa “dificuldade brasileira em 

lidar com o trabalho, com a demora, dilação (adiamento), 

frustração, em suma, com o tempo; ou ainda, com o outro, com 

o social” (RIBEIRO, 2006:99).  

O projeto arquitetônico, como toda manifestação artística tem um caráter 

político, pois demonstra ideais, anseios, posturas, expressão, intenções inclusive de 

diálogo / comunicação com o usuário e com o observador, espectador (id ibid).  

É político por essência, não sendo necessário engajamento de cunho partidário. 

A sinceridade do projeto, sua transparência ética, sua pertinência com relação ao 

entorno, à tecnologia, à geografia do lugar desbancam os simulacros da etiqueta, da 

aparência, da imagem enganosa e da arquitetura de “grife”. 

Entre nós multiplicam-se os vícios privados, nitidamente refletidos em nossos 

espaços públicos, em que a expressão “público” não mais significa de propriedade de 

todos, e sim terra de ninguém. Cada um cuida de seu espaço particular e não se 

preocupa com o espaço público. Finge que não o vê, como se fosse algo que não 

existisse. 

“Cada vez mais, os vícios privados estão-se multiplicando, 

em vez de engendrar benefícios públicos. ... os interesses são 

tão prosaicos que acabam liquidando aquele mínimo de poesia, 

seja ela lírica, seja ela épica, seja ainda dramática, que é 

necessário para termos elos sociais” (RIBEIRO, 2006:189). 
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No percurso da criação é preciso buscar novos caminhos, novas possibilidades, 

novas invenções sem o ranço do preconceito, do modismo, do simulacro, pois: 

“Não existem mais regras pré-definidas sobre como agir 

na profissão, no amor, nos tratos e contratos que firmamos, e 

que, sendo cumpridas, assegurariam o sucesso, ou pelo menos 

a certeza moral de haver agido bem. Precisamos, 

constantemente, inventar novas formas de ação e de 

associação. Deparamo-nos, vezes sem número, com a 

dificuldade, o imprevisto, o fracasso”  (RIBEIRO, 2006:216). 

 Finalizando, Renato Janine Ribeiro com linguagem rica, precisa e contundente 

e, ao mesmo tempo poética, simples e inteligível, escreve seu livro “A sociedade contra 

o social: o alto custo da vida pública no Brasil”, de modo a nos conduzir à reflexão 

sobre o nosso País, sobre a política e a nossa sociedade, sobre a nossa vida e o nosso 

proceder público como cidadão e ser político. Deixa claro que a maioria de nós não se 

manifesta contra o projeto construído de nossa sociedade, baseado prioritariamente 

na economia, sob a influência da mídia que camufla os valores reais em prol dos 

simulacros da aparência, do poder e do sucesso, e que menospreza deliberadamente o 

que se conota por “social”, ou seja, o setor considerado improdutivo, passivo. O mal 

necessário da sociedade ativa. 

“Mostra-nos que não nos vemos como cidadãos partícipes 

das decisões do País, imbuídos verdadeiramente do sonho 

embasado, do aprimoramento, da evolução, elementos 

indispensáveis à construção de um futuro melhor para todos. 

Ainda não consideramos adequadamente a Ética da 

Responsabilidade em nossa vida, como base de discurso 

verdadeiro da participação cidadã individual, social e política” 

(id ibid).  

A Ética da Responsabilidade que deve transcender a política e orientar a ação 

de cada indivíduo no processo da própria vida, de forma que esse procedimento se 

torne regra geral através de seu exercício pleno e natural, impregnado de olhar crítico, 
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de aprendizagem e da prática da “abertura pessoal” em todos os sentidos, ou seja, o 

viver a vida como uma sequência ininterrupta de atos políticos. 

Tendo em vista essa radiografia política do Brasil, torna-se mais compreensível 

– porém não aceitável – a relação arquiteto–urbanista e o cliente totalmente 

embebido pelas aparências, pelas grifes, modismos, pela busca fatal do sucesso e, 

portanto, passivo com relação à injustiça social politicamente imposta. O projeto de 

sociedade modela, com exceções, os projetos de arquitetura e urbanismo tendo por 

testemunha a metrópole contemporânea do terceiro mundo que expõe como motivo 

de orgulho e “progresso” áreas habitadas e/ou usadas por grupos com alto poder 

aquisitivo, dotadas de boa infraestrutura, arquitetura à la clássica ou “visagista”,  com 

adequados equipamentos e mobiliário urbanos, bom policiamento, e, esconde e finge 

que não vê as únicas possíveis apropriações e ocupações de território feitas pelos 

cidadãos de quase nenhum poder aquisitivo: cortiços, ocupações clandestinas das 

favelas, dos mananciais e das áreas de risco. Enfim, os territórios ocupados pela 

subvida, pela subcidadania. A injustiça social, entretanto, mesmo com toda 

camuflagem se revela pelo abismo entre as vidas e os poderes aquisitivos de “seus 

cidadãos”. 

Lembrar da ditadura, da repressão, do tolhimento da liberdade e dos projetos de 

arquitetura, que pela ignorância dos militares com relação ao assunto, propunham 

espaços de liberdade. 

 Visível não identificado e visíveis pretensamente invisíveis são situações e 

condições que construímos em nossa ainda incompreendida sociedade. 
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Resumo 

O presente artigo se apresenta como parte dos resultados da pesquisa 

intitulada – Cultura e Sociedade: O projeto: significado e valor, realizada no Mestrado 

de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade Presbiteriana Mackenzie. De acordo com 

o foco da pesquisa – a relação entre teoria e projeto, a partir de um olhar sobre 

pensadores brasileiros - buscamos construir um marco referencial que aproxime 

teorias formuladas em outras áreas do conhecimento, no tocante a cultura e 

sociedade, ao saber arquitetônico especialmente ligado ao desafio do projeto da 

cidade contemporânea.  

Este trabalho, portanto, se propõe a analisar um destes pensadores, Anísio 

Teixeira, a partir de textos que exemplifiquem como o educador entende e relaciona o 

indivíduo, a sociedade e a educação, com ênfase na liberdade, e na construção de uma 

sociedade democrática que só pode ser concebida, em sua visão, a partir de uma forte 

estrutura educacional que permita o desenvolvimento integral do cidadão e de uma 

nação moderna. 

Palavras-chave: cultura, sociedade, liberdade, democracia, cidadania, 

arquitetura, projeto, educação. 
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Introdução 

Muitos são os escritos sobre Anísio Teixeira, especialmente na historiografia 

educacional brasileira, na qual é ressaltado como educador ativo e reformador, no 

entanto, aqui nos interessa discutir também o seu papel como pensador, construtor 

teórico, como estudioso da sociedade brasileira e entusiasta de um projeto de nação 

que passa indissociavelmente pela educação e formação do cidadão. 

Os textos escolhidos para o estudo proposto fazem parte do livro Educação e o 

Mundo Moderno, coletânea que reúne doze ensaios publicados entre 1953 e 1964, 

nos quais dedicamos especial atenção a temas como a defesa da democracia e da 

liberdade, da compreensão da importância da educação na construção de uma 

sociedade e da crença no potencial da ciência que em muito podemos atribuir a 

interpretação da obra do filósofo americano John Dewey, do qual se tornou seguidor e 

difusor de suas ideias.   

Para desenvolvermos este trabalho serão relacionadas às ideias e teorias 

encontradas nos textos de Anísio Teixeira aos temas foco desta pesquisa: Cultura e 

Sociedade, Teoria e Projeto, de modo a extrairmos do pensamento do autor 

contribuições que estabeleçam um diálogo com o projeto da cidade contemporânea 

através de um melhor entendimento da formação da sociedade em que vivemos e dos 

objetivos que pretendemos alcançar como colaboradores na construção de uma 

cidade mais humanizada e acolhedora.  

 

Sobre o autor 

Anísio Spínola Teixeira nasceu na Bahia, na cidade de Caetité, em 1900. Sua 

família tinha propriedades de terra e prestígio político consolidado. Foi educado em 

um colégio jesuíta e formou-se em Direito em 1922.  

Em 1924 assumiu o cargo de Diretor da Instrução Pública da Bahia, a convite do 

então governador Francisco Marques de Góes Calmon, tendo sido a atuação nesse 

cargo o primeiro passo na construção da sua carreira como educador.  
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Anísio é conhecido por sua importante ação no cenário educacional brasileiro, 

tendo dedicado grande parte de sua vida à luta por uma escola pública laica e de 

qualidade para todos. 

Seu interesse pela educação o levou aos Estados Unidos, onde realizou o 

Master of Arts em Ciência e Educação no Teachers College da Columbia University, lá 

conheceu a vida social e cultural americana e suas instituições educacionais, além de 

ter tido a oportunidade de entrar em contato com as teorias de John Dewey e William 

H. Kilpatrick, que muito influenciaram as ideias educacionais no mundo na primeira 

metade do século 20.  

De acordo com Souza e Machado (2010), a trajetória de formação intelectual 

de Anísio foi marcada por duas referências decisivas: a escolástica, presente na 

pedagogia jesuítica, durante o período de estudos nos colégios da Companhia de 

Jesus, na Bahia e o pragmatismo norte-americano de John Dewey.   

Bortoloti e Cunha (2010) apontam a passagem de Teixeira pelos Estados Unidos 

como grande responsável por uma profunda transformação em seu pensamento, 

através da introdução do pragmatismo de Dewey em sua formação, que foi para ele 

fonte de respostas às inquietações não solucionadas por seus valores do catolicismo 

jesuíta, que adotara desde a infância. O momento histórico vivido pelo mundo, e 

particularmente pelo Brasil, favoreceu a construção desse novo modo de pensar. No 

período entre o final dos anos 1920 e o início dos anos 30, os regimes totalitários, o 

fascismo e o comunismo, adquiriam força em vários países. No Brasil, cujo período 

republicano havia começado em 1889, o sistema político exibia claros sinais de 

esgotamento. O panorama nacional e internacional era de transformação e incerteza, 

colocando em dúvida tudo o que era tido como correto e incontestável até então. 

Contudo, o pragmatismo Deweyano encontrou no Brasil campo fértil, já que os 

intelectuais brasileiros estavam mobilizados em busca de soluções modernizadoras 

para a sociedade, desde o final do período monárquico.  

Neste contexto Anísio tornou-se seguidor das ideias de John Dewey, que como 

descreve Nunes (2010) era um crítico contundente dos impasses da democracia na 

sociedade americana, um colaborador direto de instituições instaladas no meio da 

população pobre e imigrante com objetivos filantrópicos e educativos, um pensador 
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que denunciava, nos Estados Unidos, que a ameaça da democracia não estava fora do 

país, mas dentro dele: nas atitudes pessoais e nas instituições. A pedagogia de Dewey, 

que tanto o inspirou, de acordo com Bortolori e Cunha (op. cit.), propunha o constante 

contato entre teoria e a prática e entendia a atividade do aluno como elemento 

central da aprendizagem. Teixeira compreendeu que a pedagogia Deweyana tinha 

bases em uma filosofia que possuía papel ativo na vida social e política e buscava 

assumir a responsabilidade de contribuir para o desenvolvimento da democracia e 

para a formação de cidadãos dotados de uma mentalidade moderna e científica, 

aberta à mudança e à cooperação. Contudo, o pragmatismo deweyano foi para Anísio 

inspiração, que combateu a improvisação e o autodidatismo, permitiu-lhe 

operacionalizar uma política e criar a pesquisa educacional no país (NUNES, 2010).  

Como assinala Souza e Machado (2010), é importante estabelecer um paralelo 

entre os Estados Unidos de John Dewey e o Brasil de Anísio Teixeira naquele 

momento. Os Estados Unidos um país já industrializado, encontravam-se em estágio 

avançado do capitalismo industrial, viviam a crise desse processo que provocou 

desemprego e estagnação econômica. Do outro lado, o Brasil estava na chamada 

“república velha” ou “primeira república”, fundamentada na política oligárquica, refém 

das elites que faziam da democracia um ideal distante da vida política. De economia 

baseada fortemente na agropecuária, era ainda um país rural, distante do ideal de 

industrialização, considerado por Anísio como sinônimo de modernidade. Na visão de 

Anísio, o Brasil, portanto, sofria uma espécie de “atraso cultural e político”, diante da 

modernidade, e por isso, era preciso sintonizar o país com a “marcha da história”.  

A concepção política de Anísio Teixeira sempre despertou controvérsias, sendo 

visto como “comunista” pelas autoridades governamentais. Nos regimes totalitários 

vividos pelo Brasil no século XX, nas ditaduras Vargas e militar, foi obrigado a entregar 

seus cargos na educação pública. Por fazer uma opção clara pela democracia, Anísio 

Teixeira não compactuava com o totalitarismo político (SOUZA; MACHADO, 2010). 

Sendo assim, entre os anos de 1937 e 1945, período da ditadura, Teixeira permaneceu 

afastado da vida pública, dedicando-se à tradução de livros e a atividades comerciais 

em seu estado natal.  

Com o fim da ditadura, Teixeira retomou as atividades públicas, tendo sido 

Secretário da Educação e Saúde da Bahia, cargo que ocupou entre os anos 1947-1950. 
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Nessa ocasião, fundou o Centro Educacional Carneiro Ribeiro que ficou conhecido 

como Escola Parque, um dos símbolos de sua atuação educacional. Através deste 

projeto buscava atingir uma educação ampla, com acesso as classes mais populares, 

procurando oferecer à criança uma educação ativa e integral, a formação de um 

cidadão completo. Esse modelo configurou-se uma experiência inédita nos anais 

brasileiro da Educação, seguindo as mais modernas teorias educacionais da época, 

especialmente as de John Dewey. 

No início dos anos 1960 Teixeira participou da concepção e administração da 

Universidade de Brasília, da qual foi reitor até 1964, ano em que, mais uma vez, foi 

afastado da vida pública em virtude de um golpe de estado comandado por militares.  

Como vimos, Anísio foi uma figura das mais importantes no cenário da 

educação brasileira, e atribuía uma profunda ligação entre educação, formação 

cultural e construção social, sendo portanto este o viés que procuraremos discutir na 

análise que se segue. 

   

Cultura e Sociedade no pensamento de Anísio Teixeira 

“Toda verdadeira crise humana é uma crise de 

compreensão do presente, (...). Cabe-nos (...) tornar o presente 

compreensível, a despeito das contradições, por intermédio do 

que chamamos de cultura”.46 

Um dos elementos constituinte da nossa sociedade de maior força 

modificadora é sem dúvida a educação, justifica-se, portanto, a importância do autor 

em questão para o entendimento da cultura e sociedade brasileira a que nos 

colocamos em busca.  

Para apresentar o pensamento de Anísio Teixeira foram escolhidos alguns 

textos específicos que se relacionam ao foco de nossa pesquisa e nos ajudam a iniciar 

uma análise ainda que sem a pretensão de aprofundamento, mas que possa apontar 

algumas ideias a respeito do entendimento do autor referente a cultura e sociedade 

brasileira e das propostas que desenvolvia em favor da liberdade e democracia através 
                                                           
46

 Anísio Teixeira. Educação no Brasil. São Paulo, Editora Nacional, 1969, p. 367-385 
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da educação perpassando pela arquitetura, na intenção de discutir as possibilidades de 

aproximação entre a compreensão da sociedade e o fazer arquitetônico.  

Para iniciarmos essa exposição, recorreremos ao texto intitulado “O espírito 

científico e o mundo atual”, onde o autor percorre uma narrativa historiográfica, 

descrevendo a progressiva construção do pensamento científico, considerando desde 

o chamado "milagre grego", até a avaliação de alguns aspectos encontrados como 

resultando da aplicação da ciência no mundo atual, e a condição que esses resultados 

impõem ao cidadão de modo individual e coletivo.  

Apresenta um panorama evolutivo do desenvolvimento do pensamento 

científico, desde a grande contribuição Grega, com a tomada de consciência da 

capacidade criadora da mente humana, chegando a recente fase de superação do 

desenvolvimento humano com a unificação dos dois processos imemoriais do saber – 

o saber prático (empírico) e o racional (especulativo).  

De acordo com Smolka e Menezes (2000), a partir da compreensão absorvida 

através da genealogia do pensamento racional e da ciência, o autor analisa a 

contemporaneidade levando em consideração a necessidade de se retomar fios 

históricos rompidos, no momento da desaceleração do desenvolvimento do 

pensamento racional que teria ocorrido na idade média, buscando prosseguir com a 

trajetória do pensamento racional, saindo do imobilismo medieval que sobrevivera em 

algumas sociedades forjadas pela cultura da Contrarreforma, tendo como referência 

direta o Brasil.  

Questiona a permanência do pensamento dualista entre teoria e prática, o 

racional e o empírico, o manual e o intelectual e entre o útil e o espiritual, e o fato de 

não haver se processado ainda a união entre artes plásticas e as artes do saber 

racional.  

Apesar de visualizar tal tendência, apresenta o desenvolvimento do 

conhecimento científico e o aparecimento das tecnologias científicas como 

responsáveis por promover o início da integração dos dois métodos de saber em um 

único método – o científico.  
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Anísio entende que as ciências devem ser aplicadas não só no mundo físico, ou 

no mundo dos fatos, mas também ao mundo dos valores, que os saberes, referentes a 

essas duas esferas, se tornarão mais eficazes e frutuosos se relacionando entre eles.  

Defende a generalização do método científico a todos os aspectos da vida atual, 

como método permanente de revisão e auto-correção, que forneçam as bases para 

que o homem não só oriente o progresso material, como também o faça em suas 

escolhas no “mundo dos valores”, do saber moral e social. 

Destaca a força da atitude individual como possibilidade de resistência eficaz da 

ordem estabelecida pelo regime político, demonstrando a necessidade de “que não se 

sinta ele (o homem) utilizado nem pelo estado, nem por oligarquias, nem por outrem – 

mas livre em sua devoção, em seu trabalho, em sua vida, nesta medida, se sentirá 

responsável como tal um ser social e moral”, apresentando a ciência como o meio de 

nos conduzir a liberdade. 

O autor acredita em um momento de transformação, onde deve-se aproveitar 

o período de liberdade para uma tomada de consciência e uma nova superação no 

desenvolvimento humano, tempo para a consagração da visão prática da vida – com os 

controles científicos que lhe permitam dirigir o mundo material e lhe comecem a dar 

efetivamente o controle do mundo social e moral. 

Porém, em meio a esta fase vista como de grande potencial de mudança, Anísio 

enxerga que o próprio vigor desta transformação em curso, leva muitas pessoas a 

voltar às costas as conquistas já admitidas na humanidade, e aponta perigos na 

marcha livre do pensamento. 

“Estamos, com efeito, em uma fase de exploração dos 

resultados da ciência... deslumbrados com as possibilidades da 

produção, estamos a explorá-la anárquica e 

extravagantemente; deslumbrados com as possibilidade da 

comunicação, estamos a utilizá-la para fraudar a verdade, 

vender tolices, editar comercialmente o espírito humano, 

levando-a à busca inteligente de falsos confortos e de formas 

elementares e gregárias de inépcia coletiva.” (TEIXEIRA, 2006) 
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Afirma, contudo, que nada disto é produto da ciência, mas sim o resultado dos 

que a exploram, e que com os novos poderes de que o homem moderno se vê 

possuidor, sua prodigiosa economia e a imensa praticabilidade de tudo e qualquer 

projeto material, tudo isso resultado do conhecimento científico, é possível uma visão 

otimista acerca do tempo presente.  

“Temos motivo de esperar que as coisas não sucedam 

pelo pior, mas que se conjure o imenso poder dos fortes com a 

imensa aspiração dos fracos, levando-nos a uma cooperação 

nova ou de nova espécie, para uma ordem mundial mais justa e 

mais equitativa.” (TEIXEIRA, 2006) 

Prosseguindo, se pergunta se esse mesmo clima promissor que vislumbra ao 

mundo de uma maneira geral pode ser também atribuído ao indivíduo de forma 

singular, demonstrando a perspectiva de um período em que o indivíduo se sente 

perdido, podendo desenvolver um estado de espírito ou de raiva impotente ou de 

indiferença passiva, ambos perigosos e talvez fatais para a civilização, encarando estas 

considerações como o ponto crucial e realmente perigoso do momento histórico.  

“O progresso científico criou técnicas de trabalho de 

caráter mais coletivo do que individual; tornou possíveis 

imensas concentrações humanas; propiciou, pelo transporte 

fácil, organizações de imensa amplitude e, de modo geral, está 

unificando as nações e, sob certo aspecto, o mundo inteiro, em 

uma gigantesca organização, manipulada por governos de 

pessoas, transformadas, assim, em seres extremamente 

poderosos (...) O cidadão passou a se sentir emaranhado em 

uma ordem tão complexa e de dinâmica tão remota para ele, 

que não consegue perceber o valor da sua atuação, individual 

ou de sua participação... assumindo então uma atitude de 

indiferença e irresponsabilidade, cujas consequências não 

podem deixar de serem maléficas para a sua conduta individual 

e coletiva. Por outro lado, os governos e as forças econômicas, 

transformados em forças poderosíssimas, também entraram a 
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agir com certa irresponsabilidade, consequência, inclusive, de 

um real e fundamental estado de ignorância, em relação aos 

problemas que a nova ordem suscitou e suscita.” (TEIXEIRA, 

2006) 

Suas observações, de acordo com Smolka e Menezes (2000), procuram dar 

visibilidade aos detalhes de uma sociedade que vinha “funcionando” a partir da 

estruturação irracional de sua vida material, destacando características peculiares da 

sociedade brasileira que contribuíam nesse processo.  

“Afinal de contas, tratava-se de uma concentração 

geográfica monumental cujas instituições mais longevas 

presentes na configuração do Estado-nação haviam sido a 

grande propriedade e a escravidão. Para além, a margem, ao 

lado das marcas do trabalho escravo e do latifúndio restava 

uma sociedade que se configurava numa realidade material 

própria, compreensível apenas se entrevista de perto”. 

(SMOLKA e MENEZES) 

Anísio reitera permanentemente em sua obra as ideias de mudança e 

modernização, reconhecendo que permanece na sociedade uma vida material que se 

contrapõe a vida econômica.  

No texto “Mudar característico da cultura contemporânea” o autor retrata a 

característica peculiar da cultura contemporânea que inaugura um novo tipo de 

tradição no comportamento do desenvolvimento da mesma, a mudança.  

Ao contrário da sociedade anterior a civilização industrial, em que a cultura 

tinha por princípio a sua conservação, e daí o surgimento de instituições como a 

escola, responsável por preservar e transferir a cultura para as gerações futuras, a 

nova civilização institucionalizou a modificação e orgulha-se de mudar, onde o maior 

episódio de nosso tempo é o da competição entre as grandes nações da terra na 

corrida de progressos e inovações.  

“No mundo em movimento e em transformação, como o 

nosso, segundo ele, ‘a atividade é sempre uma aventura no 
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desconhecido’ e os que esperam um mundo seguro e certo 

para serem felizes, terão frustradas as suas esperanças. Com 

isso, o homem deveria abandonar o seu ‘hábito de segurança e 

de certeza’, o substituindo pelo ‘sentido dinâmico da nova 

ordem em que vive’ e ficando a altura de suas ‘próprias 

criações’. A luz dessa nova realidade, deveriam ser revistos 

princípios que regulam a conduta humana, fundando a moral 

no mesmo experimentalismo que garantiu o progresso das 

demais ciências, e na busca constante em conferir sentido e 

significação a atividade.” (PAGNI, 2000) 

Para ele, essa abertura de possibilidade de frequente mudança nos conduziria a 

liberdade de pensamento, demonstrando a sua esperança e confiança atribuída ao 

tempo presente, chegando a nominar o momento de “a revolução das expectativas”. 

Assim, no intuito de valorizar essa qualidade, a tarefa do educador passaria a ser a de 

transmitir o gosto e o hábito por uma cultura dominante consciente e mutável, em 

oposição à fácil cultura anterior inconsciente e uniforme, que enaltecia a conservação 

do pensamento em uma atitude de “paixão e estreiteza”. 

Mostra por outro lado, o perigo desta civilização, que mais ainda do que ser 

puramente mecânica pode lançar o homem em estados jamais vistos de passividade, 

ou sua contrapartida a excitação vazia. Para ele, somente a educação e cultura 

poderão salvar a humanidade, e portanto,  a batalha educacional será a grande batalha 

do dia de amanhã. 

 

Teoria e Projeto 

Encontramos no discurso de Anísio Teixeira e em suas teorias político-

pedagógicas, como afirma Smolka e Menezes (2000), um modelo ou projeto de nação 

a que se pretende alcançar, independente e soberana, através do que entendia como 

o “mundo moderno”, que tem na ciência, na indústria e na democracia a sua principal 

base de sustentação, e onde a democracia, por sua vez, só poderia ser conseguida 

através de um projeto educacional consistente.  
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Os temas liberdade e democracia atravessam todo o raciocínio conduzido por 

Teixeira e são de extrema importância para compreender a sociedade a que aspirava 

ajudar a desenvolver e o modo como o autor relaciona a sua teoria educacional como 

forma de alcançar esses objetivos sociais.  

No texto “A universidade e a liberdade humana” Anísio expõe a sua concepção 

de liberdade, demonstrando a necessidade de se conciliar interesses individuais e 

exigências sociais. Para ele, indivíduo e sociedade não podem ser dissociados e, 

portanto, deve equilibrar os interesses de ambos em uma harmoniosa combinação 

entre liberdade e igualdade.  

Como denota Chaves (2000), a liberdade, na visão de Teixeira, indica um estado 

em que o homem deve ser considerado em sua singularidade, todavia, a igualdade 

pressupõe uma relação do homem na qualidade de um ser social, que possui 

obrigações com os demais indivíduos e com um projeto social comum, de modo que se 

possa construir uma sociedade democrática.  

Anísio destaca ainda os dois aspectos fundamentais da liberdade: 

espontaneidade e tolerância do próprio pensamento, isto é, a liberdade de 

especulação intelectual e o da incorporação da ideia ao costume e a ação. 

De acordo com Teixeira, a história da liberdade humana está sempre oscilando 

entre esses dois polos, um sobre o aspecto puramente individual da liberdade e o 

outro baseado na reforma social, que por sua vez, se opera com a supressão da 

liberdade individual. Para haver liberdade, a condição inicial seria, portanto, a da 

autonomia dos grupos humanos que se desenvolvem à transmissão, progresso e 

aplicação do sempre renovado e ampliado saber humano.  

“Anísio Teixeira tenta entrelaçar a liberdade do gozo 

privado com a liberdade de participação na esfera política, 

mesclando o bem para o indivíduo com o bem para os 

membros da sociedade como um todo. Para Anísio Teixeira, é 

chegada a hora do fim dos dualismos. Isso significa pensar 

indivíduo/sociedade e indivíduo/natureza sob o ponto de vista 

constitutivo.” (CHAVES, 2000)   



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

103 

 

A liberdade é consensualmente item fundamenta na democracia, tema que 

discute em seu texto - “Democracia e Educação” - nele Teixeira define o que seria a 

sociedade moderna, a sociedade democrática e a escola democrática.  

Teixeira explica que sociedade moderna seria uma “constelação de 

sociedades”, que além da estratificação social, definida pelas “classes” abriga 

sociedades menores – que seriam os grupos representados pela família, companheiros 

de escola, companheiros de trabalho, clubes, etc. A sociedade democrática seria a 

sociedade com o máximo de interesse comum entre todos os grupos constituintes. A 

escola democrática, por sua vez, seria o elemento fundamental na construção da 

democracia, seria o lugar onde se colocaria em prática o ideal democrático como 

“atitude fundamental do professor, do aluno e da administração”. 

Segundo Cunha47, o mundo que Anísio qualifica como “moderno” é o mundo 

do pós-guerra, no qual há a necessidade de dialogar com os defensores de uma ciência 

que se tornou desumanizada e desumanizadora. Pagni (2000) completa dizendo que 

para Anísio, o problema democrático seria o de restaurar a “integração física e 

mecânica que o industrialismo provocou, em uma base de solidariedade social, em que 

se dê inteligente e perfeita intercomunicação de todos os membros”.    

A partir da definição destes conceitos chave, o autor se propõe a analisar o 

processo educativo necessário para a escola democrática, que seria o meio de conduzir 

a sociedade à democracia.  

Para o autor a escola democrática ou para todos, deve cumprir um papel mais 

amplo na formação da sociedade, esta escola não deve se destinar a oferecer uma 

educação suplementar e especializada, mas a “própria educação comum”, que 

anteriormente era espontaneamente adquirida, através da família e da participação 

social, além disso, deve desenvolver uma nova mentalidade baseada no 

experimentalismo, estendendo-a aos valores morais e a conduta humana.  

O autor destaca ainda a importância da coletividade na construção da 

sociedade democrática, de modo que, o indivíduo – em si – seria apenas “necessidade 

e impotência” e que o “saber” constitui-se no conjunto de conceitos e operações que 

                                                           
47 CUNHA, Marcus Vinicius. Diálogos de Anísio Teixeira. Texto de apresentação do livro de Anísio 
Teixeira, Educação e o mundo moderno.  
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se destinam a sanar tais necessidades, através da “manipulação acertada e adequada 

das coisas e pela cooperação com os outros”. Completa dizendo que “toda ação 

humana é uma ação associada” e que a “individualidade não é algo a opor aos outros, 

mas a realizar-se pelos outros, tendo apenas um sentido que é o da medida de sua 

responsabilidade para como o grupo e para consigo mesmo.” 

Para atingir o ideal de sociedade democrática, a escola como instrumento 

fundamental, deveria representar uma “comunidade em miniatura” e a experiência 

escolar em experiência da democracia por excelência.  

“A escola se faz um pequeno ideal de vida comunitária, 

com um plano de atividades em que o rigor exato do trabalho, 

a doce intimidade da família e a alegre animação do clube se 

casam, para produzir um ambiente capaz de conduzir com o 

êxito a aventura do saber, do progresso social e da igualdade 

humana, que é a própria aventura da democracia.” (TEIXEIRA, 

2006) 

Defende o fim de aspectos como os de isolamento e segregação que acredita 

serem estimulados na escola tradicional. “O saber e o trabalho ensinados como forma 

de comunidade... não isolam nem segregam, mas aproximam, unem e integram os 

homens” (TEIXEIRA, 2006).  

A teoria pedagógica de Anísio foi transportada para a arquitetura escolar 

através da implementação dos Centros de Educação Popular, que compreendiam as 

escola-classe e escola-parque, uma importante experiência da integração entre teoria 

social e arquitetura. Para o autor, a edificação escolar constituía-se em um dos mais 

complexos conjuntos de arquitetura, na medida em que nela deveria se incluir: 

 “(...)os elementos de residência humana, dos serviços de 

alimentação e saúde, dos esportes e recreação, da biblioteca e 

museu, do teatro e auditório, oficinas e depósitos sem falar no 

que lhes é privativo, ou seja, as salas de aula e laboratórios. A 

arquitetura escolar, por isso mesmo, inclui todos os gêneros de 

arquitetura. É a escola, na verdade, um lugar para aprender, 

mas aprender envolve a experiência de viver, e deste modo 
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todas as atividades da vida, desde as do trabalho até as de 

recreação e, muitas vezes, as da própria casa.” (TEIXEIRA, apud. 

DÓREA, 2000) 

“A arquitetura escolar deve assim combinar aspectos da 

‘escola tradicional’ com os da ‘oficina’, do ‘clube’ do esporte e 

do recreio, da ‘casa’, do ‘comércio’, do ‘restaurante’, do 

‘teatro’, compreendendo, talvez, o programa mais complexo e 

mais diversificado de todas as arquiteturas espaciais.” 

(TEIXEIRA, apud. DÓREA, 2000) 

É possível verificar em Anísio, a importância dada ao papel do ambiente nas 

transformações educacionais que pretendia e consequente formação do indivíduo, 

acreditava que o interesse do estudante deveria orientar o seu aprendizado num 

ambiente de liberdade e confiança mútua entre professores e alunos, em que esses 

fossem estimulados a pensar e julgar por si mesmos, em “instituições conscientemente 

planejadas para educar”.  

“Teixeira era consciente de que nada adiantava executar 

belos prédios escolares sem que ao mesmo tempo não se 

renovasse a pedagogia, mas acreditava na capacidade 

“redentora” da arquitetura, enquanto motor impulsor e de 

incentivo para reformas “comunicar a educação pela 

educação”, para ele, sem instalações adequadas ao programa 

educacional, torna-se inviável a realização de todos os demais 

planos de ensino.” (BUTIKOFER e OLIVEIRA, 2005) 

A escola pretendida por Teixeira defendia a formação em tempo integral, 

através da experimentação, de formação de hábitos de pensar, hábitos de fazer, de 

trabalhar, de conviver e participar de uma sociedade democrática, como dito, a escola 

deveria ser uma miniatura da sociedade, e portanto, como especifica Rocha (2011), 

essencialmente regional, enraizada no meio local, dirigida e servida por professores da 

região, identificada por seus costumes.  
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“... A escola primária seria dividida em dois setores, o da 

instrução, propriamente dita, ou seja, o da antiga escola de 

letras, e o da educação, propriamente dita, ou seja, o da escola 

ativa. No setor instrução, manter-se-ia o trabalho convencional 

da classe, o ensino de leitura, escrita e aritmética e mais 

ciências físicas e sociais, e no setor educação as atividades 

socializantes, a educação artística, o trabalho manual e as artes 

industriais e a educação física. A escola seria construída em 

pavilhões, num conjunto de edifícios que melhor se ajustassem 

às suas diversas funções.(...) Fixada, assim, a população escolar 

a ser atendida em cada centro, localizamos quatro pavilhões, 

como este, para as escolas que chamamos de escolas-classe, 

isto é, escolas de ensino de letras e ciências, e um conjunto de 

edifícios centrais que designamos de escola-parque, onde se 

distribuiriam as outras funções do centro, isto é, as atividades 

sociais e artísticas, as atividades de trabalho e as atividades de 

educação física...”(TEIXEIRA, 1977, apud. DÓREA, 2000) 

Através do empenho de Anísio Teixeira novas escolas foram criadas e foi 

lançada uma nova luz sobre a arquitetura escolar desses espaços, a escola passou a 

incorporar novos ambientes em seus programas, especialmente no que se refere as 

“áreas livres”, estas surgem como uma possibilidade de educação não formal, algo tão 

preconizado atualmente quando se fala em “novas” concepções em ensino, 

aprendizagem e ambiente escolar, além disso, esses espaços permitiam uma 

articulação com o bairro e com a cidade, outra condição amplamente difundida no 

pensamento contemporâneo.   

É importante destacar que embora Anísio não tenha atingido plenamente os 

seus objetivos, ou possa ter cometido equívocos, a aproximação de sua teoria ao 

pensamento arquitetônico se apresenta como um exemplo de possibilidade real, que 

deve ser melhor pesquisada e analisada como contribuição importante no domínio da 

disciplina arquitetônica e de diversos ramos das ciências sociais.  
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Conclusão 

Através de suas propostas educacionais Anísio Teixeira buscou apresentar 

soluções para as questões sociais e filosóficas que aborda em seu discurso, como a 

democracia, a liberdade e o conhecimento, construindo um projeto a luz da filosofia 

Deweyana, que acreditava poder contribuir na reorientação da conduta humana e 

para a formação de uma mentalidade mais condizente com a atitude filosófica e 

científica moderna.  

A Anísio podemos recorrer em busca de ponderações que ficaram pra trás, 

tentando vislumbrar em suas ideias e crença em um projeto de nação que se perdeu, 

de uma sociedade mais humana e igualitária, de uma cidade mais gentil e participativa.  

Deste modo, sua presença em nosso estudo se configura uma importante 

contribuição na discursão que estabelecemos sobre as inquietações que se 

apresentam na sociedade contemporânea, atormentada pelas novas relações espaço-

tempo, pela diversidade social, pela aglomeração, por embates entre o público e o 

privado, entre a cultura e o fazer cotidiano, a exclusão e segregação, da tecnologia 

frenética, da espetacularização, etc., e que se constituem como o grande desafio para 

uma arquitetura socialmente responsável e democrática. 
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Resumo 

Nesse artigo-resumo se propôs a fazer um extrato da obra de Darcy Ribeiro, “O 

povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil”. Buscou-se fidelidade ao texto, e, 

portanto, foram inseridos, excetuando-se a conclusão, apenas alguns comentários e 

textos-conectores das ideias expostas naquela obra.  Darcy nos trás uma obra 

poderosa, que identifica já nas origens do povo brasileiro, especificamente nas 

matrizes indígenas, negra e europeia, e no seu desenvolvimento, a força (positiva) da 

mestiçagem, mas também as causas das mazelas que afligem o Brasil. Nos trás que 

desse processo, pela mestiçagem, surgiu um povo novo, ‘uma nova Roma’, fruto da 

fusão daquelas culturas e diferente de tudo que existia no mundo, mas nos mostra 

também o processo arcaico de dominação a que a população menos favorecida foi 

historicamente e cruelmente subjugada.  Dá-nos, enfim, e apesar disso, uma visão de 

otimismo em relação às possibilidades de um destino nacional melhor. 
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"Fracassei em tudo o que tentei na vida. 
Tentei alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. 

Tentei salvar os índios, não consegui. 
Tentei fazer uma universidade séria e fracassei. 

Tentei fazer o Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. 
Mas os fracassos são minhas vitórias. 

Eu detestaria estar no lugar de quem me venceu"  
(Darcy Ribeiro) 

 

Introdução 

Por que voltar a Darcy Ribeiro? Dentro do propósito de se ver, ou rever, ou 

ainda reinventar o que seria um projeto para o Brasil, há que se buscar entendê-lo. 

Darcy fez exatamente isso, um esforço de compreensão e explicação de nossa 

estrutura, desde suas matrizes constituintes, suas etnias basilares, a tupi, o negro 

africano e a europeia, dos portugueses, e da sociedade que se configurou, a partir da 

mestiçagem oriunda dessa mistura de fato, com suas estruturas arcaicas de poder e 

dominação, dentro de uma estrutura de classes, “com claro matiz racial”, que privilegia 

ainda a alguns poucos, e oprime contundentemente a esmagadora maioria. 

Embora “O povo brasileiro” tenha sido publicado há pouco tempo, 18 anos, 

considerando-se todo o processo histórico brasileiro, há que se considerar que o país 

passou por transformações profundas nesse período, atingindo certa maturidade 

democrática – ao menos eleitoral e institucional – que nos permitem vislumbrar 

situações de melhoria em relação ao período em que Darcy Ribeiro se ocupou de tal 

obra. Não é pouco lembrar que ele a iniciou em pleno exílio no Uruguai, situação em 

que se encontrava em função do período de exceção pelo qual passava o país, a 

ditadura militar. A própria obra reflete essa situação, pois quando concluída, já haviam 

ocorrido duas eleições diretas presidenciais pós-redemocratização. Mas alguns 

sintomas que hoje vislumbramos, de certo modo, confirmam os prognósticos de Darcy, 

como a questão de emprego e salários. Atualmente [2013], vivemos uma situação em 

que, senão de pleno emprego como cobrava ele, atingimos níveis de desemprego 

inimagináveis em 1995. O quanto isso está consolidado, o tempo dirá. Também é fato 

que o país já coleciona mandatos presidenciais progressistas, ou próximos a isso, que 

instituíram políticas de melhorias das condições das populações menos favorecidas. 

Não é pouco se ter ‘permitido’ que um sociólogo e um operário chegassem à 

presidência. Mas há lacunas ainda enormes a serem preenchidas, condições ainda 
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bastante precárias, e nem todas as ações e sinalizações apontam a uma melhoria 

substancial e consolidada. No campo da educação, apresentamos um retrocesso claro 

em relação a políticas, inclusive recentes, como em relação ao próprio programa de 

Darcy dos CIEPs ou seu correspondente tardio paulista, os CEUs. Há uma tendência ao 

liberalismo nesta área, sem garantias de múltiplo acesso de qualidade à população 

geral. É louvável a intencionalidade das políticas de cotas de acesso, mas sem sua 

explicação e planejamento, podem resultar na ampliação de preconceitos e 

discriminação. No campo da urbanização e habitação, as políticas repetem soluções 

“militares”. Programas amplos, porém desfocados, tendem a gerar enormes conjuntos 

periféricos nas metrópoles, depositórios de gente, sem urbanização adequada, que 

transferirão contingentes enormes de população para áreas distantes, sem 

acessibilidade e infraestrutura adequada. Não se efetuará assim, mais uma vez, a 

inclusão urbana. Portanto, questões lá, levantadas por Darcy, em relação ao processo 

de formação do país, e suas consequências no nosso modo de vida cotidiano, ainda 

são válidas. 

“Não é tarefa fácil definir o caráter atípico de nosso 

processo histórico, que não se enquadra nos esquemas 

conceituais elaborados para explicar outros contextos e outras 

sequencias. Com efeito, surgindo no leito do cunhadismo – 

velho uso indígena de incorporar estranhos à sua comunidade –

, estruturando-se com base numa força de trabalho africana, o 

Brasil se configura como uma coisa diferente de quantas haja, 

só explicável em seus termos, historicamente. 

Velhas questões institucionais, não tendo sido resolvidas 

nem superadas, continuam sendo os principais fatores de 

atraso e, ao mesmo tempo, os principais motores de uma 

revolução social. Com efeito, a grande herança histórica 

brasileira é a façanha de sua própria constituição como um 

povo étnica, nacional e culturalmente unificado. É também, o 

malogro dos nossos esforços de nos estruturarmos 

solidariamente, no plano socioeconômico, como um povo que 

exista para si mesmo. Na raiz desse fracasso das maiorias está o 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

114 

 

êxito das minorias, que ainda estão aí, mandantes, em seus 

desígnios de resguardar velhos privilégios por meio da 

perpetuação do monopólio da terra, do primado do lucro sobre 

as necessidades e da imposição de formas arcaicas e renovadas 

de contingenciamento da população ao papel de forca de 

trabalho superexplorada.” (RIBEIRO, 1995 p. 247) 

“Ao longo de nossos cinco séculos de processo formativo, 

o povo brasileiro experimentou sucessivas transfigurações. 

Sempre, porém, dentro da configuração de povo novo, já 

conformado larvarmente nas protocélulas étnicas luso-tupis. 

Sofreu o impacto de duas revoluções tecnológicas, a agrária e a 

industrial, que contribuíram mais que nada para configurá-lo. 

Todas as suas forças transformativas, porém, foram contidas 

pelas classes dominantes dentro de limites que não 

ameaçavam a sua hegemonia.” 

“No curso desses dois passos – um de três século, o outro 

de quase dois –, a sociedade brasileira assumiu diversas 

formas, variantes no tempo e no espaço, como modos 

sucessivos de ajustamentos a distintos imperativos externos e a 

diferentes condições econômicas e ecológicas regionais. No 

primeiro caso, moeu e fundiu matrizes originais indígena, negra 

e europeia em uma entidade étnica nova, pela via evolutiva da 

atualização ou incorporação histórica, que foi o caminho 

comum de formação dos povos das Américas. 

No segundo passo, a sociedade resultante do longo 

processo formativo outra vez se transfigura por atualização. 

Agora, para incorporar, numa versão neocolonial da civilização 

industrial, os contingentes homogeneizados através da 

deculturação processada anteriormente, sob a pressão da 

escravidão, e reajustá-los a uma nova ordem sociopolítica. 

Sempre regida por uma estrutura de poder capaz de continuar 
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conscrevendo a população ao trabalho, através de um regime 

para-salarial nas empresas produtivas de artigos de exportação 

e nas novas empresas dedicadas a atender o mercado interno. 

Essa reincorporação do Brasil na rede econômica mundial, 

apesar de menos traumatizante, também exigiu um certo grau 

de violência, sobretudo na repressão dos levantes populares 

que aspiram a uma reordenação social profunda e no controle 

preventivo dos grupos virtualmente insurgentes.” (RIBEIRO, 

1995, 259-260) 

Sua obra, aliada a todo seu esforço de entender o país, nas suas próprias 

palavras, 

“é um esforço para contribuir ao atendimento desse 

reclamo de lucidez, [capaz de organizar] um claro projeto 

alternativo de ordenação social, que seja apoiado e adotado 

como seu pelas grandes maiorias. Primeiro ela análise do 

processo de gestação étnica que deu nascimento aos núcleos 

originais que, multiplicados, vieram a formar o povo brasileiro. 

Depois, pelo estudo das linhas de diversificação que plasmaram 

os nossos modos regionais de ser. E, finalmente, por via da 

crítica do sistema institucional, notadamente a propriedade 

fundiária e o regime de trabalho – no âmbito do qual o povo 

brasileiro surgiu e cresceu, constrangido e deformado.” 

(RIBEIRO, 1995, p. 26) 

Darcy Ribeiro, como se definiu, foi “etnólogo de campo, indigenista militante, 

antropólogo teórico, educador, ensaísta crítico, romancista confessional, além de ex-

revolucionário e político reformista”. Nascido em 1922 na Fazenda do Cedro, Montes 

Claros em Minas Gerais, perde logo o pai, três anos depois. Garoto, faz todo tipo de 

travessura, típicas de interior, como colorir com azul de metileno roubado toda a água 

da cidade. Jovem, muda-se para Belo Horizonte, para estudar medicina, sonho de sua 

mãe. Mas o que o encanta lá é a vida boemia, as aulas de filosofia e o comunismo, ao 

que atribui o fato de tornar-se herdeiro, aos seus 18 anos, do drama humano. 
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Abandona a medicina, e em 1944 inicia o curso da Escola de Sociologia e 

Política em São Paulo, especializando-se em etnologia, onde, como Florestan 

Fernandes, foi discípulo de Herbert Balthus, antropólogo de origem germânica que o 

apresentou ao então general Rondon e ao SPI, órgão precursor da FUNAI. 

Assim, em 1946, inicia uma longa relação com os índios, notadamente os 

Urubus-Kaapor, tupis da região do rio Gurupi, fronteira entre Maranhão e Pará, e os 

Kadiwéu, índios cavaleiros de língua mbayá-guaikurru, de origem chaquenha e da Serra 

da Bodoquena, sul do Mato Grosso. 

Essa aproximação marcou definitivamente sua história e obra, e certamente foi 

decisiva em sua busca de compreensão do povo brasileiro, inclusive na percepção da 

evolução e manutenção de costumes indígenas, entendendo que, o que pode parecer 

óbvio mas nem por isso é tão entendido, que eles alteraram hábitos desde o 

descobrimento, e constituíram mitologia própria sobre sua história, como ocorreria a 

qualquer povo.  Reconhece a importância de Sérgio Buarque de Holanda na sua 

trajetória, com quem tomou ‘seu primeiro uísque’ e que lhe apresentou a obra de 

Alexandre Rodrigues Ferreira (1756/1815), viajante e naturalista que percorreu várias 

capitanias das atuais regiões norte e centro-oeste do país. 

Darcy Ribeiro teve papel destacado na vida política do país e do continente 

latino-americano. Foi chefe da Casa Civil do governo João Goulart, em 1963, e 

coordenava a implantação das reformas estruturais, especialmente a reforma agrária, 

quando ocorreu o golpe militar de 1964, que o lançou no exílio. Foi assessor direto do 

presidente chileno Salvador Allende, e do peruano Velasco Alvarado.  Retornou ao 

Brasil em 1976, e após a redemocratização, voltou a dedicar-se à educação e à política. 

Foi eleito vice-governador do Estado do Rio de Janeiro, com Leonel Brizola, em 1982, 

tendo sido também secretário de Cultura, e coordenador do Programa Especial de 

Educação do Rio de Janeiro, quando foi responsável pela implantação do ambicioso e 

revolucionário projeto dos Centros Integrados de Ensino Público, os CIEPS, criando 500 

escolas desse modelo, um projeto pedagógico de assistência em tempo integral a 

crianças, incluindo atividades recreativas e culturais para além do ensino formal e que 

teve seu cerne nas propostas de Anísio Teixeira das Escolas-Parques e Escolas-Classes.  

Ao lado dele, Darcy participou na luta pela escola pública, já desde a elaboração pela 

Câmara dos Deputados, em 1958, da lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.  
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Ainda no campo da educação, uma das áreas a qual mais se dedicou ao longo da vida, 

Darcy foi o criador e primeiro reitor da Universidade de Brasília, com a proposta de 

torná-la um centro de excelência tecnológica. Proposta essa abortada pelos rumos do 

país na sequencia da sua fundação e que foi posteriormente adotada pelo governo do 

estado de São Paulo na Unicamp, de Campinas, e que Darcy tentou retomar 

posteriormente em Campos, RJ. Foi eleito senador em 1991, voltando à Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, a qual elaborou e fez aprovar. Darcy Ribeiro recebeu, 

em 1978, o título de Doutor honoris Causa da Sorbonne, em Paris.  Faleceu em 17 de 

fevereiro de 1997. (RIBEIRO1997) 

Neste artigo-resumo, se pretende recuperar extratos da obra de Darcy Ribeiro, 

“O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil”.  São tecidos breves comentários 

e buscou-se organizá-los dentro dos tópicos ‘teoria’, ‘cultura’, ‘sociedade’ e ‘projeto’ e 

concluindo com ilações que nos ensejem caminhos para o projeto no Brasil, dentro da 

pesquisa “Cultura e sociedade: o projeto: significado e valor”, desenvolvida por 

acadêmicos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie, que tem como 

objetivo “elencar, ler, discutir, conceituar e sistematizar, a partir da bibliografia 

proposta e outros títulos que se fizerem necessários, as questões contemporâneas que 

afetam as metrópoles, entre elas: o esvaziamento da ágora, a musealisação, as 

identidades culturais, a globalização, a segregação, os movimentos de resistência, a 

relação centro-periferia, as subjetividades, os organismos sociais, os mecanismos de 

apropriação do território pelo homem, a macroeconomia, a metropolização”. 

 

A questão fundamental 

Porque o Brasil ainda não deu certo?  Essa a pergunta chave que Darcy Ribeiro 

em “O povo brasileiro” se propõe a investigar e responder. Para isso, trabalhou desde 

que chegou ao exílio no Uruguai, em 1964, até quando, em meados dos anos 90, 

“vendo-se em risco de morrer numa UTI, fugiu de lá para viver e também para escrever 

este seu livro mais sonhado. Levou consigo para uma praia de Maricá, as copiosas 

anotações feitas naqueles anos, que ele compaginou ali. Foram trinta anos e mais 

quarenta dias” (Antonio Candido, apud RIBEIRO, 1995) 
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Teoria 

 “a primeira tentativa (...) se deu em meados da década 

de 50 (...). Eu o concebia então (...) com todas as ambições de 

ser um retrato de corpo inteiro do Brasil, em sua feição rural e 

urbana, e nas versões arcaica e moderna, naquela instancia 

que, a meu ver, era de vésperas de uma revolução social 

transformadora.” (RIBEIRO, 1995, p.12) 

Mas Darcy logo entendeu que não seria possível concluir a tarefa sem uma base 

teórica que desse conta do processo de formação do Brasil, para além daquelas 

existentes, demasiadas eurocêntricas. Seu entendimento é que nos faltava uma teoria 

geral, que nos explicasse em termos próprios, fundados em nossa experiência 

histórica.  Debruça-se então, nesta grande tarefa, aquela de constituir uma base 

teórica que incluísse as diferenças do processo de nossa formação, que tem 

aproximações, mas também evidentes diferenças, tornando insuficientes os esquemas 

das teorias marxistas frente à realidade ibero-americana: 

‘O Processo Civilizatório’ é minha voz nesse debate. (...) 

Mas não bastava. A explicação que oferece para 10 mil anos de 

historia é ampla demais.(...) O tema que me propunha agora 

era reconstituir o processo de formação dos povos americanos: 

(...) ‘As Américas e a civilização’, em que proponho uma 

tipologia dos povos americanos, na forma de uma ampla 

explanação explicativa.” (RIBEIRO, 1995 , p. 13-15) 

“Eram três, as *teorias+ mais urgentemente requeridas 

para tomar o lugar dos esquemas menos eurocêntricos do que 

toscos com que se contava: Uma teoria de base empírica das 

classes sociais, tais como elas se apresentavam no nosso 

mundo brasileiro e latino-americano. (...) Aqui, não havendo 

burguesias progressistas disputando com aristocracias feudais, 

nem proletariados ungidos por irresistíveis propensões 

revolucionarias, mas havendo lutas de classes, existiriam blocos 

antagonistas embuçados a identificar e a caracterizar. 
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Nos faltava, por igual, uma tipologia das formas de 

exercício do poder e de militância política, seja conservadora, 

seja reordenadora ou insurgente. (...) Efetivamente, falar de 

liberais, conservadores, radicais, ou de democracia e 

liberalismo e até revolução social e política pode ter sentido de 

definição concreta em outros contextos; no nosso não significa 

nada, tal a ambiguidade com que essas expressões se aplicam 

aos agentes mais diferentes e às orientações mais desconexas.  

Faltava ainda uma teoria da cultura, capaz de dar conta 

da nossa realidade, em que o saber erudito é tantas vezes 

espúrio e o não-saber popular alcança, contrastantemente, 

atitudes criticas, mobilizando consciências para movimentos 

profundos de reordenação social. Como estabelecer a forma e 

o papel de nossa cultura erudita, feita de transplante, regida 

pelo modismo europeu, frente à criatividade popular, que 

mescla as tradições mais díspares para compreender essa nossa 

nova versão do mundo e de nós mesmos?”(RIBEIRO, 1995 , 

p.16) 

Escreve então ‘O dilema da América Latina’; ‘Os brasileiros: Teoria do Brasil ‘; 

‘Os índios e a civilização’; ‘Estudos de antropologia da civilização’, obras que tentam 

dar conta desse entendimento e explicação. 

 

Cultura 

“(...) apesar de tudo, somos uma província da civilização 

ocidental. Uma nova Roma, uma matriz ativa da civilização 

neolatina. Melhor que as outras, porque lavada em sangue 

negro e em sangue índio, cujo papel, doravante, menos que 

absorver europeidades, será ensinar o mundo a viver mais 

alegre e mais feliz.” (RIBEIRO, 1995, p.264) 
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Para Darcy, o que se fundou aqui é totalmente novo. Herdeiros de três 

situações completamente distintas, aqui se fundiram as culturas do habitante original, 

os povos indígenas, predominante de matriz Tupi, com o europeu português 

colonizador, e o negro africano, trazido à força, para servir de mão de obra. Aqui se 

encontram, e nesse processo de fusão, menos que predominar, geram uma nova 

situação, uma nova cultura: 

“Surgimos da confluência, do entrechoque e do 

caldeamento do invasor português com índios silvícolas e 

campineiros e com negros africanos, uns e outros aliciados 

como escravos.” 

“Nessa confluência, que se dá sob a regência dos 

portugueses, matrizes raciais díspares, tradições culturais 

distintas, formações sociais defasadas se enfrentam e se 

fundem para dar lugar a um povo novo (RIBEIRO 1970), num 

novo modelo de estruturação societária. Novo, porque surge 

como uma etnia nacional, diferenciada culturalmente de suas 

matrizes formadoras, fortemente mestiçada, dinamizada por 

uma cultura sincrética e singularizada pela redefinição de 

traços culturais delas oriundos. Também novo porque se vê a si 

mesmo e é visto como uma gente nova, um novo gênero 

humano diferente de quantos existiam. Povo Novo, ainda, 

porque é um novo modelo de estruturação societária, que 

inaugura uma forma singular de organização socioeconômica, 

fundada num tipo renovado de escravismo e numa servidão 

continuada ao mercado mundial. Novo, inclusive, pela 

inverossímil alegria e espantosa vontade de felicidade, num 

povo tão sacrificado, que alenta e comove a todos os 

brasileiros.” (RIBEIRO, 1995, p.19) 

O processo de integração desses povos de origem tão díspares, aqui, se deu de 

forma distinta que em outros locais de colonização. Realizou-se realmente uma 

mestiçagem. Não se gerou comunidades isoladas, guetos raciais, com chamamentos 
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politicamente corretos que os distingam, mas um povo uno, ainda que com matizes 

distintos. 

“A confluência de tantas e tão variadas matrizes 

formadoras poderia ter resultado numa sociedade multiétnica, 

dilacerada pela oposição de componentes diferenciados e 

imiscíveis. Ocorreu justamente o contrário, uma vez que, 

apesar de sobreviverem na fisionomia somática e no espírito 

dos brasileiros os signos de sua múltipla ancestralidade, não se 

diferenciam em antagônicas minorias raciais, culturais ou 

regionais, vinculadas a lealdades étnicas próprias e disputantes 

de autonomia frente à nação.” (RIBEIRO, 1995, p.21) 

Uma unidade básica que não necessariamente significa homogeneidade. Essa 

distinção é devido principalmente a três forças diversificadoras: a ecológica, com as 

influencias do meio nos padrões de vida e costumes; a econômica, com suas 

diversidades produtivas e de riqueza; e a imigração, que nos proporcionou hábitos e 

feições distintas. São distinções legíveis distribuídas pelo território: os “diversos modos 

rústicos de ser dos brasileiros (...), sertanejos do Nordeste, caboclos da Amazônia, 

crioulos do litoral, caipiras do Sudeste e Centro do país, gaúchos das campanhas 

sulinas, além de ítalo-brasileiros, teuto-brasileiros, nipo-brasileiros, etc.” 

Desde logo, mesmo no campo da cultura, ocorre uma distinção de classes. 

Darcy aponta que, mesmo patrocinando, a elite não participa. Surge a distinção entre 

cultura erudita, própria das elites, e a popular, das massas. 

“A camada senhorial, integrada pelo patronato de 

empresários e pelo patriciado de clérigos e burocratas civis e 

militares, todos eles urbanos, integra a sociedade total como 

um dos seus elementos constitutivos, mas opera como uma 

parcela diferente no plano cultural, tanto da cultura vulgar da 

cidade, como do campo. Participando, embora, dos folguedos 

populares, por exemplo, o faziam antes como patrocinadores 

do que como integrantes em comunhão funcional com as 

crenças populares. Na verdade, essa camada senhorial constitui 
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uma circulo fechado de convívio eurocêntrico, que mais cultua 

a moda que seus próprios valores hauridos no acesso ao centro 

metropolitano, onde, bem ou mal, se faz herdeira da literatura, 

da música, das artes gráficas e plásticas, bem como de outras 

formas eruditas de expressão de uma cultura que, apesar de 

alheia, passaria a ser sua própria.” 

“Todo esse processo se agrava, movido em nossos dias 

pela força prodigiosa da indústria cultural que, através do 

rádio, do cinema, da televisão e de inúmeros outros meios de 

comunicação cultural, ameaça tornar ainda mais obsoleta a 

cultura brasileira tradicional para nos impor a massa de bens 

culturais e respectivas condutas que dominam o mundo inteiro. 

Nós que sempre fomos criativos nas artes populares e de tudo 

que estivesse ao alcance do povo-massa, nos vemos hoje mais 

ameaçados do que nunca de perder essa criatividade em 

benefício de uma universalização de qualidade duvidosa.” 

“A cultura popular, assentada no saber vulgar, de 

transmissão oral, embora se dividisse em componentes rurais e 

urbanos, era unificada por um corpo comum de compreensões, 

valores e tradições de que todos participavam e que se 

expressavam no folclore, nas crenças, no artesanato, nos 

costumes e nas instituições que regulavam a convivência e o 

trabalho.” 

“Comprimida por todas essas pressões transformadoras, 

a cultura popular brasileira tradicional, tornada arcaica, se vai 

transfigurando em novos moldes. Estes, embora 

correspondentes ao padrão “ocidental” comum às sociedades 

pós-industriais, assume no Brasil qualidades peculiares 

relacionadas à especificidade do processo histórico nacional. 

Como essas variam por regiões, as áreas culturais operam com 

estruturas de resistência à mudança, num esforço de 
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preservação de suas características. Mas elas só podem 

manter-se tradicionais como arcaísmos em relação ao que se 

tornara o perfil cultural predominante como obsolescência com 

respeito à nova economia prevalecente.” (RIBEIRO 1995, p.262-

264) 

Para Darcy, convivem no Brasil o arcaico e o moderno, menos por 

conservadorismo de suas camadas mais populares, desejosas do novo, até porque ele 

trás a esperança de melhorias, mas mais pelo atraso destas e pela resistência de 

mudanças sociais das classes dominantes. 

“A passagem do padrão tradicional, tornado arcaico, ao 

padrão moderno opera a diferentes ritmos em todas as regiões, 

mas mesmo as mais progressistas se vêm tolhidas e reduzidas a 

uma modernização reflexa. Isso não se explica, contudo, por 

qualquer resistência de uma ordem cultural de mudança, uma 

vez que um veemente desejo de transformação renovadora 

constitui, talvez, a característica mais remarcável dos povos 

novos e, entre eles, os brasileiros. Mesmo as populações rurais 

e as urbanas marginalizadas enfrentam resistências, antes 

sociais do que culturais, à transfiguração, porque umas e outras 

estão abertas ao novo. São de fato, antes atrasadas do que 

conservadoras.” 

“Dada a homogeneidade cultural da sociedade brasileira, 

cada um dos seus membros tanto é capaz de comunicar-se com 

os modernizados, como se predispõe a aceitar inovações. Não 

estando atados a um conservadorismo camponês, nem a 

valores tradicionais de caráter tribal ou folclórico, nada os 

apega às formas arcaicas da vida, senão as condições sociais 

que os atam a elas, a seu pesar. Essa atitude receptiva à 

mudança, em comparação com o conservadorismo que se 

observa em outras configurações histórico-culturais, não é o 

suficiente, porém, por si só, para promover a renovação. 
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Esse é o resultado fundamental do processo de 

deculturação das matrizes formadoras do povo brasileiro. 

Empobrecido, embora, no plano cultural com relação a seus 

ancestrais europeus, africanos e indígenas, o brasileiro comum 

se construiu como homem tábua rasa, mais receptivo às 

inovações do progresso do que o camponês europeu 

tradicionalista, o índio comunitário ou o negro tribal.” (RIBEIRO 

1995, p. 248-249) 

Essa massa de mulatos e caboclos, lusitanizados pela língua portuguesa que 

falavam, pela visão de mundo, foram plasmando a etnia brasileira e promovendo, 

simultaneamente, sua integração, na forma de um Estado-Nação. Estava já maduro 

quando recebe grandes contingentes de imigrantes europeus e japoneses, o que 

possibilitou ir assimilando todos eles na condição de brasileiros genéricos.” (RIBEIRO, 

1995, p.448) 

 

Urbanização  

O processo de urbanização, apesar de suas especificidades e diferenças 

internas, a propósitos distintos de sua implantação, contribuiu ainda mais a essa 

uniformidade cultural: 

“A urbanização, apesar de criar muitos modos citadinos 

de ser, contribuiu para ainda mais uniformizar os brasileiros no 

plano cultural, sem contudo, borrar suas diferenças. A 

industrialização [e] as novas formas de comunicação de massa 

estão funcionando ativamente como difusoras e 

uniformizadoras de novas formas e estilos culturais.” (RIBEIRO, 

1995, p.21) 

Darcy aponta a situação de caos de nosso processo de urbanização. Sem uma 

ordenação prévia, como já trazia Sergio Buarque de Holanda, nosso processo reflete 

uma cristalização de situações de poder extrínseco às cidades, absorvendo populações 

expulsas do campo. Ainda que regido desde tempos coloniais por normativas 
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burocráticas, alcança desde logo aqui um modo de acomodação às necessidades, 

possibilidades e interesses. Isso não se atem apenas à ocupação urbana, mas atinge 

também hábitos e costumes incorporados pela sociedade. 

“A contraparte dialética da intencionalidade do projeto 

colonial é o caráter anárquico, selvagem e socialmente 

irresponsável da expansão dos núcleos brasileiros. Atuando 

sobre uma realidade diferente, que obrigava a buscar soluções 

próprias ajustadas à sua natureza e agindo longe das vontades 

oficiais, a ação do colono exerceu-se quase sempre 

improvisadamente e ao sabor das circunstancias. Sendo 

imprevisível, ela crescia desgarrada até que, por reiteração, 

constituísse uma pauta de ação suscetível de ser copiada e 

regulada. 

Em muitos casos a regra jamais vingou. [como exemplos a 

proibição de fornicação com as índias, fora das regras 

canônicas, ou as bandeiras].  Embora a ilusão oficial fosse dar 

aos índios o nobre destino copiosamente alegado nos 

documentos oficiais, a metrópole jamais opôs qualquer 

obstáculo sério ao cativeiro. 

Nós somos resultantes do embate daquele racionalismo 

burocrático, que queria executar na terra nova um projeto 

oficial, com esse espontaneísmo que a ia formando ao deus-

dará, debaixo do poderio e das limitações da ecologia tropical e 

do despotismo do mercado mundial.” 

Destaca, desta forma, que grande parte das mazelas urbanas resultam, nesse 

processo de urbanização, sobretudo no século XX, daquela cultura de improviso e do 

consequente despreparo das cidades para seu espantoso crescimento, absorvendo 

grandes contingentes populacionais imigrantes ou expulsos do campo sem nenhuma 

infraestrutura ou planejamento. 
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“No Brasil, vários processos já referidos, sobretudo o 

monopólio da terra e a monocultura, promovem a expulsão da 

população do campo. No nosso caso, as dimensões são 

espantosas, dada a magnitude da população e a quantidade 

imensa de gente que se vê compelida a transladar-se. A 

população urbana salta de 12,8 milhões, em 1940, para 80,5 

milhões em 1980. Agora [1995] é de 110,9 milhões [160,9 

milhões – 84,35% em 2010]. A população rural perde 

substância porque passa, no mesmo período, de 28,3 milhões 

para 38,6 e é, agora, [1995] 35,8 milhões. Reduzindo-se, em 

números relativos, de 68,7% para 32,4% e para 24% do total 

[29,9 milhões – 15,65% em 2010]. 

Conforme se vê, vivemos um dos mais violentos êxodos 

rurais, tanto mais grave porque nenhuma cidade brasileira 

estava em condições de receber esse contingente espantoso de 

população. Sua consequência foi a miserabilização da 

população urbana e uma pressão enorme na competição por 

empregos.” (RIBEIRO, 1995, p.192) 

As classe urbanas também se configuram desde cedo. No entanto, inicialmente, 

se verifica o predomino de uma classe dominante rural de proprietários rurais, 

substituídos ou transladados, com o tempo, a grupos urbanos.  

“Assinalamos que o Brasil, surgindo embora pela via 

evolutiva da atualização histórica, nasceu já como uma 

civilização urbana. Vale dizer, separada em conteúdos rurais e 

citadinos, com funções diferentes, mas complementares e 

comandadas por grupos eruditos da cidade.” 

“O Crescimento dos centros urbanos dá lugar a uma 

burocracia civil e eclesiástica da mais alta hierarquia e a um 

comércio autônomo e rico, integrado quase exclusivamente por 

reinóis. Mesmo estes, porém, só alcançavam categoria social 
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respeitável e se integravam na classe dominante, quando se 

faziam também proprietários de terra e fazendeiros.” 

“... funcionários, escrivães e meirinhos e sacerdotes – que 

também eram os únicos educadores – e negociantes. Exceto a 

alta hierarquia civil e eclesiástica, toda essa gente era 

considerada “de segunda” em relação aos senhores rurais, 

orgulhosos de suas posses, do seu isolamento e convictos de 

sua superioridade social. Uma camada intermediaria de 

brancos e mestiços livres, paupérrimos, procurava sobreviver à 

sombra dos ricos ou remediados.” 

“Essas cidades e vilas, grandes e pequenas, constituíam 

agencias de uma civilização agrário-mercantil, cujo papel 

fundamental era gerir a ordenação colonial da sociedade 

brasileira, integrando-a no corpo das tradições religiosas e civis 

da Europa pré-industrial e fazendo-a render proventos à Coroa 

portuguesa. Como tal, eram centros de imposição de ideias e 

das crenças oficiais e de defesa do velho corpo de tradições 

ocidentais, muito mais que núcleos criadores de uma tradição 

própria.” 

 “Com a industrialização se altera essa constelação 

urbana no que tinha de fundamental, que era sua tecnologia 

produtiva, transformando todo o seu modo de ser, de pensar e 

de agir. Provocaria uma sequência de alterações reflexas na 

sociedade dependentes, de natureza tento técnica quanto 

ideológica que, aqui, também, transfiguram o caráter da 

própria civilização.” 

“No presente século, teve lugar uma urbanização caótica 

provocada menos pela atratividade da cidade do que pela 

evasão da população rural. Chegamos, assim, à loucura de ter 

algumas das maiores cidades do mundo, tais como São Paulo e 

Rio de Janeiro, com o dobro da população de Paris ou Roma, 
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mas dez vezes menos dotadas de serviços urbanos e de 

oportunidades de trabalho.“ 

O Brasil alcança, desse modo, uma extraordinária vida 

urbana, inaugurando, provavelmente, um novo modo de ser 

das metrópoles. Dentro dela geram-se pressões tremendas, 

porque a população deixada ao abandono mantém sua cultura 

arcaica, mas muito integrada e criativa. Dificulta, porém, uma 

verdadeira modernização, porque nenhum governo se ocupa 

efetivamente da educação popular e da sanidade.” 

Em nossos dias, o principal problema brasileiro é atender 

essa imensa massa urbana que, não podendo ser exportada, 

como fez a Europa, deve ser reassentada aqui. Está se 

alcançando, afinal, a consciência de que não é mais possível 

deixar a população morrendo de fome e se trucidando em 

violência, nem a infância entregue ao vício e à delinquência e à 

prostituição.” (RIBEIRO, p. 194-200) 

Deixada à própria sorte, a população urbana adota soluções pragmáticas a sua 

situação. Isso ocorre tanto em relação à habitação quanto ao emprego. Marginalizada, 

não encontra outra possibilidade que soluções marginais, uma vez que lhe é obstruído 

o acesso ao mercado formal. 

“(...) esdrúxulas, é verdade, mas são as únicas que estão 

ao seu alcance. Aprende a edificar favelas nas morrarias mais 

íngremes fora de todos os regulamentos urbanísticos, mas que 

lhe permitem viver junto aos seus locais de trabalho e conviver 

como comunidades humanas regulares, estruturando uma vida 

social intensa e orgulhosa de si. Em São Paulo, onde faltam 

morrarias, as favelas se assentam no chão liso de áreas de 

propriedades contestada e organizam-se socialmente como 

favelas. Resistem quanto podem a tentativas governamentais 

de desalojá-las e exterminá-las. Quem puder oferecer um 
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milhão [1995] de casas, terá direito de falar em erradicação de 

favelas.” 

“Outra expressão da criatividade dos favelados é 

aproveitar a crise das drogas como fonte locais de emprego.(...) 

É nessa base que se estrutura o crime organizado, oferecendo 

uma massa de empregos na própria favela, bem como uma 

escala de heroicidade dos que o capitaneiam e um padrão de 

carreira altamente desejável para a criançada.” (RIBEIRO, 1995, 

p.205) 

A urbanização acelerada e caótica é causa de um processo paralelo de uma 

segunda deculturação do povo brasileiro.  A transferência de um enorme contingente 

de pessoas, deslocadas de seu habitat natural para as periferias e vazios urbanos, cria 

uma nova lacuna social e cultural. O quadro que Darcy nos mostra é sombrio: 

“Outro processo dramático vivido por nossas populações 

urbanas é sua deculturação. Sua gravidade é quase equivalente 

à primeira grande deculturacão que sofremos, no primeiro 

século, ao desindianizar os índios, desafricanizar os negros e 

deseupropeizar o europeu para nos fazermos. Isso resultou 

numa população de cultura arcaica, mas muito integrada, em 

que um saber operativo se transmitia de pais a filhos e em que 

todos viviam um calendário civil regido pela Igreja, dentro de 

padrões morais bem prescritos. 

A questão hoje é mais grave. A luta dentro dessa massa 

urbana é ferocíssima.  O normal na marginalia é uma 

agressividade em que cada um procura arrancar o seu, seja de 

quem for. Não há famílias, mas meros acasalamentos 

eventuais. A vida se assenta numa unidade matricêntrica de 

mulheres que parem filhos de vários homens. Apesar de toda a 

miséria, essa heroica mãe defende seus filhos, e, ainda que com 

fome, arranja alguma coisa para pôr em suas bocas. Não tendo 
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outro recurso, se junta a eles na exploração do lixo e na 

mendicância nas ruas da cidades. 

A anomia frequentemente se instala, prostrando 

multidões no desânimo e alcoolismo. Muitas vezes se deteriora, 

também na anarquia, em gestos fugazes de revolta 

incontrolável. Um corpo elementar de valores coparticipados a 

todos afeta, oriundos principalmente dos cultos afro-

brasileiros, do futebol e do carnaval, suas paixões. As 

circunstancias fazem surgir, periodicamente, lideranças ferozes 

que a todos se impõem na divisão dos despojos dos saqueios. 

Essa situação é agravada por uma lúpen-burguesia de 

microempresários que vivem da exploração dessa gente 

paupérrima e os controla através de matadores profissionais, 

recrutados entre fugidos da prisão e policiais expulsos de suas 

corporações. 

O doloroso é que esses bandos se instalam no meio das 

populações faveladas e das periferias, impondo a mais dura 

opressão para impedir que escapem ao seu domínio. Isso é o 

que desejam muitas famílias pobres, geralmente desajustadas. 

Paradoxalmente, confiam é no crime organizado, que costuma 

limpar a favela dos pequenos delinquentes mais irresponsáveis 

e violentos e pões a cobro à caçada de crianças pelos 

matadores profissionais. Talvez, por isso, tanto se apeguem aos 

cultos evangélicos que salvam os homens do alcoolismo, as 

mulheres da pancadaria dos maridos bêbados, as crianças de 

toda sorte de violência e do incesto. Os cultos católicos, regidos 

por sacerdotes bem formados, raramente aparecem por ali. 

Quem compete mais com os evangélicos são os cultos afro-

brasileiros, que com sua hierarquia rígida e sua liturgia 

apuradíssima abrem perspectivas de carreira religiosa e de 

vidas devotadas ao culto.” (RIBEIRO, 1995 p. 205-207) 
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Sobre a industrialização 

A situação de emprego e marginalização se agrava, atualmente, ainda mais 

devido a novos processos produtivos, que economizam mão de obra, e pelo baixo nível 

de escolaridade da população, que se torna assim incapaz de atender a um mercado 

produtivo cada vez mais exigente e tecnológico: 

“A indústria, por sua vez, se orienta cada vez mais para 

sistemas produtivos poupadores de mão de obra, nos quais 

cada novo emprego exige altíssimos investimentos. Isso ocorre, 

aliás, em todo o mundo, mas de forma mais aguda no Brasil, 

em razão da massa de desocupados que juntou e dos efeitos 

desastrosos do desemprego sobre a sociedade.” (RIBEIRO, 1995 

p.200) 

“A segregação mantém a baixa qualidade destas áreas 

[industrializadas], às quais a população menos favorecida é 

obrigada a ocupar. A aristocracia sempre deixa suas áreas 

insalubres e contaminadas aos mais pobres. Córregos 

malcheirosos, áreas esfumaçadas, etc. Isso resulta na não 

solução destes problemas, pois a quem interessa essa solução, 

no primeiro momento, não tem poder para decidi-lo. Desta 

forma, não há avanço tecnológico em relação a esta questão, o 

que alastra a insalubridade e a precariedade.(RIBEIRO, 1995, 

p.205) 

“Assim é que o impacto da industrialização, operando 

sobre formas estruturais arcaicas, se viu contido na sua 

capacidade de transformação. O sistema de conscrição de mão 

de obra, primeiro escrava, depois assalariada –, subsistindo 

debaixo das novas condições, continuou a operar como uma 

rede que deformou o crescimento econômico dentro do 

capitalismo industrial e a integração do povo nos estilos de vida 

da nova civilização. Sua transformação mais importante foi 

passar de um sistema tecnológico de baixa energia, mas 
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altamente exigente de mão de obra e desgastador da mesma, a 

um sistema que utilizava uma tecnologia mecanizada e servida 

por motores, cada vez menos capaz de absorver a força de 

trabalho disponível, e tendente, por isso, a marginalizá-la. 

Por consequência, a economia brasileira, que sempre 

viveu faminta de mão de obra, tendo que importar grande 

parte de sua força de trabalho, hoje vê sua população tornar-se 

excedente das necessidades de produção. É o trabalhador 

brasileiro que se torna obsoleto como uma força descartável 

dentro da economia nacional. 

Vivemos, hoje, às vésperas de transformações ainda mais 

abrangentes, porque surge no horizonte uma outra revolução 

tecnológica mais radical que as anteriores. Se uma vez mais nos 

deixarmos fazer consumidores de seus frutos, em lugar de 

dominadores de sua tecnologia nova, as ameaças sobre nossa 

sobrevivência e sobre a soberania nacional serão ainda mais 

intensas. (RIBERIO, 1995 p.261) 

 

Sociedade 

O caráter de nova formação do povo brasileiro, do encontro de culturas e sua 

mistura, desde logo, trás aspectos velhos, arcaicos: era, fundamentalmente, uma 

formação de exploração, formulado com o propósito de explorar terra e mão de obra 

distantes para fornecer produtos à metrópole colonial: 

“Velho, porém, porque se viabiliza como proletariado 

externo, Quer dizer, como um implante ultramarino da 

expansão europeia que não existe para si mesmo, mas para 

gerar lucros exportáveis pelo exercício da função de provedor 

colonial de bens para o mercado mundial, através do desgaste 

da população que recruta no país ou importa.” (RIBEIRO, 1995, 

p.20) 
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Assim, ao mesmo tempo em que se gera um ‘povo novo’, também surge uma 

diferenciação de classes abrupta e violenta. Desde logo, uma classe se apoderou de 

terras, meios de produção e do trabalho alheio para se viabilizar e distinguir 

economicamente. 

“Aquela uniformidade cultural e esta unidade nacional – 

que são, sem duvida, a grande resultante do processo de 

formação do povo brasileiro – não devem cegar-nos, 

entretanto, para disparidades, contradições e antagonismos 

que subsistem debaixo delas como fatores dinâmicos da maior 

importância.“ 

“Subjacente à uniformidade cultural brasileira, esconde-

se uma profunda distância social, gerada pelo tipo de 

estratificação que o próprio processo de formação nacional 

produziu (...) fazendo as distancias sociais mais intransponíveis 

que as diferenças raciais.” 

‘“A façanha que representou o processo de fusão social e 

cultural é negada, desse modo, no nível aparentemente mais 

fluído das relações sociais, opondo à unidade de um 

denominador cultural comum, com que se identifica um povo 

de 160 milhões de habitantes [1995], a dilaceração desse 

mesmo povo por uma estratificação classista de nítido colorido 

racial e do tipo mais cruamente desigualitário que se possa 

conceber.” 

“Ao contrário do que alega a historiografia oficial, nunca 

faltou aqui, até excedeu, o apelo à violência [contra índios, 

negros, etc.] pela classe dominadora como arma fundamental 

da história.” (RIBEIRO, 1995, p.22-26) 

Darcy nos dá um retrato completo dessa organização social, resultante desse 

processo de estratificação social, em que a propriedade e a autoridade distinguiram as 

classes altas, e o processo de trabalho e servidão determinou as subalternas. 
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“Nossa tipologia de classes sociais vê na cúpula dois 

corpos conflitantes, mas mutuamente complementares. O 

patronato de empresários, cujo poder vem da riqueza, através 

da exploração econômica; e o patriciado, cujo mando decorre 

do desempenho de cargos, tal como o general, o deputado, o 

bispo, o líder sindical e tantíssimos outros. 

Nas últimas décadas surgiu e se expandiu um corpo 

estranho nesta cúpula. É o estamento gerencial das empresas 

estrangeiras, que passou a constituir o setor predominante das 

classes dominantes. Ele emprega os tecnocratas mais 

competentes e controla a mídia, conformando a opinião 

pública. Ele elege parlamentares e governantes. 

Abaixo dessa cúpula ficam as classes intermediárias, 

feitas de pequenos oficiais, profissionais liberais, policiais, 

professores, o baixo-clero e similares. Todos eles propensos a 

prestar homenagem às classes dominantes, procurando tirar 

disso alguma vantagem. 

Seguem as classes subalternas, formadas por um bolsão 

da aristocracia operária, que têm empregos estáveis, sobretudo 

os trabalhadores especializados, e por outro bolsão que é 

formado por pequenos proprietários, arrendatários, gerentes 

de grandes propriedades rurais etc. 

Abaixo desses bolsões, formando a linha mais ampla do 

losango das classes sociais brasileiras, fica a grande massa das 

classes oprimidas dos chamados marginais, principalmente 

negros e mulatos, moradores das favelas e periferias da cidade. 

São os enxadeiros, os boias-frias, os empregados na limpeza, as 

empregadas domésticas, as pequenas prostitutas, quase todos 

analfabetos e incapazes de organizar-se para reivindicar. Seu 

desígnio histórico é entrar no sistema, o que sendo 

impraticável, os situa na condição de classe intrinsecamente 
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oprimida, cuja luta terá de ser a de romper com a estrutura de 

classes. 

Essa estrutura de classes engloba e organiza todo o povo, 

operando como um sistema autoperpetuante da ordem social 

vigente. Seu comando natural são as classes dominantes. Seus 

setores mais dinâmicos são as classes intermédias. Seu núcleo 

mais combativo, as classes subalternas. E seu componente 

majoritário são as classes oprimidas, só capazes de explosões 

catárticas ou de expressão indireta de sua revolta. Geralmente 

estão resignadas com seu destino, apesar da miserabilidade em 

que vivem, e por sua incapacidade de organizar-se e enfrentar 

os donos do poder.” (RIBEIRO, 1995, p.208-209) 

Segundo Darcy, no Brasil, a estrutura social e política engendra uma distancia 

como se dois povos existissem, garantindo a um, direitos de qualidade de vida que são 

sistematicamente negados a outros. Como se uns tivessem mais direito à vida e suas 

benesses que outros: 

“(...) no Brasil, as classes ricas e as pobres se separam 

umas das outras por distancias sociais e culturais quase tão 

grandes quanto as que medeiam povos distintos. Ao vigor 

físico, à longevidade, à beleza dos poucos situados no ápice – 

como expressão de usufruto da riqueza social – se contrapõe a 

franqueza, o envelhecimento precoce, a feiura da imensa 

maioria – expressão da penúria em que vivem. Ao traço 

refinado, à inteligência – enquanto reflexo da instrução – aos 

costumes patrícios e cosmopolitas dos dominadores, 

corresponde o traço rude, o saber vulgar, a ignorância e os 

hábitos arcaicos dos dominados.” 

Essa condição não ocasional, mas antes uma montagem oportunista, impede a 

concretização do país tal como nação, se constituindo mais como uma grande 

propriedade de poucos, que negam e ignoram as aspirações e o direito à dignidade 

humana para a totalidade da população. 
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“A estratificação social gerada historicamente tem 

também como característica a racionalidade resultante de sua 

montagem como negócio que a uns privilegia e enobrece, 

fazendo-os donos da vida, e aos demais subjuga e degrada, 

como objeto de enriquecimento alheio. Esse caráter intencional 

do empreendimento faz do Brasil, ainda hoje, menos uma 

sociedade do que uma feitoria, porque não estrutura a 

população para o preenchimento de suas condições de 

sobrevivência e de progresso, mas para enriquecer uma 

camada senhorial voltada para atender às solicitações 

exógenas. 

Essas duas características complementares – as distancias 

abismais entre os diferentes estratos e o caráter intencional do 

processo formativo – condicionaram a camada senhorial para 

encarar o povo como mera força de trabalho destinada a 

desgastar-se no esforço produtivo e sem outros direitos que o 

de comer enquanto trabalha, para refazer suas energias 

produtivas, e o de reproduzir-se para repor a mão de obra 

gasta. 

Nem podia ser de outro nodo no caso de um patronato 

que se formou lidando com escravos, tidos como coisas e 

manipulados com objetivos puramente pecuniários, 

procurando tirar de cada peça o maior proveito possível. 

Quando ao escravo sucede o parceiro, depois o assalariado 

agrícola, as relações continuam impregnadas dos mesmos 

valores, que se exprimem na desumanização das relações de 

trabalho.” (RIBEIRO, 1995, p.212-216) 

Dessa forma, o resultado político jamais representou a maioria da população. 

As estruturas de governança tradicionalmente favoreceram as minorias, porque parte 

destas, e sempre trataram a população geral com pequenas esmolas ou concessões de 

segunda categoria, pois não destinada a todos. Às classes menos favorecidas sempre 
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foram destinadas as piores parcelas do território para viver, os piores meios para se 

locomover, as piores condições de vida, de educação e de saúde. 

“Dentro deste contexto jamais puderam se desenvolver 

instituições democráticas com base em formas locais de 

autogoverno. As instituições republicanas, adotadas 

formalmente no Brasil para justificar novas formas de exercício 

do poder pela classe dominante, tiveram sempre como seus 

agentes junto ao povo a própria camada proprietária. No 

mundo rural, a mudança de regime jamais afetou o senhorio 

fazendeiro que, dirigindo a seu talante as funções de repressão 

policial, as instituições da propriedade na Colônia, no Império e 

na República, exerceu desde sempre um poderio hegemônico.” 

“A sociedade resultante tem incompatibilidades 

insanáveis. Dentre elas, a incapacidade de assegurar um padrão 

de vida, mesmo modestamente satisfatório, para a maioria da 

população nacional; a inaptidão para criar uma cidadania livre 

e, em consequência, a inviabilidade de instituir-se uma vida 

democrática. Nessas condições, a eleição é uma grande farsa 

em que massas de eleitores vendem seus votos àqueles que 

seriam seus adversários naturais. Por tudo isso é que ela se 

caracteriza como uma ordenação oligárquica que só pode 

manter artificiosa ou repressivamente pela compressão de 

forças majoritárias às quais condena ao atraso e à pobreza.” 

“Não é por acaso, pois, que o Brasil passa de colônia a 

nação independente e de Monarquia a República, sem que a 

ordem fazendeira seja afetada e sem que o povo perceba. 

Todas as nossas instituições políticas constituem 

superafetações de um poder efetivo que se mantém intocado: 

poderio do patronato fazendeiro.” (RIBIERO, 1995, p.216) 

Essa distancia social se agrava quando adota, paralelamente a seu desnível 

social, a questão racial.  E evidencia a desvalorização do trabalho e a problemática da 
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propriedade. O Negro libertado segue à cidade como única opção, pois somente lá 

encontrará hiatos públicos, ‘sem dono’, onde poderá, mesmo que precariamente, se 

estabelecer. O campo não oferecia nem mesmo essa possibilidade, uma vez que toda a 

terra era possuída. 

“A distância social mais espantosa do Brasil é a que 

separa e opõe os pobres dos ricos. A ela se soma, porém, a 

discriminação que pesa sobre negros, mulatos e índios, 

sobretudo os primeiros. 

“(...) a luta mais árdua do negro africano e de seus 

descendentes brasileiros foi, ainda é, a conquista de um lugar e 

de um papel de participante legítimo na sociedade nacional. 

Nela se viu incorporado à força. Ajudou a construí-la e, nesse 

esforço, se desfez, mas no fim, só nela sabia viver, em razão de 

sua total desafricanização.” 

“(...) os ex-escravos abandonam as fazendas em que 

labutavam, ganham as estradas à procura de terrenos baldios 

em que pudessem acampar, para viverem livres como se 

estivessem nos quilombos, plantando milho e mandioca para 

comer. Caíram, então, em tal condição de miserabilidade que a 

população negra reduziu-se substancialmente.” 

“Não podiam estar em lugar algum, porque cada vez que 

acampavam, os fazendeiros vizinhos se organizavam e 

convocavam forças policiais para expulsá-los, uma vez que toda 

a terra estava possuída e, saindo de uma fazenda, se caía 

finalmente em outra.” 

“Para seus descendentes *dos antigos senhores de 

escravos] o negro livre, o mulato e o branco pobre são também 

o que há de mais reles, pela preguiça, pela ignorância, pela 

criminalidade inatas e inelutáveis. Todos eles são tidos 

consensualmente como culpados de suas próprias desgraças, 
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explicadas como características da raça e não como resultado 

da escravidão e da opressão. Essa visão deformada é assimilada 

também pelos mulatos e até pelos negros que conseguem 

ascender socialmente, os quais se somam ao contingente 

branco para discriminar o negro-massa.” 

“Isso ocorre numa sociedade doentia, de consciência 

deformada, em que o negro é considerado como culpado de 

sua penúria. Nessas circunstancias, seu sofrimento não 

desperta nenhuma solidariedade e muito menos indignação. 

Em consequência, o destino dessa parcela majoritária da 

população não é objeto de nenhuma forma específica de ajuda 

para que saia da miséria e da ignorância.” (RIBEIRO, 1995, p. 

222-229) 

Dessa forma, a nação praticamente condena grande parte de seu contingente à 

miséria eterna, pois não é dada, em nenhum momento, e a não ser em situações 

muito especiais e isoladas, frutos mais da competência e mérito individual, reais 

possibilidades de equilíbrio e melhoria. Isso cristaliza uma situação mais que evidente 

de privilegiados e desprivilegiados, incluídos e excluídos, situação aceita pela parte 

favorecida como natural e normal. 

“A nação brasileira, comandada por gente dessa 

mentalidade, nunca fez nada pela massa negra que a 

construíra. Negou-lhe a posse de qualquer pedaço de terra para 

viver e cultivar, de escolas em que pudessem educar seus 

filhos, e de qualquer ordem de assistência. Só lhes deu, 

sobejamente, discriminação e repressão. Grande parte desses 

negros dirigiu-se às cidades, onde encontrava um ambiente de 

convivência social menos hostil. Constituíram originalmente, os 

chamados bairros africanos, que deram lugar às favelas. Desde 

então elas vêm se multiplicando, como a solução que o pobre 

encontra para morar e viver. Sempre debaixo da permanente 
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ameaça de serem erradicados e expulsos.” (RIBEIRO, 1995, 

p.222) 

Isso também explica em parte a qualidade de nossas cidades, notadamente as 

áreas periféricas, tratadas como depositário de gente menos merecedora das benesses 

do desenvolvimento e do Estado.  Essa transladação forçada, mais uma vez, traz um 

novo choque cultural. As populações deslocadas não tem, necessariamente, a 

experiência urbana. É forçada a se adaptar sem os meios e instruções adequados. Isso 

explicaria, talvez e em parte, porque nossas cidades têm, mesmo as menores, um 

núcleo original, de origem colonial, com boa qualidade urbana e construtiva, e uma 

periferia com total precariedade em relação a estes aspectos. Por outro lado, esse 

esforço adaptativo histórico, e a solidariedade na precariedade, explicariam a 

sociabilidade, a festividade cultural e a tenacidade pela sobrevivência de tal parcela da 

população. 

“O negro rural, transladado às favelas, tem de aprender 

os modos de vida da cidade, onde não pode plantar. 

Afortunadamente, encontram negros da antiga extração 

[mineradores] nelas instalados, que já haviam construído uma 

cultura própria, na qual se expressavam com alto grau de 

criatividade. Uma cultura feita de retalhos do que o negro 

africano guardara no peito nos longos anos de escravidão, 

como sentimentos musicais, ritmos, sabores e religiosidade.” 

(RIBEIRO, 1995, p.222) 

O curioso é que, este ser, desprezado como cidadão e ser humano, excluído de 

todos os sistemas de integração social, acaba por se constituir o responsável e o 

elemento de maior identificação com aquilo que poderíamos identificar como 

brasilidade. 

“A partir dessas precárias bases, o negro urbano veio a 

ser o que há de mais vigoroso e belo na cultura popular 

brasileira. Com base nela é que se estrutura o nosso Carnaval, o 

culto de Iemanjá, a capoeira e inumeráveis manifestações 
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culturais. (...) Isso ocorre em todos os campos em que não se 

exige escolaridade.” 

“O enorme contingente negro e mulato é, talvez, o mais 

brasileiro dos componentes de nosso povo. O é porque, 

desafricanizado na mó da escravidão, não sendo índio nativo 

nem branco reinol, só podia encontrar sua identidade como 

brasileiro. Vale dizer, como um povo novo, feito de gentes 

vindas de toda parte, em pleno e alegre processo de fusão. 

Assim é que os negros não se aglutinam como uma massa 

disputante de autonomia étnica, mas como gente 

intrinsecamente integrada no mesmo povo, o brasileiro.” 

(RIBEIRO, 1995, p.223) 

A discriminação, no entanto, alcança matizes inimagináveis. O mulato mesmo, a 

mistura própria do branco com o negro, e tão identificado com o ser brasileiro, 

apresenta sua crise. 

“Posto entre os dois mundos conflitantes – o do negro, 

que ele rechaça, e o do branco, que o rejeita - o mulato se 

humaniza no drama de ser dois, que é o de ser ninguém.” 

(RIBEIRO, 1995 p.224) 

Isso tudo, no Brasil, assume características inusitadas. A postura do 

conquistador nunca foi de apartar, principalmente sexualmente, os dominados e 

escravizados. Assim, logo a mestiçagem ocorre, tornando ainda mais absurda as 

questões de preconceito. 

“A forma peculiar do racismo brasileiro decorre de uma 

situação em que a mestiçagem não é punida, mas louvada. Com 

efeito, as uniões inter-raciais, aqui, nunca foram tidas como 

crime nem pecado. Provavelmente porque o povoamento do 

Brasil não se deu por famílias europeias já formadas, cujas 

mulheres brancas combatessem todo o intercurso com 

mulheres de cor. Nós surgimos, efetivamente, do cruzamento 
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de uns poucos brancos com multidões de mulheres índias e 

negras.”  

“Essa situação não chega a configurar uma democracia 

racial, como quis Gilberto Freyre e muita gente mais, tamanha 

é a carga de opressão, preconceito e discriminação antinegro 

que ela encerra. Não o é também, obviamente, porque a 

própria expectativa de que o negro desapareça pela 

mestiçagem é um racismo. Mas o certo é que contrasta muito, 

e contrasta para melhor, com as formas de preconceito 

propriamente racial que conduzem ao apartheid.” 

“Tudo isso demonstra, claramente, que a democracia 

racial é possível, mas só é praticável conjuntamente com a 

democracia social. Ou bem há democracia para todos, ou não 

há democracia para ninguém, porque à opressão do negro 

condenado à dignidade de lutador da liberdade, corresponde o 

opróbio do branco posto no papel de opressor dentro de sua 

própria sociedade.” (RIBEIRO, 1995, p. 225-227) 

“O que desgarra e separa os brasileiros em componentes 

opostos é a estratificação de classes. Mas é ela que, do lado de 

baixo, unifica e articula, como brasileiros, as imensas massas 

predominantemente escuras, muito mais solidariamente 

cimentadas como tal (...)” (RIBEIRO, 1995, p.440) 

“Fala-se muito, da preguiça brasileira, atribuída tanto ao 

índio indolente, como ao negro fujão e até às classes 

dominantes viciosas. Tudo isso é duvidoso demais frente ao 

fato do que aqui se fez.”  

“As causas desse descompasso devem ser buscadas em 

outras áreas. O ruim aqui, e efetivo fator causal do atraso, é o 

modo de ordenação da sociedade, estruturada contra os 

interesses da população, desde sempre sangrada para servir a 
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desígnios alheios e opostos aos seus. Não há, nunca houve, 

aqui, um povo livre, regendo seu destino na busca de sua 

própria prosperidade. O que houve e o que há é uma massa de 

trabalhadores explorada, humilhada e ofendida por uma 

minoria dominante, espantosamente eficaz na formulação e 

manutenção de seu próprio projeto de prosperidade, sempre 

pronta a esmagar qualquer ameaça de reforma da ordem social 

vigente.” (RIBEIRO, 1995, p.451-452) 

 

Projeto 

Darcy Ribeiro não se propõe apenas a entender e analisar o país. Ao longo se 

seu texto, segue propondo e discutindo passos possíveis ao Brasil. Seu entendimento 

não é de descrédito, ao contrário, é de alguém que se motiva por uma causa, mesmo 

entendendo ela ser fruto de 500 anos de dominações e de um processo de formação 

desigual. Mas entende e propõe, também, que dentro desse processo ocorreu uma 

transformação que levou à criação de um povo novo e, portanto, pleno de 

possibilidades de um novo destino nacional. 

“Quem somos nós, os brasileiros, feitos de tantos e tão 

variados contingentes humanos? A fusão deles todos em nós já 

se completou, está em curso, ou jamais se concluirá? 

Estaremos condenados a ser para sempre um povo 

multicolorido no plano racial e no cultural? Haverá alguma 

característica distintiva dos brasileiros como povo, feito que 

está por gente vinda de toda parte? Todas essas arguições 

seculares têm já resposta clara encontrada na ação concreta. 

Nesse campo de forças é que o Brasil se fez a si mesmo, 

tão oposto ao projeto lusitano e tão surpreendente para os 

próprios brasileiros. Hoje somos, apesar dos lusos e dos seus 

colonizadores, mas também ao que eles aqui nos juntaram, 

tanto os tijolos biorraciais como as argamassas sócio culturais 

com que o Brasil vem de fazendo. 
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Assim é que, embora embarcados num projeto alheio, 

nos viabilizamos ao nos afirmar contra aquele projeto oficial e 

ao nos opor aos desígnios do colonizador e de seus sucessores. 

Pela vontade deles, os índios, os negros, e todos nós, mestiços 

deles, recrutados pela empresa colonial, prosseguiríamos na 

função que nos foi prescrita de proletariado de ultramar, 

destinado a produzir mercadoria exportável, sem jamais chegar 

a ser gente com destino próprio. Às vezes penso que 

continuamos cumprindo esse desígnio mesmo sem os 

portugueses, debaixo do guante da velha classe dominante 

descendentes dos senhores de escravos que se seguiu a eles no 

exercício do poder e das novas elites cujo setor predominante é 

hoje, o corpo gerencial das multinacionais. Os mesmos 

tecnocratas ainda meninos mas já aconselhando governos se 

afundam ainda mais no espontaneísmo do mercado e na 

irresponsabilidade social do neoliberalismo.” (RIBEIRO, 1995 

p.246) 

“O grande desafio que o Brasil enfrenta é alcançar a 

necessária lucidez para concatenar essas energias [o medo da 

rebeldia das camadas mais pobres; esmagamento por forças 

repressoras] e orientá-las politicamente, com clara consciência 

dos riscos de retrocessos e das possibilidades de liberação que 

elas ensejam.” (RIBEIRO, 1995; p.25-26) 

“Como não há nenhuma garantia confiável de que a 

história venha a favorecer, amanhã, espontaneamente, os 

oprimidos; e há, ao contrário, legítimo temor de que, também 

no futuro, essas minorias dirigentes conformem e deformem o 

Brasil segundo seus interesses; torna-se tanto mais imperativa 

a tarefa de alcançar o máximo de lucidez para intervir 

eficazmente na história a fim de reverter sua tendência secular. 

Esse é o nosso propósito.” (RIBEIRO, 1995, p.246) 
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“As formas futuras que deverá assumir a cultura brasileira 

com o desenvolvimento, seguramente, ao reforço da unidade 

étnico-nacional pela maior homogeneização dos modos de 

fazer, de interagir e de pensar. Mas comportarão, por muito 

tempo ainda, variedades locais, certamente menos 

diferenciadas do que as atuais porque os fatores 

especializantes do meio são menos poderosos que os 

uniformizantes da tecnologia produtiva e de comunicação, 

apesar do processo transformador operar sobre contextos 

culturais previamente diferenciados. Assim se preservará, 

possivelmente, algo do colorido mosaico que hoje enriquece o 

Brasil pela adição, às diferenças da paisagem, das variações de 

usos e costumes de uma região a outra, através da vastidão do 

território. 

A resistência às forças inovadoras da Revolução Industrial 

e a causa fundamental de sua lentidão não se encontram, 

portanto, no povo ou no caráter arcaico de sua cultura, mas na 

resistência das classes dominantes. Particularmente nos seus 

interesses e privilégios, fundados numa ordenação estrutural 

arcaica e num modo infeliz de articulação com a economia 

mundial, que atuam como fator de atraso, mas são defendidos 

com todas as suas forças contra qualquer mudança. Esse é o 

caso da propriedade fundiária, incompatível com a participação 

autônoma das massas rurais nas formas modernas de vida e 

incapaz de ampliar as oportunidades de trabalho 

adequadamente remuneradas oferecidas à população. É 

também o caso da industrialização recolonizadora, promovida 

por corporações internacionais atuando diretamente ou em 

associação com capitais nacionais. Embora modernize a 

produção e permita a substituição das importações, apenas 

admite a formação de um empresariado gerencial, sem 

compromissos outros que não seja o lucro a remeter a seus 
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patrões . (.) Seu efeito mais danoso é remeter para fora o 

excedente econômico que produzem, em lugar de aplica-lo 

aqui.” 

“A mais grave dessas continuidades reside na oposição 

entre os interesses do patronato empresarial, de ontem e de 

hoje, e os interesses do povo brasileiro. Ela se mantém ao 

longo de séculos de domínio do poder institucional e do 

controle da máquina do Estado nas mãos da mesma classe 

dominante, que faz prevalecer uma ordenação social e legal 

resistente a qualquer progresso generalizável a toda a 

população.” 

“Ao contrário do que ocorre nas sociedades autônomas, 

aqui o povo não existe para si, e sim para os outros. Ontem, era 

uma força de trabalho escrava de uma empresa agromercantil 

exportadora. Hoje, é uma oferta de mão de obra que aspira a 

trabalhar e um mercado potencial que aspira a consumir. Nos 

dois casos, foi sempre uma empresa próspera, ainda que só o 

fosse para minorias privilegiadas. Como tal, manteve o Estado e 

enriqueceu as classes dominantes ao longo de séculos, 

beneficiando também os mercadores associados ao negócio e a 

elite de proprietários e burocratas locais. A mão de obra 

engajada na produção, como trabalhadores livres, apenas pode 

sobreviver e procriar, reproduzindo seus modestos modos de 

existência. Os trabalhadores conscritos como escravos nem isso 

alcançavam, porque eram uma simples fonte energética gasta 

para manter o sistema global e fazê-lo gerar prosperidade para 

outros.” (RIBEIRO, 1995, p. 249-251) 

“O que faltou, sempre, foi espaço para movimentos 

sociais capazes de promover sua reversão. Faltou sempre, e 

falta ainda, clamorosamente, uma clara compreensão da 

história vivida, como, necessárias nas circunstancias em que 
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ocorreu, e um claro projeto alternativo de ordenação social, 

lucidamente formulado, que seja apoiado e adotado como seu 

pelas grandes maiorias. Não é impossível que a reordenação 

social se faça sem convulsão social, por via de um reformismo 

democrático. Mas ela é muitíssimo improvável neste país em 

que uns poucos milhares de grandes proprietários podem 

abarcar a maior parte do seu território, compelindo milhões de 

trabalhadores a se urbanizarem para viver a vida famélica das 

favelas, por força da manutenção de umas velhas leis. Cada vez 

que um político nacionalista ou populista se encaminha para a 

revisão da institucionalidade, as classes dominantes apelam 

para a repressão e força.” (RIBEIRO, 1995, p. 25-26) 

“(...) Sendo o que somos, não se pode adiar mais a 

formulação de um projeto próprio que nos insira no contexto 

mundial, guardando nossa autonomia econômica para um 

crescimento autônomo. O que nos falta hoje é maior 

indignação generalizada em face de tanto desemprego, tanta 

fome e tanta violência desnecessárias, porque perfeitamente 

sanáveis com alterações estratégicas na ordem econômica. 

Falta mais ainda, competência política para usar o poder na 

realização de nossas potencialidades. 

A história nos fez, pelo esforço de nossos antepassados, 

detentores de um território prodigiosamente rico e de uma 

massa humana metida no atraso mas sedenta de modernidade 

e de progresso, que não podemos entregar ao espontaneísmo 

do mercado mundial. A tarefa das novas gerações de brasileiros 

é tomar este país em suas mãos para fazer dele o que há de se 

ser, uma das nações mais progressistas, justas e prósperas da 

terra. (RIBEIRO, 1995, p.203-204) 

Sobre a falta de um projeto urbano, Darcy comenta a urgência de se propor 

essa reforma. É claro que essa reforma deverá ser includente, em todos os aspectos 
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que interessa à vida urbana e a todos seus cidadãos. Não é possível que a cidade seja 

ainda pensada de duas formas, para dois tipos de cidadão: aquele que recebe todas as 

benesses do poder publico, e aquele que recebe as esmolas, ou seja, o mínimo para 

manter, tal qual na escravidão, apenas as precárias condições de manutenção e 

reprodução. 

“Até então, o que temos são gestos em vão, de curta 

duração, incapazes de conter por si os problemas da cidade. É 

pensável uma reforma urbana. Hoje tão urgente quanto a 

agrária. É possível também uma economia de pleno emprego, 

mas ninguém tem planos concretos, nesse sentido, que possam 

ser postos em prática." (RIBEIRO, 1995 p.205) 

 

Destino nacional 

 “É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de 

matrizes tão diferenciadas, os brasileiros são, hoje, um dos 

povos mais homogêneos, linguística e culturalmente e também 

um dos mais integrados socialmente da Terra. Falam uma 

mesma língua, sem dialetos. Não abrigam nenhum contingente 

reivindicativo de autonomia, nem se apegam a nenhum 

passado. Estamos abertos é para o futuro. 

Nosso destino é nos unificarmos com todos latino-

americanos por nossa oposição comum ao mesmo antagonista, 

que é a América anglo-saxônica, para fundarmos, tal como 

ocorre na comunidade europeia, a Nação Latino Americana 

sonhada por Bolívar. Hoje, somos 500 milhões, amanhã 

seremos 1 bilhão. Vale dizer, um contingente humano com 

magnitude suficiente para encarnar a latinidade em face dos 

blocos chineses, eslavos, árabes e neobritânicos na 

humanidade futura.” 
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Somos povos novos ainda na luta para nos fazermos a nós 

mesmos como um gênero humano novo que nunca existiu 

antes. Tarefa muito mais difícil e penosa, mas também muito 

mais bela e desafiante. 

Na verdade das coisas, o que somos é a nova Roma. Uma 

Roma tardia e tropical. O Brasil é já a maior das nações 

neolatinas, pela magnitude populacional, e começa a sê-lo 

também por sua criatividade artística e cultural. Precisa agora 

sê-lo no domínio da tecnologia da futura civilização, para se 

fazer uma potência, de progresso autossustentado. Estamos 

nos construindo na luta para florescer amanhã como uma nova 

civilização, mestiça e tropical, orgulhosa de si mesma. Mais 

alegre, porque mas sofrida. Melhor, porque incorpora em si 

mais humanidades. Mais generosa, porque aberta à 

convivência com todas as raças e todas as culturas e porque 

assentada na mais bela e luminosa província da Terra.” 

(RIBEIRO, 1995, p. 451-455) 

 

Conclusão 

O que nos trás Darcy Ribeiro? Nos trás que nossas mazelas são devido a sempre 

termos tido duas situações, desde tempo coloniais, que configuram a estratificação da 

sociedade brasileira: uma, desde sempre dominante, primeiramente representada 

pelo agente colonizador, que subjugava índios e negros, e que se transformou nos 

senhorios de terra, nos grandes proprietários, nas classes burguesas, sempre 

dominante e usufruidora de todas as maravilhas da terra. E outra, já lá também 

representada, por aqueles subjugados, índios e negros, escravizados, depois 

trabalhadores rurais, operários e servidores urbanos. Nos trás que nunca na história se 

permitiu à essas categorias menos favorecidas a assumir o destino do país. 

Mas também trás, paradoxalmente, que, da mistura racial, do encontro dessas 

três forças originais, surgiu um ‘povo novo’, que não é a representação de nenhuma 

daquelas culturas originais, mas que de certa forma, é herdeira de todas, e mais além, 
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criadora do novo. Que portanto tem, já no sangue, a possibilidade de significar uma 

nova potencia ao mundo, porque flexível, porque tolerante, porque capaz de enfrentar 

novos desafios. 

Mas essa potencia ainda não deslanchou, ou apenas começa a fazê-lo. As 

transformações recentes nos permitem um certo otimismo. Mas um otimismo 

cauteloso, em função de nossa história. Temos uma cultura popular rica, função 

daquela mistura histórica. Avançamos politicamente. Avançamos economicamente, 

inclusive coletivamente. Mas não avançamos em ambientes mínimos de uma nação. 

Não temos uma clara política educacional de inclusão, ainda mais de alto desempenho 

tecnológico, como tanto defendia Darcy Ribeiro. Nem atingimos ainda um patamar 

razoável de acesso da totalidade da população à saúde, à cultura erudita e à qualidade 

de vida mínima.. E é no campo urbano, onde vivem cerca de 85% dos brasileiros, onde 

as mazelas ainda se tornam mais dramáticas. A qualidade de vida neste meio é ainda 

precariamente distribuída. Bolsões de pobreza e de falta de infraestrutura ainda estão 

presentes em todas as cidades brasileiras. Condições mínimas de habitação e acesso 

aos serviços urbanos, como saúde, transporte, lazer e culturais, ainda são sonhos, 

senão devaneios. Saneamento básico parece distante, à velocidade que avança. 

Continuam os programas de periferização da população desfavorecida. Ou seja, 

continuam sendo expulsos da festa, impedidos de participar do jogo. Isso requer a 

mudança de mentalidade, a tão chamada à lucidez que nos fez Darcy. Parece 

fundamental que se compreenda que a cidade é uma construção cultural, tal qual o 

nosso país, uma mistura de culturas fundidas em uma nova, e que somente a 

‘acessibilidade universal’ a suas benesses é nos tirará desse processo contínuo de 

exclusão e violência. Não se pode aceitar o lugar comum – já que não o somos – de 

que isso, o não acesso, é fato consumado e inevitável . De que qualquer metrópole do 

mundo teria os mesmos problemas. Será a verdade? Ou será fato, sim, de que aqui os 

problemas são acentuados aos limites pela exclusão, pelo desprezo, pelo preconceito e 

pela negação. 
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Resumo 

Emanuel Dimas de Melo Pimenta apropria-se do termo cunhado por René 

Berger, denominado, Teleantropos, para tecer uma série de reflexões acerca da 

natureza transdiciplinar e transensorial que descrevem nossa cultura na passagem 

para o terceiro milênio, claramente relacionado à arquitetura, que como afirma é 

provavelmente uma das atividades mais controversas da humanidade, algumas vezes 

classificada como arte, outras como ciência e é sem dúvida um dos modelos 

transdiciplinares mais antigos do planeta. 

Com o surgimento das tecnologias de telepresença, da Realidade Virtual, do 

Ciberespaço, que desencadearam a dimensão da interatividade, a ideia fundamental 

desenvolvida por Pimenta neste trabalho é a formação do que entendemos por 

representação enquanto processamentos transensoriais diretamente relacionados à 

percepção espacial, então modificada pelas novas tecnologias. Afirma ainda que em 

arquitetura mutações iconológicas são produtos do menor uso de alguns sentidos e da 

intensificação na utilização de outros, o que veio a chamar de “outputs sensoriais”, 

como a estrutura do conhecimento foi profundamente alterada, as estruturas de 

território e poder também o foram, e encontram-se no campo de atuação da 

arquitetura e do urbanismo e por isto, escolhemos o autor para a proposta de 

investigação de nossa pesquisa a respeito de um projeto contemporâneo para nossa 

sociedade. 

“Clone do pensamento, a arquitetura transforma-se – 

diante deste novo modelo iconológico - na representação não 

linear de complexos sinápticos. Arquitetura como índice 

imediato do inconsciente. rquitetura como prótese viva da 

própria inteligência.” (PIMENTA, 1999) 

Palavras- chave: Transdiciplinar, Transensorial, Novas Tecnologias, Arquitetura. 

 

 

 

 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

154 

 

Introdução 

Em seu primeiro livro, Tapas- a impermanência das coisas e das ideias (1985), 

Emanuel Pimenta, estrutura este trabalho com colagens, são letras e tamanhos 

diferentes em um mesmo texto, construindo volumes como nas partituras de Cage, 

com quem trabalhou em outros projetos, também é notável a ascendência de 

Pignatari, através da reprodução do poema “Organismo”; além dos cortes de 

quadrinhos, imagens de partituras musicais, plantas de edifícios, todos exercem a 

função de signos gráficos, trata-se de um prenúncio de outros trabalhos do autor. 

O livro resgata em sua estrutura as concepções de McLuhan em “O meio é a 

mass-agem”, acerca da ação da mídia na segunda metade do século XX e que 

influenciaram diversos pensadores deste período, como Buckminster Füller, John Cage, 

Décio Pignatari, pesquisadores importantes ao trabalho de Pimenta. 

“O homem eletrônico retira o ser humano da vivência 

histórica linear, conscientizando- a nele, assim como fazendo 

surgir um “tempo vertical”, criando novas relações que o 

remetem a um universo vivencial sintático e sinergético, em 

função de um gestalt que é outra ilusão”. (PIMENTA, 1985) 

Em 1991, em seu livro Virtual Architecture, Pimenta apresenta projetos 

desenvolvidos em computador, são estruturas ativas ou sinergéticas, onde desenvolve 

um de seus conceitos primordiais, a desprogramação. Em 1989, em Tóquio um destes 

sistemas desprogramacionais, abrigaria 300 mil pessoas em diversos locais construídos 

com sistemas sinergéticos reprogramáveis e desprogramáveis. 

Há alguns anos Pimenta elabora o Projeto denominado, Máquina dos Sentidos, 

apresentado no encontro Arte e Tecnologia, em São Paulo em 1995, no qual constrói 

uma investigação que procura despertar a apreensão dos espaços arquitetônicos por 

todos os nossos sentidos, já que vivemos imersos há séculos na lógica escrita, linear e 

visual, que resultou em uma composição unidirecional de nosso saber. Pimenta pensa 

em retomar um espaço holístico, codificado nos cinco sentidos, advindo desta 

dimensão interativa que os meios digitais acrescentaram a nossa cultura. 
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“Resgatando Arlindo Machado, se trata menos de avaliar 

estratégias semióticas do que determinar o nascimento (o 

renascimento, seria melhor dizer) de uma arte, ou pelo menos 

de um sistema expressivo, em que a dimensão heurística passa 

a ser o dado fundamental (1992: 54). O que importa aqui é o 

tratamento de profissionais de diversas áreas para através da 

arquitetura, pensarmos nas possibilidades de apreensão 

espacial globalizadora, hipersinestésica, no universo das 

tecnologias eletrônicas e digitais”. (DUARTE, 1999) 

Das Folies, projeto realizado em 1990, que possuía como proposta básica a 

discussão da imaterialidade das imagens eletrônicas concretizando-se na 

materialidade arquitetônica, que reuniu cinco arquitetos que participaram da 

exposição Deconstrutivista realizada por Philhip Johnson no MoMA, Nova York, em 

1988: Rem Koolhaas, Zaha Hadid, Peter Eisenman, Coop Himmelblau e Bernard 

Tschumi, até o caso de Woiksed, proposta de Emanuel Pimenta, onde a arquitetura é 

construída baseada na lógica dos computadores e que existe enquanto permanecerem 

ligados, mas não esvanece sua fruição, em outro lugar, mediada por outra máquina; as 

Folies ainda possuem um lugar geográfico fixo e Woiksed não tem dimensões 

geométricas ou geográficas, mas topológicas, entre links das redes digitais de 

informações, em que engloba o mundo todo e não está em lugar algum. São diversas 

as investigações que vislumbram no esvaecimento do suporte físico e no surgimento 

de novos significados possibilitados por meios digitais correspondências com teorias 

de filósofos contemporâneos como Jacques Derrida e Gilles Deleuze. 

Muitos pesquisadores, entre eles, Pimenta, apontam neste processo de 

deslocamento das verdades históricas, a partir da segunda metade do século XX, em 

diversas áreas do conhecimento, iniciado por tais filósofos, a abertura para novas 

possibilidades criativas e de expansão das relações humanas, a desmaterialização e a 

amplificação dos territórios da arquitetura. 
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Sobre o Autor 48 

Emanuel Dimas de Melo Pimenta é arquiteto e urbanista, compositor de música 

erudita contemporânea. Recebeu o prêmio Destaque de Marketing em 1977, pela 

Associação Brasileira de Marketing; o prêmio APCA em 1986, pela Associação Paulista 

de Críticos de Arte; e o prêmio Lac Maggiore em 1994, pelo Governo Regional da 

Lombardia, Associação Internacional de Críticos de Arte, UNESCO, em Paris, 

considerando-o um dos mais representativos artistas multimedia. É membro do 

Tribunal Europeu do Ambiente, em Bruxelas, onde tem atuado como diretor desde 

1995. É, ainda, membro ativo da academia de Ciências de Nova York, da Sociedade 

Americana para o progresso da Ciência, em Washington DC, da AIVAC- Association 

Internationale pour La Video dans les Arts et La Culture, em Locarno, e membro 

fundador da International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry- ISIS 

Symmetry, com sede em Budapeste. 

Estudou, entre outros, com Hans Joachim Koellreuter, Eduardo Corona, 

Eduardo Kneese de Mello, Décio Pignatari, Holger Czukai e Roti Nielba Turin. Trabalhou 

junto a John Cage, de 1985 até sua morte em 1992. É compositor para Merce 

Cunningham, em Nova York, desde 1985. É também compositor para a Appels Dance 

Company de Nova York, desde 1990. As suas composições têm sido executadas em 

diversos países por importantes músicos como John Cage, David Tudor, Takehisa 

Kosugi, Maurizio Barbetti, John Tilbury, Martha Mooke, John DS Adams, Michael 

Pugliese e o Manhattan Quartet entre outros. É membro do Conselho Editorial da RISK 

ARTE OGGI, em Milão. Tem sido convidado, como professor e conferencista, por 

diversas instituições, entre as quais a Universidade de Nova York, de Lisboa, de 

Lausanne, de São Paulo, de Tsukuba, a Fundação Calouste Gulbenkian de Lisboa, a 

Fundação Monte Veritá em Locarno e o Instituto de Tecnologia Technion de Haifa. Os 

seus trabalhos estão incluídos na Enciclopédia Universalis, no Slonisnky Baker’s Art 

Dictionary e no All Music Guide- The expert’s guide to the best CDs. Tem os seus 

trabalhos, papers, livros, projetos de arquitetura e compact discs publicados em 

                                                           
48 Fonte: Breve Biobibliografia, transcrita do livro Teleantropos, de Emanuel Dimas de Melo Pimenta, 

1999. 
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Inglaterra, Estados Unidos, Japão, Holanda, Portugal, Brasil, Alemanha, Suíça, Hungria, 

Itália e Espanha. 

Desenvolve projetos de arquitetura, urbanismo e música contemporânea 

utilizando tecnologias de Realidade Virtual e ciberespaço. Na década de 80, cria o 

termo “arquitetura virtual”. Na primeira metade da década de 90 tem o seu site 

lançado pela ASA Art and Technology (http://www.asa-art.com/edmp/edmp1htm). Em 

1996 criou com o apoio da Fundação para a Computação Científica Nacional, o museu 

virtual Earth’s Collection (http://www.rccn.pt/museu/).  

Nesse mesmo ano lança em Perugia, Itália, com o apoio da Fundação para a 

Computação Científica Nacional, o site Joseph Beuys Project 

(http://www.rccn.pt/museu/beuys/beuys1.htm) e participa em Lisboa com René 

Berger (na Suíça), Philippe Quéau (em França) e Bernard Allien (nos Estados Unidos) 

em uma das primeiras vídeo conferências MBONE em tempo real na internet. É ainda 

em 1996, convidado a participar da formação da Université du Futur, junto a René 

Berger, Basarab Nicolescu, Pierre Lévy e Edgar Morin entre outros 

(http://siisg1.epfl.ch/UF/). Em 1997 e 1998 foi curador para a exposição Arquitetura 

Virtual, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa. Em 1999 realiza o trabalho de 

curadoria para o setor de arquitetura virtual da Bienal Internacional de Arquitetura de 

São Paulo, Fundação Bienal de São Paulo. 

 

Cultura e Sociedade no Pensamento de Emanuel Dimas de Melo Pimenta 

Para Pimenta uma reflexão sobre arquitetura manifesta-se na reflexão sobre o 

ambiente, buscando o aporte do significado resgatado pela Inteligência Artificial, 

afirma que: 

“O termo “ambiente” foi, originalmente, produto da 

montagem das palavras “ambi”, que tem a sua origem no grego 

amphi, que significa “em torno de” e que passou para o latim 

significando “ambos”; e do sufixo “ente”- que lança a sua raiz 

etimológica no indo- europeu ant- que significava “sopro”. 

http://www.asa-art.com/edmp/edmp1htm
http://www.rccn.pt/museu/
http://www.rccn.pt/museu/beuys/beuys1.htm
http://siisg1.epfl.ch/UF/
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Isto é: “ambiente” significaria, em última instância, tudo o 

que compõe uma coisa. A ideia de sopro “em torno” de algo”. 

(PIMENTA, 1999) 

Pimenta prossegue em sua investigação declarando que as palavras “cultura” e 

“environment” possuem um sentido etimológico semelhante ao de ambiente. 

“Cultura resgata no indo- europeu Kwol a sua provável 

semente etimológica. Kwol significava uma ideia de andar em 

torno de alguma coisa- mesmo ssentido do gredo amphi!” 

“Conceitos que cercam o seu objeto”. 

“Sopro que cerca a sua presa”. 

“Um contínuo processo de busca e descoberta”. 

(PIMENTA, 1999) 

Pimenta sustenta que a regulação da morte, na figura da sepultura, ficou 

convencionada como cultura, instaurando uma espécie de espelho humano que 

condiciona o estabelecimento preciso do outro e o corte temporal da vida. 

A partir desta primeira reflexão afirma que “todo o universo da cultura passa, 

então, a revelar-se uma questão especular”. (PIMENTA, 1999). Afinal o 

reconhecimento do outro é preponderante para a estruturação dos códigos de 

linguagem. Assim, “a cultura material adquire uma dimensão virtual”. (PIMENTA, 

1999). Ou seja, é determinada por um processo especular, imaterial, como diz. “Lewis 

Carroll através do espelho”. (PIMENTA, 1999) 

Pimenta enxerga no surgimento das tecnologias de telepresença uma realidade 

que não se limita a ideia de projeção, mas que desencadeia o desenvolvimento 

criativo. 

Como nos diz, Edward Hall, nos anos 50, estabelece o conceito de proxemia, 

como o “estudo da utilização do espaço pelo ser humano enquanto elaboração 

cultural particular - incluindo hábitos territoriais”. (PIMENTA, 1999) 
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E, citando René Berger “àquilo que durante milênios ocupou o espaço próximo, 

ao que Edward Hall deu o nome de proxêmico”, se opõe atualmente a seres humanos 

que transitam à distância. 

A este fenômeno René Berger chamou de teleproxêmico ou teleproximidade. 

“Estar próximo, à distância. Estar distante embora próximo”. (PIMENTA, 1999) 

Fenômeno que evidencia o tempo real. 

“Em 1794, Berére de Vieuzac, também conhecido como 

poeta da guilhotina, anunciava à Assembleia Francesa que 

através desta invenção (o telégrafo) as distâncias entre os 

locais desaparecem!” 

“Menos de um século depois, surgia o telefone- palavra 

criada em 1840, antes mesmo do nascimento de Alexander 

Graham Bell, para designar um instrumento musical- que viria 

representar o tempo real para pelo menos, um dos nossos 

sentidos”. (PIMENTA, 1999) 

Embora o ponto de mutação, como nos diz Pimenta, tenha se manifestado 

apenas no final do século XX, seu presságio já se encontrava na fala de Victor Hugo, 

quando afirmava que “todas as histórias são a história do passado. A história da 

revolução é a história do futuro. A revolução conquistou por antecipação... Há no que 

ela nos trouxe mais terra prometida que terra conquistada e, à medida que uma das 

suas conquistas feitas antecipadamente entra no domínio humano, um novo aspecto 

da revolução revelar-se- á.” (PIMENTA, 1999). 

O surgimento do tempo real promoveu a sensação de constante revolução. “O 

ser humano, ainda previsível e hierárquico do século XIX, deu lugar ao ser humano 

criativo, turbulento e interativo da passagem do milênio”. (PIMENTA, 1999) 

A mudança global acabou com a ideia de iconologia enquanto fenômeno 

estável e alterou profundamente a estrutura do conhecimento. 
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As palavras “pessoa” e “personalidade” surgiram do latim personae, como nos 

diz Pimenta, nome dado a uma máscara para amplificar o som emitido pelos atores, 

per sonare. 

Desta máscara acústica surgiu a palavra personagem e as expressões, 

personalidade e pessoa são referências topológicas segundo o autor. 

Segundo Freud, como nos fala Pimenta, personalidade seria um conjunto 

especializado, uma estrutura plástica relativamente estável de patterns neuronais. 

Porém este modelo torna-se volátil, primeiro identificado como ego, 

posteriormente a montagem especializada de conjuntos neuronais aconteceria desde 

a concepção do indivíduo, poderia ser nomeado como um processo transbiológico. 

Entretanto mentalidade, como nos assegura Pimenta está relacionado ao 

complexo mental coletivo e não a um determinado personagem, sugere que um 

modelo para a conceituação de mentalidade é a concepção de uma formação plástica 

de atratores sinápticos, seriam “pregnância”, ou forma e estabilidade de uma 

percepção para uma realidade, lembrando a Teoria das Catástrofes de René Thom. 

Personalidade estaria para as estruturas neuronais como mentalidade para os 

complexos sinápticos. 

A Teoria das Catástrofes é formada por dois conceitos fundamentais, 

pregnância e saliência de um campo. Saliência pode ser entendida como a zona de 

sintonia fina de um espectro sensorial.  

Como afirma Pimenta, uma dobradura de campo que é um forte potencial de 

ocorrências. 

Qualquer atividade realizada pelo homem em termos de percepção é 

constituída por dobraduras de campo. 

Dobraduras constituídas por saliências e pregnâncias são zonas topológicas 

instáveis, limitadas por órbitas de possibilidades são dobraduras de saltos potenciais, 

possibilitando o acontecimento da percepção.  
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Os saltos iconológicos podem ser compreendidos como saltos tecnológicos e 

como nos diz Pimenta, cada salto tecnológico significaria um salto sensorial e tudo é 

composto por mudanças. 

“Dependendo da textura sensorial, variam as formas, ou 

as saliências. Assim, estabelecem-se referências primeiras para 

noções como individualismo, identidade, tempo, espaço, etc”. 

(PIMENTA, 1999) 

Pimenta trabalha com a Teoria das Catástrofes para pensar uma nova 

percepção e iconologia. 

“Na passagem para o terceiro milênio, a adoção de 

princípios euclidianos como axiomas fundamentais para a 

compreensão da arquitetura e do urbanismo enquanto código 

de linguagem acabava por revelar-se uma das principais 

barreiras para a sua própria descodificação”. 

“Arquitetura e urbanismo não são apenas feitos de linhas, 

planos, luz ou cores, mas sim de tudo isso somado a sons, 

texturas, temperatura, umidade e diferentes estratégias de 

linguagem”. 

“Mas esta é uma nova iconologia. Uma iconologia 

virtual”. (PIMENTA, 1999) 

Quando olhamos para uma cidade do alto, temos a apreensão de uma 

determinada forma, quando nos aproximamos, novas formas, novas saliências são 

geradas. 

Pimenta diz que no final do milênio os únicos habitantes que dominavam uma 

escala sagrada nas megacidades, eram os sem teto, os miseráveis, pois experienciavam 

uma escala que passava despercebida para as demais pessoas, as ações e o tempo 

também não eram condicionados por roteiros estereotipados. 

“A imprensa dessacralizou a sociedade no Ocidente, uniformizando e 

estereotipando comportamentos. Por isso, praticamente tudo o que fazemos sem 
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pensar obedece a algum tipo de formato (...) tudo foi dessacralizado através de uma 

intensiva padronização cognitiva”. (PIMENTA, 1999) 

A existência da linguagem seria explicada pelos loopings sensoriais, que 

representam uma quebra no eixo de simetria, permitindo-nos inventar, sonhar. 

Pimenta defende que para um universo de ideias inovadoras de diversos 

pensadores, temos atualmente a instauração de um novo sintagma, “conjunto 

dinâmico de diferentes paradigmas em combinação turbulenta. Uma combinação 

virótica por excelência”. (PIMENTA, 1999) 

As bases de nossas habilidades cognitivas estendem-se ao ambiente. Alterando 

nossos complexos cognitivos, alteramos nossa mentalidade, como nos fala Pimenta. 

 

Projeto Contemporâneo / Projeto Transformador 

Woiksed, o planeta virtual de Emanuel Dimas de Melo Pimenta, é um projeto 

de arquitetura digital, onde podemos navegar com computadores pessoais e 

equipamentos de imersão.  

Podemos trocar informações, construir objetos, Pimenta abre novas 

possibilidades arquitetônicas, novas possibilidades de sensações. 

A matéria- prima da arquitetura perde o vínculo concreto, compondo imagens, 

compondo o imaginário entre números. 

A arquitetura, ao mesmo tempo arte e ciência, prioritariamente uma inscrição 

no espaço lida com as reordenações eletrônicas e digitais buscando novas noções de 

espaço, novas iconologias, portanto, nos deparamos com a busca de novas 

interpretações para a mutação cultural na qual vivemos, recorremos assim, 

especialmente aos filósofos, cientistas da segunda metade do século XX. 

Derrida (1995) trabalha o sentido de Khôra a partir do Timeu de Platão, propõe 

variabilidades de significados, Khôra estaria apta a todas as possibilidades sem se 

tornar nenhuma delas. 
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Segundo Fábio Duarte (1999) não é necessário haver uma definição formal 

restrita aos paradigmas tradicionais da arquitetura quando trabalhada com os meios 

eletrônicos, mas sim que a própria arquitetura, “quanto mais se desmaterializa no 

universo digital, mais se forma a cada instante absorvendo e interpretando os 

resultados dos diálogos homem/ máquina/espaço”. (DUARTE, 1999) 

Como fala Duarte (1999) importantes questões levantadas pelo filósofo sobre a 

necessidade de se romper com significados a priori dos signos, com o intuito de deixá-

los livres para outras constantes construções significadoras, são fundamentais para 

que o projeto contemporâneo se cumpra.  

É crucial para Derrida romper com noções apriorísticas, como o “signo-símbolo” 

para abrir espaço para o “signo-possibilidade”, como argumenta Duarte. 

Ao transformar-se em linguagem o signo se desloca do eixo 

significante/significado e abre-se a favor da ausência de significâncias prévias e 

possibilita a geração de outros significantes e significados. 

Peirce rompe na semiótica com a ligação dicotômica entre signo/objeto, 

propõe que a relação seja intermediada por um interpretante, ocorrendo diversas 

vezes, dinamiza essa relação e obtemos diferenciadas noções de objetos e signos. 

O signo é uma construção mental entre significantes e significações, para 

favorecer uma intelecção sígnica, passa por processos de significações. Aberta uma 

ligação unívoca de um objeto ou significante com um significado, propicia-se uma 

dinâmica do objeto, que assim como diz Duarte, não busca a exclusão de significados, 

mas exponenciá-los, gerando novas cadeias sígnicas. 

E em nosso caso, na arquitetura, essa multiplicidade de significados é possível 

por deslocamentos, permutas, discursos transdisciplinares e como assegura Duarte, 

desdobramentos entre as naturezas das linguagens espaciais e digitais que constroem 

a arquitetura nos ambientes virtuais. 

A mutação do século XX que eclodiu em escala planetária e aponta para um 

campo específico, que é a cultura. 
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A ideia de cultura assumia no final do terceiro milênio, após ter passado pelas 

mais variadas épocas, com diferentes significados, desde o sentido de folclore até o de 

conhecimento pessoal, a função de poderoso artefato cognitivo, designando um 

gigantesco cosmos virtual. 

“O antigo cosmos representado pela informação visual da cidade, da 

arquitetura e dos rituais sagrados deu lugar ao cosmos virtual desenhado pelos 

agrupamentos humanos amarrados pela televisão, pelas redes de redes digitais, e por 

todos os tipos de telecomunicação”. (PIMENTA, 1999) 

Como afirma Pimenta, “pela primeira vez no percurso da humanidade, um 

cosmos é inteiramente desmaterializado!” 

Para este novo universo cósmico, não basta a informação para possuir poder, 

pois todos podem acedê-la, o importante passa a ser o design, o percurso, ou plano de 

voo na informação, como diz Pimenta. 

A questão é abrir novos caminhos, descobrir novas articulações ao combinar 

informações sempre novas, criativamente, constituindo um caráter transdiciplinar, 

compondo a natureza da navegação no ciberespaço. 

Nos mais diferentes aspectos da vida cotidiana “a desmaterialização da cultura 

material atingiu, praticamente todo o espectro comportamental humano”. (PIMENTA, 

1999) 

A cada dia um maior número de pessoas, transforma-se em um nômade virtual, 

inaugurando uma nova era civilizatória, onde a solidariedade é a condição essencial 

para a sobrevivência. 

Como nos diz Pimenta, curiosamente, no comércio ente tribos nômades, não 

há o contato físico, a mercadoria comercializada será deixada em determinados pontos 

de referência, assim como o pagamento efetuado pelo outro lado da transação. O 

início do comércio na internet mostra que isto acontece. 

“A arquitetura nômade é feita de panos em estruturas absolutamente 

desmontáveis, rearticuláveis e recriáveis. Isto é, estruturas desprogramáveis”. 

(PIMENTA, 1999) 
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A desmaterialização da cultura aponta para questões anteriormente defendidas 

por pensadores como Décio Pignatari, como a ideia de luz sólida, que nasce com o 

impressionismo, a fotografia, passa pelo cinema e chega aos computadores com a 

noção de presentificação do tempo. 

“Assim, como a pedra foi para a Antiguidade Clássica o 

interconector temporal por excelência, a luz tornou-se, na 

passagem para o terceiro milênio, no presentificador temporal 

ideal. Noção, em certo sentido, antecipada por Hegel quando 

afirmava que só o abstrato pode furtar-se à ação do tempo”. 

(PIMENTA, 1999) 

 

Todas as transformações da segunda metade do século XX implicaram em uma 

nova organização política e social. O mundo da autoridade dava lugar ao das 

nanodecisões. 

O surgimento do Teleantropos revela a existência de uma sociedade não linear, 

formada por uma textura de fraturas civilizatórias de todos os níveis, um novo design 

social estabelecia-se. Porém neste universo não linear, as descontinuidades produzidas 

fazem conviver desde o fabuloso do mundo até o tragicamente horrível. 

“Temos novos princípios de religião, uma nova condição 

de sagrado, um novo espaço e uma nova cultura- desta vez já 

não estritamente visual. Assim, a arte adquire uma nova e 

vigorosa matéria para operar, mesmo sendo virtual”. 

“Lembro Schiller quando afirmava que deve haver uma 

comunhão entre os impulsos da forma e da matéria, isto é, um 

impulso lúdico, pois só a união da realidade com a forma, do 

acaso com a necessidade, do sofrimento com a liberdade, torna 

o conceito do humano completo”. (PIMENTA, 1999) 
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Resumo 

Este artigo faz parte da pesquisa Cultura e Sociedade. O projeto: significado e 

valor, do grupo Teoria-Projeto: Cultura-Sociedade da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, que investiga relação cultura, sociedade e projeto no contexto da cidade 

através do pensamento crítico de pensadores brasileiros. Neste artigo se analisa o 

pensamento crítico da arquiteta Ermínia Menon Maricato a partir de dois de seus 

textos49, nos quais a autora faz a reflexão sobre questões inerentes ao contexto da 

cidade enquanto produto cultural e resultado de um projeto, conveniente para uma 

parcela da sociedade que, de certa forma, importa matrizes, adaptando-as aos seus 

interesses; além de analisar e debater o projeto para cidade através do conjunto de 

estudos acadêmicos sobre o urbano na periferia do capitalismo. 

Palavras-chave: Cidade. Cultura. Pensamento crítico. Projeto. Sociedade. 

  

                                                           
49 As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. Planejamento urbano no Brasil. In: Arantes, O et al. A 
cidade do pensamento único. Desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2007. (Pp.121-192) e o texto 
Formação e impasse do pensamento crítico sobre a cidade periférica. In: MARICATO, Ermínia. O impasse 
da política urbana no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. (Pp.99-169) 
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Introdução 

Qual seria o projeto para cidade contemporânea? Partindo deste 

questionamento investiga-se o pensamento teórico da arquiteta Ermínia Maricatoi em 

dois de seus textos: “As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias. Planejamento 

urbano no Brasil.”, texto paradigmático na construção da crítica da cidade 

contemporânea e que faz parte do livro “A cidade do pensamento único. 

Desmanchando consensos” (2000:2007), do qual é organizadora em conjunto com 

                                                           
50 Biografia - Fontes: Currículo Lattes de Ermínia Maricato. Disponível em: 
[http://lattes.cnpq.br/6441434783136628]. Acesso em 27/03/12; Informações Presidenciais. Disponível 
em: http://www4.planalto.gov.br/informacoespresidenciais/luiz-inacio-lula-da-silva/ministerios. Acesso 
em 02/04/12; Disponivel em: http://www.usp.br/fau/depprojeto/labhab/equipe/do02.html; Acesso em 
27/03/12. 
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Carlos Vainer e Otília Arantes. O outro texto ”Formação e impasse do pensamento 

crítico sobre a cidade periférica”, compõe o livro “O impasse da política urbana no 

Brasil” (2011) de sua autoria, no qual faz uma reflexão atualizada da produção 

acadêmica no Brasil, daqueles que pensaram e pensam a sociedade e cultura 

brasileira. E é dentro deste contexto que o artigo procura fazer aproximações com o 

pensamento crítico da autora, seu olhar sobre o projeto para cidade. 

A periodização adotada por Maricato em seus dois textos possibilita a reflexão 

até o início do século XXI, o que confere a abordagem deste artigo uma visão ampla de 

seu pensamento crítico em diversos momentos da historiografia da sociedade 

brasileira, onde muitas transformações da cidade, não são só analisadas, mas também 

vivenciadas pela autora. 

 

1 - Cultura e sociedade. “as ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias” 

No texto “As ideias fora do lugar e o lugar fora das ideias” (2000:2007), 

Maricato faz uma reflexão sobre “o deslocamento entre as matrizes que 

fundamentaram o planejamento e a legislação urbanos” no nosso país, e a realidade 

socioambiental, em especial o caso da ocupação ilegal nas favelas (MARICATO, 2007, 

p.121- 122). Para construção de sua argumentação perfaz o caminho da análise 

histórica dos momentos em que se desenvolveram e firmaram tais matrizes 

urbanísticas. 

Podemos dizer que se trata de idéias fora do lugar 

porque, pretensamente, a ordem se refere a todos os 

indivíduos, de acordo como os princípios do modernismo ou da 

racionalidade burguesa. Mas também podemos dizer que as 

idéias estão no lugar por isso mesmo: porque elas se aplicam a 

uma parcela da sociedade reafirmando e reproduzindo 

desigualdades e privilégios. (MARICATO, 2007, p.122) 

Para a autora não existe para a cidade ilegal  “planos nem ordem”. É “um lugar 

fora das idéias.” (MARICATO, 2007, p.122). Certamente um projeto de cidade que 

ignora e se revela inadequado com a lógica da “cidade ilegal”. A autora questiona o 
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projeto da cidade parcial e que consolida as diferenças e se revela enquanto produto 

desta matriz excludente que se materializa espacialmente. A exclusão urbanística a 

qual é representada pela ocupação ilegal do solo e ignorada na representação da 

cidade oficial e, portanto, não englobada pelo planejamento modernista/funcionalista.  

Maricato entende que essa matriz urbanística, “que orientou o crescimento das 

cidades dos países centrais do mundo capitalista, passou a ser desmontada pelas 

propostas neoliberais”. (MARICATO, 2007, p.122)  

Após um século e meio de vida, a matriz de planejamento 

urbano modernista (e mais tarde funcionalista), que orientou o 

crescimento das cidades dos países centrais do mundo 

capitalista, passou a ser desmontada pelas propostas 

neoliberais que acompanham a reestruração produtiva no final 

do século XX. Em se tratando de países da semiperiferia, como 

é o caso do Brasil e de outros países da América Latina, esse 

modelo, definidor de padrões holísticos de uso e ocupação do 

solo, apoiado na centralização e na racionalidade do aparelho 

Estado, foi aplicado a apenas uma parte das nossas grandes 

cidades: na chamada cidade formal ou legal. A importação dos 

padrões do chamado “primeiro mundo”, aplicados a uma parte 

da cidade (ou da sociedade) contribuiu para a cidade brasileira 

fosse marcada pela modernização incompleta ou excludente. 

(MARICATO, 2007, p.123) 

Desta forma, ao apontar que a matriz modernista/funcionalista só era aplicável 

em uma parte das nossas grandes cidades, ou seja, na cidade formal ou legal, a autora 

indica que o projeto para cidade foi incompleto, no sentido de não abranger a cidade 

em sua totalidade, na realidade, um projeto excludente. 

E ainda indaga em seu texto: 

Cabe perguntar se a nova matriz que está sendo gerado 

resulta de um processo endógeno calcado na práxis urbana ou 

segue o mesmo caminho de dominação econômica, política e 

ideológica de inspiração externa, seguido pela primeira. Em que 
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medida esse processo de substituição não está reproduzindo 

modelos alienados em relação à nossa realidade, modelos 

esses que vincularão desde a formação profissional e 

acadêmica, até a produção reificada de conceitos e de 

representação da cidade? Escaparemos do nosso destino, 

aparentemente inexorável, de produzir uma matriz postiça ou 

“fora do lugar”, mais adequada, agora aos princípios 

neoliberais? (MARICATO, 2007. P.123,124). 

O projeto de cidade é delineado a partir de matrizes urbanísticas, as quais 

Maricato analisa definindo-as enquanto propostas que expressam e resultam em um 

projeto para a cidade oficial, legal e que não é o projeto transformador para toda 

cidade. 

Maricato (2007, p.126) ao tratar do planejamento modernista/funcionalista 

indica  que o mesmo teve suas raízes no iluminismo, ganhando especificidade os anos 

do Welfare state (1945-1970). Neste modelo foi herdado do modernismo, o 

positivismo, a crença no progresso linear, no discurso universal, no enfoque holístico. 

Sendo o Estado a organização capaz de “assegurar o equilíbrio econômico e social, e 

um mercado de massas”. 

A autora apresenta uma breve reflexão sobre o papel dos Congressos 

Internacionais de Arquitetos que influenciariam o urbanismo moderno, desde às 

questões sociais, a “habitação para o mínimo nível de vida”, a carta de Atenas e nos 

últimos CIAMs a crítica ao funcionalismo. (MARICATO, 2007, p.127-128) 

Faz importante observação no que se refere ao enorme processo de construção 

(a produção moderna fordista), que aumentou a produtividade na construção de 

edifícios e da infraestrutura urbana e a sua relação com a necessidade de regulação da 

terra e do financiamento. Destacando que o modelo dos subúrbios americanos e das 

cidades expandidas europeias possibilitou o que chamou de “amplo direito a 

moradia”, mas não o direito a cidade.51(MARICATO, 2007, p.128)  

                                                           
51 Neste ponto a autora cita Lefèbvre e o seu trabalho “o direito à cidade”. P. 128. 
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Ao tratar do “colapso do planejamento urbano estatal”, autora discorre sobre 

“o colapso da crença no controle racional e centralizado dos destinos de sistemas 

sociais”. (MARICATO, 2007, p.129) 

Cita Fiori, recepcionando seu pensamento no que se refere à globalização 

enquanto fenômeno econômico, político e ideológico. E indica a existência de uma 

grande bibliografia sobre a temática do que chama “mudanças territoriais” (regionais e 

urbanas), e que, de fato, realçam o cotidiano do mundo informatizado, no qual as 

referências não são mais as mesmas, nem as relações tempo-distância. (MARICATO, 

2007, p.129 e 130) 

Para a autora o momento no qual há “um sistema horizontal de redes, imersas 

na interação local/global em qualquer de seus pontos”. Assinala também o declínio do 

Estado-Nação o que chega a segundo a autora, indicar o retorno das “Cidades-

Estados”. (MARICATO, 2007, 131) 

 [...] a crescente importância e autonomia das cidades, 

preconizada em vasta bibliografia, chega a evocar o retorno das 

“Cidades-Estado”. A Agenda Habitat II, resultante da 

Conferência da ONU para os Assentamentos Humanos da 

Conferência da ONU para os Assentamentos Humanos 

(Istambul, 1996), deu às cidades uma importância ímpar no 

cenário internacional em contraposição a uma alegada situação 

de declínio do Estado-Nação. (MARICATO, 2007, P.131) 

1.2 - Sociedade, cultura e projeto. A “matriz postiça” no Brasil 

Há segundo a autora uma tradição arraigada na cultura brasileira que é a de se 

importar modelos, matrizes, nem sempre adequados à nossa realidade. A importação 

de ideias na evolução do urbanismo brasileiro é segundo a autora, uma tradição. 

(MARICATO, 2007, p.137) 

A autora percorre e descreve historicamente como alguns planos foram 

desenvolvidos no Brasil e suas incoerências com realidade do país. No âmbito do 

contexto histórico dos planos urbanísticos, a autora salienta a grande variação de suas 

denominações que vão desde plano diretor, planejamento integrado, plano 
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urbanístico básico, plano municipal de desenvolvimento, e tantos outros não 

enumerados pela autora. Tal estratégia, segundo aarquiteta, era adotada para “fugir 

ao desprestígio dos planos”, (MARICATO, 2007, 138) 

 

1.3 - A Sociedade excludente 

“*...+ até que ponto é possível insistir na estratégia das 

elites urbanas brasileiras, de produzir um cenário de 

modernidade ou, agora, de pós-modernidade, em uma ilha, 

cercada pela não cidade? A dimensão que a pobreza e os 

problemas estão atingindo é que conforma a crise desse 

modelo. (MARICATO, 2007, p.142) 

A autora identifica uma distância entre uma legislação existente e a 

flexibilização de sua aplicação no Brasil. Para Maricato a herança brasileira das raízes 

do colonialismo com o patrimonialismo e a troca de favores iriam se refletir em todo 

processo e na consolidação de uma sociedade excludente, cuja legislação se encontra 

distanciada e inadequada à realidade brasileira.  

O processo de urbanização será marcado fortemente por 

essa herança [latifúndio]. Embora a urbanização da sociedade 

brasileira se dê praticamente no século XX, sob o regime 

republicano, as raízes coloniais calcadas no patrimonialismo e 

nas relações de favor (mando coronelista) estão presentes 

nesse processo, a terra é um nó na sociedade brasileira... 

também nas cidades.A legislação é ineficaz, quando contraria 

interesses de proprietários imobiliários ou quando o assunto 

são os direitos sociais. (MARIACATO, 2007, p.150) 

Alerta para uma sociedade que, muitas vezes e “de maneira geral”, ignora os 

problemas urbanos que são tão visíveis e que o individualismo impede de ver. A 

sociedade individualista que ignora os problemas da coletividade. Insere a discussão 

no contexto da sociedade excludente, cujos problemas são visíveis e palpáveis, porém 
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ignorados. A discussão de uma sociedade cujo projeto se revela apático à realidade 

circundante.  

Destaca como consequências da exclusão territorial: a predação ambiental, 

com o processo de exclusão habitacional e assentamentos espontâneos e a escalada 

da violência, onde se acha mais intensa, segundo a autora, nas áreas da cidade de 

pobreza homogênea. (MARICATO, 2007, pp. 162 e 163). 

Questiona como a sociedade de maneira geral, a academia e os poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário, ignoram as condições de um problema urbano tão 

visível, que permanece quase invisível, que é o problema da exclusão social, da cidade 

dos excluídos ou favelados. (Pp.164 e 165) 

 

1.4 - O projeto transformador para a cidade  

Qual o projeto para a cidade quando a mesma é pensada parcialmente e 

quando se criam ilhas de especulação imobiliária? 

Dentro do contexto percebe-se que há um mascaramento da realidade das 

cidades, cuja representação se constitui em uma “ficção”, culturalmente aceita e 

divulgada pela mídia, o que de certa forma, reforça a ideia da cidade enquanto 

produto. 

“*...+ a representação ideológica é um instrumento de 

poder - dar aparência de ‘natural’ e ‘geral’ a um ponto de vista 

parcial, que nas cidades está associado aos expedientes de 

valorização imobiliária. A representação da cidade encobre a 

realidade científica.” (MARICATO, 2007, p.165) 

A autora cita Jean Baudrillard (1992), ao dizer que “vivemos a era do simulacro 

e de gigantesco processo de semantização”. (MARICATO, 2007, p.167) 

Como proposta para sociedade a autora aponta para lógica das relações sociais 

como elemento chave para modificar a própria sociedade. Um projeto transformador 

para a sociedade que precisa rever e reestruturar seus paradoxos.  
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“É evidente que não é possível reverter o rumo do 

crescimento das cidades sem reverter os rumos das relações 

sociais. A construção de um novo paradigma urbano faz parte 

da luta por uma nova sociedade, mas enquanto tal interessa 

destacar aqui a sua especificidade.” (MARICATO, 2007, p.169) 

Sugere algumas condições para um novo projeto de sociedade, onde a cidade 

fosse compreendida e pensada plenamente por suas diferenças e semelhanças, 

buscando-se uma matriz capaz de realizar  e satisfazer este PROJETO. Para o mesmo 

indica a necessidade da inclusão no espaço democrático da parcela da sociedade 

excluída, um plano ação e não plano diretor que englobe investimentos orientados e 

controlados, fiscalização do uso do solo, integração das ações sociais, ambientais e 

econômicas e detalhamento dos planos executivos (habitação, transportes e meio 

ambiente) e investimentos no quadro de gestores para cidade, além de um sistema de 

informação claro sobre a cidade. (MARICATO, 2007, 179) 

Destaca que de 1970 a 1980 houve avanço marcante da participação política no 

país, havendo uma crise de hegemonia das elites em virtude de avanços da classe 

operária, parlamentar e popular. Já a década de 90 “há uma remontagem da coalizão 

em que se sustentou o poder conservador no Brasil, como o presidente Fernando 

Henrique Cardoso.” (MARICATO, 2007, p.187) 

A crítica de Maricato à cidade além de analisar os problemas contemporâneos 

da sociedade, traça importante caminho para um planejamento amadurecido e 

necessário à realidade local, especialmente quando aponta os acertos e desacertos das 

matrizes deslocadas e comprometidas apenas com uma parte da cidade. 

A crise do planejamento urbano e a busca de uma nova 

matriz teórica constitui um momento importante para 

produção intelectual comprometida com a democracia no 

Brasil. A oportunidade é a de “replantear” a questão de novas 

bases, através de uma militância intelectual que impeça a 

consolidação de uma matriz que, sob nova forma, novos 

rótulos, nova marca, cumpra o mesmo e antigo papel de 

ocultar a verdadeira orientação dos investimentos ou dos 
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privilégios nas cidades. Trata-se também de ousar apontar 

caminhos, mesmo em meio à tormenta... e por isso mesmo. 

(MARICATO, 2007, p.188).  

 

Citações/conceitos: 

Planejamento urbano. Ideia fora do lugar e lugar fora das ideias. Descolamento 

das matrizes. Matriz modernista/funcionalista.Realidade socioambiental.Planejamento 

estatal.Exclusão territorial/ consequências: predação ambiental e violência. Cidade. 

Cidade legal/formal.Cidade dos excluídos 

 

2 - Pensando o projeto para cidade através do texto “ formação e impasse do 

pensamento crítico sobre a cidade periférica” 

No texto "Formação e Impasse do Pensamento Crítico Sobre a Cidade 

Periférica” (2011) autora analisa e debate o conjunto de estudos acadêmicos sobre o 

urbano na periferia do capitalismo dirigidos especialmente para a moradia precária ou 

“reprodução urbana da força de trabalho”, que surgiram, principalmente, no período 

da ditadura militar. Maricato (2011, p.99) 

Indica que dentro deste contexto “a produção acadêmica crítica, os 

movimentos sociais que construíram uma agenda de política urbana e as gestões 

municipais que desenvolveram projetos urbanos inovadores cresceram juntos e se 

retroalimentaram.” (MARICATO, 2011,p.100). 

2.1 - Um projeto para cidade: novas experiências e perspectivas  

Segundo a autora foi a partir da segunda metade dos anos 70 que os 

movimentos urbano e operário iniciaram o processo de reivindicações inserido no 

cenário político do país, culminando em 1987, com a criação do Fórum Nacional de 

Reforma Urbana, que tentou propor uma agenda unificada para as cidades. 

(MARICATO, 2011, p.101). 
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Cita que nos novos governos municipais vieram com experiências inovadoras 

que poderia se uma espécie de “nova escola de urbanismo”: 

[...] urbanização de favelas, requalificação de áreas 

degradadas, regularização urbanística e fundiária, assistência 

jurídica gratuita e novas formas de segurança na posse do 

imóvel, construções individuais ou coletivas com assistência 

técnica de arquitetos e engenheiros, abertura de canais 

participativos na gestão urbana, prevenção e recuperação de 

áreas de risco geotécnico, esgoto condominial, componentes 

pré-fabricados de argamassa armada para infraestrutura ou 

equipamentos coletivos,  novas técnicas de urbanização de 

córregos a céu aberto, e, especialmente a perseguição a um 

novo arcabouço legal de planejamento urbano que inclui 

operações urbanas e zoneamentos especiais com finalidade 

social. (MARICATO, 2011, p.101). 

 

2.2 - Sociedade: Teoria e projeto 

Em seu texto Maricato faz a análise das transformações sociais a partir da 

produção acadêmica, dos movimentos sociais e da gestão urbana, porém enfatiza que 

“o pensamento crítico sobre a cidade periférica” é o principal aspecto que aborda, 

sendo urgente, a retomada da crítica à cidade, através de “formulação teórica sobre a 

metrópole na periferia do capitalismo”. (MARICATO, 2011, p.102) 

 “O que se entende por formação do pensamento crítico sobre a cidade 

periférica é, em síntese, o desenvolvimento de uma nova leitura do espaço urbano que 

contribuiu para uma nova formulação teórica sobre a metrópole na periferia do 

capitalismo.” (MARICATO, 2011, p.102) 

Exemplifica o caso das favelas que até os anos 80 eram consideradas “caso de 

polícia” e a partir desta década, elas passaram a ser alvo de políticas sociais, 

discutindo-se a ideia de remoção e pa urbanização.Como exemplos desta mudança de 

paradigma e novos posicionamentos, destaca: Premiação a um projeto de urbanização 
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de favela na 4 Bienal de arquitetura de São Paulo (1999),o Brasil na Bienal 

Internacional de Veneza - Favelas upgrading (2002), PAC (programa de aceleração do 

crescimento-2007) com programas de urbanização das favelas. (MARICATO, 2011, 

p.108) 

Dando continuidade aos estudos sobre o pensamento crítico da cidade, 

Maricato (2011) enumera teóricos que trabalharam expandindo a bibliografia 

existente pioneira, que reconhecem a “cidade ilegal” como regra: SAMPAIO E LEMOS, 

FERRO, MARICATO, BRANDÃO, BONDUKI E ROLNIK, KOWARICK, VALLADARES, SANTOS. 

Cita uma série de artigos e estudos sobre moradias precárias, entre os quais 

cita os estudos de Ferro (1969): 

Analisando o levantamento das unidades habitacionais 

auto-construídas, Sérgio Ferro [1969] afirma que não há espaço 

para criação, não há espaço para escolhas de materiais, não há 

condições para inovação construtiva ou formal devido à 

articulação rígida que se estabelece entre seus componentes: 

parcos recursos econômicos, mão-de-obra familiar ou de 

amigos, materiais de construção existentes e financiados no 

depósito mais próximo, técnicas conhecidas e testadas (não se 

pode correr riscos), projeto possível, lote ilegal, determinado, 

sem folgas, o produto resultante. (MARICATO, 2010, p.111-112) 

Também cita o filme documentário “Fim de Semana”-1976 – apresentado no 

SBPC, direção de Renato Tapajós e texto de MARICATO (1976)  a partir dos estudos de 

FERRO sobre as “determinações que cercavam a ‘casa popular’, e a análise de 

Francisco de Oliveira sobre o papel da autoconstrução e o rebaixamento do preço da 

força de trabalho”*...+.(MARICATO, 2011, p. 112) 

A autora cita também VILLAÇA com as críticas aos Planos Diretores e à prática 

de planejamento. “Villaça cria conceitos como o plano discurso: uma peça que tem 

uma função, que é ideológico, de mascarar com um discurso ‘competente’ interesses 

conflitantes e uma prática que reafirma a desigualdade.” (MARICATO,2011,P.118) 
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Maricato ao analisar as matrizes teóricas, destaca que o “pensamento crítico 

bebeu em duas fontes teóricas principais”:  

Os marxistas que fizeram um esforço internacional para 

analisar o espaço urbano seguindo as lógicas de acumulação do 

capital e produção e apropriação do valor. Dentre eles ocupou 

um espaço de influência privilegiado no Brasil a chamada 

“escola francesa de sociologia urbana” que se desenvolveu na 

França a partir de 1968. A segunda fonte diz respeito aos 

autores que pensaram a sociedade brasileira. (MARICATO, 

2011, p. 121) (Grifo da autora) 

A autora apresenta de maneira sistemática a lista de alguns autores que 

contribuíram com “obras que explicam o Brasil aos brasileiros”, no dizer de Oliveira: 

(MARICATO, 2011, p.127) 

Lista de Schwarz – Caio Prado Jr., Celso Furtado, Antônio Cândido, Fernando 

Henrique Cardoso, Paulo Emílio Salles Gomes, Fernando Novais. 

Lista de Francisco de Oliveira - Gilberto Freyre, Sergio Buarque de Holanda e 

Caio Prado Jr., Celso Furtado, Florestan Fernandes, Roberto Schwarz.  

Maricato (2011, p.131) aponta esses elementos como “presentes em cada m² 

da cidade periférica”: 

A herança escravocrata e o desperdício do trabalho O 

patriarcalismo e a condição inferiorizada da mulher, o 

personalismo e a rejeição às relações impessoais e 

profissionais, o clientelismo e a universalização da política do 

favor contrariamente ao reconhecimento dos direitos, a 

tradição autoritária negando a cidadania [...] 

E diz que as leis e planos não faltam, e que existem legislações detalhadas e 

avançadas; problema é a aplicação destas. 

 

2.3 - Cidade , projeto e crise 
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A autora indica que apesar dos movimentos sociais, das gestões “democrático-

populares” e as conquistas legislativas, as cidades pioraram neste período. No final dos 

anos 80, a autora aponta o recuo das políticas sociais, o crescimento das favelas, o 

aumento do número de moradores de rua , que seguiam o ajuste fiscal ditado pelo 

consenso de Washington, além do aumento da dívida pública.Aponta também para os 

problemas urbanos que continuam a crescer, apesar das políticas sociais do governo 

Lula. A autora faz algumas críticas ao FNRU, mas no sentido de contribuição para sua 

correção de rumos: 

“O FNRU afastou-se das ações de confronto político, de 

autonomia, de independência política e de utopia social além 

de um discurso genérico do direito à cidade que deverá ser 

alcançado por meio do aperfeiçoamento legal, institucional e 

da ampliação da participação popular.” (MARICATO, 2011, 

p.152,153) 

Apresenta também o problema das favelas: 

“As favelas urbanizadas há mais de 20 anos, que se 

adensaram e verticalizaram sem respeitar recuos entre as 

construções (já que nenhuma norma regulou essa matéria e 

poucos governos ensaiaram controlar essas construções), são 

verdadeiras fontes de promoção de doenças respiratórias por 

meio de suas catacumbas *...+” (MARICATO, 2011, p.156). 

Ao discorrer quanto às ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social), Maricato 

(2011) indica que apesar das mesmas terem sido criadas com o intuito de combater à 

segregação, não lograram êxito porque existe o preconceito do mercado ao entender 

que as moradias populares desvalorizam seus empreendimentos. 

2.4 - Cultura e sociedade. Novos rumos, a necessidade da pesquisa acadêmica 

Maricato (2011, p.167) entende que o momento é o de se procurar 

restabelecer o viés da produção do espaço no desenvolvimento de pesquisas. 

 “O momento é apropriado para retomada da “formação crítica”, além da 

retomada da própria crítica dela mesma. Vale a pena desenvolver o que poderiam ser 
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algumas condições para retomar a crítica independente e autônoma na produção 

teórica e acadêmica”. (MARICATO, 2011, p.167) 

Ao discorrer em seu texto sobre questões como moradia precária, favelas, 

representação da cidade, matrizes teóricas e a formação da sociedade brasileira; faz a 

crítica necessária à cidade, mas esclarece sobre a necessidade da continuidade de 

novos estudos acadêmicos sobre temática de maneira independente e não 

comprometida. 

A retomada da bibliografia pode ajudar a desatar nós que 

ainda constituem desafios. Muitas das recentes abordagens 

sobre determinados assuntos- mutirão, autoconstrução, estado 

e moradia social, características do mercado residencial privado 

no Brasil, regulação fundiária, entre outros- ignoram a 

produção pioneira que adquiriu, com o passar do tempo, um 

caráter histórico, mas que aborda questões não resolvidas até 

os dias atuais. (MARICATO, 2011, p.168) 

 

Citações/conceitos: 

Estudos acadêmicos/ditadura militar. Moradia precária. Pensamento crítico. 

Representação da cidade. Favelas. Matrizes teóricas: formação da sociedade brasileira. 

Globalização. 

 

Conclusão 

Maricato (2007; 2011) defende o argumento no qual o projeto para cidade é 

ainda fruto de matrizes deslocadas e excludentes, sendo contundente sua afirmação 

sobre o descolamento de tais matrizes, resultando em um projeto excludente e 

desigual, já que, privilegia a chamada cidade legal/oficial. Dentro do contexto deste 

artigo que busca aproximações com o pensamento crítico da autora sobre a cultura e a 

sociedade brasileira, percebe-se que se faz necessário compreender a formação da 
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sociedade brasileira a partir das matrizes teóricas, buscando-se a reflexão e ajustes 

necessários para um projeto transformador da cidade. 
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Resumo 

Situado no contexto de indagações sobre as relações entre cultura, sociedade, 

arquitetura e projeto no Brasil contemporâneo, postas por investigação em curso52, o 

artigo objetiva apresentar um recorte analítico da Sociologia – a vida cotidiana – e seu 

potencial para o desvendamento dos traços marcantes da cultura e da sociedade que 

se revelam e se ocultam nas atividades diárias e corriqueiras do dia a dia e entrelaçam 

as vidas individuais e coletivas. Tangenciando vários investigadores inscritos neste viés 

analítico tais como Machado Pais, Irving Goffman, Agnes Heller, Henri Lefebvre e 

muitos outros, pretende especificamente trazer as contribuições de José de Souza 

Martins para a compreensão de elementos característicos da cultura e da sociedade 

brasileira que se manifestam nas formas atravessadas de enfrentamento dos desafios 

da transformação histórica. Além de tudo, os aspectos aqui destacados situam a 

riqueza temática e interpretativa de suas análises e o seu lugar referencial no âmbito 

da sociologia brasileira. 

Palavras-chaves: sociologia da vida cotidiana; cultura brasileira; projeto e 

cultura. 

  

                                                           
52  O artigo se integra ao conjunto de produções e resultados da pesquisa Cultura e Sociedade 

– o projeto; significado e valor, coordenada pela profa. Dra. Maria Isabel Villac, com subídios 

do Fundo de Pesquisa Mackenzie – Mackpesquisa. 
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Introdução 

A importância da vida cotidiana vista como recorte da realidade capaz de 

iluminar as características e os impasses das sociedades contemporâneas tem sido 

cada vez mais anunciada nas abordagens analíticas dos mais diversos campos 

disciplinares. Existe aí um reconhecimento de que as atividades corriqueiras do dia a 

dia carregam elementos informantes dos traços sociais, psicológicos, culturais, entre 

outros, e, portanto, das dimensões individuais e coletivas da realidade. Inclusive na 

Literatura, por exemplo, a vida cotidiana tem sido vista por alguns, como a ponte para 

o questionamento crítico da realidade53.  Além da riqueza de informações, a 

valorização e o interesse pelo cotidiano se relacionam igualmente com a crise 

interpretativa do mundo contemporâneo e dos ideais que cercaram a constituição da 

sociedade moderna. Vale dizer que hoje a ausência de modelos utópicos e de projetos 

sociopolíticos alternativos favorece a busca de possibilidades transformadoras e de 

indícios de mudança social no plano do real vivido, nos espaços da vida social onde se 

realiza a reprodução da vida biológica e das estruturas sociais. Também para a 

Sociologia o plano da vida cotidiana desponta como possibilidade analítica e, 

sobretudo como desafio, pois, o dia a dia contém a consciência e a inconsciência 

social, a reprodução e a mudança, a passividade da rotina, a crítica velada e os 

acontecimentos inesperados, a passividade e a revolta.   

É um desafio ler o cotidiano em seus enigmas e revelações e esta tarefa exige 

um preparo tanto conceitual quanto de experiência de pesquisa e de observação 

empírica da nossa realidade.  Inserido no conjunto das indagações de pesquisa que 

buscam situar o estado atual da investigação e da análise crítica multidisciplinar sobre 

as relações entre os termos cultura, sociedade, projeto e Arquitetura no contexto da 

sociedade brasileira contemporânea, o artigo busca resgatar o viés da sociologia da 

                                                           
53  Nelson Figueiredo, autor do premiado livro Passageiro do fim do dia, afirma que a literatura pode ser 
um caminho de desmistificação das injustiças sociais que tendem a ser banalizadas e naturalizadas pelos 
aspectos rotineiros e repetitivos da vida cotidiana.  Nesse livro, “a ideia original era escrever sobre os 
processos que produzem e reproduzem a desigualdade, que a legitimam em nosso pensamento e 
tentam impedir que a vejamos como uma injustiça e uma brutalidade banalizada pela mera repetição, 
como algo construído no dia a  em parte à nossa própria revelia. Era preciso investigar situações 
cotidianas e banais em que aqueles processos agem e se concentram”. 
(http://www.saraivaconteudo.com.br, acesso 15.01.13) Ao contrário de uma literatura alienada, 
trabalhar de maneira crítica as particularidades do cotidiano é indício do interesse pelo futuro comum, 
pelo destino da sociedade.  Vide: Entrevista concedida à Bia Correia do Lago no programa Umas 
Palavras. TV Futura, 26 janeiro 2013. (Reprise).  

http://www.saraivaconteudo.com.br/
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vida cotidiana para o plano da pesquisa, destacando especialmente as reflexões de 

José de Souza Martins a este respeito.   

Em suas análises, as possibilidades de se visualizar rumos na transformação 

histórica brasileira contemporânea e a esperança de possíveis projetos emancipadores 

em torno do qual poderíamos situar a arquitetura e os projetos urbanos, dependem da 

compreensão objetiva dos traços fundantes da sociedade e da cultura no Brasil que 

ainda permanecem arraigados no comportamento do homem comum, dos 

personagens públicos, das autoridades, dos partidos políticos, etc. compreensão esta 

que exprimiria o esforço de manutenção da capacidade crítica em relação ao presente.   

Tal como já havia alertado outro pesquisador latino americano de renome54, 

trata-se de voltar o olhar para a nossa realidade intrínseca, libertando-nos de aparatos 

conceituais que serviram para interpretar outras sociedades e que não dão conta 

daquilo que somos. 

 

O moderno anômalo e inconcluso 

Eventos do cotidiano e traços dos comportamentos individuais e coletivos no 

Brasil, envolvendo o homem comum e, ou, personalidades públicas, revelam, segundo 

Martins, o fato de que a modernidade aqui se deu de forma incompleta reunindo 

elementos de tempos históricos desencontrados. Ou seja, o arcaico ou o pré-moderno 

(enquanto valores que orientam a ação dos indivíduos) se insere de forma fundante, 

na modernidade brasileira, como um projeto anômalo e inacabado.  

A discussão apresentada tem como ponto de partida o posicionamento de que 

a modernidade é um tema europeu, das sociedades ricas, e se encontra comprometido 

com a noção de progresso. Ao ser transposto para a realidade latino-americana 

                                                           
54 O pesquisador mencionado é o sociólogo Anìbal Quijano cuja obra crítica sobre o tema do 
eurocentrismo na ciência latino-americana, vem servindo de inspiração  acadêmica, inclusive 
no Brasil. Em palestra, no início dos anos 2000, na PUC em São Paulo reafirmava o apelo de 
compreensão analítica das nossas especificidades. Algumas de suas idéias podem ser vistas no 
artigo: Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. In: LANDER, Edgardo (org).  A 
colonialidade do saber: eurocentrismo e ciencias sociais. Perspectivas latino-americanas. ). 
Colección  Sur Sur, CLACSO, Ciudad Autônoma de Buenos Aires, Argentina. setembro 2005, p 
107- 130. 
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(incluso a brasileira) se desdobra em opostos, em dualidades, entre elas, tradicional x 

moderno, contendo a percepção positivista de um continuo histórico linear de  

transformação das sociedades em direção à complexidade econômica e cultural.  

Como muitos outros autores, alerta para o fato de que o subdesenvolvimento 

dependente é um elemento constituinte do moderno e não uma fase que o antecede 

e, nesse sentido, os estudos sobre a modernidade no Brasil devem passar 

necessariamente pelo reconhecimento de sua anomalia, sua inconclusividade. O 

tradicional, o arcaico, convive num processo de bricolagem com o moderno, como 

expressão de uma presença simultânea de tempos históricos diferentes. Ou seja, 

inúmeras relações econômicas e sociais tradicionais se inserem no processo de 

transformação industrial capitalista da sociedade brasileira e evidenciam, ainda que de 

forma subordinada, sua resistência. 

Conceitualmente, a modernidade só se apresenta em completude quando 

contém ao mesmo tempo a consciência crítica do moderno – como moderno situado, 

alvo de consciência e balizamento. Assim, a modernidade “não se confunde com 

objetos e signos do moderno, porque a ele não se restringe, nem se separa da 

racionalidade que criou a ética da multiplicação do capital; que introduziu na vida 

social e na moralidade” a instrumentalidade e o cálculo racional das ações dos 

indivíduos no cotidiano (Idem: 18). Contém a ética que transforma o homem em 

objeto, inclusive objeto de si mesmo. Com base nas análises de Weber extraídas de 

Ciência e Política, duas vocações – a modernidade, além dos signos que atravessam os 

modos de vida, “é a realidade social e cultural produzida pela consciência da 

transitoriedade do novo e do atual”. (MARTINS, 2000:19)55 

Ao contrário do que sugerem os processos de globalização contemporânea 

onde a realidade social é vista como encontro homogeneizante da diversidade do 

homem – a modernidade é formada por ritmos desiguais de desenvolvimento 

econômico e social, “pelo acelerado avanço tecnológico, pela acelerada e 

desproporcional acumulação de capital, pela imensa e crescente miséria globalizada, 

dos que tem fome e sede não só do que é essencial à reprodução humana, mas 

também fome de justiça, de trabalho, de sonho, de alegria”. (Idem: 20) A 

                                                           
55 Considera necessária a distinção entre constatar e definir filosoficamente a modernidade e explica-la 
sociologicamente.  A modernidade surge na consciência social no século XVIII e só no século XIX é 
explicada. 
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modernidade, ao mesmo tempo em que anuncia enormes possibilidades de 

transformação humana e social no mundo capitalista, esconde da coletividade dos 

indivíduos, os mecanismos de sua realização e, assim, se torna “uma espécie de 

mistificação desmistificadora”. (Idem) Ou ainda, “a modernidade é, num certo sentido, 

o reino do cinismo: é constitutivo dela a denúncia das desigualdades e dos 

desencontros que a caracterizam. Por isso, não pode deixar de conter (e manipular) 

reconhecíveis evidências dos problemas e das contradições de que ela é a expressão”. 

(Idem: 21) 

Diante da questão: “Como o provisório permanente se dá nas diferentes 

sociedades?”, o caso brasileiro aponta para o fato de que a modernidade não se 

completou, produziu um diverso segmentado e uma travessia permeada pelo magico e 

pelo místico. 

A modernidade vem a nós como objeto, como signo, como expressão do ver e 

não do viver e do acontecer. (Idem: 27) Num descompasso histórico, a vivência do 

moderno se faz pelo apelo ao não moderno, ao rústico, ao sertão, onde estariam as 

raízes de nossa autenticidade. A modernidade aqui aparece aqui sem laços fundos:- 

como afirma o autor, as nossas desigualdades sociais são também o nosso 

descompasso histórico. 

Ao contrário de outras sociedades, como a inglesa, onde a força da tradição 

impôs condições à experiência do moderno (papel das corporações de ofício impondo 

limites nas relações de trabalho), funcionando como crítica, no Brasil, só muito 

lentamente e de maneira transversal, o tradicional se revela como crítica das 

irracionalidades do moderno, como é o caso da música caipira56. Na prática, o recurso 

ao tradicional funciona mais como um contraponto – mobilizando o apelo ao mundo 

da fé e da festa.  

A nossa experiência crítica do moderno é o deboche – e, por isso mesmo, uma 

crítica mutilada. (Idem: 32) Em outra dimensão, onde se revela também a 

incompletude da modernidade brasileira, o apelo ao tradicional funciona aqui mais 

                                                           
56 As referencias de Martins ao papel da tradição nas transformações burguesas na Inglaterra tem 
como base os estudos clássicos de THOMPSON, E. P. em especial The Making of the English Working 
Class. Penguim Books, Harmondworth, 1968. 
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como uma consciência nacional do que social. O tradicionalismo expresso pela cultura 

popular se ajusta a uma aparência de modernidade. 

A cultura popular carrega o seu tempo histórico e se integra a modernidade 

como anomalia e problema. O tradicionalismo encerra o persistente, o passado e o 

costumeiro e, portanto, uma anomalia numa cultura dominada pelo provisório e 

passageiro. (Idem: 33) Segundo ele, a Revolução de 1930 que representou um grande 

passo em direção ao moderno, procurou se legitimar na tradição, na cultura popular, 

elementos que se tornam as raízes culturais do nacionalismo.  

Ao contrário das interpretações que consideram que o popular se incorpora à 

modernidade para lhe conferir identidade, Martins, vê o contrário – o moderno e os 

signos da modernidade é que são incorporados ao popular. O moderno se transforma 

em máscara, em simulação. O tradicional revela as incongruências e irracionalidades 

da modernização no Brasil – por isto somos ambíguos. 

Este fenômeno não é apenas cultural mais se encontra entranhado no 

econômico e nas relações sociais – o moderno, o avançado, se realiza no Brasil, 

resgatando o não moderno. As relações de trabalho “anticapitalistas” ou pré-

capitalistas (trabalho escravo, produção camponesa, etc.) se inserem na reprodução 

ampliada do capital. (Idem: 37) 

A vida cotidiana é a expressão desencontrada de temporalidades históricas 

diversas. Os tempos históricos no Brasil são confundidos e se imiscuem no dia a dia – 

como colagens de tempos históricos. Entretanto, para Martins este fenômeno é mais 

do que a hibridação cultural tão bem analisada por Nestor Canclini57.  

No caso brasileiro a vivência do híbrido enquanto presença de momentos 

históricos desencontrados produz uma ambiguidade constante e não representa uma 

simples justaposição de elementos culturais diversos e fragmentados. Ao contrario, 

Estamos em face de uma cultura arraigada, marcada por 

uma lógica assimilacionista e integradora, capaz de juntar o 

diverso e, sobretudo, de conciliar o antagônico como forma de 

                                                           
57 Refere-se ao livro de Nestor Canclini: Culturas Híbridas (estratégias para entrar y salir de la 
modernidade).Grijalbo, México, 1990. 
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resistir à inovação e à transformação. (...) É a lógica do duplo, 

do ser e do parecer ser; do praticado e do dado a ver – a 

logicada alma dividida entre duas orientações opostas, a do 

colonizado e a do colonizador. (Idem: 50) 

A modernidade é um artifício; os signos se tornam fetiches.  As expressões 

particulares do moderno anômalo revelam-se e ocultam-se nos acontecimentos e 

condições cotidianas o que confere mais do que nunca a esta dimensão da vida social 

um estatuto epistemológico. 

 

Contextos analíticos e contextos de vida  

Cada situação particular da vida cotidiana representa uma composição de 

temporalidades e de espacialidades que expõe simultaneamente as contradições 

sociais e as condições e possibilidades de seu enfretamento. É nesse duplo desafio 

investigativo que se coloca a Sociologia da vida cotidiana: desvendar como a sociedade 

se expressa no cotidiano e em que aspectos o cotidiano carrega os germens da 

transformação social.  

Em José de Souza Martins, este desvendamento é feito através da adoção do 

marxismo histórico como método de investigação, aderindo às interpretações feitas 

por Henri Lefebvre dos principais conceitos marxistas. Enxerga nesse investigador uma 

convergência entre um modo de pensar e uma prática, ou seja, a utilização efetiva do 

método dialético, como um método que foi se definindo aos poucos ao longo da obra 

de Marx.58 O conceito de formação econômico-social, tal como formulado por Marx 

em sua obra A Ideologia Alemã, ao articular o histórico e o espacial é assumido, em 

suas análises, como recurso interpretativo na medida em que permite compreender as 

possibilidades de coexistência de tempos históricos que se articulam num determinado 

contexto social. Ou seja, capta um fenômeno inerente á sociedade capitalista – o 

desenvolvimento desigual – e a junção necessária entre temporalidade e 

                                                           
58 As colocações referentes a este olhar metodológico estão predominantemente em dois capítulos do 
livro A sociabilidade do homem simples (op.cit.) -  Excurso: As temporalidades da História na dialética de 
Henri Lefebvre (Cap.5) e História e memória (Cap.6).  Dentre a numerosa bibliografia utilizada, refere-se 
mais frequentemente aos seguintes textos de Lefebvre: Sociologie de Marx. Presses Universitaires de 
France, Paris, 1966; La Revolución Urbana. Alianza, Madrid, 1972; Critique de la vie quotidienne. L´Arche 
Éditeur, Paris, 1981. 
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espacialidade, entre espaço e história.59 Nesta coexistência de tempos históricos e 

relações se cruzam não só o passado e o presente, mas também o futuro, o possível. 

O encontro de Lefebvre com Marx através da noção de formação social impõe 

ao método de investigação, de acordo com Martins, um caráter regressivo-

progressivo. Deve conter procedimentos que permitam investigar a dupla 

complexidade da realidade social – no plano horizontal e vertical. Ou seja, realizar a 

identificação e recuperação de temporalidades desencontradas e coexistentes. 

Os componentes do método envolvem três aspectos e momentos de análises 

(MARTINS, 2000: 120; 121):-  

Descrição do fenômeno: a partir de um olhar teoricamente orientado, a 

complexidade da vida social pode e deve ser descrita. O investigador procede como 

um etnólogo; 

Momento analítico-regressivo: significa penetrar verticalmente na vida social, 

investigando relações sociais que possuem datas desencontradas.  A realidade é 

decomposta. “Cada relação social tem sua idade e sua data, cada elemento da cultura 

material e espiritual também tem sua data. [...] Nesse momento, fica evidente a 

importância do domínio de disciplinas especiais – a sociologia, a antropologia, a 

história, a economia, a estatística, etc”. Esta contribuição multidisciplinar é que 

permite identificar a datação dos seus componentes. 

O terceiro momento (conforme o método da dialética de Lefebvre) recebe a 

denominação de histórico-genérico porque o investigador volta-se para o presente, 

agora mais compreendido e explicado. “A volta à superfície fenomenológica da 

realidade social elucida o percebido pelo concebido teoricamente e define as 

condições e possibilidades do vivido”.  

Com outros referenciais teóricos e conceituais, Machado Pais (2003) também 

mostra ser possível entender a vida cotidiana como recorte analítico onde se opera o 

cruzamento entre o temporal e o espacial e como expressão de arranjos de vida. 

                                                           
59 Martins considera o fato de que Marx referenciou Londres como espaço privilegiado de análise dos 
processos de reprodução ampliada do capital.  
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Destrinchar os enigmas e revelações trazidos pela vida cotidiana exige segundo 

ele, mais do que adotar uma teoria fechada e supostamente completa, uma 

aproximação empírica dos fenômenos realizando um trabalho de retalhar a realidade 

no tempo e no espaço. Através desta postura metodológica o investigador estabelece 

os ‘contextos analíticos’ (elementos teóricos, conceituais) capazes de interpretar por 

entre linhas as condutas individuais e coletivas. Pode assim, mesmo que de maneira 

retalhada, iluminar os fragmentos e a complexidade social. 

A ideia de contextos contém ainda outra conotação referida ao contexto dos 

indivíduos, aquele relacionado às situações de vida e aos padrões de comportamentos 

e práticas no dia a dia. Os indivíduos se inserem num contexto de vida e se 

movimentam nele, uma vez que conhecem os elementos do meio social e lançam mão 

de recursos que consideram necessários e importantes para a sua existência.  

Os contextos analíticos correspondem às práticas científicas ou elaborações 

teóricas que ao operar uma combinação de variáveis permite ao investigador 

interpretações dos fenômenos da vida cotidiana. Inserem-se como variáveis todos os 

elementos pertinentes para a compreensão dos fenômenos sendo indispensável situar 

a realidade no espaço (e as características físicas do território) e no tempo histórico. 

Por outro lado, o contexto dos indivíduos é o conjunto dos elementos sociais 

que são importantes para os indivíduos: “normas, regras, nortes de orientação, 

bússolas cognitivas, mapas de significação e representações sociais que regulam 

distintos estilos de ações, distintas condutas comportamentais” (Idem, p. 123). Esses 

contextos se expressam através do senso comum, ou, o conjunto de conhecimentos 

comuns que são partilhados pelos indivíduos na dimensão cotidiana da vida social. 

Nesta perspectiva, lembra Pais, é possível ver a sociedade e a nível dos indivíduos. 

Tanto num caso como no outro, os contextos representam formas de retalhar a 

realidade embora com objetivos diferentes.  

Os contextos analíticos contêm recursos, conceitos selecionados, ferramentas 

de interpretação da vida em sociedade e os contextos dos indivíduos ao expressarem 

modos específicos de viver contêm as normas e referenciais simbólicos apropriados 

por eles e que servem de orientação de suas condutas, compatíveis com as condições, 

circunstâncias e momentos de vida. As normas referem-se aos sistemas de significados 
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compartilhados, como regras de um jogo que envolve prêmios e punições.  Direcionam 

maneiras de agir consolidadas pelo uso e costumes e que estão vinculadas aos 

aparelhos ou instituições prescritivas como a família, escola, religião e outras. O fato 

de que na vida social esta transmissão contém fluidez e nem sempre é nítida permite 

uma variedade de movimentação social na incorporação de valores.  

Vale dizer que, ao se relacionar com os elementos contextuais do meio, os 

indivíduos reinterpretam ou reelaboram de forma específica as grandes determinações 

sociais. É nesse sentido que a vida cotidiana se coloca como um elemento mediador 

entre as grandes estruturas sociais (econômicas, políticas, culturais) e as ações 

individuais e coletivas. As relações e interações entre os indivíduos presentes na vida 

cotidiana são mais do que simples relações psicológicas. Na perspectiva do autor, as 

‘cenas’ do cotidiano nas quais se situam as relações sociais são construídas num 

determinado tempo histórico e sofrem a influência das forças influentes na sociedade. 

Nesse sentido existe um ‘contexto social’ que funciona como sustentação significativa 

das interações. Os indivíduos selecionam os elementos do contexto social que 

consideram relevantes e seus comportamentos informam as posições sociais que 

ocupam e os valores e identificações simbólicas que portam.  

Nesse sentido, o senso comum contém uma enorme riqueza interpretativa. 

Como alerta Martins, (2002: 59), “O senso comum é comum não porque seja banal [...] 

Mas porque é conhecimento compartilhado entre os sujeitos da relação social. [...]  e 

sem significado compartilhado não há interação”.  No campo relacional da vida 

cotidiana os atores negociam mediações de significados exigindo dos investigadores 

um complexo mecanismo de deciframento dos códigos compartilhados. Ou, nas 

palavras de PAIS, (2003: 111, “(...) a sociologia da vida quotidiana parece necessitar de 

se mover em dois campos de jogo ou em dois campos paradigmáticos: por um lado, há 

o interesse em olhar a sociedade a nível dos indivíduos; por outro lado, há a 

necessidade de ver como a sociedade se traduz na vida deles”.  

 

Mesmo considerando o fato de que a vida cotidiana é permeada por 

acontecimentos espontâneos e menos sujeitos ao controle, os mecanismos de 

sociabilidade possuem um caráter fortemente regulador, tal como informa Erving 
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Goffman (2010; 2011), cujo pensamento interpretativo das interações públicas e 

visíveis dos indivíduos, contribui para se perceber a riqueza dos arranjos sociais. 

Mesmo que estejam recobertos de teatralidade e dissimulação, representam a 

manifestação de jogo com regras e papéis sociais definidos.  

Durante contatos pessoais diretos, operam condições 

informacionais únicas, e a importância da fachada se torna 

especialmente clara. A tendência humana de usar sinais e 

símbolos significa que evidências de valor social e de avaliações 

mútuas serão comunicadas por coisas muito pequenas, e essas 

coisas serão testemunhadas (...) 

 Parece que em qualquer sociedade, sempre que surge a 

possibilidade física de interação falada, um sistema de práticas, 

convenções e regras de procedimentos entra em jogo, 

funcionando como um meio de orientar e organizar o fluxo das 

mensagens. (GOFFMAN, 2011:39) 

Como espelhos da sociedade em movimento, a vida cotidiana transita em 

ritmos temporais diversos, cadências que se interpõem não como reflexo mecânico 

das estruturas sociais. Ao lado das ações repetitivas e rotineiras (relativas a um tempo 

organizado e coercitivo), existem na vida diária acontecimentos fortuitos e 

inesperados (relativos a um tempo mais solto e flutuante).  

(...) impõe-se a distinção entre duas categorias de tempo: 

temos aquele tempo que serve de catalizador da 

espontaneidade social60, um tempo de condutas pré-

estabelecidas, reguladas, hierarquizadas, centralizadas – 

próprias de uma quotidianeidade repetitiva; um tempo cíclico, 

parabólico, organizado -, em certo sentido, um tempo de 

coações, enfim, um tempo que abarca as próprias 

representações sociais do tempo; todavia, o aparente 

imobilismo, a aparente rigidez, a aparente cadência deste 

                                                           
60 Referência do autor ao texto de GURVITCH, G. A Vocação Actual da Sociologia. Vol. II, Lisboa: Edições 
Cosmos, 1986, p. 386-392. 
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tempo mais rígido, encobre na realidade, um tempo de 

explosões, de surpresas, de imprevistos, de ilusões.(...) Este 

tempo ‘descompassado’ entre o aparecimento e 

desaparecimento dos ritmos da quotidianeidade, é, como se 

refere Gurvich, o tempo da incerteza, em que a contingência se 

encontra particularmente acentuada: no fundo, o tempo 

buliçoso da vida quotidiana – aquele tempo em que o presente 

parece prevalecer sobre o passado e o futuro e, como o qual 

entra, por vezes, em difícil relação.(Pais, 2003:129)  

Relembra Martins que, para Lefebvre, o real vivido é o plano dos significados 

que sustentam as relações sociais e é também onde a sociedade espelha suas 

contradições. Nos momentos de crise e de descontinuidades, afora a possibilidade do 

novo. E, através de Agnes Heller61, aponta o potencial transformador e criativo que 

permeia a vida cotidiana dos indivíduos. 

É no fragmento de tempo do processo repetitivo 

produzido pelo desenvolvimento capitalista, o tempo da rotina, 

da repetição e do cotidiano, que estas contradições fazem 

saltar fora o momento da criação e do anúncio da História – o 

tempo do possível. (Idem: 63) 

 

De volta ao futuro 

Com o olhar orientado por conceitos como o de formação social, entre outros, 

e por um método de identificação das influências verticais e horizontais no cotidiano, 

José de Souza Martins diz ser possível para o investigador não obscurecer as 

particularidades históricas da sociedade brasileiras e manter uma postura crítica em 

relação ao econômico e ao social contemporâneo e aos apelos de futuro.  

                                                           
61 Segundo Heller (1985: 38) a vida cotidiana, embora seja um terreno propício à alienação, não é 
necessariamente alienada. Nas estruturas próprias da cotidianidade é possível existir margens de 
movimento e de possibilidades ao indivíduo de objetivar suas próprias experiências, manifestar suas 
insatisfações, suas recusas e agir criando alternativas. 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

203 

 

A precisão conceitual pode ser um instrumento importante para se entender e 

avaliar as práticas políticas e os pressupostos que estão na formulação das políticas 

públicas voltadas para as questões sociais. 

O tema, por exemplo, da exclusão social tem sido assimilado pelas políticas 

sociais sem passar por um crivo avaliativo sobre o caráter específico das desigualdades 

sociais no Brasil marcado por carências e déficits históricos que não se resolvem 

apenas no plano da distribuição de renda ou de benefícios compensatórios. A pobreza 

acumulada ao longo dos séculos espelha a modernidade anômala no Brasil que 

aparece não apenas nas privações que ela cria, mas, “manifesta-se também, nas 

estratégias de sobrevivência por meio das quais os pobres teimam em fazer parte 

daquilo que não os quer senão como vítimas e beneficiários residuais de suas 

possibilidades”. (MARTINS, 2002: 10; 11) 

Por outro lado, considerando que o modelo de desenvolvimento econômico do 

mundo globalizado está colocado nas mãos poderosas do mercado e da acumulação, 

resulta em situações recriadas de aumento da pobreza e da marginalização social o 

que torna a realidade mais complexa em termos de diferenciações de classes sociais. 

No Brasil a interpenetração do arcaico e do moderno reúne situações muito díspares 

do ponto de vista social.  Caberia, por exemplo, salientar que a exclusão é um processo 

típico de diferenciação social das sociedades tradicionais onde o propósito da 

igualdade não se coloca e alguns indivíduos possuem atributos que lhe garantem 

privilégios. Exclusão não é um conceito relacionado á sociedade de classes e possui 

uma conotação mais que econômica.  “excluídos eram aqueles aos quais, pelo berço 

em que nasceram não se reconhecia o direito ao respeito, à dignidade, ao decoro (...)62 

(Idem: 15). Ao mesmo tempo, as políticas de inclusão social reconhecem a 

incapacidade do desenvolvimento capitalista em resolver os desajustes históricos. 

Nesse sentido,  embora sirvam para amenizar a crise social, ao não permitirem a real 

apropriação dos resultados da economia, legitimam e confirmam a exclusão social. 

(Idem: 14)  

Se o conceito de exclusão é insuficiente para destrinchar as “irracionalidades do 

capitalismo contemporâneo”, a posição de Martins também representa um 

                                                           
62 Para Martins não é de se estranhar que uma consciência reacionária da pobreza no Brasil, se refira 
aos pobres como desprivilegiados. 
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contraponto e cabe se indagar: É possível refletir sobre o capitalismo nos dias de hoje 

à partir da intuição politica e social do homem comum? Para ele sim, na medida em 

que o próprio capitalismo ampliou e tornou mais complexa a “coisificação do mundo”. 

A exclusão (não apenas econômica) são se refere apenas aos pobres, “(...) é o 

sintoma grave de uma transformação social que vem rapidamente fazendo de todos os 

seres humanos, seres descartáveis (...)“. (Idem: 20)  E, ainda: “a vivência real da 

exclusão é constituída por uma multiplicidades de dolorosas experiências cotidianas de 

privações, limitações, anulações e inclusões enganadoras”. A exclusão moderna 

abrange a todos e está na desumanização própria da sociedade. (Idem: 21)  

É no cotidiano e especialmente nas cidades que hoje se revela  uma pobreza 

diferente do passado quando os que não haviam subido na vida, tinham a esperança e 

mesmo certeza de que seus filhos e netos conseguiriam. Hoje, o pobre é descartado. 

“Essa é uma mudança social grave, porque nela se perde o sentido de destino e de 

esperança”. (Idem: 147) “A exclusão de que as migrações são um momento 

fundamental, deixa de ser temporária e se torna um modo de inserção social 

degradada” (Idem: 149) 

Existe assim, para Martins um desafio sociológico e antropológico de 

interpretação do abismo entre as referenciais conceituais de classe social e sua 

experiência real que se dá no cotidiano. A nossa sociedade é ainda marcada por 

contradições sociais e mecanismos repetitivos de institucionalização das desigualdades 

que se reproduzem no plano do real vivido. “Marcada também por forças sociais e 

carências de inovação social e política que pedem mudanças e até mudanças urgentes 

para trazer amplos setores da população para os embates do mundo moderno e as 

possibilidades de inovação social que nesses embates se anunciam”. (MARTINS, 2011: 

70) 

Como enfatiza, as transformações contemporâneas das sociedades capitalistas 

desarticularam o embate entre projetos revolucionários e reformistas e parece restar 

o “caminho da revolução na vida cotidiana” no sentido da busca de alternativas e de 

inovação política para a superação das carências históricas. 

Para ele, os desafios assumem duas dimensões articuladas: 
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No plano do conhecimento científico, que é indissociável 

de uma prática de esquerda, num retorno à dia ética, sem 

dúvida, mas também num diálogo criativo e sem medo com as 

inovações logradas pelas ciências sociais. E, no plano da 

aplicação desse conhecimento, para pesquisa e conhecer a 

realidade social e, portanto, agir em nome do historicamente 

possível (...) (Idem:71) 

 

Considerações Finais 

Os destaques aqui apresentados em torno do trabalho reflexivo de José de 

Souza Martins se interligam ao interesse primordial que é o de apresentar a vida 

cotidiana como um campo que merece ser resgatado nas avaliações críticas do mundo 

contemporâneo porque é nele que se manifestam e se escondem os problemas e as 

possibilidades alternativas. Tal como já havia sinalizado Norbert Elias, olhando para os 

grandes processos de transformação histórica, os elementos constitutivos do futuro já 

se encontram no presente, às vezes obscurecidos, não tão visíveis e ainda assim 

dependentes de probabilidades e circunstâncias para se realizarem ou não63. 

Para Martins (2000: 55), e não apenas para ele, o interesse crescente em torno 

da vida cotidiana decorre, sobretudo “do refluxo das esperanças da humanidade num 

mundo novo de justiça, de liberdade e de igualdade” e assim tem sido justificado. Ou, 

“o interesse pela vida cotidiana se difunde como um dos componentes mais nítidos do 

ceticismo decorrente das desilusões que tem acompanhado a notável capacidade de 

auto-regeneração da sociedade capitalista” (Idem).  

A descrença nas certezas propostas pela sociedade moderna se aliaria à crise 

das grandes estruturas e do poder do Estado. Esta crise é também intelectual e 

questiona os grandes modelos interpretativos. “Se a vida de todo o dia se tornou o 

refúgio dos céticos, tornou-se igualmente o ponto de referência das novas esperanças 

                                                           
63 Conforme Norbert Elias (1994), se o ethus da sociedade capitalista se funda no individualismo e na 
competição, um novo ethus tem sido gestado no interior desta sociedade que apela para o coletivo e 
para a solidariedade e que se manifesta de forma parcial e ainda insuficiente nas organizações sociais, 
nas políticas ambientais, etc. As relações entre indivíduo e sociedade se movem num fluxo permanente 
e instável. 
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da sociedade. O novo herói da vida é o homem comum imerso no cotidiano”. (Idem: 

57) 

Vale dizer que a vida cotidiana pode nos informar como é que os conflitos são 

vividos e percebidos e quais são as estratégias que os indivíduos adotam para suportar 

os desejos não realizados e realizar estes desejos apesar de tudo de formas 

alternativas. Também este plano da vida social pode ser desmistificador de noções 

consolidadas no imaginário social sobre o que somos e o que queremos.  É no plano do 

vivido que a realidade se mostra. 

Ao destacar as características anômalas da modernidade brasileira, na junção 

conflituosa de tempos históricos diversos Martins traz ainda contribuições importantes 

para se entender os traços característicos da cultura e até mesmo entender os 

silêncios críticos e a ausência de projetos de futuro que marcam o tempo histórico do 

presente. 
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Resumo 

O artigo discute a contribuição da psicanálise, em textos de Maria Rita Khel, 

para a ação de projeto coletivo e construção de teorias que o amparem, a partir das 

patologias sociais do "ressentimento" e da "depressão" vistas à luz da 

contemporaneidade. 

O presente texto é parte integrante da pesquisa "CULTURA E SOCIEDADE: O 

projeto: significado e valor", desenvolvida entre fevereiro de 2012 e janeiro de 2013 e 

financiada pelo MackPesquisa – Fundo Mackenzie de Pesquisa. 
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A cultura e a sociedade 

A um psicólogo cabe prestar atenção aos distúrbios da época em que vive, 

escreve e clinica. O que, necessariamente, lhe obriga a entender a cultura de seu 

tempo, sua complexidade e possibilidade de entranhar-se na vida, sujeitando, 

replicando ou estranhando, através de padrões e comportamentos, as questões de 

foro íntimo que têm representatividade na vida social. E é pelo viés da cultura que a 

pesquisa se aproxima do olhar da psicanálise e sua colaboração para entender a 

sociedade contemporânea. 

 

Teoria e Projeto 

«Após algumas considerações sobre a relação entre o 

imaginário e o simbólico na psicose, Freud aponta que um dos 

perigos do trabalho intelectual seria privilegiar as 

representações abstratas a ponto de perder a conexão com as 

representações de coisas originárias» (KEHL, 2009: 184). 

O interesse por Maria Rita Kehl recai sobre a compreensão dos distúrbios 

sociais que afetam a sociedade e, consequentemente, as dificuldades que se 

interpõem a um projeto coletivo mas, principalmente, no enfrentamento e o tipo de 

indagação que busca, nas sintomatologias da época em que vive, a possibilidade de 

resistência ou mesmo superação de um estado cultural opressivo.  

Para a autora, algumas das fatais armadilhas que a sociedade contemporânea 

cria para perpetuar relações de poder estão em privilegiar as presunções narcisistas do 

individualismo, a sociedade do consumo e do espetáculo, e assim manter um 

afastamento da responsabilidade social que implica o convívio e a partilha do que é 

comum a todos. «O conceito de espetáculo, em Débord64, não se resume a «um 

conjunto de imagens, mas [é] uma relação social entre indivíduos, mediada por 

imagens» [original em cursiva]. Isso equivale a dizer que, na sociedade do espetáculo, 

                                                           
64 Em nota no. 123, a autora aponta: “Ver Guy Débord, A sociedade do espetáculo (1967) (trad. Estela 
dos Santos Abreu, Rio de Janeiro, Contraponto, 2002), p. 17: «O espetáculo é o sol que nunca se põe no 
império da passividade moderna». 
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as imagens, em sua forma mercadoria, é que organizam prioritariamente as condições 

do laço social» (KEHL, 2009: 93).  

O que mais impressiona nesta forma de sociedade é o discurso único, ou «essa 

combinação entre uma grande variedade de imagens que se oferecem à identificação 

e à repetição praticamente idêntica dos enunciados que elas veiculam» (KEHL, 2009: 

92), nos quais se promete, através da imagem, «atender aos anseios mais recalcados 

ao longo da travessia edípica: anseios de abrir mão da via do desejo em troca de uma 

oferta (imaginária) de gozo» (KEHL, 2009: 94). 

A troca coloca o desejo como mercadoria, uma vez que «o que se vende, no 

estágio atual do capitalismo, é a dimensão mais íntima dos sujeitos, seu próprio valor 

de gozo [original em cursiva]»65. (KEHL, 2009: 99). Na acumulação do capital do século 

XXI, «o sujeito não vende seu tempo de trabalho; vende a si mesmo como objeto de 

gozo para o Outro» (KEHL, 2009: 99).  

A norma contemporânea se impõe pela sedução e não pela interdição. Sua 

exemplificação estaria na posição de dependência das multidões de "prestadores de 

serviços" das classes baixas e médias urbanas. Ou seja, a «multidão de "vendedores de 

projetos" [original entre aspas], "organizadores de eventos" [original entre aspas], 

trabalhadores autônomos ou terceirizados que dependem da chamada boa 

apresentação, da produção de uma "imagem pessoal" [original entre aspas] que lhes 

possibilite vender a si mesmos no mercado de trabalho cada vez mais competitivo» 

(KEHL, 2009: 88). 

Neste quadro que se apresenta pela "representatividade" [grifo meu], duas 

"patologias" interessam particularmente a esta pesquisa, uma vez que sua atualidade 

ultrapassa a fronteira clínica para desempenhar forte alcance político: o 

"ressentimento", que não é um conceito da psicanálise mas uma categoria do senso 

comum (KEHL, 2011: 14),  e que diz respeito ao que Nietzsche considerava «qualidade 

dos ‘escravos’» (KEHL, 2011: 17), uma vez que implica em um sentimento de 

inferioridade, e a "depressão", por cujo aumento de incidência desde as três últimas 

                                                           
65 Em nota, a autora explica: «O conceito de valor de gozo é de Eugênio Bucci, em "Televisão objeto: a 
critica e suas questões de método". Tese de Doutorado, São Paulo: ECA/USP, 2002».  
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décadas do século XX deve ser indagada como "sintoma das formas contemporâneas 

do mal-estar" (KEHL, 2009: 49). 

 

Ressentimento 

O ressentimento é «afeto característico dos impasses gerados nas democracias 

liberais modernas, que acenam para os indivíduos com a promessa de uma igualdade 

social que não se cumpre, pelo menos nos termos em que foi simbolicamente 

antecipada» (KEHL, 2011: 22). Diz respeito ao contexto da modernidade onde «os 

direitos políticos são razoavelmente uniformes e coexistem ao lado de diferenças 

quanto ao poder, à riqueza, à cultura» (SCHELER: 1958: 2266 apud KEHL: 2011: 282).  

O ressentimento desenha de forma nítida a constituição da sociedade 

brasileira. No Brasil, a igualdade é «"oficialmente reconhecida, mas não obtida na 

prática" (original entre aspas)» (SCHELER, 1958: 21 apud KEHL, 2011: 22) e é 

interpretada como «dádiva paterna dos poderosos e não como conquista popular» 

(KEHL, 2011: 22). O ressentimento social na sociedade brasileira «está enraizado em 

nossa dificuldade em nos reconhecermos como [...] sujeitos da história» (KEHL, 2011: 

323), sempre à procura de uma identidade, porque apagamos nossa origem – do 

negro, do índio, do português bronco –; sempre dependentes do reconhecimento de 

"autoridades". Sejam elas o senhor da Casa Grande e sua dominação cordial que 

infantiliza e apassiva ou as nações mais poderosas. Ou porque, na origem, elegemos a 

cultura francesa e o capitalismo inglês como ideais (KEHL, 2011: 328). Ou porque, 

ainda hoje, somente nos reconhecemos no discurso que «o estrangeiro produz sobre 

nós» (KEHL, 2011: 327). Fizemo-nos órfãos de pai, mas não estruturamos uma 

sociedade emancipada, pelo contrário, dependente de uma paternidade que nos 

condena a uma «submissão à autoridade de governantes paternalistas reais (original 

em itálico), abusados, violentos como o pai da horda primitiva do mito freudiano» 

(KEHL, 2011: 329). 

A questão do ressentimento social, no Brasil, se agrava, pois, além da herança 

das sociedades modernas, baseadas na cultura do individualismo, que impede a 

                                                           
66 Max Scheler. L’homme du ressentiment (1912), Paris: Gallimard, 1958. 
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formação de laços de solidariedade e encobre a dívida simbólica que une as novas 

gerações às dos antepassados (KEHL, 2011: 300), construímos uma «democracia 

desigual» (KEHL, 2011: 337) baseada na «tradição paternalista-populista» (KEHL, 2011: 

338).  

O ressentimento traduz o mecanismo da sociedade brasileira e, como em 

outras sociedades, é uma questão política que não permite o aperfeiçoamento dos 

dispositivos da democracia, pois serve às práticas de dominação paternalistas e sua 

contrapartida na espera passiva de uma igualdade legada (KEHL, 2011: 22-23).  

Na superficialidade de análise da sociedade contemporânea, na ampla 

propaganda das atuações pela democracia, a desvantagem social aparece como sendo 

equacionada e os grupos minoritários parecem haver conquistado um “lugar”, mas, 

em muitos casos, a situação é de apadrinhamento, a postura é submissa e a 

desumanização da sociedade se reafirma. No Brasil, a postura dos ressentidos, que 

votam pelos poderosos e mendigam por suas benesses, encontra uma interpretação 

na critica à constituição estrutural de um comportamento que se move pelo "favor" 

[grifo meu] que «ponto por ponto, pratica a dependência da pessoa, a exceção à regra, 

a cultura interessada, remuneração, e serviços pessoais» (SCHWARZ, 1977)67, inclusive 

diante do cumprimento da lei e dos direitos. 

Diferentemente da injustiça social enfrentada pela rebelião ou, no caso do 

Brasil, do reconhecimento da história para realizar o necessário trabalho de 

desnaturalização da repetição produzida pelo recalque (KEHL, 2011: 334), o ressentido 

social se sabe prejudicado, mas se sente fraco e impotente diante da desigualdade e 

está à espera de proteção e segurança oferecidas pelo Estado, a quem foi legado, nas 

sociedades modernas, o «papel de avalista da igualdade de direitos» (KEHL, 2011: 

                                                           
67 «pode-se dizer que a colonização produziu, com base no monopólio da terra, três classes de 

população: o latifundiário, o escravo e o "homem livre", na verdade dependente. Entre os primeiros dois 

a relação é clara, é a multidão dos terceiros que nos interessa. Nem proprietários nem proletários seu 

acesso à vida e a seus bens depende materialmente do favor (original em cursiva), indireto ou direto, de 

um grande. [...] O favor, ponto por ponto, pratica a dependência da pessoa, a exceção à regra, a cultura 

interessada, remuneração, e serviços pessoais [grifo meu]. [...] Ao legitimar o arbítrio por meio de 

alguma razão "racional", o favorecido conscientemente engrandece a si e ao seu benfeitor, que por sua 

vez não vê, nessa era de hegemonia das razões, motivo para desmenti-lo». Roberto Schwarz. "As ideias 

fora do lugar". In Ao vencedor as batatas, São Paulo: Duas cidades, 1977. Disponível em: 

http://antivalor.vilabol.uol.com.br/textos/schwarz/schwarz_01.htm. Acessado em 13/03/2009. 

http://antivalor.vilabol.uol.com.br/textos/schwarz/schwarz_01.htm


CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

214 

 

284). Ao não ousar alterar os termos da ordem imposta pelo Estado protetor o 

ressentido social atua por uma revolta submissa (original em itálico) (BOURDIEU, 1992: 

3268 apud KEHL, 2011: 286), compatível com o conservadorismo e que identifica «os 

oprimidos com seus opressores por meio da adesão aos ideais comuns» (KEHL, 2011: 

289), seja pelo esforço por pertencer à classe dominante seja pela condição de vítima. 

Ambas as posturas, do oprimido e do opressor, são formas passivas de busca de 

reconhecimento, mantêm a desigualdade e não alteram a condição de iniquidade, uma 

vez que a «reparação das injustiças cometidas contra os pressupostos igualitários das 

democracias modernas [...] se dá quando os homens comuns reconhecem e autorizam 

a si mesmos como cogestores da ordem e/ou da transformação» (KEHL, 2011: 299).  

O ressentimento não oferece perigo ao poder porque «prefere ser "protegido" 

[original entre aspas] – ainda que prejudicado – a ser livre, mas desamparado» (KEHL, 

2011: 18). A perpetuação do laço conservador entre oprimidos e opressores se vê 

amparada pelas políticas de vitimização69 e, na contemporaneidade, é vantajoso 

sustentar a posição de vítima, uma vez que  

«grupos ou classes que não conseguem superar a 

condição de inferioridade na hierarquia social não pretendem 

confrontar-se com as causas da desigualdade, mas somente 

inverter sua posição desvantajosa. Muito menos pretendem 

arriscar suas pequenas conquistas confrontando o poder» 

(KEHL, 2011: 287). 

O ressentido demanda o reconhecimento por parte do Outro e, na sociedade 

de produção capitalista, em cuja origem «o valor seria determinado pelo trabalho 

investido em um produto cujo destino é a capacidade de ser vendido (original em 

itálico) e de permitir, com isso, o ciclo da acumulação» (Kehl, 2009: 99), vende a si 

                                                           
68 Pierre Bourdieu. As regras da arte (1992), São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 
69 Tzvetan Todorov considera as políticas de vitimização «como patologias sociais que florescem no 

mundo contemporâneo, principalmente nos Estados Unidos», ligadas ao exercício coletivo da ação 

política de grupos identitários que, em substituição aos ideais de heroísmo, escolhem ser vítimas 

(TODOROV, 1996: 225apud KEHL, 2011: 306). Tzvetan Todorov. O homem dezenraizado (1996), Rio de 

Janeiro: Record, 1999. 
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mesmo, uma vez que «a condição do reconhecimento já não depende do esforço, do 

trabalho, do talento, nem mesmo da perseverança e da insistência» (Kehl, 2009: 99). 

Aos olhos da sociedade contemporânea, no Brasil, o ressentido social não é 

normalmente visto como um covarde político que expressa a «frustração generalizada 

diante do fracasso [da] delegação infantil de poder» (KEHL, 2011: 334). Ele goza de 

adesão e simpatia popular, também alimentada «por efeito de um certo purismo da 

esquerda e da consequente incapacidade de autocritica por parte dos militantes 

históricos, que não conseguem analisar o aspecto de sua responsabilidade pelas 

derrotas sofridas» (KEHL, 2011: 37).  

O projeto do ressentido não tem interesse para o avanço da construção 

democrática, pois não se propõe à «empreitada pela recuperação da dignidade 

perdida» (KEHL, 2011: 303) e perpetua uma situação societária ainda cindida entre 

influentes e submissos. E, mesmo assim, a condição de vítima, que "aparece velada por 

uma face moral" e se associa «à pureza moral e à integridade» (KEHL, 2011: 39), tem 

um valor na contemporaneidade. Seja pela reivindicação queixosa de alguns grupos 

sociais minoritários seja pela ilustração promovida pela estética melodramática de 

parte da arte contemporânea, o ressentido «atrai simpatias, pois parece revestido de 

uma superioridade moral inquestionável. [...] Ele aparece como alguém que 

permaneceu "fiel a si mesmo" [original entre aspas]» (KEHL, 2011: 38).  

 

Depressão 

Uma posição bastante distinta ocupa o deprimido na sociedade 

contemporânea. Para a autora,  

«Não há entre os discursos hegemônicos da vida 

contemporânea, nenhuma referência valorativa dos estados 

de tristeza e dor de viver, assim como do possível saber a que 

eles podem conduzir [grifo meu]. O mundo contemporâneo 

demonizou a depressão, o que só faz agravar o sofrimento dos 

depressivos com sentimentos de dívida ou de culpa em relação 

aos ideais em circulação» (KEHL, 2009: 16). 
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Esta rejeição ao deprimido é característica de uma sociedade que privilegia o 

"gozo" [grifo meu], o "tempo acelerado" [grifo meu] e a "perda do valor da 

experiência" do mundo capitalista. Também está na base da dinâmica contemporânea, 

a não abertura de possibilidades no campo das identificações, promovida pela 

«expansão e fragmentação das imagens que promovem paixões identitarias» (KEHL, 

2009: 292) e oferecida pelo «discurso ininterrupto e indiferenciado da indústria 

cultural, que transformou o indivíduo em um "ser genérico"» (ADORNO; HORKHEIMER, 

1969: 144, apud KEHL, 2009: 291).70 

A civilização da competitividade não quer compartilhar a tristeza e a dor, pois 

valoriza a conquista e, «mesmo se em última análise esta se limite à conquista do 

mercado, uma tal civilização não pode amar seu deprimidos, mesmo que ela os 

produza cada vez mais, a título de doença do discurso capitalista»71 (SOLLER, 2001: 105 

apud KEHL, 2009: 22). 

Como sintoma do mal-estar social do século XXI, o sofrimento dos depressivos 

desafia «a nau dos bem-adaptados ao século da velocidade, da euforia prêt-à-porter, 

da saúde, do exibicionismo e, como já se tornou chavão, do consumo generalizado» 

(KEHL, 2009: 22). A depressão é um sinal de patologia social e seu sofrimento funciona 

como contraste à situação contemporânea de uma sociedade que aposta na euforia 

como valor agregado a todas as ofertas do mercado. 

O luto e outras formas de abatimento são malvistos no mundo atual. No 

entanto, a depressão desafia o "coro dos contentes" (KEHL, 2009: 23)72 e «é a sintonia 

social que desfaz, lenta e silenciosamente, a teia dos sentidos e de crenças que 

sustenta e ordena a vida social desta primeira década do século XXI» (KEHL, 2009: 22), 

pois o depressivo acredita se isolar do meio social a que pertence e se coloca em um 

lugar de recusa a todas as crenças, inclusive à crença individualista que produz o 

oposto da vida social com base em que «cada um cuide da sua vida e não se preocupe 

com a vida do outro» (KEHL, 2009: 270).  

                                                           
70 Theodor Adorno e Max Horkheimer, "A indústria cultural". In: Theodor Adorno e Max Horkheimer, 
Dialética do esclarecimento, Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1969. 
71 Colette Soler. "Un plus de mélancolie". In: Colette Soller (org.), Des mélancolies, Paris: Editions du 
Champ Lacanien, 2001. 
72 Citação de verso de Torquato Neto. 
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Os depressivos, como representantes privilegiados da subjetividade 

contemporânea, compartilham de forma aguda «o sentimento de que as ações 

humanas estariam privadas de valor, a deslealdade para com os homens em troca da 

lealdade para com os objetos signos de poder, a indolência fatalista ante um mundo 

vazio e a reificação das relações humanas» (KEHL, 2009: 87). 

Escondido do espaço público, que é o lugar do Outro paterno, o depressivo se 

oferece como «objeto inofensivo, impotente e dependente da proteção da mãe. O 

gozo auto-erótico dessa posição protegida custa ao sujeito o preço do abatimento e da 

inapetência para os desafios que a vida lhe apresentará» (KEHL, 2009: 269). Ele é 

afetado, mas resiste a participar do grupo de  

«sujeitos de que o atual estágio do capitalismo necessita: 

sujeitos esvaziados do que lhes é mais próprio, mais íntimo, 

portanto disponíveis para responder aos objetos e imagens que 

os convocam; sujeitos ligados ao puro "aqui e agora" [original 

entre aspas] de um presente veloz, incapazes de imaginar um 

devir que não seja apenas a reprodução da temporalidade 

encurtada característica do capitalismo contemporâneo» 

(KEHL, 2009: 96). 

Entre a temporalidade acelerada da vida contemporânea, que é apresentada ao 

recém-nascido por meio do discurso materno e que, atualmente, "atropela o tempo de 

espera fundamental na constituição do sujeito" [grifo meu], e a fragilidade dos 

discursos que sustentariam o "semblante" [original em cursiva] paterno diante dos 

imperativos de gozo e de soberania do individuo que caracterizam o momento atual 

das sociedades capitalistas, os depressivos "escolhem" permanecer na condição de 

castrados (KEHL, 2009: 15). Entre a «aceleração imposta aos atos mais corriqueiros da 

vida cotidiana que contribui para uma ”pauperização da vida psíquica”, na forma de 

uma "desaparição normalizada do tempo da comunicação humana"» (FÉTIDA, 2002:14 

apud KEHL, 2009: 18),73 e a «inconsistência do discurso paterno que propicia o recuo 

dos adolescentes diante dos avatares do segundo enfrentamento com as questões 

relativas à rivalidade edípica» (KEHL, 2009: 15), o depressivo se apresenta  

                                                           
73 Pierre Fétida. Os benefícios da depressão: elogio da psicoterapia, São Paulo: Escuta, 2002. 
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«como alheio aos enfrentamentos com o falo, [...] não 

desenvolve recursos para se proteger da ameaça de ser tomado 

como objeto passivo da satisfação [da] mãe [um lugar que] não 

equivale ao lugar do pai como aquele que faz a lei para o desejo 

da mãe no plano erótico» (KEHL, 2009: 15). 

«O depressivo, insisto, é um sujeito castrado» (KEHL, 2009: 15) e "elege" [grifo 

meu] o descompromisso com a condição desejante. Ele é «aquele que sofre da única 

culpa justificável, em psicanálise: a culpa por ceder em seu desejo» (KEHL, 2009: 58).  

«A via do compromisso com o desejo é a única via não-alienada de produção de 

sentidos para a vida, ou seja, a única cuja escolha não serve a um suposto desígnio do 

Outro. [...] Ceder dessa dimensão equivale assim a desistir de ser» (KEHL, 2009: 58). A 

desistência do desejo no deprimido, seu fatalismo em trair a própria via, é renúncia a 

uma possibilidade de mudança. Onde, entre outras características da vida social 

contemporânea, a intepretação da história tem associado os vencedores  

«ao triunfo inevitável do Bem.74 Tal procedimento visa 

anular toda a esperança de transformação do estado vigente da 

vida social. Se as formas de dominação impostas pelos 

vencedores de ocasião representam o triunfo do Bem, o que 

mais esperar do futuro? Qual o sentido, para os derrotados, de 

pensar um projeto de transformação da vida presente?» (KEHL, 

2009: 82). 

 

 

Qual o sentido, para os derrotados, de pensar um projeto de transformação 

da vida presente? 

O ressentido e o depressivo são ambos grupos do corpo social "derrotados" 

[grifo meu] pela máquina da cultura contemporânea aliada ao capitalismo. Como 

                                                           
74 Como nota no. 107, a psicanalista comenta: «Alguns defensores do capitalismo neoliberal não 
deixam de fazer o mesmo, ao projetar, retrospectivamente, as motivações e as razões próprias do 
investidor capitalista para explicar a história humana, desde Adão e Eva». 
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patologias da sociedade espelham, respectivamente, o cinismo oportunista e o 

sofrimento decorrentes da perda do lugar dos sujeitos, no âmbito da vida pública da 

coletividade, junto à versão imaginária do Outro. 

Pensar um projeto de vida coletiva, a partir das patologias sociais, implica em 

pensar, a partir delas, novos rumos orientados por uma perspectiva de futuro. O que 

se espera em relação ao "outro" que pertence aos grupos patológicos é sua mudança 

diante do Outro que representa o poder, a opressão, a tradição, e sua opção pela 

experiência como forma de viver o presente. 

Maria Rita Kehl faz uma distinção entre a experiência, que passa de geração em 

geração, e a tradição, que tem como principal função indicar o lugar e o tipo de 

comportamento adequado que cada um deve ocupar na ordem social. Na senda de 

Walter Benjamin75, assinala que «a tradição participa dos mecanismos de estabilização 

e perpetuação do poder» (KEHL, 2009: 155). Por outro lado, assinala que a experiência 

não tem relação com a autoridade e sim com todos os procedimentos de transmissão 

do saber, através das narrativas que perderam valor a partir da condição pós-moderna 

e que significaram a «perda de referências que caracteriza a forma subjetiva do 

indivíduo que, [nessa nova temporalidade], se vê na condição desamparada de ter de 

se tornar autor de sua própria vida» (KEHL, 2009: 159). 

O ressentido precisa se comprometer com a atuação política a favor do 

coletivo, compreendendo que sua atitude submissa reforça o gozo da estagnação da 

vida democrática, mesmo à custa de momentaneamente perder as vantagens 

individuais. Compreender a democracia como espaço da possibilidade de vida coletiva 

é necessário para que o ressentido encontre um lugar "menos confortável" e mais 

comprometido com a coletividade a que pertence.  

O depressivo precisa ser visto como um grupo social que oferece resistência à 

temporalidade veloz e à sobrecarga de solicitações que recaem sobre a consciência e, 

por isso mesmo, ainda não integrado na ordem discursiva.  

Ambos os grupos, que refletem os sintomas sociais patológicos 

contemporâneos, merecem a atenção do arquiteto para intervenções no espaço 

                                                           
75 Walter Benjamin. "O Narrador: considerações sobre a obra de Nikolai Leskov" (1936). In: Obras 
escolhidas: magia e técnica, arte e política, São Paulo: Brasiliense, 1996. 
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público que considerem «uma memória ativa que transforma o presente» (GAGNEBIN, 

2006: 59 apud KEHL, 2009: 28).76 Na critica ao mercado, enquanto grande organizador da vida 

social e prescritor dos valores excludentes da vida privada que se sobrepõem aos 

valores que organizam o espaço público. Na aposta por um desenho que espelhe a 

abertura à conquista de um espaço urbano que possa apontar a demanda dos sujeitos 

e não o desejo do Outro. No projeto de espaços que criem a chance de resgate de 

pertencimento dos cidadãos às formas comunitárias de convívio que a modernidade 

destruiu, e à temporalidade distendida da contemplação, do devaneio, da duração 

(BERGSON: 2006)77. Na afirmação do valor da experiência que permite «viver a vida 

sem ter de tomar para si o duro encargo de ser o guardião solitário de todo o vivido» 

(KEHL, 2009: 163). 

A arquitetura aprende com a psicanálise que «a direção da construção da teoria 

vai do particular para o social, nunca o contrário» (KEHL, 2009: 32), de forma a 

"valorizar" a singularidade de cada sujeito da vida social. Para também, «a partir daí, 

[...] escutar também o que eles têm a nos ensinar a respeito das formas 

contemporâneas do mal-estar, das quais eles não estão - como nenhum ser falante, 

aliás – excluídos» (KEHL, 2009: 32), ser capaz de desenhar a ressignificação da vida 

comum em comum. 

Para Maria Rita Kehl, «os verdadeiros "avanços" [original entre aspas] 

civilizatórios, quando ocorrem, não são necessariamente avanços da técnica, mas sim 

avanços nas possibilidades de simbolização do Real» (KEHL, 2009: 29). Assim também 

para os arquitetos, o papel do PROJETO é trabalhar na interface com outras disciplinas 

de forma a ser capaz de simbolizar alguns desses fragmentos do Real e acolher suas 

latências. 

 

 

 

                                                           
76 «a autora (Jeanne Marie Gagnebin), que não é psicanalista e sim filósofa, pensa que uma “cura” 

para os sintomas sociais é possível. Ela pode se dar por meio de intervenções coletivas no espaço 
público, que reorganizem o campo simbólico de modo a incluir e ressignificar os restos deixados pelo 
evento traumático». Ver Jeanne Marie Gagnebin, "Após Auschwitz". In: Lembrar escrever esquecer, São 
Paulo: Editora 34, 2006. 
77 Henri Bergson. Matéria e memoria (1896), São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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Resumo 

Este artigo faz parte da pesquisa Cultura e Sociedade. O projeto: significado e 

valor, do grupo Teoria-Projeto: Cultura-Sociedade da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, que investiga relação cultura, sociedade e projeto no contexto da cidade 

através do pensamento crítico de pensadores brasileiros. Neste artigo, observa-se o 

embate entre o conceito de cultura e questões contemporâneas de cultura de massa, 

entretenimento, destruição da esfera da opinião pública, produções de simulacros e 

novos meios de comunicação analisados pela filosofa Marilena Chauí. 

Palavras-chave: Cultura. Meios de Comunicação Sociedade. 
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Introdução 

Os meios de massa (“mass medias”) tem a capacidade de nos passar 

informações de conteúdo inversamente proporcional a seu volume, acessibilidade e 

poder de sedução. As imagens colocadas na frente de nossos olhos, apesar de nos 

captar, não são capazes de gerar reflexão e imaginação.  

O máximo exemplo deste fenômeno, dado pela autora foi a transmissão, ao 

vivo e em cores da Guerra do Golfo, feita pela rede de notícias CNN, em 1991, 

transformando em festa de fogos de artifício, sem mortos nem feridos, sem dor e sem 

odor. Um entretenimento. (CHAUÍ, 2006, p. 20). 

A cultura, caracterizada por sua capacidade de capturar a experiência do 

mundo dado para interpretá-la, criticá-la, transcendê-la e transformá-la, torna-se um 

elemento antagônico a tendência de esvaziamento e virtualização da cultura de massa, 

bem como a torna hostil diante um espectador acostumado apenas à passividade e ao 

divertimento. 

Por outro lado, a cultura também se torna matéria prima da indústria cultural, 

para consumi-las e nulificá-las, transformando-as em mercadoria sem mais sua 

capacidade de suscitar uma imaginação ativa. 

Assim este artigo, analisando o pensamento da filosofa Marilena Chauí, em seu 

livro: Simulacro e poder Uma análise da mídia, tem como objetivo estudar a produção 

cultural  e seu posicionamento diante a industrial cultural, novos meios de 

comunicação e a sociedade contemporânea . 

 

1 - Características intrínsecas da Cultura e seus desdobramentos em relação 

aos meios de massa e a indústria cultural 

Não cremos que a dimensão do espetáculo tenha sido 

criada pela comunicação de massa nem que o espetáculo, 

enquanto tal, seja um malefício para a cultura, pois é próprio 

da obra de pensamento e da obra de arte oferecem-se e 

exporem-se  ao pensamento, à sensibilidade e à imaginação de 
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outrem para lhe confira sentido e as prossiga. (CHAUÍ, 2006, p. 

14). 

O espetáculo entendido como fazer ver e o deixar ver é uma inerente a cultura, 

anterior a capacidade técnica de reprodução de imagens e sons. Assim a questão se 

coloca com o que acontece quando o espetáculo, inerente a cultura, é capturado 

produzido e enviado pelos meios de comunicação de massa.  

Quando o espetáculo não se refere ao acontecimento, mas uma encenação 

deste acontecimento para sua transmissão, temos nesse momento um simulacro.  

A produção de um simulacro é a capacidade que os meios de comunicação de 

massa tem de fazer o acontecimento ser preparado com o único objetivo de ser 

transmitido. 

Assim a autora exemplifica: 

É assim que no futebol, a velha bola de couro cru é 

substituída pela bola xadrez televisiva e, nos estádios, os 

anúncios publicitários são colocados em locais estratégicos, que 

permitem sua contínua transmissão, culminando com sua 

presença nas camisetas dos jogadores. (CHAUÍ, 2006, p. 16).  

Essa questão de mutação do espetáculo perante sua transmissão é estudada 

por Umberto Eco no livro Viagem na irrealidade cotidiana, em que o autor distingue a 

televisão antiga (que chama de paleotelevisão) da atual (que chama de neotelevisão). 

Na Paleotevê, escreve o autor, o evento acontecia independentemente de sua 

transmissão. Na neotevê, o acontecimento é preparado para ser transmitido. 

A comunicação de massa também transforma o trabalho cultural, as obras de 

pensamento e as obras de arte, dos atos cívicos e religiosos e as festas em 

entretenimento, como aponta Hannah Arendt  

Para Chauí o entretenimento é uma dimensão da cultura tomada em seu 

sentido amplo e antropológico, pois é a maneira como uma sociedade inventa seus 

momentos de distração, diversão, lazer e repouso. No entanto, por isso mesmo, o 
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entretenimento se distingue da cultura quando entendida como trabalho criador e 

expressivo das obras de pensamento e da arte. 

Assim a autora define três traços que distanciam a cultura do entretenimento: 

Em primeiro lugar é trabalho, ou seja, movimento de 

criação do sentido, quando a obra de arte e de pensamento 

capturam a experiência do mundo dado para interpretá-la, 

criticá-la, transcendê-la e transformá-la- é a experimentação do 

novo.Em segundo lugar, é a ação para dar a pensar, dar a ver, 

dar a refletir, a imaginar, e a sentir o que se esconde sob 

experiências vividas e cotidianas, transformando-as em obras 

que as modificam porque se tornam conhecidas (nas obras de 

pensamento), densas novas e profundas (nas obras de arte). 

Em terceiro, em uma sociedade de classes, de exploração, 

dominação e exclusão social, a cultura é um direito do cidadão, 

direito de acesso aos bens e obras culturais, direito de fazer 

cultura e de participar das decisões sobre a política cultural. 

(CHAUÍ, 2006, p. 21). 

As características da obra de arte e de pensamento quando transmitidos pelos 

meios de massa se transforma, de expressivas para repetitivas, de trabalho de criação 

para eventos de consumo orientados por modismo e de formas de conhecimento que 

desvendam a realidade para dissimulações, ilusão, publicidade e propaganda. 

Para se aprofundar no conceito de autonomia racional do pensamento e das 

artes, Chaui tomará o ensaio de 1935 “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica” escrito por Walter Benjamin. 

Neste ensaio, Benjamin acompanha o movimento histórico e social de 

passagem das artes do campo religioso ao de sua autonomia, ou ao campo artístico 

propriamente dito.  

Para o autor a obra de arte possui aura ou é aurática quando possui as 

seguintes qualidades: é única, uma, irrepetível, duradoura e efêmera, nova e 
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participante de uma tradição, capaz de tornar distante o que está próximo e estranho 

o que parecia familiar porque transfigura a realidade. 

A questão não está no fato da reprodução e sim na nova modalidade de 

reproduzir: a reprodução técnica, que permite a existência do objeto artístico em 

série. A Fotografia, por exemplo, o valor expositivo suplanta o valor de culto, embora 

algo deste ainda tenha permanecido, quando se leva em conta o papel central do 

retrato ou do rosto. Todavia, a partir do momento em que a figura humana se torna 

ausente, prevalece por inteiro o valor da exposição.  

A destruição da aura está prefigurada como possibilidade inscrita na própria 

essência da obra de arte porque, além do valor de culto, ela possui também o valor de 

exposição, e este último suscita a reprodutibilidade quando as condições sócio-

históricas a exigirem e possibilitarem. 

Walter Benjamin assumia uma posição otimista, pois imaginava que a 

reprodução das obras de arte permitiria à maioria das pessoas o acesso a criações que, 

até então, uns poucos podiam conhecer e desfrutar. Em outras palavras, esperava que 

houvesse não só a democratização da cultura e das artes, mas sobretudo que estas 

pudessem colocar-se na perspectiva da revolução comunista e da crítica 

revolucionária. 

Tal projeção aconteceu apenas em parte, pois a partir da segunda Revolução 

Industrial, no século XIX, as artes foram submentidas a uma nova servidão: às regras 

do mercado capitalista. Surge a indústria cultural, expressão cunhada por Theodor 

Adorno e Max Horkheimer para definir a transformação das obras de arte em 

mercadoria e a prática do consumo de “produtos culturais” fabricados em série. 

Perdida a aura, a arte não se democratizou, massificou-se e transformou-se em 

distração e diversão para as horas de lazer (CHAUÍ, 2006, p. 30). 

Como escrevem Adorno e Horkheimer, a obra de arte, atualmente, não 

transcende o mundo dado, é “arte sem sonho”, é sono em que adormece, a 

criatividade, a consciência, a sensibilidade, a imaginação, o pensamento e a crítica 

tanto do artista como do público. Os produtos da indústria cultural buscam meios para 

ser alegremente consumidos em estado de distração. 
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2 - O papel da Cultura na compreensão da sociedade: 

Para o autor Boaventura de Souza Santos, o projeto moderno se estrutura nos 

seguintes pilares e regulamentações: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todavia, para o autor, o caráter abstrato dos princípios de cada um dos pilares 

levou cada um deles à tendência s maximizar-se com a exclusão do outro, e a 

articulação entre o projeto moderno e o surgimento do capitalismo assegurou a vitória 

do pilar da regulamentação contra o da emancipação. 

A vitória do pilar da regulamentação (Estado e mercado) opera no sentido de 

esmagar o pilar da emancipação e para isso destrói a autonomia racional do 

pensamento, das artes e da ética e do direito (CHAUÍ, 2006, p. 23). 

Além do projeto moderno, Marilena Chauí configura a sociedade pós-industrial, 

consequentemente pós-moderna a partir das observações de David Harvey, em que tal 

sociedade imperam: 

1) A fragmentação e a disperção da produção 

econômica[...]; 2) a hegemonia do capital financeiro; 3) a 

rotatividade extrema da mão de obra; 4) Produtos descartáveis 

[...]; 5) a obsolescência vertiginosa das qualificações para o 

trabalho em decorrência do surgimento incessante de novas 

Projeto moderno 

Pilar da Emancipação Pilar da Regulação 

Racionalidade 

cognitiva e 

instrumental da 

ciência 

Racionalidade 

expressiva das 

artes 

Racionalidade da 

prática da ética 

e do direito 

O Estado O Mercado A comunidade 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

230 

 

tecnologia; 6) O desemprego estrutural, decorrente da 

automação e da alta rotatividade de mão de obra, causando 

exclusão social, econômica e política (CHAUÍ, 2006, p. 31).  

Para Harvey, a compreensão da dimensão social e econômica desta nova forma 

de capital, passa pela compreensão de uma transformação sem precedentes na 

experiência do espaço e do tempo. 

No mesmo sentido o autor Paul Virílio fala de acronia e atopia, ou da 

desaparição das unidades sensíveis do tempo e do espaço vivido sob os efeitos da 

revolução eletrônica e informática. Por seu turno, a profundidade de campo, que 

define o espaço da percepção, desaparece sob o poder de uma localidade sem lugar e 

das tecnologias de sobrevoo. Vivemos sob o signo da telepresença e da 

teleobservação, que impossibilitam diferencias entre aparência e o sentido, o virtual e 

o real, pois tudo é imediatamente dado sob forma da transparência temporal e 

espacial das aparências, apresentadas como evidências. (CHAUÍ, 2006, p. 32). 

Estas duas características (Acronia e Atopia) se intensificaram após a “revolução 

da microeletrônica”. Esta revolução definida pelo filósofo Adam Schaff, se diferencia 

da revolução industrial, pois enquanto os antigos objetos técnicos, movidos ao vapor, 

eletricidade ou ao petróleo ampliavam a força física, os novos objetos tecnológico 

ampliam as forças intelectuais (CHAUÍ, 2006, p. 58). 

Com essa expansão da capacidade mental humana a compressão espaço 

temporal amplia da seguinte forma: 

Como sabemos, durante a primeira e a segunda 

revolução industriais, o corpo humano estendeu-se no espaço 

(primeiro, com o telescópio, o microscópio e a máquina a 

vapor, depois com máquinas elétricas, o telégrafo, o telefone, o 

rádio, o cinema e a televisão). Agora, porém, com os satélites e 

a informática, é o nosso cérebro ou nosso sistema nervoso 

central que se expande sem limites, diminuindo distâncias 

espaciais e intervalos temporais até abolir o espaço e o tempo 

(CHAUÍ, 2006, p. 61). 
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Da mesma forma que a indústria cultural, transformou características 

intrínsecas da cultura como vimos anteriormente, a ciência (teórica e aplicada) tornou-

se força produtiva, deixando de ser suporte do capital para converter em agente de 

acumulação e reprodução.  

Assim a inserção social dos pensadores se transforma, pois agora estes são 

agentes econômicos diretos, monopolizando conhecimento e informação em poderes 

capitalistas. 

A economia contemporânea se apoia sobre a ciência e a informação, a partir do 

uso competitivo do conhecimento, da inovação tecnológica e da informação nos 

processos produtivos e financeiros, bem como de serviços como educação, a saúde e o 

lazer. Para Marilena Chauí essa tendência faz com que “economia” e “sociedade” 

tornem-se sinônimos (2006, p. 65).  

Em resumo, se as artes já haviam sido devoradas pela indústria cultural e as 

mídias de massa, agora são as ciências que se encontram inteiramente absorvidas pela 

lógica do mercado, e por consequência todo o sistema de educação formal. 

 

3 - Sociedade e Cultura num futuro nada distante – O projeto 

contemporâneo: 

Havíamos notado que a marca principal no 

neoliberalismo é o encolhimento do espaço público e o 

alargamento do espaço privado. Esse alargamento se manifesta 

não somente no plano econômico, isso é na concentração 

oligopólio das empresas de comunicação, mas também na 

forma de sociabilidade: a “centralidade da casa” exprime 

exatamente a ampliação do espaço privado (CHAUÍ, 2006, p. 

70). 

A autora entende por “centralidade da casa” a característica de aumento do 

tempo passado em casa, em que a partir das tecnologias multimídias, podemos 

trabalhar, consumir e nos entreter a partir de equipamentos eletrônicos cada vez mais 

individuais. 
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Nesta nova espacialidade, cada vez mais restrita em termos corporais, nossas 

mentes, a partir da multimídia, adentram numa espacialidade definidas por um “fluxo 

de imagens” em que o simbólico é devorado por imagens, os contextos semânticos são 

fragmentados e unificados com a mistura de sentidos aleatórios. 

Assim, multimídia unifica num único universo digital manifestações culturais 

distintas no espaço e tempo, diferente por suas origens, nacionais e sociais, diversas 

por seu conteúdo e sua finalidade, dando origem á cultura virtual (CHAUÍ, 2006, p. 71). 

Se a cultura, em um sentido amplo, é a criação de símbolos e estes exprimem 

nossa relação com o que está ausente, ou presentificam uma ausência (característica 

exemplificada e cerimônias religiosas, ou no ato de criação artística em que torna-se 

presente algo que não existia), logo é fundamental para ela a distinção entre presença 

ou realidade e ausência e virtualidade. 

A multimídia produz “realidade virtual” ou “virtualidade real”, ou seja, torna 

aspectos que a cultura sempre distinguiu. Assim, o sistema multimídia, expressão da 

pós-modernidade potencializa a atopia e acronia, que já aviam sido a marca dos 

antigos meios de comunicação(CHAUÍ, 2006, p. 72). 

Esta transformação da realidade, tanto originada pela indústria cultural como a 

multimídia, não se detém apenas nos aspecto amplo da cultura e das obras de 

pensamento, mas também se estende a questão da disciplina da arquitetura e 

principalmente da construção da cidade contemporânea, esta última pensada como 

criação coletiva. 

Esta nova espacialidade virtual, fruto da expansão da capacidade intelectual do 

homem através de tecnologias digitais, e concorrente à espacialidade física e corpórea, 

confirma o dito de Marx de que, no modo de produção capitalista, “tudo que é sólido 

desmancha no ar”, como cita Marilena Chauí. 
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Resumo 

Este artigo é parte integrante da pesquisa “Cultura e sociedade | O projeto: 

significado e valor”, desenvolvido nos anos de 2012 e 2013 no âmbito do 

Mackpesquisa e coordenado pela Professora Maria Isabel Villac. 

A contribuição da reflexão é evidenciar o persistente embate entre os que 

constroem e os que consomem espaço na sociedade contemporânea, suas implicações 

no âmbito da cultura com a aceleração do tempo-espaço e a perda de acuidade da 

percepção sensível e dos possíveis caminhos de resgate dessa sensibilidade, a partir da 

observação de intervenções no território, com possíveis rebatimentos no pensamento 

do projeto. 

Palavras-chave: aparelhos de captura, máquinas de guerra, tempo, flâneur, 

nômade, arte, cultura 
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Sociedade | “a contra-mola que resiste”78 

Em um complexo emaranhado de forças, que reverbera fatores históricos e 

sociais de ambiguidades e contradições emblemáticas, o espaço público paulistano é 

também reflexo e condicionante social, alvo de interesses políticos diametralmente 

opostos. 

Os espaços públicos cruzados por essas forças resultam num território potente, 

mas também fragmentado e apresenta vislumbres de promessas para possíveis 

relações e trocas, mas também uma contumaz incapacidade de promover sua 

objetivação como oferta de espaço democrático à população. 

“São Paulo transformou-se num campo de batalha. Uma 

guerra eclodiu pela ocupação de áreas urbanas inteiras, pelo 

controle da infraestrutura, das instituições e dos espaços 

públicos. [...] Uma terra de ninguém, uma área conflagrada. 

Uma paisagem terminal em que construções modernas 

convivem com dispositivos de sobrevivência.” (BRISSAC, 2002, 

p. 11) 

                                                           
78 - “Primavera nos dentes”, de João Ricardo e João Apolinário. 
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A essa dinâmica, Nelson Brissac denomina “Aparelhos de captura contra 

máquinas de guerra”, sendo o primeiro representado pelas estratégias oficiais de 

ordenação e uniformidade da fruição da vida citadina, e a segunda, pelas táticas 

reativas de arejamento dos fluxos. 

“A cidade torna-se o campo de batalha das máquinas de 

guerra contra os aparelhos de captura. As cidades globais 

implicam novas formas de centralização territorial. São locais 

de imensa concentração de poder econômico e centros de 

comando na economia internacional. Aqui se instaura o sistema 

de controle global: as cidades transformadas em quartel-

general de operações, centros de serviços e financiamento da 

nova ordem internacional. Estes enclaves são espaços 

estratégicos transnacionais ancorados nas metrópoles. [...] 

Aparelhos de captura são constituídos para se 

apropriarem das máquinas de guerra. Sua função é estriar o 

espaço, controlar o nomadismo. Instaurar um processo de 

captura dos fluxos. Trajetos fixos, em direções bem 

determinadas, que limitem a velocidade, que mesurem nos 

seus detalhes os movimentos. O Estado não para de decompor 

o movimento e regular a velocidade.” (BRISSAC, 2002, p. 23) 

Na arquitetura da cidade essa batalha se faz presente de forma física, 

sobretudo através da segregação ou privatização dos espaços, gerando uma 

“arquitetura do medo”. 

Mas há outras escolhas estratégicas que não são físicas, mas também afastam o 

cidadão do espaço público. Em geral, provêm de uma incapacidade de promover a 

segurança efetiva aos cidadãos, preferindo medidas de contenção como cerco 

disciplinar ao uso do espaço público, muitas vezes sob o pretexto da manutenção da 

“ordem pública”. 

Essas escolhas conjugam uma programação concentrada em dias e horários 

restritos, além de práticas de intimidação. Pode-se perceber isso, por exemplo, no 
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fechamento de saraus ou de rodas de samba, ao horário restrito de bares. 

Sintomaticamente, num cenário de aguda insegurança, essas estratégias são acolhidas 

e incentivadas por boa parte da população. 

O poder público assume, então, posição tutelar na relação do público com o 

espaço aberto. As ocorrências espontâneas passam a ser vistas como “indesejável 

transgressão” a ser reprimida, com o reforço da aderência à programação prevista, 

com garantia de emoção sem surpresas ou desafios, situações emotivamente 

palatáveis em eventos programados. 

O embate pode ser ainda ilustrado na região central em vários momentos 

recentes, pela resistência às eventuais manifestações em espaços públicos e a 

aceitação generalizada das atividades nos mesmos espaços quando são previstas ou 

oferecidas por uma empresa com interesse de exploração comercial ou mesmo pelo 

poder público no papel de provedor daquele instante. A primeira situação ganha a 

chancela de marginal e a segunda é aceita e incorporada à agenda da cidade com o 

status de atividade “cultural”. 

A mesma prefeitura efetua prisões de artistas interventores do espaço público 

ou cobre de cinza os grafites feitos espontaneamente, mas destina verbas vultosas 

para que artistas tidos como “consagrados” na arte do grafite façam painéis em muros 

da mesma região. 

A ocupação espontânea do centro por grupos de artistas de rua é considerada 

indesejável e cerceada pelo mesmo poder público que, em situações programadas 

(Virada Cultural, por exemplo) avaliza e provê tais manifestações. 

A potência da reação transformadora pode ser, segundo Nelson Brissac, 

engendrada pela figura emblemática do “nômade”: 

“O nômade choca-se contra a cidade, espaço estruturado 

pela moeda, pelo trabalho e pelo capital. Mas a cidade também 

libera espaços lisos: os terrenos vagos, os vazios criados pela 

implantação de infraestrutura, os espaços públicos 

abandonados, os vãos entre as edificações.[...] 
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As máquinas de guerra operam nestes espaços 

intersticiais secretados pela metrópole. O procedimento do 

nômade - o sem-teto, o camelô, o favelado, o migrante - é 

sempre tático. Ele não dispõe de dispositivos de planejamento 

e coerção: sua ação é ditada pelas necessidades de 

sobrevivência individual. Ele instrumentaliza tudo o que está ao 

seu alcance: o morador de rua usa a torneira do posto de 

gasolina, o camelô toma para si um trecho de calçada, o 

favelado ocupa áreas junto a autopistas e viadutos e faz 

ligações clandestinas de luz. Toda a infraestrutura urbana vai 

sendo requisitada e redirecionada para outros usos.” (BRISSAC, 

2002, p. 12) 

Esses agentes transformadores, simbolizadas pelo nômade, mas que abrigam 

ainda outras formas de resistência ou reação, não se investem de forças constituídas, 

organizadas, deliberadamente reativas, mas, ao contrário, pelas forças do cidadão 

comum em seu cotidiano, que atuam por percolaridade ou infiltração, através das 

pequenas práticas ou narrativas. 

Em auxílio ao entendimento dessas táticas, Michel de Certeau, em “A invenção 

do cotidiano” (2004), propõe um exame da dimensão cotidiana das maneiras de 

individuação e apropriação do espaço e da cultura de massas, no entendimento das 

diversas formas de desfrutar o tempo e de como elas constroem sentidos na 

metrópole. 

O autor argumenta que nessa apropriação está uma oportunidade de 

subversão dos protocolos sociais e culturais impostos pelas instituições. Para isso, o 

autor expande o conceito de consumidor (não artista, não criador ou não produtor), 

promovendo-o à condição de usuário e ampliando a simples noção de consumo para 

“táticas de consumo.” Dessa polaridade decorre seu raciocínio, ancorado em dois 

conceitos: estratégia e tática. 

Estratégia, para o autor, emana das instituições, como ordem dominante. 

Fisicamente, ela se expressa por sítios de operação e produtos, com alto investimento 
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de tempo e espaço e cristalização de identidade e modo de operação. O objetivo de 

uma estratégia é a perpetuação, através da homogeneização de seu público-alvo.  

As táticas são atreladas às pessoas comuns, usuárias, fragmentadas em termos 

de espaço e sem base de operação. Táticas são ágeis e flexíveis, baseadas em 

improvisos e na exploração dos furos no sistema. É nessa imprevisibilidade e na 

dificuldade de mapeamento que está a sua força.  

A inflexão simbolizada pelo nômade encontra eco em outras formas de 

resistência ou reação, que nasce de gestos que não são discursivos ou reivindicatórios, 

mas que brotam da presença no território somente pela silenciosa vontade de estar 

ali. São momentâneos, mas sinalizam um desejo de ruptura do incômodo prolongado 

que perpetuou a situação opressiva. 

 

Cultura| o olhar do estrangeiro 

O Governo anuncia uma nova estação do metrô que vai deixar a Praça da Sé a 

“vinte e cinco minutos” do Grajaú. Tornou-se habitual dizer que estamos “a meia hora 

de casa”, ou que o tempo “escapa das mãos”. 

Numa sociedade contemporânea pautada pelo fluxo de informações, a duração 

do percurso se converte em unidade mais relevante do que a distância a percorrer. É a 

circulação que prevalece sobre a produção, é a conectividade que define eixos e 

centralidades e pode dar sentido às redes, sejam elas físicas, temporais, sociais, 

culturais ou de meio-ambiente. 

Essa aceleração é ainda ampliada pela disseminação das vias comunicacionais 

pela internet, de onde vem um ritmo mais vertiginoso de busca da conectividade. 

O fluxo é tomado como entidade. Com o incremento da importância dos fluxos, 

cada vez mais o território que expressa a democracia urbana está relacionado à 

mobilidade, ilustrado pelo grande número de manifestações que se dão em percurso 

ou movimento. 

Com isso, a fruição do espaço está predominantemente marcada pela 

passagem transitória e raramente pela contemplação, pela estadia.  
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Um termômetro dessa pressa pode ser ilustrado no imaginário presente na 

canção popular. Um concurso recente promovido por um grande banco, por ocasião 

do aniversário de São Paulo, apontou que as três canções populares mais 

representativas da dinâmica da cidade de São Paulo denotam uma relação passageira 

do paulistano com o espaço citadino. 

Em “Trem das Onze”, Adoniran Barbosa suspende um encontro amoroso por 

causa da urgência de pegar seu último trem. Em “Ronda”, Paulo Vanzolini situa nas 

ruas fugazes a busca, o encontro da amada e a tragédia consumada. Em sua paráfrase, 

“Sampa”, Caetano Veloso declara que é em uma esquina que “alguma coisa acontece”. 

Nesses três exemplos, há um reforço do sentido da passagem, do percurso com pressa. 

O território da metrópole absorve e corresponde ao apelo dessa aceleração do 

tempo-espaço, prevalecendo na metrópole a lógica da busca da ordenação e da 

eficiência, da atividade em movimento, imperativos do ideário moderno. 

 “Como explica Secchi, a experiência moderna na cidade 

foi marcada pela preocupação em se distanciar e separar os 

seus elementos constitutivos, o que se traduziu na noção de 

zoneamento e na obsessão higienista por eficiência e 

funcionalidade. Separando os espaços de moradia e trabalho, o 

urbanismo substituiu a afetividade difusa da cidade pela 

intimidade da família, elevando, ao mesmo tempo, a fábrica a 

local da sociabilidade cotidiana, em substituição à rua e ao 

mercado.” (WISNIK, 2009, p. 111) 

Tudo isso gera um “tempo sem tempo”, que afeta a percepção sensível do 

olhar: um mundo onde “tudo é produzido para ser visto, mas o ver é um problema” 

(BRISSAC, 1988) 

Disso decorre um natural achatamento e modificação da percepção da “cidade 

simulacro”, o que afeta o nosso modo de perceber a cidade:  

“Mudanças na estrutura urbana, na arquitetura, nos 

meios de comunicação e transporte viriam alterar 

profundamente a própria constituição da realidade, a nossa 
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experiência e nossa maneira de ver [...] um achatamento da 

paisagem [...] a paisagem urbana se confundindo com os 

outdoors. O mundo se converte em cenário, os indivíduos em 

personagens. A cidade-cinema. Tudo é imagem.” (BRISSAC, 

1988, p.361) 

Nelson Brissac provoca uma atenção ao olhar para novas possibilidades de 

fruição do espaço da cidade e que estão mais associadas ao tempo do que ao espaço. 

A deriva do viajante, o idoso, o perdido, o morador em condição de rua, que sugere 

outra possibilidade de tempo de fruição, vinda do conceito de flâneur, de Baudelaire, 

como define o autor em “O Olhar”: 

“O caminhar lento *...+ com a figura do flâneur [...] 

indivíduo que vivia na rua como se estivesse em casa” 

(BRISSAC, 1988, p. 362) 

Enquanto a maioria dos caminhos eficientes induzem ao fluxo, esse olhar 

simbolizado pelo estrangeiro convida a ficar e usufruir outro tempo.  

 “Daí o recurso ao olhar do estrangeiro *...+ aquele que 

não é do lugar, que acabou de chegar, é capaz de ver aquilo 

que os que lá estão não podem mais perceber. Ele é capaz de 

olhar as coisas como se fosse pela primeira vez e de viver 

histórias originais....livrar a paisagem da representação que se 

faz dela, retratar sem pensar em nada já visto antes. Contar 

histórias simples, respeitando os detalhes, deixando as coisas 

aparecerem com são. *...+ “ele é capaz de olhar estes cenários 

em ruínas com a imediaticidade e o entusiasmo daquele que 

acabou de chegar.” (BRISSAC, 1988, p. 364) 

Essa proposição de outro tempo de fruição talvez possa aguçar a percepção e 

contribuir para resgate de uma sensibilidade perdida e o despertar de uma anestesia 

ou sonambulismo. 
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Projeto | intervenção como reverberação 

Além das táticas reativas e que atuam por “percolaridade”, outras formas de 

apropriação constituem forma de resistência, inflexão. 

São intervenções vindas do campo da arte e da cultura urbana, desenvolvidas 

intencionalmente no espaço público aberto, tais como o grafite, as performances de 

curta duração, encenações de rua e alguns grupos que constroem sentido a partir do 

próprio território. 

O “Grupo Teatro da Vertigem”, com espetáculo de alta densidade, encenados 

em locais atípicos como hospitais, presídios ou matadouros e as emblemáticas 

montagens de “BR-3”, em plataformas sobre o Rio Tietê, que leva ao extremo a 

experiência sensorial e “A última palavra é a penúltima” na Galeria sob a Rua Xavier de 

Toledo, com encenação que incluía personagens anônimos da metrópole e revertia a 

posição espectador e plateia. 

Uma das intervenções efêmeras mais potentes ocorridas na cidade de São 

Paulo foi o projeto Arte/Cidade, formulado por Nelson Brissac e Marta Bogéa e 

desenvolvido em três edições:  

“O primeiro bloco de Arte/Cidade – ‘Cidade sem janelas’, 

realizado em 1994, ocupou o antigo Matadouro Municipal da 

Vila Mariana, em São Paulo. Havia aí um espaço murado, uma 

estrutura arquitetônica pesada e isolada do resto da cidade. Ela 

recebeu artistas voltados para um corpo a corpo com a 

matéria, a inércia e o peso das coisas. 

Em ‘A cidade e seus fluxos’, que ocupou o topo de três 

edifícios na região central de São Paulo, a questão era: numa 

área urbana sem limites precisos, cortada por inúmeras vias de 

trânsito, tinha-se três prédios, com obras que tratavam do 

movimento, da luz, da leveza e da escala desmedida do lugar. 

Em ‘A cidade e suas histórias’, realizado em 1997, tinha-

se uma estação de trens (Estação da Luz) e um trecho 

ferroviário que atravessa os locais significativos do período 
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fabril da cidade de São Paulo: os silos do antigo Moinho 

Central, e os galpões e chaminés que restam das Indústrias 

Matarazzo. O público percorreu de trem esses diversos lugares, 

em uma composição especialmente configurada para o projeto. 

As intervenções voltaram-se para a grande escala deste 

recorte, com suas áreas inacessíveis à observação ocular e 

desconectadas da organização urbana da metrópole atual.”79 

O interesse do projeto Arte/Cidade está em provocar um olhar atento à 

metrópole em movimento, a partir de uma ação pontual e efêmera, compreendendo o 

caráter dinâmico, híbrido e pulsante da cidade. 

“Arte/Cidade é um projeto de intervenções urbanas. Toda 

intervenção na cidade é necessariamente plural. É urbanística, 

arquitetônica, política, cultural e artística. A particularidade de 

Arte/Cidade consiste em reconhecer essa complexidade, em 

que as ações não são vistas isoladamente (segundo regras 

próprias, como num museu), mas no interior desse campo mais 

amplo que é a cidade. Como intervir num universo desprovido 

de sistema centralizador e unificador? Trata-se de lidar com o 

indeterminado, o que escapa, o que não tem medida. Toda 

intervenção na cidade existente deve levar em conta esse 

imponderável. Não se detém por completo o controle das 

condições nem as consequências das ações ali realizada. [...] 

Cada gesto provoca continuas rearticulações, dando novas 

funções e sentidos para locais e serviços. A intervenção é uma 

inscrição num fluxo mais amplo e complexo que é a dinâmica 

urbana. Implica entender a cidade como algo em movimento. 

Não na forma de vetor progressivo, orientado, mas em várias 

direções. Intervir: um gesto sobre o que já está em movimento. 

Como surfar ou entrar numa frequência. [...] Isso sintetiza a 

natureza atual da metrópole: um universo onde só se pode 

                                                           
79 http://www4.pucsp.br/artecidade/indexp.htm, acessado em 30 de março de 2013 

http://www4.pucsp.br/artecidade/indexp.htm
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interferir indiretamente, por reverberação. Uma ação, 

necessariamente local, ecoa em outros pontos, como por 

ondas. Não há mais como pretender uma ordenação 

planificada do espaço urbano. Daí sua condição relativamente 

superficial e efêmera, embora buscando escavar mais além da 

superfície da cidade. [...] É um projeto que ninguém 

individualmente pode garantir.” 

As intervenções promovidas por Arte/Cidade são, porém, 

investigativas e criticas, especulações essencialmente artísticas 

sobre a natureza e o destino daquelas áreas da cidade. Não 

visavam determinar o perfil definitivo dos lugares. Nem efetivar 

reformas estruturais na trama urbana, tarefa que cabe aos 

órgãos administrativos da cidade. Aqui se tratava de intensificar 

a percepção desses espaços, trazer à tona significados ocultos 

ou esquecidos, apontar para novas possibilidades e usos, 

redimensionar sua organização estrutural, sugerir novas e 

inusitadas configurações.” (BRISSAC, 2002) 

Mas as intervenções não tinham a ambição de se tornar “arte na cidade”, mas 

sim de provocar reflexões, introspecções, mudança no olhar. Nesse sentido, quais 

foram os prolongamentos das intervenções na cidade? Enfim, que impacto 

Arte/Cidade produziu na cidade? Como a arte pode interagir com a produção real da 

cidade? 

“Aqui talvez residam os limites de Arte/Cidade: de uma 

fase a outra, o projeto ganhou escala, mas nunca adquiriu outra 

dimensão. Não se imbricou efetivamente nos processos de 

produção e administração da cidade. Uma experiência que 

parece apontar para uma direção: a superação da escala. 

Assumir a diluição na cidade, deixando de ser urna exposição. 

Intervenções que vão se fazendo e, para o publico, apenas 

estejam lá (rio local, em documentação, online), no contexto do 

espaço urbano e da vida social. O que implica também, no 
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tempo, deixar de ser um evento, mas um conjunto difuso de 

iniciativas cuja amarração conceitua; se faça por suas 

reverberações e registros. Exatamente como se constrói a 

metrópole. (BRISSAC, 2002, Pg. 15) 

As megacidades são o horizonte da contemporaneidade. 

Não se pode compreender a criação artística e arquitetônica 

atual independentemente das grandes escalas da metrópole, 

aliadas à perda das referências históricas e locais que 

provocam. [...]  

Nessa situação, o espectador passa de uma contemplação 

deambulatória de objetos autônomos, apresentados num 

contexto neutro, para viver uma experiência estética, 

proporcionada pelo lugar investido artisticamente. Daí o 

recurso a edificações sem uso, como galpões industriais, ou 

espaços públicos (ruas, fachadas, monumentos). Espaços de 

conotação forte e imediata, capazes de proporcionar 

experiências com o passado e o significado social e político dos 

lugares. 

[...] Uma radical alteração na questão da percepção, que 

passa a pressupor um observador inserido no espaço 

engendrado pela obra. [...]  (BRISSAC, 2002, Pg. 18) 

A partir da observação de intervenções no território, quais são os aprendizados 

especificamente para um projeto de pesquisa que busca novas formulações de 

pensamento do projeto (de cidade, de metrópole, de país...) 

“Como pensar a intervenção - a princípio específica - no 

contado da cidade genérica, por definição não-específica? [...] 

Intervenções pontuais, inscritas num local preciso, hoje 

só ganham significado em relação à situação urbana mais 

ampla. São demarcações num campo muito mais vasto, 
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impossível de apreender e circunscrever a partir do porto de 

vista por elas estabelecido. (BRISSAC, 2002, pg. 27) 

[...] Essas intervenções passam cada vez mais a depender 

de articulações com toda a trama urbana em que se inserem, 

os dispositivos de ocupação, transporte e comunicação ali 

implantados, os serviços públicos existentes, os projetos 

urbanísticos e culturais previstos ou em andamento naquelas 

regiões da metrópole. 

Hoje, qualquer projeto de intervenção urbana tem de ser 

feito a partir das operações urbanas promovidas pela 

administração pública. Funcionando como uma articulação 

entre esses grands travaux, fazendo ecoar mais o seu impacto 

na cidade, introduzindo dimensões (históricas, sociais, políticas) 

não previstas nos projetos originais. [...] 

As conexões entre os sítios de intervenção não se fazem 

mais segundo um continuum espacial, passível de um percurso 

turístico. As relações entre os diferentes pontos no espaço 

descontínuo e ilimitado das metrópoles se fazem por 

articulações entre o próximo e o distante, interfaces entre o 

que não é contíguo, ignorando as medidas de distância próprias 

do espaço continuo. [...]  

Em vês da rígida implantação da cidade tradicional, o 

espaço metropolitano é uma coleção soft de partes justapostas 

sem ligação entre si. [...] 

Assim se pode definir o papel das intervenções que se 

realizam nesse campo: fazer da área uma zona de conturbação, 

como que tomada por um cataclisma. Intervenções que 

provoquem ecos, um movimento expansivo cujo efeito pode 

surgir de qualquer ponto. 
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Tentativa de articular um espaço fragmentado, através 

das intransponíveis descontinuidades entre suas partes. 

Intervalos que guardam tanto a marca do passado quanto a do 

futuro, desdobramento de um volume que produz seu próprio 

espaço. Produção de rei uma dimensão dentro dela mesma, e 

não mais organizada a partir de um outro lugar ausente, de 

uma localidade ou de uma utopia. (BRISSAC, 2002, Pg. 28) 

Configuração de um campo que assimila dentro de si 

próprio a diferença, o desdobramento em outro. 

Trata-se da questão das relações entre diferentes 

experiências espaciais: como passar do lugar ao espaço da 

metrópole? Como ligar o local e o global? Como passar de uma 

escala a outra? Como intervir nessa grande escala, nessa 

extensão sem contornos nem fim? [...] 

As intervenções tendem, portanto, a não ser locais, mas a 

abranger áreas mais amplas, a partir dos territórios 

configurados pelos sistemas de transporte e comunicações e 

pelas grandes operações urbanas. Trabalhando interseção 

desses diferentes, nos intervalos surgidos no tecido 

fragmentado e nos fluxos descontínuos da megalópole. Uma 

sobreposição de atividades e projetos, ativando diferentes 

características e escalas. Uma cartografia que opere por adição, 

tomando cada vez mais densa e saturada a situação. 

Evidenciando zonas de ação e intervalos de articulação: uma 

urbanização tensionada e complexa. (BRISSAC, 2002, pg. 29) 

 

Conclusão 

Além das reflexões trazidas pelo projeto Arte/Cidade, é preciso atualizar o 

espectro de intervenções no território da metrópole, incluindo outras formas recentes 

de apropriação que ganharam projeção e transbordaram a potência do gesto efêmero 
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e fugidio para o território físico, de forma decisiva para um recente movimento de 

inflexão. 

Esse movimento foi manejado por alguns coletivos que atuam no território, 

como o Mapa Xilográfico, Festival Baixo Centro, Casa Fora do Eixo, Matilha Cultural, 

entre outros. A articulação desses projetos foi decisiva para a reocupação recente da 

região central e mantém debates prolongados sobre ações no território e ocupação de 

espaço público. 

Justamente por não virem do repertório da arquitetura, tais práticas atuam no 

despertar outro modo de fruição do espaço, e lançam a hipótese de que na cidade 

contemporânea, essas recentes formas de apropriação vindas dos campos da arte e da 

cultura ou de novas dinâmicas sociais, possam ter feito mais pelo espaço público do 

que a arquitetura e o urbanismo. 

Na contramaré, há que se registrar que no preciso momento em que esse 

artigo foi concluído, já se pode notar que as estratégias oficiais de ordenação do 

espaço mostram-se atentas a essas formas de mobilização e empenham-se para 

direcioná-las para as formas tradicionais de manejo político-partidário. 
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Resumo 

Este artigo investiga como o pensamento sobre o planejamento e o projeto das 

cidades se relaciona com questões relativas à cultura e à sociedade, segundo o 

pensamento de Otília Arantes. 

O texto vincula a apropriação do discurso cultural pelo capitalismo como forma 

de reestruturação do sistema à produção das cidades e de seus espaços públicos e 

simbólicos, segundo conjecturas da autora feitas ao longo de diversos textos. O uso do 

marketing cultural ultrapassa o objetivo da representação dos valores de uma cidade e 

sua população, passando a simbolizar seu potencial econômico e seu grau de civilidade 

de acordo com parâmetros estabelecidos dentro do sistema capitalista. Assim, 

percorre-se as experiências “pioneiras” das grandes metrópoles ocidentais até a atual 

assunção da China como líder global, a partir do que tal sistema de divulgação cultural 

como emblema de poderio econômico passa por um grande redimensionamento e 

ressignificação, atingindo escala e alcance inauditos e imprevisíveis. 
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Introdução 

Este texto procura investigar como a questão cultural se relaciona com o 

projeto de cidades, e mesmo de arquitetura, segundo o pensamento de Otília Arantes. 

80 De acordo com a periodização proposta pela autora, se discutirão as experiências 

produzidas a partir do “cultural turn” dos anos 1960, momento marcado pela 

revalorização da história e da cultura urbanas. Em linhas gerais, Otília identifica a 

apropriação do discurso cultural pelo capital como forma de reestruturação do 

sistema, assumindo um papel preponderante no novo receituário de planificação 

urbana, de cunho ostensivamente empresarial, com graves consequências para o 

contexto físico e social das cidades. 

 

Culturalismo de mercado 

No texto “A ‘virada cultural’ do sistema das artes” (2005), a autora tece 

considerações sobre a relação entre o capital e o sistema cultural como um todo, 

afirmando que a cultura passa a ser apropriada como a última trincheira civilizatória do 

capital, perdendo seu papel emancipador e sua ação regeneradora na sociedade 

fechada do capitalismo tardio. Denuncia a estratégia de generalização do “cultural” 

como grande invólucro onde arte, cultura e ética se equivalem, apesar de que arte não 

é cultura, posto que não é instrumento de edificação moral das pessoas, mas sim 

instância libertária. 

O resultado da lógica social onde tudo é cultural, é que a economia, além seu 

papel historicamente determinante, surge como princípio de dissolução de todas as 

relações humanas no estritamente econômico. Cita a antecipação de Guy Debord, 

ainda nos anos 60, ao vaticinar que “a cultura tornada integralmente mercadoria deve 

também tornar-se a mercadoria vedete da sociedade espetacular.”81 

                                                           
80 Este texto foi construído com base nas argumentações desenvolvidas pela autora em Uma estratégia 
fatal: a cultura nas novas gestões urbanas (1998), A ideologia do “lugar público” na arquitetura (um 
roteiro) (1995) e “A ‘virada cultural’ do sistema das artes” (2005) e no livro Chai-na (2011) 
81 DEBORD, Guy. Apud ARANTES, Otília Beatriz Fiori. A ‘virada cultural’ do sistema das artes” In: 
editores (Org.) Margem Esquerda – Ensaios Marxistas, v.6, ps. 62-75. São Paulo: Boitempo,. 2005, p. 3. 
Refere-se ao livro Sociedade do espetáculo.  
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Evoca parte da reflexão de Rosalind Krauss sobre “A lógica cultural dos museus 

no capitalismo avançado” para enfatizar sua tese da mercantilização da arte, na qual a 

experiência do Guggenheim que, com o administrador Thomas Krens à frente, é 

paradigmática: o museu passa a ser visto como parte de uma indústria de franquias ao 

estilo Disney, onde exposições e catálogos se tornam produtos de venda, redefinindo a 

própria posição do museu como instituição para o século XXI. 

“Em escala maior, estamos vendo o museu – por definição um recurso 

civilizatório, qualquer que seja a forma histórica na qual se apresente – 

convertido, e legitimado apenas nesta medida, em polo midiático de 

atração econômica, sem falar na referência de distinção que sinaliza para 

as classes tradicionais, como quem diz ‘também estamos na rede’.” 82 

A autora não sabe precisar o momento que se dá tal “virada” no sistema 

artístico, mas indica ser possível encontrar o caminho de sua explicação a partira da 

era da reprodutibilidade técnica da arte, quando a obra passa a ser produzida para ser 

reproduzida e, consumida. 

Através desta lógica, uma nova forma de ideologia – batizada por alguns atores 

de ideologia soft 83- busca-se uma nova forma de homogeneização da sociedade, 

baseada na experiência individual vazia, em que as pessoas consomem a própria 

experiência. 

Os artistas e intelectuais – e arquitetos – antes relativamente autônomos, 

aderem à esfera mercantil como meros “instrumentos da função marketing” 

(proponho a imagem do artista Vik Muniz como espelho dessa simbiose). A circulação 

das obras e a imagem dos artistas são fundamentais para que se girem as engrenagens 

de tal sistema, obrigando-os a um contato íntimo com a mídia e com a criação de 

marcas inconfundíveis – caso que se passa também com os arquitetos 

contemporâneos, sempre em busca de uma linguagem distintiva que se associe a ele 

próprio, e não ao local de implantação da obra. 

                                                           
82 ARANTES, Otília (2005), p. 6. 
83 “Uma das funções principais da ideologia soft é assegurar, numa sociedade fatigada pela algazarra da 
história, a concordância sobre um modo de vida apático e comum.” HUYGHE, Bernard, apud ARANTES, 
p. 7. 
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“Tudo se passa como se a cultura de oposição, os 

questionamentos próprios à arte, em especial a 

desestabilização de todos os valores burgueses, buscada 

especialmente pelas vanguardas e que culmina com os 

movimentos da década de 60, fossem aos poucos passando 

para o campo inimigo, deixando a arte e a crítica sem objeto.” 

84 

“Em resumo: a partir da desorganização da sociedade 

administrada do ciclo histórico anterior, cultura e economia 

parecem estar correndo uma na direção da outra, dando a 

impressão de que a nova centralidade da cultura é econômica e 

a velha centralidade da economia tornou-se cultural, sendo o 

capitalismo uma forma cultural entre outras rivais. O que venho 

tentando mostrar é que hoje em dia a cultura não é o outro ou 

mesmo a contrapartida, o instrumento neutro de práticas 

mercadológicas, mas ela hoje é parte decisiva do mundo dos 

negócios e o é como grande negócio.” 85 

Traça-se então, um fenômeno novo, onde a cultura assume uma posição 

infraestrutural nesta etapa do capitalismo – posição que o gerenciamento cultural das 

cidades expõe com clareza. 

 

Pensamento único: culturalismo de mercado e produção da cidade. 

Para a arquitetura, assim como no eclipse da cultura autônoma onde o 

resultado não foi desaparecimento, senão sua expansão, a metamorfose tem origem 

no “cultural turn” dos anos 60, com raízes no contexto de revisão do movimento 

moderno a partir dos anos 50. 

No texto A ideologia do “lugar público” na arquitetura (um roteiro) (1995), a 

autora observa que com a perda de confiança no programa urbano dos CIAM, 

                                                           
84 ARANTES, 2005, p. 13. 
85 Ibid, p. 16. 
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arquitetos e urbanistas passaram a criar ou preservar “fatos urbanos” destinados a 

reativar formas da vida social, evocando a dimensão da memória da cultura urbana 

através de lugares significativos.86 O planejamento urbano pós-moderno se estrutura 

após a geração de Rossi e Portoghesi, centrada na revanche da arquitetura contra o 

desenho urbano moderno. 

Em Uma estratégia fatal. A cultura nas novas gestões urbanas (1998), a autora 

destaca o pensamento de Campos Venuti, que propunha uma abordagem urbana 

dedicada à áreas degradadas, intersticiais ou vazias para o adensamento urbano e na 

definição de áreas prioritárias para intervenções acupunturais. Segundo Venuti, esse 

tipo de planejamento, calcado na análise das desigualdades territoriais, produziria uma 

equalização urbana através de um método objetivo e racional de se intervir onde é 

necessário e, por isso, oposto à dinâmica da especulação e dos interesses dos 

investidores. 87A boa intenção, no entanto, logo se torna vítima do que a autora 

denomina “ironia objetiva”, segundo a qual as melhores intenções se convertem em 

seu avesso, não por desvio, mas por finalidade interna. 

Emprestando o termo “terceira geração” urbanística de Venuti, porém 

interpretando-a em outra chave, Otília descreve uma dinâmica de planejamento que 

interpreta a cidade como uma empresa a ser gerenciada, destinada unicamente a 

gerar dividendos. O declínio econômico a partir dos anos 70, especialmente nos EUA e 

na Europa, após 30 anos de expansão pela reconstrução do pós-guerra, levou a uma 

consequente falência da economia urbana. A partir dessa nova realidade, o 

planejamento passa a servir como instrumento na transformação das cidades em 

máquinas de produzir riquezas, nas palavras de Peter Hall.88 Aparece então uma nova 

figura híbrida e, formada de opostos, o planejador-empreendedor. 

A conversão da economia política da reprodução capitalista em economia 

cultural responde a uma necessidade de reinvenção do sistema e de suas contradições, 

                                                           
86 “No intuito de devolver a cidade moderna à coletividade expropriada ao longo do processo de 
constituição das grandes aglomerações urbanas contemporâneas, arquitetos e urbanistas entregaram-
se, particularmente a partir de meados dos anos 60, a uma verdadeira obsessão pelo lugar público, em 
princípio o antídoto mais indicado para a patologia da cidade funcional. Esse clima de opinião remonta 
na verdade às primeiras secessões do Movimento Moderno no pós-guerra, mas só nas duas últimas 
décadas tomou uma feição de lugar comum ideológico.”. A ideologia do “lugar público” na arquitetura 
(um roteiro), p. 97. 
87 VENUTI, Campos. La terza generazione dell’urbanistica. 1987. 
88 HALL, Peter. Cidades do amanhã. 
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advertida pelos próprios capitalistas. Seriam necessárias ações de ordem cultural para 

garantir a “governabilidade” e combater a “adversary culture” solta nas ruas no pós 68 

(greves na Europa, guerra do Vietnã, Martin Luther King, reação contra o mundo 

fordista do trabalho). A nova sociedade da cultura nasce então, dos escombros da 

velha sociedade do trabalho. 

Neste contexto surgem os famigerados conceitos, como coloca a autora, de 

revitalização e requalificação urbana, e a ideia de parceria entre setor público e setor 

privado. O resultado disso tudo é a espetacularização da cidade, entendida como a 

“substituição pós-moderna do espetáculo como forma de resistência ou de festa 

popular revolucionária pelo espetáculo como forma de controle social”. 89. 

Segundo sua análise, as experiências iniciais desse “novo” urbanismo criam 

empreendimentos como forma de dissipar o interesse e os possíveis efeitos das 

movimentações sociais nos EUA dos anos 60, colocando a arquitetura do espetáculo 

como um meio de prazer participativo transitório, de exibição e brilho superficial. Essa 

ideia se apoia no fato de que tais empreendimentos tem impacto nulo sobre a pobreza 

e demais déficits sociais. Assim, forjaram-se símbolos em torno do qual se construía 

uma ideia de “cidade como comunidade”.90 

Assim, considera que a terceira geração urbanística surgiu nos EUA do final dos 

anos 70, como ramo da urbanização empresarial baseado no “cultural” e compassado 

com o novo espírito gerencial do capitalismo. 91 A nova urbanística se vale da questão 

identitária para forjar um empreendimento de comunicação e promoção que “venda” 

a imagem da cidade, transformando-a em espetáculo através da estratégia publicitária 

do image-making. Tal estratégia se refere menos a questões técnicas relativas ao 

planejamento, substituídas pela ideia de requalificação de áreas da cidade. 

                                                           
89 Uma estratégia fatal, p. 22. Baseada em: HARVEY, David. A condição pós-moderna. São Paulo: Loyola, 
1992, p. 88-92. 
90 Ibid., p. 23. Apoiada em Harvey, coloca a intervenção na Scarlett Place, em Baltimore, como um meio 
de neutralização dos efeitos do assassinato de Martin Luther King, em 1968. 
91 Ainda que a considere um desdobramento, em termos de continuidade, uma etapa sucessória na 
abordagem culturalista da cidade, inaugurada nos anos 60, Otília reconhece que suas intenções são 
diferentes: o contextualismo, que se propunha dissidente dos modernos, não contemplava a questão 
mercadológica e, o próprio racionalismo se baseava mais na eficiência de seu modelo que em contentar 
o mercado. Ibid., p. XX. 
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Neste sentido, a questão cultural aparece como motivo para grandes 

empreendimentos que, sob o pretexto de revalorização histórico-cultural, 

mercantilizam um valor de uso civilizatório como a cidade. Ressalta o fato de que tais 

intervenções normalmente contam com o apoio da população, cansada de conviver 

com o abandono, a estagnação e a tragédia urbana durante as décadas anteriores. 

O aliciamento de apoio social ocorre através do que a autora chama “fábrica de 

consensos”, estruturada na forja de uma ideia positiva, invocada pela geração de 

empregos e pelo uso da cultura, como valor inatacável. Neste sentido, alerta para os 

falsos objetivos de resgate de valor histórico e dessacralização cultural como 

componentes de “uma estratégia fatal”, que acaba por ser aceita inclusive por 

integrantes da nova esquerda urbanística.92 

Toma força o pensamento de que nada seria mais antivalor (de troca) do que o 

“lugar” redescoberto e contraposto ao espaço homogêneo dos modernos e do 

mercado. Estava aberta a trilha para a apropriação do cultural pela máquina urbana de 

crescimento. 93 

“Em duas palavras, a ideia de cidade como growth 

machine pode ser assim resumida: coalizões de elite centradas 

na propriedade imobiliária e seus derivados, mais uma legião 

de profissionais caudatários de um amplo arco de negócios 

decorrentes das possibilidades econômicas dos lugares, 

conformam as políticas urbanas à medida em que dão livre 

curso ao seu propósito de expandir a economia local e 

aumentar a riqueza.” 94 

O arquiteto e urbanista passa a ser, simultaneamente, o manager (planejador-

empreendedor) e o intermediário cultural, em um contexto propício ao surgimento 

dos escritórios do star system. Neste processo de construção, as cidades distribuem 

esculturas, museus e edifícios de alto padrão atraindo aqueles que têm condições de 

escolher onde viver, dinâmica própria da natureza capitalista como sistema que 

hierarquiza e estratifica, pois seu desenvolvimento é necessariamente desigual. 

                                                           
92 Ibid., p. 16. 
93 Ibid., p. 44. 
94 Ibid., p. 27. 
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Este é o processo que define a dinâmica da gentrification, ou seja, a expulsão 

de pessoas do novo entorno revalorizado “culturalmente” e financeiramente, 

explicitando o sentido original de invasão e reconquista, inerente ao retorno das 

camadas afluentes ao coração das cidades. Revitalização, reabilitação, revalorização, 

reciclagem, promoção, requalificação, até mesmo renascença são, segundo a autora, 

eufemismos de gentrificação. 

“*...+ gentrificação é uma resposta específica da máquina 

urbana de crescimento a uma conjuntura histórica marcada 

pela desindustrialização e consequente desinvestimento de 

áreas urbanas significativas, a terceirização crescente das 

cidades, a precarização da força de trabalho remanescente e 

sobretudo a presença desestabilizadora de uma underclass fora 

do mercado.” 95 

A cultura se coloca, desta forma, como dado essencial na coalizão de classes e 

interesses responsável pela máquina urbana de crescimento, definindo como 

ingredientes indispensáveis aos bons negócios: o orgulho cívico dos habitantes do 

lugar e o patriotismo de massas. 96 

Na corrida das cidades por competitividade e inserção no processo de 

globalização – que a autora define como nova denominação para a hegemonia 

americana -, tais estratégias passam a se incorporar abertamente ao processo de 

planejamento urbano. Como resultado da política culturalista de matriz identitária, 

como meio de obtenção de lucro, quem assume o papel de “fazer cidade” a partir dos 

anos 90, são grandes empresas e seus mediadores – arquitetos entre eles – o que 

explica a mesma paisagem por toda parte, as mesmas landscapes of power. Conclui 

que tal dinâmica conformou uma espécie de “pensamento único das cidades”, em que 

casam os interesses econômicos da cultura e as alegações culturais do comando 

econômico. 97 

                                                           
95 Ibid., p. 31. 
96 Destaca a antecipação do pensamento de Harvey Molotch, que já descrevera tais “ingredientes” em 
1976. LOGAN & MOLOTCH. Urban Fortunes – The political economy of place. University California Press, 
1987. 
97 Ibid., p. 67. 
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“A ‘tese’ em questão nada mais é que uma explicitação 

da contradição recorrente entre o valor de uso que o lugar 

representa para os seus habitantes e o valor de troca com que 

ele se apresenta para aqueles interessados em extrair dele um 

benefício econômico qualquer, sobretudo na forma de uma 

renda exclusiva. A forma da cidade é determinada pelas 

diferentes configurações deste conflito.” 98 

A transformação do valor de uso em valor de troca está na raiz da “vida 

nervosa” das metrópoles atuais, pois como sedes da economia monetária se ajustam 

ao mecanismo de produção e reprodução de mercadorias. Afirma que o tipo blasé é a 

encarnação da ideologia da própria metrópole, exprimindo-se pela mais completa 

indiferença pela individualidade de seres e coisas, o que seria uma autopreservação 

pela desvalorização do mundo objetivo. Essa dissociação seria uma das formas 

elementares de sociabilidade na metrópole.99 

Inclui como novidade no processo de planejamento urbano a inclusão do 

Terceiro Setor na aliança com os círculos de negócios, atuando: 

“*...+ por uma combinação eficiente de mecenato e 

orgulho cívico, cimentado pelo desejo de se apresentar como 

um novo patriciado, se encarregará de fazer com que se 

multipliquem museus bombásticos, parques idem e complexos 

arquitetônicos que assegurem a quem de direito que se está 

entrando numa “world class city”. Pois é esta simbiose de 

imagem e produto que caracteriza a cidade-empresa cultural 

perseguida pela terceira geração urbanística.” 100 

A função dos grandes eventos. 

Como exemplos paradigmáticos do mecanismo urbano-empresarial que 

domina a dinâmica urbana capitalista, descreve as experiências de Barcelona e seu 

“modelo” criado com os Jogos Olímpicos de 1992, da Paris de Miterrand, com a 

                                                           
98 Ibid., p. 26. 
99 A ideologia do “lugar público” na arquitetura (um roteiro), p. 111. 
100 Uma estratégia fatal, p. 34. Usa a fórmula “imagem e produto”, desenvolvida por Sharon Zukin em: 
The city as a landscape of Power, 1991. 
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construção do Centro Georges Pompidou- Beaubourg, de Bilbao e seu espetacular 

museu Guggenheim, de Berlim com a reconstrução da Potzdamer Platz e Lisboa, com a 

Expo 98. 

A pregação por uma “nova monumentalidade”, feita por Giedion, Sert e Lèger 

em 1943, incluía a ideia de que o Estado – não o totalitário, mas o keynesiano – 

utilizasse a produção de bens excedentes não destinados ao uso cotidiano como meio 

de viabilizar a construção dos novos “centros da vida coletiva”. A esses espaços, 

destinados a “elevar a alma das multidões”, Otília relaciona as iniciativas dos Estados 

capitalistas modernos, que investem em construções monumentais justificadas pela 

ideologia da criação de lugares públicos, que despertem o espírito cívico e o orgulho 

nacional – torna a usar o exemplo de Barcelona 92, dizendo que a construção de tais 

espaços não necessariamente motivam para a vida pública.101 

Majoritariamente executados em países capitalistas avançados, em países 

periféricos aparecem muitas vezes, segundo a autora, na forma de arremedos de 

pseudomonumentalidade midiática, como o caso do Memorial da América Latina, em 

São Paulo. Reconhece, no entanto, que ainda que ideais societários e republicanos não 

estejam na gênese de tais empreendimentos, muitas vezes tais lugares podem 

desencadear comportamentos não-planejados, e que podem ocasionalmente assumir 

vida própria, independente das intenções que estavam em sua origem.102 

As grandes oportunidades de fazer negócios com a cidade, atraídas por grandes 

eventos explica o desejo de atraí-los para o Brasil – desejo realizado com a Copa do 

Mundo e as Olimpíadas de 2016. De fato, é notável a forte ênfase na agenda de 

resgate cultural e histórico na preparação dos jogos do Rio de Janeiro, onde as 

degradadas e históricas regiões central e portuária concentram investimentos, além da 

obrigatória presença de museus assinados por figurões do star system, como Calatrava 

e Diller-Scofidio+Renfro. 

Do ponto de vista do subdesenvolvimento, a grande heterogeneidade social, 

em oposição às sociedades mais orgânicas do capitalismo originário, tais estratégias 

assumem um caráter ainda mais perverso, visto as desigualdades grotescas que 

                                                           
101 A ideologia do “lugar público” na arquitetura, p. 143. 
102 Ibid., loc. cit. 
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marcam tais sociedades, colocando-as novamente na armadilha da modernização sem 

desenvolvimento. 

A interpretação da autora reconhece nas dinâmicas urbanas descritas a 

intenção de se criarem “estratégias asseguradoras” diante da ameaça do 

desmoronamento das crenças nos grandes valores tradicionais. Por isso, baseando-se 

na advertência de Henri-Pierre Jeudy, constroem-se verdadeiros “teatros da 

memória”, como parte de uma estratégia política que se vale da cultura a fim de forjar 

uma nova harmonia dos vínculos sociais. A “limpeza” dos velhos centros urbanos 

determina e limita as formas de apropriação do que é “próprio” a um certo lugar, 

reprimindo suas metamorfoses, apagando as marcas do tempo e reduzindo-os à lógica 

do idêntico. 103 

“Contra uma paisagem urbana comandada pela lógica do Mesmo, 

enquadrada por uma civilização internacional dominada pela compulsão 

programada do consumo: uma arquitetura do lugar. Se for mantida a 

perspectiva urbana e se não se perder a consciência de que se trata de 

uma sociedade de massa, talvez se possa escapar simultaneamente à 

tirania da intimidade e à ideologia comunitária, ou, o que vem a dar no 

mesmo, à formação de guetos. Os autores e tendências que repertoriamos 

pelo menos alegam que se trata antes de tudo de estimular a proliferação 

do urbano a partir dele mesmo – nem implosão, nem expansão, mas re-

enervamento, como diria Frampton.” 104 

 

New landscapes of power: a construção simbólica da nova China. 

Ainda no sentido de investigar a gênese econômico-cultural que subjaz na 

forma da cidade e da arquitetura, em Chai-na (2011), Otília Arantes analisa o novo e 

superlativo ciclo histórico que vive a China, caracterizado pela velocidade da dinâmica 

construção/demolição que redesenha a fisionomia urbana do país (o nome do livro 

significa, em mandarim, “demolir aí”, nota que o governo afixa nos edifícios a serem 

                                                           
103 Ibid., p. 145. Baseia-se especialmente na obra de Jeudy, Memórias do social. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1990. 
104 Ibid., p. 155. 
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destruídos). Cita uma frase atribuída a Mao Tse Tung, de conteúdo revelador e 

antecipatório em relação ao momento atual chinês: “sem destruir não se constrói, com 

a palavra destruir em mente já se está construindo.” 

A autora encontra a gênese do atual hiperurbanismo chinês na obsessão 

americana pelos skyscrapers, tanto do ponto de vista de seu potencial simbólico - 

representativo da megalomania americana -, quanto de seu potencial econômico – o 

maior aproveitamento e valorização do solo possível. 

“Não espanta, vistas as coisas por este prisma em que 

nação e acumulação se confundem, que os 306 arranha-céus 

construídos em Nova York, entre 1890 e 1908, não só se 

convertessem na imagem paradigmática da arquitetura e 

urbanismo americanos – criando, com suas formas únicas e 

díspares, aparentemente irracionais e programaticamente 

instáveis, se comparadas à racionalidade máxima do plano 

reticulado original da cidade, um conjunto urbano 

extraordinariamente inusitado -, mas no mais eloquente 

discurso acerca da nova cultura de negócios que o capitalismo 

corporativo americano estava fomentando.” 105 

Analisando a experiência do Rockfeller Center, símbolo do poderio americano, 

à luz da fascinação que o bigness provocava nas pessoas, a autora reconhece neste 

momento o início do desejo mundial por erigir seus próprios totens representativos de 

sua pujança e poder, onde o tamanho importa mais que a qualidade arquitetônica, 

obviamente. 106 A partir da construção das Petronas Towers (1996), em Kuala Lumpur, 

é possível fazer a leitura da transferência geográfica do eixo econômico para o oriente, 

através da arquitetura, anunciando a chegada do século asiático. 

O “gigantismo compulsivo” asiático moldou-se, desta forma, no ocidente e a 

partir de sua cultura, carregando a memória da tabula rasa dos modernos e a 

desmedida da expansão americana pós Grande Depressão. Essa dinâmica que engloba 

arquitetura, cultura e capitalismo, confirma as visões de Simmel sobre a vinculação 

                                                           
105 Id. Chai-na. São Paulo: Edusp, 2011, p. 40. 
106 Neste trecho do livro, sobre a genealogia das torres, a autora constrói sua análise em paralelo – e 
em oposição – com o texto de Rem Koolhaas, Delirious New York (1994).  
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entre a metrópole e a abstração da economia monetária. O resultado é a atual 

realidade marcada pela disseminação de “paraísos artificiais monstruosos”, 

construídos à custa do trabalho massacrante de hordas de imigrantes, mantidos sob 

condições de trabalho e moradia subumanas. 

“Tudo somado, tais arquipélagos de luxo utópico e estilos 

de vida supremos são casulos de uma ansiedade armada, num 

planeta de megacidades favelizadas. Sendo o preço destes 

mundos-de-sonho a catástrofe humana - que aliás se pode 

medir pela velocidade alucinante, na qual tentam 

desesperadamente consumir, no decurso de uma vida, todas as 

coisas boas de uma terra à beira da exaustão.”107 

Ainda que o modelo seja ocidental, a “máquina de crescimento” chinesa é 

assustadoramente mais voraz que a ocidental e não se trata de mero decalque desta, 

sua velocidade histórica forjada na Era das Reformas após o fim do período maoista 

supera tanto no tempo quanto na dimensão as já rápidas transformações que 

marcaram a trajetória ocidental do campo rumo às cidades, comprimindo duzentos 

anos os de industrialização em trinta e construindo megaestruturas e cidades novas de 

forma quase instantânea. 

Da mesma forma, a estratégia que move os Jogos Olímpicos de Pequim não 

pode ser simplesmente relacionada à experiência barcelonesa de renovação urbana, 

mas a um evento deliberadamente destinado a embasbacar o mundo e desenhar o 

imaginário de uma nova China – processo iniciado com Xangai, que sediou a Expo 

2010, e que inicialmente marcou o novo modelo de desenvolvimento chinês a partir da 

instituição das Zonas Econômicas Especiais (SEZ) desde 1984, que alteraram 

profundamente a paisagem das cidades do Delta do Rio Pérola. 

Os números superlativos da urbanização chinesa, especialmente no caso da 

Pequim olímpica, podem ser comparadas às estratégias de Haussmann e sua 

demolição artística e panóptica, de viés controlador, ou ainda à nova e monumental 

Berlim capital do Reich, porém alcançam uma dimensão não somente bigger, porém 

much bigger, segundo as palavras de Albert Speer Jr., filho do planejador da capital 

                                                           
107 Ibid., p. 53. 
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nazista e projetista do imenso boulevard de 8 km que conecta a Cidade Proibida e a 

nova Cidade Olímpica de Pequim.108 

Segundo o arrazoamento da autora, a era dos grandes eventos produzem 

espetáculos urbanos destinados a quebrar a monotonia da paisagem única em que o 

mundo se converteu. Trata-se de compor uma encenação de envolvimento de massa 

consumidora, com a finalidade de apaziguamento e controle social “por meio de doses 

colossais de aura e carisma na vida das multidões, anestesiadas pelo sentimento da 

própria insignificância.”109 

A estratégia consiste em fazer com que as multidões acreditem nos milagres 

prometidos por esses eventos, como uma virada histórica que tais eventos 

representam, e têm como expressão máxima as grandes transformações urbanas em 

curso, sempre apresentadas como ações positivas, ainda que alguns “inconvenientes” 

sejam necessários e inevitáveis. 

No caso da China, tal processo representa mais do que a busca por ser uma 

world city a mais, retrata um esforço por forjar uma imagem enfaticamente positiva do 

país, especialmente após o massacre da Praça da Paz Celestial, em 1989. Para isso, 

Pequim deveria ser um grande milagre midiático, não por acaso forja-se um 

espetacular delírio arquitetônico, uma conquista pela imagem, um soft Power, que 

mascara a realidade de um estado controlador e policialesco.110 

O imaginário de poder e abertura que a China moderna deve comunicar ao 

mundo aparecem ao longo do eixo urbano olímpico, ao longo do qual se distribuem 

obras dos figurões do star system mundial, sendo que as “joias da coroa”, construídas 

com financiamento estatal, logo após os jogos passam imediatamente ao controle do 

setor privado, consolidando o processo de gentrificação. 

“Ou seja, os edifícios construídos sobre as ruínas da 

cidade não se destinarão à população que aí habitava, porém 

                                                           
108 Ibid, p. 60-62. Segundo a autora, a escolha de Speer Jr como projetista não se trata de mera 
coincidência... 
109 Ibid, p. 75. 
110 Ibid, p. 80-83. 
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às elites, inclusive estrangeiras, e os estádios, aos grandes 

clubes privados.” 111 

A China de hoje representa e radicaliza, de forma espetacular e ainda mais 

impressionante por ser um país “comunista”, a máxima invertida de Mies Van der 

Rohe de que “mais é mais”, nas infraestruturas, nos edifícios e também, e 

principalmente, na acumulação em um país onde “enriquecer é glorioso”, 

parafraseando Deng Xiaoping.112 

A fundamentação capitalista que marca a realização dos jogos chineses – a 

exemplo de todos os outros jogos – fica exposta na ideação co complexo de habitações 

da Vila Olímpica, onde a média de metros quadrados dos apartamentos, supera em 

muito o padrão de espaço habitual das residências chinesas e destoam da baixa 

qualidade geral dos prédios que compõem a paisagem urbana de Pequim, assim como 

dos novos edifícios construídos para abrigar os desalojados pela “renovação urbana” 

que se leva a cabo na cidade. O contraste entre edifícios de péssima qualidade, 

construídos a baixo custo e ocupando quase a totalidade dos lotes e os prédios de alto 

padrão, permeados de áreas verdes e desenhados à moda revivalista, imitando a 

fisionomia de bairros europeus é a nova imagem urbana de Pequim, e das cidades 

chinesas em geral, na atualidade. 

Apoiando-se nas observações de Rem Koolhaas - com quem a autora parece 

estabelecer uma relação de concordância no que tange à agudeza de suas observações 

e de contrariedade quando se expõe sua aceitação e certo deslumbramento por este 

“novo mundo”- a autora descreva o retrato da China atual a partir do conceito de 

Utopia do Golfe, paisagens intraurbanas à maneira de oásis bizarros e fantásticos 

construídas em meio à centros empresariais, como híbridos entre subúrbio e 

comunidade, vida informal e cultura empresarial, antigo e moderno, leste e oeste. 

Outro conceito explicativo da China de hoje seria o de Parque Temático, segundo o 

qual se proliferam parques que imitam partes e monumentos do mundo, atingindo a 

própria ideia de cidade, que passa a construir bairros com o “estilo” europeu, 

transformando cidades em Disneys, revelando tanto a exuberância China, como a 

maneira como ela olha para o mundo. 

                                                           
111 Ibid, p. 119. 
112 Ibid, p. 120. 
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“Não por acaso Koolhaas diz que a Ásia se transformou 

num imenso parque temático, cujas cidades são uma espécie 

de ‘miragem’: compreende-se então, diante dessas formações 

delirantes, que já não se possa mais falar de arquitetura nem 

de urbanismo, e justamente na região do globo cuja 

exuberância colossal parece contaminar a ascensão do resto do 

mundo, e dar assim régua e compasso ao século.”113 

Essas operações, cuja gênese está nos parques temáticos americanos 

construídos como centros de entretenimento em massa tais como Dreamland e Luna 

Park, conjuntamente com a repercussão das grandes exposições universais, operação 

que contaminou a construção de cidades, da qual a própria ilha de Manhattan é 

herdeira, e Las Vegas é o símbolo máximo. 

Essa estratégia se espalha por toda a Ásia, sendo destacável a experiência de 

algumas cidades árabes, especialmente Dubai, cuja “urbanística off-shore” representa 

o mundo da representação e da imagem, aliado a dispositivos de desconexão 

voluntária através de instrumentos de produção deliberada de espaços de exclusão.114 

No mundo globalizado, emerge um tipo de produção urbana tão fake, kitsch e 

fantástica quanto genérica, de origem americana, porém agora com a China à frente, 

já não faz sentido cobrar autenticidade, coerência, urbanidade destas paisagens 

transurbanas, que delimitam espaços, mas não seu conteúdo, negando a história para 

criar zoinas desobstruídas aos movimentos abstratos do mercado, via especulação 

imobiliária. 

 

Conclusão 

Em todos os textos analisados, óbvio posicionamento anti-capitalista da autora 

aparece na forma de argumentos bem construídos, com evidente viés de denúncia ao 

expor os efeitos colaterais supostamente ocultos na apropriação do discurso cultural 

pelo mercado e sua aplicação no contexto urbano, que passa a ser trabalhado como 

                                                           
113 Ibid, p. 150. 
114 Ibid, p. 64. 
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mais um meio de comunicação de massas, um negócio voltado ao entretenimento e à 

criação de renda, onde a dimensão cultural é despida de seu valor histórico-social 

restando apenas as “fachadas” que compõem uma cidade cenográfica. Tal dinâmica se 

apresenta especialmente aguda em seu encontro com os megaeventos que marcam os 

tempos atuais, onde o argumento central –seja esporte ou relações internacionais- 

abre espaço a um amplo processo de representação nacional com base na “valorização 

da cultura”, através de grandes estratégias de renovação urbana capitaneadas pelo 

mercado de capitais, nas quais a arquitetura e o urbanismo desempenham importante 

e servil papel. 

Em sua crítica contundente, no entanto, parece não haver solução adequada 

possível para tais distorções, visto que se trata de transtornos de nascença do sistema 

capitalista. Em nenhum dos textos a autora descreve ou propõe um modelo 

propositivo, mesmo que em um suposto contexto socialista. 
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Resumo 

O trabalho, através da obra “A sociedade contra o social: o alto custo da vida 

pública no Brasil” – de Renato Janine Ribeiro – busca maior entendimento sobre a 

nossa sociedade e sua cultura pela abordagem de aspectos referentes ao 

posicionamento político de grande passividade do cidadão, do cidadão sem voz, num 

triste contexto que expressa a separação deliberada entre a sociedade – baseada 

prioritariamente na economia e tendo a conotação de componente ativo – de um lado, 

e o “social”  correspondendo à grande parcela da população com pequeno poder 

aquisitivo e à espera de favores, pela falta de conhecimento, conscientização sobre 

seus direitos e pela postura apolítica. O social corresponde à parte passiva da 

sociedade. 

O autor contextualiza a situação política atual brasileira ponderando sobre a 

imbricação de características de nossa sociedade, por exemplo: capitalismo exagerado, 

individualismo, injustiça social, má interpretação do passado, a esperteza e a 

dificuldade com o trabalho, o mundo das aparências que prevalece sobre a realidade, 

o público que se submete ao privado, a Ética da Responsabilidade que não é entendida 

ou não levada a sério, fato que contribui para o desvirtuamento do ser político.  

Nesse contexto, busca-se aproximação entre o projeto político de nossa 

sociedade e o processo do exercício de projeto a cargo do profissional arquiteto e 

urbanista, especialmente quando desenvolvido tendo por cenário a metrópole 

contemporânea. 

Palavras-chave: sociedade, cultura, política, filosofia, público, privado, 

cidadania, realidade, utopia, ilusão, ética da responsabilidade, projeto. 
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Introdução 

Os cinco itens que compõem este trabalho – parte integrante da atividade do 

Grupo de Pesquisa “Cultura e Sociedade: O projeto: significado e valor – sua condição 

no Brasil”, buscam entendimento e compreensão do conteúdo do livro “Sociedade 

contra o social: o alto custo da vida pública no Brasil” de Renato Janine Ribeiro.  

A seguir serão enunciados os assuntos principais, desenvolvidos em cada um de 

seus itens: 

 

Cultura e Sociedade 

Estudo sobre a sociedade brasileira e sua cultura, considerando as questões 

relativas à construção, ao respeito e à evolução do conceito e da vivência, pela 

sociedade, do público e do privado, em seu aspecto amplo. A “voz” do cidadão é 

discutida e avaliada, considerando principalmente a cisão entre a sociedade (que 

detém o poder econômico e de decisão) e o social encarado pelas pessoas de maior 

poder econômico como setor sempre  à espera constante de “benesses” provindas de 

quem decide, ou seja, da sociedade.  

Como reflexo do capitalismo exagerado em sociedade conservadora, a 

realidade e as aparências se confundem no pensamento e no viver dos cidadãos, 

fomentando a busca pelo poder, imagem e dinheiro de forma altamente individualista. 

Assim, a “esperteza” como qualidade vai superando o conhecimento, a cultura, a 

cidadania e o respeito ao outro. Também pelo fato de nossa sociedade se caracterizar 

por uma soma de grupos específicos e não de um todo de cidadãos. Os clones e as 

réplicas tornam-se bem sucedidos pelo fato de que a prestação dos serviços públicos 

ter se tornado altamente deficiente. 

Pondera-se sobre a nossa relação mal resolvida com nosso passado, em 

detrimento do processo evolutivo (bloqueio da evolução), fato deflagrado pela 

“linguagem ilustrada”, comprovada pela criação de uma nova e bondosa moeda do 

“real” em universo de inflação incontida, pela negação das raízes e das dívidas e pela 

difícil compreensão do trabalho, sempre relacionado com a frustração.  
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Nossa punitiva sociedade plena de impunidades e, aparentemente, 

compreensiva e benévola serve de cenário para a coexistência do capital correto 

oriundo do trabalho idôneo e do capital abusivo da corrupção, demonstrando que a 

cidadania não se estabelece e o bem comum não é priorizado na sociedade sempre 

vista pela lente restrita da economia. 

A ética da responsabilidade e a nossa grande dificuldade de entendê-la e 

compartilhá-la é abordada com competência pelo autor, bem como as questões que 

envolvem o “parecer” e o realmente “ser” na nossa vida privada e, em especial, no 

âmbito de nossa vida pública. 

 

Contemporaneidade 

Definem-se os dois sentidos mais importantes, para o autor, do termo público: 

tudo aquilo que se opõe ao privado, e aquilo que se opõe à platéia. Faz discussão entre 

o regime republicano e seu caráter democrático, e o regime monárquico e sua 

“etiqueta”, bem como as respectivas conotações políticas do público, do coletivo e do 

privado. A importância do exercício do olhar critico é novamente enfatizada, 

principalmente tendo em vista a alienação causada pelos artifícios da etiqueta que 

endossa e disfarça o poder de um só.  

A modernidade desenvolve a instância pública que, pelo voto de todo e 

qualquer cidadão, decidem-se os assuntos de interesse geral. São também criticadas as 

tecnologias de teatralização da política e endeusamento de indivíduos com cargo 

político que se tornam “atores” de inverdades, e as virtudes são trocadas pelos 

interesses. O assunto corrupção é também tratado neste item, em conjunto com o 

nosso pequeno investimento político em nossa sociedade, pela negação de discussão, 

de participação efetiva considerada “tão aborrecida” entre nós. Para a grande maioria 

dos brasileiros, a participação política traduz-se em alto custo social. 
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Brasil e o mundo  

O autor esclarece e comenta o distanciamento, no Brasil, entre a filosofia 

política e a política propriamente dita, fato conectado com a visão “empertigada” da 

filosofia e seu afastamento dos problemas do dia-a-dia e, consequentemente da ação, 

para que seja possível a evolução. E exalta a importância da contextualização e do 

olhar crítico, sem o qual, a tradução e compreensão dos pensamentos oriundos de 

outras culturas, principalmente do Primeiro Mundo capitalista, jamais poderão ser 

apropriadas ao nosso contexto brasileiro. 

 

Teoria 

Renato Janine Ribeiro busca vários outros autores, de várias épocas, para a 

construção e compreensão de teorias que buscam fundamentar o entendimento da 

cultura de nossa sociedade. São trazidos alguns autores destacados na obra, sendo que 

a inclusão de suas datas de nascimento e morte tem por objetivo localizar, no tempo, a 

manifestação de suas ideias. 

São discutidos assuntos referentes à interpretação filosófica, suas limitações; o 

compromisso do pensar com a ação; o pensar e mudar o mundo; a utopia controlada, 

não o delírio; a teoria política e a formatação de uma sociedade ou um Estado com o 

compromisso de o diálogo com seus componentes ou cidadãos; a formas camufladas 

dos discursos pelo uso da hermenêutica, pelo jogo de palavras; a crítica à ideologia; o 

mundo da práxis (interação humana) e o da fabricação (mundo das ideias); a difícil 

relação entre os homens; república e democracia; domínio e consentimento do 

dominado; nossas raízes, nosso parentesco com a sociedade norteamericana e o nosso 

distanciamento com relação à Argentina; a decadência do ser humano público e sua 

postura de mero espectador; o real e o imaginário – a glória de nossa natureza e a 

vergonha de nossa sociedade; o individualismo, inclusive nas nossas universidades; o 

“caráter narcisista” da cultura contemporânea, o individualismo e o não-público; a rua, 

a praça, os espaços público,   privado e coletivo.  

Autores de embasamento teórico contemplados na obra em questão: Ludwig 

Feuerbach, Karl Marx, Hannah Arendt, Thomas Hobbes, Charles de Montesquieu, 
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Immanuel Kant; Doris Sommer; Richard Sennet, Silviano Santiago, Marilena Chauí, José 

Murillo Carvalho, Francisco Weffort; Russel Jacoby; Christopher Lasch, Roberto 

DaMatta. 

 

Projeto 

Este item aborda reflexões de Renato Janine Ribeiro relativas à cultura de nossa 

sociedade e ao projeto da própria sociedade, e possíveis relações com o processo de 

projeto de arquitetura e urbanismo, tendo como cenário nossas cidades 

contemporâneas, baseando-se, também, em algumas características e situações 

vivenciadas em nossa trajetória profissional.  

São tratados assuntos relacionados aos olhares e conhecimento do arquiteto 

frente ao posicionamento do cliente leigo em arquitetura; a forma ou maneira de 

entendimento dos espaços como lugar e como status; o contexto / geografia urbana e 

o objeto meramente privado, particular; a arquitetura competente em contraposição à 

arquitetura de imagem desde a residência unifamiliar, aos condomínios fechados e aos 

edifícios considerados sustentáveis e “inteligentes”; o real e o delírio; a busca do 

sublime, no contexto, e o sonho inconsequente; a consequente perversão da 

arquitetura; o sucesso pessoal e o apagar do passado, da consistência da vida; a 

responsabilidade do arquiteto pelo projeto que diz respeito ao sonho, ao 

embasamento / realidade, ao local, à construção e à mão de obra, tecnologia, 

durabilidade / manutenção, ao abrigo construído; respeito e diálogo com o cliente / 

outro, a ética da responsabilidade; o arquiteto e o olhar crítico a si mesmo, ao projeto 

e à obra construída; arquitetura como arte; a criação / inovação. 

 

Cultura e Sociedade 

Para o autor, o estudo de uma determinada sociedade deve considerar as 

questões relacionadas à construção do público e do privado em seu amplo aspecto: 

definir, projetar, determinar, construir, usar, manter e respeitar esses espaços e, para 

tanto, a discussão da polis e da democracia deve ter como ponto de partida a 

possibilidade dos cidadãos exporem suas ideias, de agirem efetivamente; possibilidade 
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de diálogo, discussão e inovação. O cidadão não mais como personagem de quem se 

fala, mas o ator que fala e que discute ideias, por meio da “imprensa cotidiana que a 

matéria ética ou política será posta à prova” – em todos os níveis: das pessoas cultas 

ao público mais amplo (RIBEIRO, 2006:15). 

Entre nós, no Brasil, constata-se a oposição, entre a sociedade e o social, em 

que a sociedade detém o poder econômico e que busca “bondosa e 

paternalisticamente” pelo social, a redução da pobreza. Os programas de HIS 

(Habitação de Interesse Social) explicitam esse posicionamento, uma vez que, com 

raras exceções, a necessidade da família não é contemplada, quer pelas dimensões da 

habitação, quer pela qualidade da arquitetura e, principalmente pela precariedade das 

áreas coletivas, transformando a região em “cidade dormitório”. A relação custo / 

benefício não faz parte dos planos habitacionais.  

O autor estabelece relação próxima com as classes dominantes de Marx que 

tratam a economia como contemporânea e séria, ao passo que o social vê-se como 

“perdulário e arcaico”. Desta forma prioriza-se atendimento a bancos e empresas em 

detrimento das necessidades sociais, encaradas não como direito e responsabilidade, 

mas como situação paliativa, como caridade. Há, portanto, grande distância entre a 

sociedade e o social, considerando-se o social tudo aquilo que não pode se 

transformar em sociedade pois,  enquanto economia, a sociedade é ativa e o social é 

passivo. E assim, assuntos prioritários em qualquer sociedade como saúde, educação, 

transporte coletivo assumem visão assistencial, aspectos que nos aproximam da 

sociedade que se desenvolvia coligada com a antiga corte, já abordados por Alfredo 

Bosi. 

Condições sociais em que o simulacro, o dispensável denominado por 

“adjetivo”, assume tom de verdade, realidade, essencial, ou seja, do substantivo. E 

confirma-se e paga-se o alto preço pela subordinação da vida social à economia. Trata-

se da “onguinização” da sociedade, em que “entidades beneméritas” especializadas 

nas práticas do fazer o bem, substituem o conceito de sociedade civil. Faz-se 

necessário pagar por assistência particular de saúde e por educação privada, tendo em 

vista o precário desempenho do governo especialmente nesses setores. 
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A nossa sociedade, para o autor, mais conservadora que a dos anos 1980, 

“apoiada” pela mídia vai construindo, por meio de simulacros e interesses, na cabeça 

das pessoas, especialmente na das crianças, preconceitos que reforçam o antagonismo 

entre sociedade e o social (programas de televisão que se utilizam do humor para 

satirizar minorias, propagandas que relacionam consumo e status social, a “esperteza” 

como qualidade que supera o conhecimento, a cultura, a cidadania e o respeito ao 

outro). 

Tendo em vista a questão da justiça, falta-nos postura e sabedoria com relação 

à não aceitação da situação vigente, para  estabelecer diálogo no sentido de projeto e 

construção da mudança. Somos um povo que aciona a desigualdade, a segregação, 

porém com um sorriso de simpatia nos lábios; uma sociedade que se especializa em rir 

e menosprezar os fracos, além de ser pensada como um conjunto de grupos com 

identidade exacerbada. Janine busca Humberto Eco que, em O Nome da Rosa, indaga: 

“Por que somente rir do fraco, não do forte? e Robespierre: “Por que não rir do poder?” 

(RIBEIRO, 2006:43). 

Essa mesma sociedade também se caracteriza por se projetar segundo 

pensamento de composição de grupos, sociedade embasada como um conjunto de 

grupos, onde as reivindicações de cada um dos grupos evidenciam as características 

intrínsecas e comuns de seus membros, de forma que somente seja possível a relação 

social entre clones e, portanto como resultado, a deformação / mutilação do sentido 

daquilo que seja espaço público. Entendendo-se esse espaço não no aspecto físico em 

particular, mas o amplo sentido do espaço político, o espaço do cidadão que se 

manifesta social e politicamente. O custo social da clonagem é muito alto, pois se 

mantém praticamente dois países (o institucional e o paralelo), pela duplicação, pelo 

replicante que funciona mais. São as réplicas bem sucedidas. Nesse sentido, o autor 

pondera que o sucesso das novas religiões possa estar apoiado na intenção de 

montagem de um clone melhorado. 

 Quando a sociedade atende a grupos, convence, segundo o autor, quem já 

está convencido, persuade aqueles que já estão domesticados e que ingenuamente 

estão presos à identidade exacerbada.  
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Essa situação obriga, com única possibilidade, a inevitável apropriação de 

território feita pelas várias tribos urbanas, no sentido de encontro entre pessoas que 

ainda pensam a vida por afetividade, companheirismo, solidariedade e não por 

interesses individualistas. Pensam a vida de forma independente do cenário “real” da 

vigência. 

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) – Do contrato social (sobre o direito do 

mais forte). Esclarece que pensar a sociedade como um conjunto de grupos sociais e 

não como um todo, leva a interpretar os conflitos sociais como simples expressão da 

força relativa a cada grupo. Max Weber (1864-1920) – A ética protestante e o espírito 

do capitalismo – mostra que no mundo de encantamento, composto por sociedades 

encantadas, o processo de partilhar a vida com o outro só se efetiva quando ambos 

têm o mesmo credo, a mesma igreja, fato que cada vez se torna mais evidente entre 

nós, via novos grupos religiosos, que dita até como seu seguidor deva se alimentar.  

Outra característica nítida de nossa sociedade brasileira se faz representar pela 

manutenção errônea do passado, que contribui para o bloqueio do futuro. O olhar 

crítico é indispensável para a aproximação consistente e profunda com relação a 

qualquer aspecto da vida. Não implica na eliminação do passado, mas em sua análise 

que situe o passado como ponto de partida para reparações, desenvolvimento, 

estabelecimento de novos caminhos e direções. E, portanto, o passado não pode 

bloquear o futuro. E entre nós, ainda se encara naturalmente a submissão do “nativo” 

e se enaltece o colonizador, especialmente nos aspectos sociais, econômicos e 

culturais. 

Esse aspecto de irrealidade e mitificação do passado é evidenciado pela 

“doutrina econômica” por meio da moeda como representação de fecunda 

nacionalidade, “o caráter simbólico do Real” atuando no imaginário da população: o 

passado nobre da realeza, as riquezas da fauna e da flora, de nossa maravilhosa 

natureza, os nossos “queridos indígenas”, nossos heróis nacionais, o Deus brasileiro. E 

assim surge a “nova” e bondosa moeda como solução da inflação avassaladora. O 

engano, a ilusão, o sonho, a educação recebida / preconceito, a má informação 

recebem de braços abertos a “linguagem ilustrada”, que explica o que ocorre de 

errôneo e negativo na sociedade. Tudo isso também construído por nossa história 

contada de modo institucional e frívolo. A moeda do País do sonho perambula pelos 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

278 

 

trocos nos caixas públicos (ônibus, metrôs, supermercados) agindo no imaginário 

cotidiano do cidadão comum. 

 “Assim, à luz do nome e das imagens da nova moeda, 

mas também dos discursos de crítica à inflação, é 

compreensível que mais uma vez se embarque no sonho da 

natureza redentora, à qual se sacrifica a dolorosa – porém 

necessária – consciência de uma história pesada, quase 

pesadelo. De modo que o real assim concebido, é sonho: o 

sonho de que possamos nos desfazer do passado, simplesmente 

relegando-o à esfera da fantasia e do erro ou errância, e 

apostando, como fundamento, na natureza prévia ao civilizado” 

(RIBEIRO, 2006:88). 

Sentimos, hoje, grande dificuldade de trabalhar e enfrentar o passado, vindo 

formatado do exterior, a questão da colônia que via os indígenas como sociedade 

inferior, a escravidão, a relação aristocrática com o trabalho – só trabalha quem é 

incompetente –, as ditaduras, fazendo que os possíveis heróis se perdessem no tempo. 

Essa nossa história equivocada contribui para a incerteza com relação ao nosso futuro. 

Bertold Brecht (1898-1956), em  Galileo Galilei,  ponderou que a infelicidade de um 

país é precisar de heróis, e não carecer deles. 

Outra questão importante se defronta com o posicionamento comum de se 

negar as dívidas, diretamente relacionada com o se negar as raízes. A relação difícil 

com o passado resulta em supervalorização do presente e o não reconhecimento de 

dívidas e responsabilidades. E reafirmando, jamais ajustamos contas com o passado – 

com a escravidão, com a colônia, com a iniquidade. Talvez por isso, vivemos a ilusão do 

eterno recomeço. Talvez por isso, tenha sido possível brincar de realidade com uma 

nova moeda. 

Renato Janine consegue síntese consistente e demonstra acuidade do olhar 

crítico pela abordagem sobre a competição exacerbada das “camadas universitárias” 

pelo prestígio e poder; o desprezo e falta de consideração pelo outro comum, traço 

nítido das classes de maior poder aquisitivo (ricas); a busca pela “salvação da alma” 

pelas classes de menor poder aquisitivo / populares; e os grandes sonhos relacionados 
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às vitórias imediatas como “ganhar na loteria”. Essas características marcantes 

evidenciam a postura imediatista, duvidosa e errônea com relação ao trabalho, ao 

esforço próprio, ao processo evolutivo no tempo, e que conduzem ao desprezo ao 

outro, ao social e à construção da frustração.  

Trabalhamos mal a frustração, não no sentido do sofrer, mas no sentido do 

aprender com a perda, do tirar conclusão e criar novas possibilidades pela experiência 

positiva da perda. Essa peculiaridade também é apontada por Contardo Calligaris 

(1948- ) em Hello Brasil, que mostra como o povo brasileiro se nega a entendê-la e a 

trabalhar com ela. 

Assim, o importante vai se resumindo em mundo de aparências enganosas, em 

que a vida se baseia na “filosofia e estética” das telenovelas, em que o publicitário 

toma lugar do público, e o cidadão busca simplesmente salvação, dinheiro, sucesso e 

admirável reconhecimento diferenciado o que, por sua vez, abriga e aceita a corrupção 

como uma forma plausível de se “vencer”. E Airton Senna, além de reconhecido 

profissionalmente pelo grande respeito e envolvimento com seu trabalho, torna-se 

modelo positivo e herói (endeusamento do bem sucedido), paradoxalmente também 

pelo fato de não ter se mostrado corrupto, como a maioria dos políticos. Para o 

brasileiro, de modo geral, a fama e a notoriedade são metas importantes a serem 

atingidas pelo indivíduo, não importando os meios de consegui-las, mesmo porque, 

“Deus é brasileiro é o País é abençoado por natureza”. A forma equivoca de lidar com 

o poder, com o “mundo dos homens”, faz-nos perseguir desesperadamente o 

facilitado mundo das coisas, reforçando o sonho do ganho sem trabalho ou com 

trabalho mínimo, o sonho do ganho fácil.  

Comumente dedicação e empenho no trabalho, no sentido da evolução de si e 

da sociedade são posturas ainda pouco compreendidas, demonstradas especialmente 

pelas condutas oriundas da corrupção política.  A ineficiência do serviço público e a 

prepotência da classe mais abastada contribuem para construção do sonho do menos 

favorecido quer chegar ao topo, não interessando, em primeira instância, o modo de 

como lá chegar. O autor explica o sentido de esquizofrenia da sociedade dividida entre 

o real e o utópico. Os brasileiros passam, então, a ver a política como “uma dimensão 

alienada, sobre a qual não têm controle” (RIBEIRO, 2006:136). 
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Nesse mar revolto de constantes dispersões e de aparentes impunidades 

Janine, por meio de Gabriel Cohn (1938-), deduz que a nossa sociedade é altamente 

punitiva, mesmo não punindo os crimes. É notória, entretanto, a enorme vontade de 

se aplicar a punição, embora seja muito difícil a ocorrência da autopunição, 

caracterizando o aspecto moral e não o político. Estabelece-se um desejo de vingança 

por tudo que de mal acontece no tempo atual, para o indivíduo e para o País, e a 

vontade implacável de buscar de maneira mítica o passado justo como espelho de 

justiça para o futuro. 

 Muitas das vezes, a interpretação e as decisões seguem mais a moral que a 

política, em que, positivamente se dá preferência à pessoa mais que à instituição, mas 

mesmo assim, prevalece a minha pessoa que a outra pessoa. A nossa política tem sido 

determinada pelo aspecto “espiritual da salvação” e “isso vicia o jogo democrático ou 

mesmo político, porque a dimensão propriamente humana deste último é perdida... 

que importa é identificar o bem que produz mal e mal que produz bem (sem 

moralismo). Não mais os opostos: fiel / herege; associado / adversário” (RIBEIRO, 

2006:156). Nós brasileiros ainda não fazemos a conexão (ponte) que faz aflorar o social 

como resultado das relações entre indivíduos de forma efetiva.  

Ainda fazemos ficção de nossa “suposta” realidade, inclusive muitos aspectos 

“éticos” se prestam em grande parte para dissimular manipulações, prejudicando a 

implantação de vida social decente, principalmente no tocante à articulação entre o 

pessoal e o social; o privado e o público; o interesse particular e a política, que nos 

prende e nos desloca alternadamente entre o bem e o mal, virtude e vício, 

desesperança e sonho, otimismo e pessimismo. E a corrupção se instaura como 

característica cultural, generalizando a cumplicidade dos cidadãos, que prospera com a 

aceitação de se estar contra ou à margem da lei, e dilacera as relações sociais, do 

político ao cidadão comum.  

Renato Janine traz John Locke (1632-1704), na obra “Dois tratados sobre o 

governo” a tese de que existem dois tipos de capital, o correto e o abusivo. O primeiro 

diz respeito ao que se calca no trabalho e o outro que é oriundo da corrupção política. 

Em contraposição, é imprescindível que a verdadeira cidadania se imponha, 

que o sentido de responsabilidade a todos contamine para que o ser social e político 
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não mais se conforme e aceite o papel de súdito passivo, porém à espreita de 

oportunidade que o favoreça egoisticamente.  

“O erro da maior parte dos teóricos modernos da política 

está em formatar uma sociedade ou um Estado, e não 

perguntar por que as pessoas ficam neles, por que obedecem as 

suas ordens, só que convivem umas com as outras. O Estado 

desenvolvido funciona quase por inércia, no jogo dessa 

transcrição do egoísmo individual em bem público” (RIBEIRO, 

2006:156). 

Dentre os regimes políticos, a democracia é o sistema que mais exige atitude e 

participação constante do indivíduo cidadão, para que as mesmas pessoas que 

obedecem mandem, deem seu aval. A legislação deve se direcionar a todos, não 

somente para os outros, o que requer alto grau de disciplina e discernimento na 

construção da virtude. “Mas o que dela (virtude) resta quando seu elevado teor de 

exigência foi substituído pelo laxismo, pela fadiga, descaso e indiferença?” (RIBEIRO, 

2006:176).  

O bem comum não pode ser compreendido como diferente do bem coletivo, 

social e jamais ser interpretado contra o particular, específico. A coisa pública não 

pode se descaracterizar pelo particular, e transformar-se em furto. E o bem comum vai 

além de seu sentido mais próximo e usual, impregna-se, em primeira instância, de 

cunho moral e ético. O bem comum é a coisa pública e, tendo-se em vista o conceito 

da relação custo / benefício, deve ser motivo de constante investimento além do 

aspecto meramente econômico. 

A sociedade não pode ser pensada e vista pela lente exclusiva da economia, 

pois a vida social transcende os aspectos econômicos e financeiros. Só é possível 

vencer a corrupção pelo respeito e condução do dinheiro público, bem como o 

respeito ao outro cidadão. A nossa sociedade atual, capitalista e “democrático-

moderna” é especialista em possibilitar a corrupção, porém, ao mesmo tempo, 

antagonicamente tenta controlá-la e extingui-la. Estamos vivendo no balanço dual 

entre a determinação de quem comanda a economia, e a “irresponsabilidade” de 

quem exerce a política, sem conexão, coerência ou equilíbrio entre a liberdade e a 
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responsabilidade, do público ao privado. Nesse sentido, “... a ética da responsabilidade 

não é apenas do governante. É também do rebelde. O que importa é, pois, uma atitude 

criativa, de quem se torna sujeito de sua vida, e não mais o lugar: a postura, e não a 

posição, eis o que conta” (RIBEIRO, 2006:201). Tendo em vista seu sentido de criação, 

o poder se caracteriza, portanto em possibilidade que visa o amanhã, o futuro e não 

somente um dado a mais.  

Temos grande dificuldade de entender e compartilhar a ética da 

responsabilidade, de entender a ação política além de sua redução em ato imoral ou 

amoral. Certamente há uma ética da política que se traduz em ética da 

responsabilidade. Além de “parecer” honesto, é indispensável “ser” honesto, 

confirmando que a “essência” é muito mais que a aparência, ou seja, o ser é mais que 

o simular. Qualquer pessoa pode encenar a honestidade, poucos entre nós, porém 

exercem a honestidade. Deixamo-nos, ainda, nos levar pela ética da 

irresponsabilidade, a ética com “desconto”.  

Muitos de nós entendemos a política como sendo o “território em que tudo é 

permitido”. A ética da responsabilidade, entretanto, demonstra a intenção no 

momento do ato de agir, porém a ação, sua parte intrínseca, vai expressar seus 

resultados no tempo, do curto ao longo prazo. Deve-se ser tão responsável pela ação 

quanto pelo seu resultado, no tempo. O olhar crítico deve permanecer presente desde 

à criação ao distanciamento reflexivo com relação ao resultado de sua implantação. 

Fernando Henrique Cardoso (1931-) Deflagra a ingenuidade daqueles que imaginam 

que o líder político sempre devesse apoiar sua ação em regras morais (conexão com o 

pensamento de Weber), ou seja: o pensar e o assinar. A ética da responsabilidade é 

aquela que vale, sobretudo, para quem age politicamente. Não se exime o político 

dessa ética. 

A ética da responsabilidade deve transcender a política e orientar a ação de 

cada indivíduo no processo da vida própria e, para que isso se torne regra geral, é 

preciso que exercitemos, com olhar crítico, a aprendizagem e a prática da “abertura 

pessoal” em todos os sentidos. Viver a vida como ato político. 
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Contemporaneidade 

Dois sentidos do termo público, considerados os mais importantes, são 

definidos na modernidade: público como tudo o que se opõe a privado, o bem comum, 

de origem estatal ou não, ou seja, o que se entende por coletivo; e o sentido de 

público que se opõe ao palco, sentido do teatro em que o palco e os artistas têm maior 

importância que a platéia – na monarquia, o rei controla e vale mais que o público, o 

povo. A etiqueta real com seus artifícios tinha por objetivo silenciar os dissidentes, 

emocionar cabeças, alimentar o medo pelo ridículo da não aceitação das deliberações 

e vontade do rei superior, em todos os sentidos. Condição que elimina a possibilidade 

do exercício do olhar crítico. 

Na modernidade, desenvolve-se uma instância pública em que o voto e a 

opinião dos cidadãos comuns têm capacidade de decisão sobre os assuntos de 

interesse geral, não mais concernente ao rei, figura privada que se torna alguém que, 

extrapolando seus direitos, se apodera de forma indevida do contexto público.  

O embate entre essas duas ideias de público leva ao entendimento da “política 

moderna”. 

Para Janine, as tecnologias que promovem a teatralização da política, a 

“adoração do príncipe” e o controle dos cidadãos – que se transformam em mero 

público espectador do que se decide politicamente –, são muito comuns atualmente 

no contexto brasileiro, e nos relembra Fernando Collor de Mello o “príncipe 

esportista”. Esse modelo diminui o caráter público das tomadas de decisão, reduzindo 

seu alcance no que diz respeito ao bem comum, e afasta a nação do regime da 

república. A busca “extorsiva” de popularidade pelo governante promove a 

suplantação do público pelo publicitário e a inevitável privatização da coisa comum. 

Portanto, a busca pela transparência de toda e qualquer ação pública é imprescindível 

para a condução idônea da “res publica”.   

“É republicano o regime que não somente visa ao bem 

comum – por quaisquer meios que sejam, inclusive os 

autoritários – mas também e sobretudo escolhe, nessa direção, 

meios republicanos, que estão ligados à igualdade, à liberdade, 

à fraternidade. Por isso a transparência se torna uma virtude 
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republicana....  Será a  partir da ideia de que não só os fins, mas 

também os meios, são relevantes no autogoverno dos 

humanos, que uma diferença nítida oporá as monarquias e as 

repúblicas, em especial no século XIX e em começo do XX” 

(RIBEIRO, 2006:106). 

Assim, o mundo moderno surge com câmbio das virtudes pelos interesses, em 

que o bem se mostra dispensável, demonstrando que uma vida social edificada por 

vícios brandos demanda muito pouco daquele que com pouco se contenta. Desta 

forma prevalece na sociedade o querer bens e benesses e não o bem em seu sentido 

amplo e social, sem preconceito, sem moralismo, sem egoísmo. O coletivo deve ser 

constantemente exercício, sem que cada cidadão necessite de tê-lo em mente, essa 

postura, para ser efetiva, deve ter sido incorporada no âmago de nós mesmos. Em 

cada uma de nossas ações, essa postura estará incorporada, independentemente de 

nossas intenções e, desta forma, pelo empenho sério e consciente de cada um, a vida 

pública jamais seria trucidada pelo jogo desrespeitoso do mercado. Mesmo que na 

modernidade, o contrato tenha substituído o contato e a assinatura tomado lugar da 

palavra, da promessa (promessa não mais significa dívida). Essas atitudes aumentam o 

custo social do processo e a modernidade, por sua vez, só aceita e considera uma vida 

cívica que resulte em baixo custo, que não cobre o jogo limpo da virtude. 

“Se nos dispusermos a pagar um preço alto, estaríamos 

capacitados para a república. Mas, como nossa sociedade não 

que arcar com o alto custo da cidadania – que se chama 

virtude, abnegação –, a única saída que nos resta é o princípio 

monárquico: algo que seja errado do ponto de vista filosófico, 

mas funcione, na prática, limitando o poder de quem manda. .... 

a honra se esvaziou porque o dinheiro tomou a sua dianteira” 

(RIBEIRO, 2006:170). 

Os Estados democráticos encaram a corrupção como um grande problema a ser 

extirpado, entretanto, a república moderna, que de nós pouco exige, aceita-a como 

“veneno específico”.  Mal que faz parte “inevitável” desse processo, contrapondo-se à 

corrupção-problema real para os Estados democráticos. Renato Janine aponta que 
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liberdade e corrupção na república moderna têm muito em comum e que, talvez a 

segunda seja o “reverso mau e vergonhoso” da luminosidade da liberdade. Porém, há 

a possibilidade de que a liberdade melhor compreendida seja a possível maneira de se 

extirpar a corrupção. 

Em compensação, o direito à manifestação da diferença e a aceitação do 

conflito como norma, inscrevem-se na modernidade. 

Nós brasileiros, investimos muito pouco em nossa sociedade. Fugimos sempre 

das discussões (condomínios, partidos, associações, sindicatos), participamos somente 

o mínimo, o posicionamento político nos aborrece, fatos que nos distanciam da vida 

pública e nos enclausuram na vida privada, íntima, doméstica (espaço de nossa 

realização pessoal) possivelmente, hoje, o único universo do amor que aceita a 

diversidade. E, tendo em vista, a impossibilidade de controlar as novidades, ou o novo, 

temos que ser condutores lúcidos de nossas vidas, este se caracteriza como nosso 

grande desafio – a articulação do pessoal, social, do ético, do político do público e do 

privado. 

 

Brasil e o mundo 

 No mundo há forte ligação entre filosofia política e a política, propriamente 

dita. No Brasil, entretanto, existe uma visão “empertigada da filosofia” que caracteriza 

seu afastamento dos problemas do dia-a-dia. O pensador assume a cátedra e prejudica 

a crítica à ação e, sem ação, mesmo que seja “no horizonte”, não será possível 

transitar pelo pensamento político. Sempre é necessário que a Filosofia vislumbre a 

ação, caso contrário não há sentido do filosofar, e a filosofia política não pode 

prescindir de elo com o mundo e de forte compromisso com a evolução. Muitas vezes 

não contextualizamos nosso pensamento, embasando-o com o desenho do mundo 

capitalista avançado e, assim, mantemos a tradição de interpretar que tudo o que se 

refere ao geral, ao “universal” está de posse do mundo evoluído, do Primeiro Mundo. 

O que em nossa modernidade capitalista, não há necessidade do indivíduo ser decente 

para que a vida social continue funcionando, pois não conseguimos conectar o 

interesse privado e o benefício público. “O que temos, aqui, é a virtude privada e o 

vício público” (RIBEIRO, 206:159). 
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O Brasil tem dificuldade para vivenciar a república, fato que se retrata pelos 

exageros de posicionamentos a favor e / ou contra algo ou alguém. Os exageros, como 

já comentado, também se refletem na celebração do mundo ameno e prazeroso do lar 

ou do indivíduo. E nós brasileiros, assim, vamos nos construindo e nos concebendo 

como indivíduos dotados de grandes qualidades e cidadãos, bem como governantes, 

carregados de enormes defeitos, cujos atos políticos pouco decentes são relevados, 

porque há consenso de que nessa área há carência total de decência. O homem, dessa 

forma, bem como sua ação, é validado, em termos de decência, por sua vida privada. 

A nossa relação, portanto com o Primeiro Mundo, não pode ser fundamentada 

pela cópia, pela catarse, pela ilusão sem crítica, e assim nos “livramos” da nossa 

própria realidade, de nossa própria responsabilidade. Contrariamente ao mural de 

Mario Gruber na Estação Sé do Metrô que tem por título: “Como sempre esteve, o 

amanhã está em nossas mãos”. O pensamento na filosofia política não pode se basear 

apenas no aspecto do vir a ser, tem que partir do princípio que o porvir só se 

concretizará mediante ação do indivíduo / cidadão, hoje e sempre. 

 

Teoria 

Renato Janine Ribeiro busca outros autores para a construção e compreensão 

de teorias que buscam fundamentar o entendimento da cultura de nossa sociedade. 

Reforça-se que com relação aos autores destacados na obra, como referências, a 

inclusão de suas datas de nascimento e morte tem por objetivo localização, no tempo, 

a manifestação de ideias que embasaram as reflexões de Janine. 

Dentre outros assuntos, discute-se questão do interpretar filosófico e, baseado 

em Karl Marx (1818-1883) – Dezoito Brumário de Luís Bonaparte e O Capital –, deixa 

claro que toda e qualquer interpretação é insuficiente para conter todo o significado 

de um pensamento / raciocínio, mesmo que isenta de vícios e dotada de visão correta. 

Para os dois autores, fica clara a insuficiência do interpretar. Toda interpretação 

pressupõe compromisso com o que se caracteriza como pensamento de origem, 

compromisso com uma base sólida e com a legitimidade de ação. De modo geral, os 

vícios do interpretar, portanto, são os mesmos atribuídos à retórica, a ausência de 
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fundamentação e a “proliferação sofisticada das palavras ou a vertigem de um 

interpretar sem âncora” (RIBEIRO, 2006:34). 

Torna-se claro e evidente o compromisso do pensar com a ação e, portanto, 

uma teoria contundente sempre busca romper com o estabelecido, caso contrário, não 

haveria necessidade de sua existência, discussão e busca. Com intenção de modificar 

“as coisas do mundo”, a vigência, de forma efetiva e sistemática, e para tal, propor um 

projeto utópico que, entretanto, certamente se transformará em “delírio” / em “forma 

de loucura”, caso não tenha a ação como objetivo imprescindível de sua aplicação, no 

sentido da mudança, da evolução – Ludwig Feuerbach (1804-1872) também é citado 

por Janine, pois afirmava que além de pensar e interpretar o mundo de várias 

maneiras, os filósofos deveriam começar a se preocupar, também, em mudar o 

mundo.  

A teoria política que visa tão somente formatar uma sociedade ou um Estado – 

sem o compromisso de o diálogo com seus componentes ou cidadãos – comete os 

maiores erros sociais e políticos. A crítica é feita à insuficiência da interpretação, não à 

interpretação em si. 

“O erro da maior parte dos teóricos modernos da política 

está em formatar uma sociedade ou um Estado, e não 

perguntar por que as pessoas ficam neles, por que obedecem as 

suas ordens, só que convivem umas com as outras. O Estado 

desenvolvido funciona quase por inércia, no jogo dessa 

transcrição do egoísmo individual em bem público” (RIBEIRO, 

2006:166).  

Alerta, entretanto que quando o bem é pensado desmedidamente, corre-se o 

risco de potencializar o mal. 

O autor aponta Marx, também, como criador de meios que facilitam o 

entendimento sobre o que um discurso contém em suas entrelinhas – de forma quase 

camuflada que implica no conhecimento da hermenêutica (estudo do significado das 

palavras) – por meio de sua crítica da ideologia. É preciso ir além do jogo de palavras, ir 

em direção à ação. 
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No sentido de entender a questão da dominação dos homens e respectivo 

consentimento, é trazida Hannah Arendt (1906-1975) – A invenção na ação humana – 

que chama a atenção para o risco causado pelo embaralhamento das ideias com 

relação ao mundo da práxis (interação humana) e o da fabricação (mundo das ideias), 

no qual trabalhamos com as coisas. Dar ordens e mandar no ser humano requer o seu 

consentimento, sua aceitação (mesmo que camuflada), e para tal são necessários, em 

contrapartida, negociação e compromisso, ou seja, o outro sendo reconhecido como 

igual e, portanto, o lidar com a não passividade. Enfrenta-se a imprevisibilidade do 

aleatório, do residual, mas jamais a da liberdade do outro.  

Thomas Hobbes (1588-1679) –  Levitã –  que escreveu sobre política quando 

estava impedido de praticá-la, tal qual Maquiavel, afirmava que os homens não se 

aprazem pela companhia uns dos outros, e que quando não existe um poder capaz de 

manter a todos em posição de respeito,  reafirma-se e reforça-se o fato de que 

nenhuma forma de poder pode existir sem que haja algum consentimento do 

“dominado”. Charles de Montesquieu (1689-1755) – O espírito das leis – também foi 

da opinião de não ser possível dominação de caráter político sem uma conexão afetiva, 

tanto nos regimes monárquico, republicano ou déspota. Sempre será necessário o aval 

daqueles que obedecem ao governo. Montesquieu fala de república e Janine fala de 

democracia, porém interpreta os dois conceitos distintos, mas que na prática assumem 

a tendência de aproximação sendo que “as democracias são republicanas de fato, ao 

passo que as repúblicas dignas de seu nome são necessariamente democráticas” 

(RIBEIRO, 2006:173). 

O olhar crítico é fundamental nas abordagens de todo e qualquer aspecto 

relacionadas ao universo. Nesse sentido Janine busca Immanuel Kant (1724-1804) e 

ressalta, entretanto, que se faz indispensável diferenciar a crítica em sua época e a de 

nossos dias. A crítica de Kant não considerava o preconceito e a superstição. Hoje, a 

supertição prevalece sobre o preconceito e a razão é vista como algo repressor, pois 

julga, e que para nós brasileiros, seu abrigo é o poder judiciário. 

Com relação mais especificamente à sociedade brasileira, Ribeiro busca Doris 

Sommer que discute a busca de nossas raízes em O guarani de José de Alencar, e 

contrapõe nossas falhas e problemas de enfrentamento de nossa realidade, conforme 

já discutido no item Cultura e sociedade. Silviano Santiago (1936-), também, toma 
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Iracema para discutir o papel da mulher brasileira ainda pouco definido em nossa 

sociedade.  

O nosso parentesco com a sociedade americana é abordada por Richard Sennet 

(1943-) – O declínio do homem público – que aponta a perda da noção do espaço 

público, em seu sentido amplo, onde não mais se discute as políticas gerais, como 

também sua dissolução em universo de pequenos interesses de setor, bem como 

locais / individuais. E Nestor Canclini, (1939-) – Do público ao privado: a 

americanização dos espectadores – faz ponderações que nos coloca como 

contaminados pela maneira de como a sociedade norteamericana encara e reage à 

política com postura passiva de mero espectador. 

Tanto Marilena Chauí (1941-) – Raízes teológicas do populismo no Brasil: 

teocracia dos dominantes, messianismo dos dominados –, como José Murillo Carvalho 

(1939-) – Naturalização das relações sociais: o real e o imaginário –, são convictos de 

que, para os brasileiros, o maior elemento de orgulho é a natureza e, de vergonha, é a 

sociedade. Este fato é demonstrado, também, pela Bandeira Brasileira que esquece a 

história e enaltece o simbolismo natural da fauna e da flora. 

Francisco Weffort  (1937-) externa sua visão sobre a nossa sociedade, quando 

promove uma comparação entre as histórias do Brasil e da Argentina, em que os 

argentinos veem o seu presente como continuidade natural de seu passado, e os 

brasileiros congelaram sua história, que consequentemente não exala nem inspira 

ação.  

Vivemos, pois de ilusão, do eterno recomeço. Nunca fizemos balanço para 

ajustar contas com a escravidão nem com a injustiça perversa. Não nos propomos a 

reconhecer nossas reais raízes. O individualismo se retrata, inclusive, em nosso 

competitivo “Universo” universitário. O que se reflete no intelectual, a que se refere 

Russel Jacoby, que deslocado para os campi universitários e para os subúrbios, torna-

se “lobista” de si próprio, perdendo a ação no espaço público, em amplo sentido.  

Nessa linha, Christopher Lasch (1932-) critica o “caráter narcisista” de cultura 

contemporânea, como um todo, baseada no individualismo, instituindo o não-público, 

contaminado pelas reivindicações de grupos que demonstram acintosamente a 

homogeneidade de seus integrantes. E Roberto DaMatta (1936-) em seu livro A casa e 
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a rua, discursa sobre a despolitização aguda do Brasil, nas últimas décadas, por meio 

da qual a praça se perverte em rua, e o espaço público da praça se transforma em 

passagem. 

“A rua é um lugar de passagem, em que a permanência 

ocorre por exceção; já a praça é um lugar de reunião, e, mais 

que isso – quando se chama ágora, com os gregos ou com seus 

herdeiros modernos –, de decisão. Substituir a praça pela rua é 

renunciar ao lugar público como espaço de decisão, e convertê-

lo em território de sociabilidades mais fugazes – em logradouro 

público (circulação pública).... a ágora está indo embora... “ 

(RIBEIRO, 2006:141). 

 

Projeto 

Partindo de abordagens e reflexões de Renato Janine Ribeiro relativas à cultura 

de nossa sociedade e ao projeto da própria sociedade, propomo-nos tecer 

comentários sobre relações entre algumas características explicitadas pelo autor com 

relação ao assunto e situações por nós vivenciadas no processo de projeto de 

arquitetura e urbanismo, especialmente no tocante à compreensão e leitura da 

arquitetura, quer sob o olhar do arquiteto, quanto do cliente. 

Se considerarmos as questões que envolvem o real e o dispensável, ou o 

“substantivo” e o “adjetivo” em uma sociedade que é ativa enquanto economia e 

passiva enquanto vida social, em que podemos identificar, por um lado, a postura do 

verdadeiro arquiteto no sentido da busca – por meio do projeto – das melhores 

soluções, do sonho, tendo sempre como fundamento a realidade, o “substantivo” – o 

lugar, o contexto, o embasamento teórico, as áreas de transição entre o público e o 

privado, o cliente como ser humano e social e sua possibilidade de evolução, 

programa, ambientação, atmosfera do espaço, tecnologia, construção, custos etc. – 

diante do cliente leigo em arquitetura, impregnado pelo contexto imposto pela mídia, 

segundo o qual o aparentar é mais importante que o ser, usando o espaço como 

elemento de referência de seu status social / econômico, como elemento do conjunto 

de aparências enganosas, e do egoísmo dos universos privados. 
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Vamos, assim, pervertendo a arquitetura no sentido de que sua qualidade vai 

se impregnando de “tonalidades” diferenciadoras entre abastados e pobres, entre os 

cidadãos importantes e em ascensão e os desqualificados. Seguindo o traço cultural 

segundo o qual, no processo evolutivo, os indivíduos em ascensão econômica são 

tendentes a esquecer do próprio passado e a abraçar de maneira infantil os simulacros 

da “atualidade adjetiva” dos frisos, terraços gourmet, suítes. Essa tendência pode ser 

constatada na maior parte dos edifícios comerciais e de serviços que se apresentam 

como inteligentes e sustentáveis, mas que demonstram incompreensões do que seja 

boa arquitetura, por exemplo, vedos (fechamentos) de alto custo que só permitem 

uso, junto às faces mais ensolaradas, pelo consumo exagerado de ar condicionado.  

O respeito à paisagem urbana como pressuposto na concepção dos grandes 

projetos das corporações / incorporações, de maneira geral, constitui-se em item não 

contemplado, e o lucro comparece como elemento mais cobiçado da trilogia dinheiro, 

sucesso e admirável reconhecimento diferenciado. 

No processo da construção, o reconhecimento das responsabilidades pelas 

empresas é difícil, pois novamente o lucro comanda o processo, e quase tudo se 

constrói sem a preocupação com a durabilidade e com o cumprimento das garantias. 

Mais uma vez prevalece a aparência sobre a qualidade. Isso também reflete a baixa 

pesquisa em tecnologia da construção e o emprego de mão de obra não qualificada. 

Tudo isso acontece e é demonstrado no desenho da cidade que evidencia 

explicitamente o antagonismo entre a sociedade e o social, entre o público e o privado 

no amplo sentido, entre a ação efetiva e a manutenção / perpetuação do “status quo”, 

da vigência.  

Para que o processo se desenvolva, é importante que a argumentação do 

profissional seja explicitada, de maneira simples, sincera e consistente ao cliente, de 

forma que o diálogo entre as partes se estabeleça e seja constante durante todo o 

processo. Do projeto à construção, da mudança à pós-ocupação. 

É preciso que o profissional arquiteto procure conhecer e respeitar os futuros 

usuários do espaço a ser proposto, compreender suas aspirações, condições e sonhos 

para que o diálogo sincero (e sem vaidade) se processe para a criação de abrigos 

eficientes e belos. O arquiteto, partindo dos desejos do cliente, deve buscar 
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atmosferas espaciais que possibilitem plenamente a “morada” em futuro próximo, 

mas também e principalmente, lugares que despertem afetividade e evolução. Deve-

se, em oposição ao que acontece em nossos dias, não permitir que o contato, a 

responsabilidade e a palavra sejam substituídos pelo contrato. 

“Lidar com o outro é tratar com quem nunca conhecemos 

em seu íntimo, mas somente pela mostra externa; eis o que 

frustra, quando se tem o anseio do absoluto; e este é o desafio 

para quem mora em nosso mundo – saber que só criamos 

relações, só respeitamos o outro, quando aprendemos a 

conviver, isto é, a viver no relativo” ((RIBEIRO, 2006:100).  

Temos, entretanto, grande dificuldade de entender e compartilhar a ética da 

responsabilidade, de entender a ação política além de sua redução em ato imoral ou 

amoral. Certamente há uma ética da política que se traduz em ética da 

responsabilidade. 

E a ética das incorporadoras? 

A ética da responsabilidade, entretanto, demonstra a intenção no momento do 

ato de agir, porém a ação, sua parte intrínseca, vai expressar seus resultados no 

tempo, do curto ao longo prazo. É-se tão responsável pela ação como pelo seu 

resultado, no tempo. O olhar crítico deve permanecer presente desde a criação ao 

distanciamento reflexivo com relação ao resultado de sua implantação. 

Cabe-nos, como profissionais, a aplicação do olhar crítico quanto às nossas 

ações, nosso conhecimento, conceitos, valores, bem como, quanto à ética e à política 

na ação do projeto e na ação da nossa vida. Cabe-nos, também, ponderar sobre a 

experiência positiva da perda, que com frequência acontece entre a e etapa de criação 

e do projeto, e a crítica à obra construída. Entre nós brasileiros, na maior parte das 

vezes, o objeto construído representa somente o que sobrou de uma ideia, de um 

sonho, de um projeto. 

O projeto de arquitetura, tal com o produzir arte, filosofia, literatura tem uma 

sublime relação com o sonho e com a ação. Nesse processo unimos a utopia do sonho 

e a responsabilidade da ação que se materializa pela construção. O pensar e o fazer 
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que reúnem o passado, o presente e a possibilidade de futuro, sempre considerando o 

ser humano e o objeto, o usuário e objeto arquitetônico, em constante autocrítica ao 

contexto. 

“Sonhar o novo: por que não?” .... no sentido de tomar distância do usual para 

procurar o inusitado” (RIBEIRO, 2006:14).  O inovar. O prazer da criação embasada. Em 

contraposição, o arquiteto que não cria, materializa cópia de modelos sem 

compreensão do contexto de origem e, portanto, sem apropriação / tradução para o 

outro contexto específico.  

O arquiteto e o ato imprescindível “do se debruçar no projeto” – situação em 

que o empenho é fundamental para um melhor resultado – contrapõem-se à nossa 

“dificuldade brasileira em lidar com o trabalho, com a demora, dilação (adiamento), 

frustração, em suma, com o tempo; ou ainda, com o outro, com o social” (RIBEIRO, 

2006:99).  

O projeto arquitetônico, como toda manifestação artística tem um caráter 

político, pois demonstra ideais, anseios, posturas, expressão, intenções inclusive de 

diálogo / comunicação com o usuário e com o observador, espectador. É político por 

essência, não sendo necessário engajamento de cunho partidário. A sinceridade do 

projeto, sua transparência ética, sua pertinência com relação ao entorno, à tecnologia, 

à geografia do lugar desbancam os simulacros da etiqueta, da aparência, da imagem 

enganosa e da arquitetura de “grife”. 

Entre nós multiplicam-se os vícios privados, nitidamente refletidos em nossos 

espaços públicos, em que a expressão “público” não mais significa de propriedade de 

todos, e sim terra de ninguém. Cada um cuida de seu espaço particular e não se 

preocupa com o espaço público. Finge que não o vê, como se fosse algo que não 

existisse. 

“Cada vez mais, os vícios privados estão-se multiplicando, 

em vez de engendrar benefícios públicos. ... os interesses são 

tão prosaicos que acabam liquidando aquele mínimo de poesia, 

seja ela lírica, seja ela épica, seja ainda dramática, que é 

necessário para termos elos sociais”  
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(RIBEIRO, 2006:189). 

No percurso da criação é preciso buscar novos caminhos, novas possibilidades, 

novas invenções sem o ranço do preconceito, do modismo, do simulacro, pois: 

“Não existem mais regras pré-definidas sobre como agir 

na profissão, no amor, nos tratos e contratos que firmamos, e 

que, sendo cumpridas, assegurariam o sucesso, ou pelo menos 

a certeza moral de haver agido bem. Precisamos, 

constantemente, inventar novas formas de ação e de 

associação. Deparamo-nos, vezes sem número, com a 

dificuldade, o imprevisto, o fracasso”  (RIBEIRO, 2006:216). 

 

Conclusão 

Renato Janine Ribeiro com linguagem rica, precisa e contundente e, ao mesmo 

tempo poética, simples e inteligível, escreve seu livro “A sociedade contra o social: o 

alto custo da vida pública no Brasil”, de modo a nos conduzir à reflexão sobre o nosso 

País, sobre a política e a nossa sociedade, sobre a nossa vida e o nosso proceder 

público como cidadão e ser político. Deixa claro que a maioria de nós não se manifesta 

contra o projeto construído de nossa sociedade, baseado prioritariamente na 

economia, sob a influência da mídia que camufla os valores reais em prol dos 

simulacros da aparência, do poder e do sucesso, e que menospreza deliberadamente o 

que se conota por “social”, ou seja, o setor considerado improdutivo, passivo. O mal 

necessário da sociedade ativa. 

Mostra-nos que não nos vemos como cidadãos partícipes das decisões do País, 

imbuídos verdadeiramente do sonho embasado, do aprimoramento, da evolução, 

elementos indispensáveis à construção de um futuro melhor para todos. Ainda não 

consideramos adequadamente a Ética da Responsabilidade em nossa vida, como base 

de discurso verdadeiro da participação cidadã individual, social e política.  

A Ética da Responsabilidade que deve transcender a política e orientar a ação 

de cada indivíduo no processo da própria vida, de forma que esse procedimento se 

torne regra geral através de seu exercício pleno e natural, impregnado de olhar crítico, 
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de aprendizagem e da prática da “abertura pessoal” em todos os sentidos, ou seja, o 

viver a vida como uma sequência ininterrupta de atos políticos. 

Tendo em vista essa radiografia política do Brasil, torna-se mais compreensível 

– porém não aceitável – a relação arquiteto–urbanista e o cliente totalmente 

embebido pelas aparências, pelas grifes, modismos, pela busca fatal do sucesso e, 

portanto, passivo com relação à injustiça social politicamente imposta. O projeto de 

sociedade modela, com exceções, os projetos de arquitetura e urbanismo tendo por 

testemunha a metrópole contemporânea do terceiro mundo que expõe como motivo 

de orgulho e “progresso” áreas habitadas e/ou usadas por grupos com alto poder 

aquisitivo, dotadas de boa infraestrutura, arquitetura à la clássica ou “visagista”,  com 

adequados equipamentos e mobiliário urbanos, bom policiamento, e, esconde e finge 

que não vê as únicas possíveis apropriações e ocupações de território feitas pelos 

cidadãos de quase nenhum poder aquisitivo: cortiços, ocupações clandestinas das 

favelas, dos mananciais e das áreas de risco. Enfim, os territórios ocupados pela 

subvida, pela subcidadania. A injustiça social, entretanto, mesmo com toda 

camuflagem se revela pelo abismo entre as vidas e os poderes aquisitivos de “seus 

cidadãos”. 

 

Referências bibliográficas do livro “Sociedade contra o social – o alto custo da 

vida pública no Brasil” de Renato Janine Ribeiro 

ATTIÊ JÚNIOR, Alfredo. Tópica das paixões e estilo Moralista. Tese de doutorado defendida no 

programa de Filosofia da Universidade de São Paulo, 2000. 

BORGES, José Luís. El simulacro in El hacedor. Buenos Aires: Emecê, 1960. 

BORNHEIM, Gerd A. A invenção do Novo in Adauto Novaes (org), Tempo e história. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1992. 

BOSI, Ecléa. Memória e sociedade. Lembranças de velhos. São Paulo: EDUSP, 1987. 

BURKE, Edmund. Reflections on the revolutions in France. Harmondsworth: Penguin, 1970. 

CALLADO, Antonio. Folha de São Paulo, 3/07/1993:4. 

CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadãos – conflitos multiculturais da globalização. 

Rio de janeiro: UFRJ, 1995. 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

296 

 

CHAUÍ, Marilena. Raízes teológicas do populismo no Brasil: teocracia dos dominantes, 

messianismo dos dominados, in Evelina Dagnino (org.) Anos 90 – política e sociedade no 

Brasil. São Paulo; brasiliense, 1994. 

COHN, Gabriel. O Brasil é o país da impunidade? Folha de São Paulo, 31/07/1003:1-3. 

DAMATTA, Roberto. A casa e a rua. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.    

                                Carnavais, malandros e heróis. Para uma sociologia do dilema brasileiro. 

Rio de Janeiro: Rocco, 1997.  

ELIAS, Norbert. La societé de cour. Paris: Flammarion, 1985. 

FAUSTINO, Mário. Poesia de Mário Faustino. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1966.  

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1973. 

HOBBES, Thomas. Leviatã. São Paulo: Abril, 1974. 

                            Do cidadão. São Paulo: Martina Fontes, 1992. 

JACOBY, Russel. Os últimos intelectuais. São Paulo: Trajetória Cultural; EDUSP. 

JEANSON, Francis. Sartre par lui même. Paris: Seuil, 1995. 

LEFORT, Claude. Machiavel – Le travail de l’oeuvre. Paris: Gallimard, 1972. 

LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

MANDEVILLE, Bernard. The fable of the bees. Harmondsworth: Penguin, 1970. 

MAQUIAVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 

MARLOWE, Christopher. The jew of Malta in Complete plays. Harmondsworth: Penguin, 1980. 

MARTINEZ, Tomás. Santa Evita. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. 

MARX, Karl. Dezoito Brumário de Luís Bonaparte. São Paulo: Escriba, 1968. 

                   O Capital. Vol. 1. www.marxists.org/archive/marx/works/index.htm. 

MATOS, Olgária. Os arcanos do inteiramente outro. São Paulo; Brasiliense, 1985. 

MELLO E SOUZA, Gilda de. O espírito das roupas. São Paulo; Companhia das Letras, 1987. 

MONTESQUIEU, Charles de. O espírito das leis. São Paulo: Martins Fontes, 1993. 

RIBEIRO, Renato Janine. A etiqueta no antigo regime. São Paulo; Brasiliense, 1999. 

________. A última razão dos reis. São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 

________. Ao leitor sem medo – Hobbes escrevendo contra o seu tempo. São Paulo: 

Brasiliense, 1999. 

http://www.marxists.org/archive/marx/works/index.htm


CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

297 

 

________. A glória in Adauto Novaes (org). Os sentidos da paixão. São Paulo, Companhia das 

letras, 1987. 

________. A política de Don Juan, in A sedução e suas máscaras. Ensaios sobre Don Juan. São 

Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

________.  Introdução: a política teatral. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 

________.  O entusiasmo, o teatro e a revolução in Adauto Novaes (org). Tempo e história. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1992. 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Contrato social. São Paulo: Nova Cultural, 1999.  

________. Discurso sobre as origens e os fundamentos da desigualdade entre os homens. 

São Paulo: Nova Cultural, 1999. 

________. Ensaio sobre a origem das línguas. São Paulo: Nova Cultural, 1999. 

SANTOS, Antonio Carlos. A política negada: poder e corrupção em Montesquieu. Dissertação 

de Mestrado apresentada no programa de pós-graduação em Filosofia Na Universidade de São 

Paulo, 1997. 

SARTRE, Jean-Paul. As mãos sujas. Lisboa: Europa/América, 1972. 

SENNET, Richard. O declínio do homem público. São Paulo: Companhia das Letras, 1988. 

SHKESPEARE, William. Hamlet. São Paulo: Abril, 1978. 

SKINNER, Quentin. Maquiavel. São Paulo: Brasiliense, 1988. 

SOMMER, Doris. Foundamental Fictions. Berkeley: Universidade da Califórnia, 1991. 

STENDHAL, Henri-Marie Beyle. O vermelho e o negro. São Paulo; Abril, 1969. 

Tocqueville, Alexis de. O antigo regime e a revolução. Brasília; UNB, 1982. 

VELHO, Gilberto. A vitória de Collor: uma análise antropológica in novos estudos Cebrap, 

26/03/1990:44-47. 

WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo Pioneira, 1983. 

 

 

 

 

 

 
  



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

298 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roberto Damatta | O projeto de nação versus 
hierarquias sociais – a dualidade da sociedade 
brasileira 
Victoriano Pedrassa Neto 

  



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

299 

 

Resumo 

Este artigo pretende estudar, a partir das questões relativas à pesquisa: Cultura 

e Sociedade, Teoria e Projeto, as idéias propostas por Roberto DaMatta em seu livro 

“Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro” no que diz 

respeito aos sistemas de valores e ideologias dominantes que estruturam a sociedade 

brasileira. 

O trabalho de Roberto da Matta procura identificar e estudar não o que há de 

histórico e datado, mas o que uma sociedade acredita ser seu motor, sua força 

dominante, dessa forma o autor estuda, as ideologias, os rituais, o cotidiano e sistemas 

de valores que definem e dão caráter à sociedade brasileira.  

O tema central de Carnavais, malandros e heróis gira em torno do dilema entre 

os aspectos autoritários, violentos e hierarquizantes da sociedade brasileira e a busca 

por um mundo igualitário, democrático e menos violento dessa sociedade 

O carnaval, seus malandros e heróis são criações de uma sociedade 

hierarquizada que reflete seus problemas e dilemas básicos. Já o “mito” e o “rito” 

seriam, dramatizações ou maneiras de chamar a atenção para alguns aspectos da 

realidade social brasileira. 

Palavras-chave: sociedade, rito, mito, rua, casa, indivíduo, pessoa, hierarquia.                               
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Introdução 

Neste trabalho será exposto as idéias e análises propostas por Roberto 

DaMatta com relação aos temas foco de pesquisa: Cultura e Sociedade, Teoria e 

Projeto e que, por fim, podem auxiliar a compreender, a partir dos rituais e mitos 

particulares ao Brasil, suas ideologias, hierarquias e o projeto de sociedade que, 

conseqüentemente, molda e caracteriza os padrões de comportamento social 

brasileiro. 

“Carnavais, malandros e heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro”, foi 

lançado em 1979 e escrito durante a ditadura militar, um período onde as análises 

sobre o Brasil continham necessariamente as questões relativas às classes sociais e a 

luta de classes, o livro toma como base os rituais, os mitos e padrões de 

comportamento que fazem da sociedade brasileira o que ela é. Desta forma, no Brasil 

o sistema se apresenta estruturado sobre uma ética dupla, pois incorpora os ideais 

liberais de igualdade, fraternidade e liberdade que surgiram com a Revolução Francesa 

e a Independência dos Estados Unidos, mas mantém seu esqueleto hierarquizante, 

cunhado nas relações pessoais, patronagem e relações de compadrio, dividindo-a em 

dois pólos, caracterizando o que é denominado pelo autor como o dilema brasileiro. 

 

Cultura e Sociedade 

Para DaMatta (1990), a sociedade brasileira é caracterizada ao menos por três 

dimensões distintas, a primeira é a existência de uma ordem formal baseada em 

posições sociais definidas, onde “cada um sabe seu lugar”, ou seja, uma ordem 

baseada em relações pessoais, família, apadrinhamentos, patronagens, etc.; a segunda 

é a constatação de uma ordem impessoal, hierarquizada, igualitária e oposta ao 

universo das relações pessoais, de seus direitos e privilégios, uma ordem onde as leis 

impessoais funcionam como instrumentos de opressão e controle ,  finalmente, a 

terceira dimensão que é mundo do sagrado, onde todos são iguais como filhos de 

Deus, conciliando a todos, ao mesmo tempo em que permanecem as estruturas 

hierárquicas exigidas pela própria instituição da Igreja.  O autor sugere um “triângulo 

ritual brasileiro” onde as esferas - Estado Nacional (Forças Armadas), Igreja e Povo 

(massa, sociedade civil) – remetem a um grupo ou categoria ou categoria social, 
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demonstrando um ciclo que vai do Estado ao povo em uma forma organizada típica de 

um sistema preocupado com “cada macaco no seu galho” e o “cada qual no seu lugar”. 

Para parte do seu estudo, o autor toma o Carnaval (ritual de inversão) e o Dia da Pátria 

(ritual de reforço) por constituírem-se nos dos dois rituais de maior duração no Brasil, 

sendo somente comparáveis ao rito da Semana Santa (ritual de neutralização).  

“Os ritos seriam momentos especiais construídos pela 

sociedade. São situações que surgem sobre a égide e o controle 

do sistema social, sendo por ele programadas” (DAMATTA, 

1990, p.59).  Sendo assim, os ritos não seriam momentos 

diferentes do mundo cotidiano, mas combinações desses 

momentos e modos de salientar aspectos do mundo diário, das 

relações sociais. O ritual seria a colocação desses aspectos em 

foco “(...) O rito, como o mito, consegue colocar em close-up as 

coisas do mundo social.” (DAMATTA, 1990, p. 64). 

 O dia da pátria acentua a estrutura no seu ponto central (durante o momento 

solene do desfile ou da parada) e traz à tona a hierarquia, celebrada de modo aberto e 

manifesto que é parte do sistema social brasileiro salientado por símbolos como a 

bandeira nacional, as cores nacionais, o hino nacional, etc. este por fim, seria um ritual 

de reforço. Por outro lado, o Carnaval é um momento de communitas  (momento de 

festa, alegria, geralmente marcada por um rito) é um momento de alegria, “uma festa 

popular”, onde o povo é o protagonista, uma celebração da vida em oposição à morte, 

da alegria em oposição à tristeza,  mas que serve – nas condições da organização social 

da sociedade brasileira, dividida em classes e segmentos – para manter a hierarquia e 

posição das classes, pois enfatiza uma dissolução nos papéis e posições sociais ao 

invertê-los durante seu decorrer havendo, entretanto, uma retomada dos papéis e 

posições sociais ao final do rito, sendo assim o carnaval caracteriza-se como um ritual 

de inversão. Já a procissão, praticada na Semana Santa, teria características 

conciliadoras (ritual de neutralização): 

 “seu núcleo é formado por pessoas que carregam a 

imagem do santo, e tais pessoas estão rigidamente 

hierarquizadas: são as autoridades eclesiásticas, civis e 
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militares. Entretanto o núcleo é formado e seguido por um 

conjunto desordenado de todos os tipos sociais. (...) Ela une as 

autoridades ao povo. (...) esse parece ser um ponto importante, 

pois no desfile militar as autoridades estão fixas (...) ao passo 

que nas procissões a mediação entre o povo e o santo é 

realizada pelas autoridades. No desfile carnavalesco, por outro 

lado, o povo e as autoridades assistem a um desfile do próprio 

povo mascarado, encarnando no momento ritual seu poder 

simbólico, já que o povo desfila como parte de uma realeza.” 

(DAMATTA, 1990, p. 53/54) 

 

O autor compara as ideologias dominantes (e abrangentes) ou sistemas de 

valores desses rituais com o intuito de perceber o sistema e analisá-lo a partir de suas 

linhas mestras. Para isso o autor utiliza a comparação por meio de contrastes e 

contradições, procurando identificar não o semelhante (evitando o lugar comum da 

chamada “realidade latino-americana”), mas o contrário e o que torna a sociedade 

brasileira diferente. Sendo assim, esses três rituais tipicamente brasileiros, assim como 

seus atores – o Caxias, o malandro e renunciador são analisados e comparados à 

rituais de mesma temática, porém praticados em países como os Estados Unidos e a 

Índia, de forma diferente e que evidenciam através de seus deslocamentos e inversões 

as características da sociedade brasileira.  

 

“(...) Tal como ocorre com autores teatrais, a sociedade 

também determina seus atores. Ela não inventa somente a 

peça e o enredo, o cenário e o palco (...). De modo que, ao 

estudarmos a dramatização (que é, como sabemos, um modo 

coletivo de expressão), estudamos conjuntamente os papéis 

sociais e os atores. (...) Ao falarmos de certos padrões de 

comportamento social, de certos mecanismos específicos 

usados e abusados por uma sociedade, estamos – implícita ou 

explicitamente – falando dos atores que vivem tais padrões ou 
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que estão submetidos a certas linhas de força vigentes nesta 

sociedade” (DAMATTA, 1990, p.207/208) 

 

Segundo o autor há um triângulo de dramatizações, todas essenciais na 

definição da identidade social brasileira. Desta forma, pode-se então “ser a um só 

tempo e simultaneamente o branco colonizador e civilizador, o preto escravo que 

corporifica a forma mais vil de exploração do trabalho – a escravidão – finalmente, o 

índio, dono original da terra, marcado por seu amor à liberdade e à natureza. E, além 

disso, somos – além da ideologia das três raças (...) soldados, fiéis e foliões.” 

(DAMATTA, 1990, p.214) 

Carnavais = Foliões = Inversões = Índios 

Paradas = Soldados = Brancos (ou superiores) 

Procissões = Fiéis = Negros (ou inferiores) 

Além dos três dramas e categorias vistas teríamos também figuras 

paradigmáticas (heróis) que correspondem a cada vértice do triângulo: 

Carnavais = Malandros = seres marginais e/ou liminais. 

Paradas = Caxias = autoridades = leis = “quadrados”. 

Procissões = Santo = Romeiros = Peregrinos = Renunciadores.  

Os heróis do Carnaval seriam os marginais de todos os tipos, seja porque estão 

situados fora de espaço e tempo, como gregos, romanos, aristocratas, havaianas, 

baianas, chineses, etc., reunidos todos em uma categoria social: o Malandro. Não 

porque seus mundos são permeados por malandragens, mas porque do asfalto da 

avenida, em ritmo de samba e verão brasileiros eles estão completamente deslocados. 

“O Malandro é um ser deslocado das regras formais, fatalmente excluído do mercado 

de trabalho, aliás, definido por nós como totalmente avesso ao trabalho e 

individualizado pelo modo de andar, falar e vestir-se.” (DAMATTA, 1990, p.216) 

O personagem oposto ao malandro é o ator das Paradas Militares e dos rituais 

da ordem: o Caxias. Seu nome derivado do venerável patrono do Exército, o Duque de 
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Caxias. “Trata-se de uma outra “leitura” do mundo, definindo-o por suas regras, leis, 

decretos regulamentos, portarias e regimentos, isto é, pela presença nítida e poderosa 

da totalidade materializada na lei e na regra.” (DAMATTA, 1990, p. 216) 

Desta forma, enquanto o Caxias reforça a ordem social e deseja mantê-la como 

ela é, e o malandro, enquanto personagem intersticial, não deseja modificá-la, o 

renunciador deseja realmente outra realidade. O renunciador reza e caminha, 

buscando a “terra da promissão”, onde os homens finalmente poderão realizar seus 

ideais de justiça e paz social. 

 “O renunciador promete um mundo novo, um universo social alternativo, 

como fez Antônio Conselheiro e, em escala menor, (...) como Lampião e outros. (...) 

Diria então que o renunciador é o verdadeiro revolucionário num universo social 

hierarquizante, como o caso do sistema brasileiro” (DAMATTA, 1990, p.218) 

O campo social do Caxias é o da ordem e da preocupação com a defesa e 

implementações de regras sociais, um Caxias muito convicto de sua posição de amigo 

e fazedor de leis pode tornar-se seu “fiel e cego seguidor”, o cidadão que pode vir a ser 

ingênuo e quadrado e transformar-se em um “otário completo”, ou seja, o homem 

comum e crédulo constituindo-se da eterna vítima dos malandros. “O Caxias não é um 

tipo social simples, mas antes encarna aquela complexa combinação de seguidor de 

leis competência burocrática, lealdade absoluta, patriotismo honesto e crédulo, tudo 

isso junto com o desejo de ver o Brasil melhorado e modificado.” (DAMATTA, 1990, 

p.220) 

O Malandro cobre um espaço social complexo onde se encontra desde um 

simples gesto de sagacidade (e que pode ser feito por qualquer pessoa) até o 

profissional dos pequenos golpes e delitos, ou seja, o campo do malandro vai da 

malandragem aprovada e vista pela sociedade brasileira como esperteza e vivacidade 

ao ponto mais extremo do gesto francamente desonesto.  “É quando o malandro corre 

o risco de deixar de viver do jeito e do expediente para viver dos golpes, virando então 

um autêntico marginal ou bandido.” (DAMATTA, 1990, p. 221) 

Por fim o renunciador determina uma posição extrema, uma espécie de ponto 

sem retorno ideal no sistema. Desta forma, é muito comum observar a concepção do 

renunciador como uma obra do destino, quando alguém decide sair da ordem por 
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algum motivo trágico, especial, que lhe abre as portas para a marginalidade e muda 

sua orientação deste para um outro mundo. “Há, pois, uma relação íntima entre o 

renunciador, o peregrino, o romeiro e o fiel, já que todos em escala grandiosa ou 

medíocre, por meio de sua própria vontade e porque foram marcados pelo destino, 

recusam a sociedade e fogem dela, focando sua atenção e energias para “outro” 

mundo.” (DAMATTA, 1990, p.221) 

“Pode-se então dizer que o risco do Caxias é entrar 

totalmente na ordem e, reificando-a, perder a consciência de 

que leis, atos e decretos foram realizados num certo ponto de 

um calendário histórico (...) que as leis, afinal são relatizáveis. 

Mas na medida em que deixamos essa posição dentro da 

ordem, ou melhor, a posição na qual somos definidos pelo 

exterior, por meio de regras gerais e plenamente visíveis, 

começamos a virar Malandros. Se caminhamos um pouco mais, 

e dependendo dos motivos que nos conduzem para fora, 

viramos bandidos ou Renunciadores. (DAMATTA, 1990, 

p.221/222) 

 

Teoria e Projeto 

Roberto DaMatta (1990) compara as três dimensões sociais explicitadas 

(juntamente com seus ritos e mitos) e expõe que o sistema brasileiro apresenta-se de 

forma dual, ou seja, a sociedade encontra-se diante de um dilema, em um pólo há um 

conjunto de relações pessoais estruturais, essenciais para a existência como ser 

humano completo e, em outro, um sistema legal, moderno, individualista (fundado no 

indivíduo) aos moldes e inspiração da ideologia liberal e burguesa. Esse sistema de leis 

e regulamentos é feito por quem tem relações poderosas e pelas quais as massas são 

submetidas. 

Dentro desse sistema dual e autofágico, o autor teoriza sobre dois domínios 

sociais básicos resultantes desses dois pólos, a oposição casa e rua. O mundo da casa é 

marcado por associações regidas e formadas por relações pessoais e de sangue, onde 

as coisas estão nos seus devidos lugares e controlado por suas próprias hierarquias 
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(por exemplo, o “respeito aos mais velhos”), desse modo caracteriza-se como o mundo 

do descanso, da calma e do afeto, ao passo que no mundo da rua são pertinentes as 

relações impessoais, os imprevistos, acidentes, movimentos, massificação, onde é 

preciso estar atento para não violar hierarquias desconhecidas ou despercebidas, é o 

mundo do castigo e do trabalho, dos serviços automáticos e gratuitos do Estado como 

saúde e educação, do espaço controlado pelo governo ou pelo destino, onde o 

controle sobre esse universo é mínimo, caracterizando-se como um local onde todos 

lutam contra todos até que alguma forma de hierarquização possa intervir e promover 

alguma ordem. 

 “Confirmando a dicotomia entre rua e casa, existe ainda 

todo um conjunto de papéis sociais, de objetos e de ações que 

devem ocorrer num ou noutro domínio. Surrar e repreender 

pessoas é uma ação que deve acontecer no espaço privado da 

residência onde esse tipo de intimidade pode ocorrer. O oposto 

sucede nos conflitos políticos que – em princípio – estão 

radicalmente banidos das casas e devem ocorrer nas ruas, 

sobretudo nas praças, junto aos palácios governamentais” 

(DAMATTA, 1990, p.76) 

Apesar de papéis sociais e ações muito particulares serem características de 

cada um desses domínios, existe situações onde esses dois domínios, entendidos como 

casa e rua, também podem se prolongar invadindo um ao outro, ou seja, existem 

situações em que a casa (privado) se prolonga na rua (público) e na cidade e situações 

inversas quando a rua (público) e seus valores penetram o privado das residências e, 

por fim, situações onde esses domínios se prolongam tanto do privado para o público, 

quanto do público para o privado. 

Os papéis sociais e outros elementos formam conjuntos que marcam e são 

marcados por seus domínios de origem. “Deslocamentos e passagens de um domínio 

para o outro são responsáveis por uma variedade de processos (...). De fato nessa 

passagem que podem ser percebidos como invertidos, reforçados ou mesmo 

neutralizados.” (DAMATTA, 1990, p. 79) 
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As procissões seguem uma trajetória familiar, prevista, sacralizando ruas e 

vielas dos bairros residenciais ou periféricos das cidades. Assim a procissão caracteriza-

se como um momento em que o santo, que está acima de todos, suprime a dicotomia 

casa/rua, criando seu campo social próprio. “Nessa passagem, que é física e social, as 

ruas se transformam e ficam diluídas as fronteiras entre elas, como espaço público e a 

casa, como espaço de intimidade.” (DAMATTA, 1990, p.85) 

Nas paradas militares a casa simplesmente desaparece, pois enquanto as 

procissões acontecem nas periferias e áreas residenciais, as paradas acontecem nos 

centros urbanos. Nas paradas militares o ponto de partida é duplo, pois os soldados 

saem dos quartéis e os espectadores saem de suas residências em direção à rua e há 

somente duas posições: quem está dentro da ordem e da hierarquia do evento e quem 

está fora dos cordões de isolamento e apenas pode ver o que se passa na rua. 

 “A rígida separação entre o povo massificado, de um 

lado, e de outro as autoridades e os soldados e elas associadas, 

revela bem o esqueleto e o drama de uma sociedade na sua 

vertente mais autoritária. (...) aqui como se nota a mediação 

entre a casa e a rua é realizada por meio de um campo social 

rígido, fortemente divididos. (...) Pois se na procissão os 

homens surgem como irmãos, aqui são todos concidadãos.” 

(DAMATTA, 1990, p. 87)  

No carnaval tudo se passa como se a sociedade fosse capaz de inventar seu 

próprio espaço especial, onde a rua e a casa se encontrassem. “O Carnaval requer – 

seja na rua, na viela, na praça ou na avenida; seja no clube, na escola ou em casa – um 

espaço próprio. (...) É preciso preparar esse espaço. (...) o centro comercial da cidade 

fica fechado ao trânsito. (...) A rua ou avenida é domesticada.” (DAMATTA, 1990, p.90) 

“Temos então, que no Carnaval a rua é penetrada pelo 

“povo”, ficando virtualmente ocupada por ele em todos os 

níveis: para o desfile, passeio, e para todas as outras ações 

sociais requeridas pela ocupação demorada no mundo 

público.” (DAMATTA, 1990, p. 93) 
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Sendo assim o mundo da casa é entendido como o mundo das pessoas, das 

relações pessoais, onde cada coisa está no se devido lugar, um mundo em que os 

papéis complementam-se (pais/filhos, homem/mulher, etc.) e estabelecem um 

sistema hierarquizante onde todos se sentem protegidos da dramática “luta pela vida”. 

Já o mundo da rua constitui-se no mundo dos indivíduos no qual todos são parte de 

um sistema igualitário e onde todos têm o mesmo valor, portanto perante as leis 

generalizantes, regulamentos e legislações, todos são iguais. 

Desta forma a entrada no mundo da rua (saída da casa) é dramática e necessita 

de mediadores, ou seja, ao longo da vida e dos ritos de passagens (batismo, 

aniversários, formaturas, etc.) a pessoa recebe padrinhos, patrões, paraninfos, 

pistolões, etc. que a ajudam a enfrentar a “realidade dura da vida”. Ainda segundo o 

autor “(...) nos setores chamados médio e altos da nossa sociedade o conhecimento do 

mundo e a entrada no universo do trabalho são dados pela relação muito importante 

com um mediador.” (DAMATTA, 1990, p.197)  

No Brasil, a ideologia dominante pressupõe complementaridade, ou seja, um 

universo social hierarquizado pelas relações pessoais onde a casa domina a rua. Mas o 

que acontece com a massa que não possui uma rede de relações pessoais e nenhum 

mediador? “(...) em nosso universo social, à falta de relações de compadrio, altas 

amizades e laços poderosos de sangue, lança-se mão da violência como o único 

padrinho possível. Ela passa, assim, a ser um mediador básico entre a massa de 

destituídos e o sistema legal e impessoal que torna a exploração social “inevitável” e 

“justa” aos olhos dos dominantes” (DAMATTA, 1990, p.201/202) 

Segundo Da Matta é essa massa que constitui o mundo dos indivíduos, 

desprovidos de relações pessoais e submetidos à face generalizante das leis. Essa 

massa individualizada e deslocada de seus locais de origem, onde são tratados com 

respeito e consideração por suas relações pessoais e familiares, é constituída em sua 

grande maioria por migrantes deslocados e que constitui a “massa” ou “povo”, 

denominação essa que denuncia sua individualização e a falta de apadrinhamento 

social. 

Esse sistema de estrutura dual autofágica permite, em alguns casos, o burlar a 

regra e o decreto, por exemplo, relações pessoais podem ser deslocadas de seus 
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domínios sociais de origem, ou seja, do âmbito pessoal para o impessoal, ocasionando 

situações como a utilização da expressão “você sabe com quem está falando?”, 

empregada para reforçar a hierarquia entre classes sociais e beneficiar o mais bem-

relacionado, o apadrinhado, etc., sobrepondo-se sobre as leis e aos sistemas que a 

operam. “Depois de um desagradável “você sabe com quem está falando?”, quando o 

mais forte acaba por vencer o mais fraco, fica-se realmente convencido de que o 

mundo é ruim e que o melhor, o ideal mesmo, é a orientação para a casa e para a 

família, nunca para a rua e para o mundo onde a vida se manifesta na sua injustiça e na 

sua crueza.” (DAMATTA, 1990, p. 172) 

O ritual denominado “você sabe com quem está falando?”, implica sempre uma 

separação radical e autoritária de duas posições sociais real ou teoricamente desiguais, 

diferentemente dos rituais antes apresentados, este não possui data para acontecer e 

é sempre visto como “um recurso escuso ou ilegítimo à disposição dos membros da 

sociedade brasileira. (...) consideramos a expressão como parte do “mundo real”, da 

“dura realidade da vida”, um recurso ensinado e ativado no mundo da rua, esse 

universo de cruezas que nós separamos e defendemos (...) do nosso “lar”.” (DAMATTA, 

1990, p. 148)  

O ritual “você sabe com quem está falando?”, devido a suas características 

aristocráticas, pressupõe-se que deveria ser empregado de cima para baixo (de uma 

posição superior dentro da hierarquia social, para uma inferior), porém o autor 

também apresenta casos onde esse rito é utilizado por um inferior ou subalterno 

contra uma pessoa qualquer, ou seja com o subordinado tomando a posição social de 

seu chefe, patrão ou empregador, como uma capa de sua própria posição social. 

“Quanto mais alta a posição, mais impacto ganha o uso do “você sabe com 

quem está falando?” pelos seus inferiores, pois o fenômeno relevante é o da projeção 

da posição social para mais de um indivíduo, revelando com em certas formações 

sociais uma dada posição social pode recobrir mais que um indivíduo.” (DAMATTA, 

1990, p.154) 

Segundo o autor isso indica as perplexidades de uma estrutura social onde a 

hierarquia parece estar baseada na intimidade social. 
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 “Numa sociedade assim constituída, onde as relações de 

trabalho somam-se a um conjunto de laços pessoais regidos 

por valores tais como a intimidade (Cf. Barret, 1972), a 

consideração, o favor (cf. Schwarz, 1977), o respeito (cf. 

Viveiros de Castro, 1974) e apreciações éticas e estéticas 

generalizantes (...) existem as possibilidades para uma 

hierarquização contínua e múltipla de todas as posições no 

sistema, mesmo quando elas são radicalmente diferenciadas ou 

formalmente idênticas” (DAMATTA, 1990, p.156) 

Roberto Schwarz, em seu ensaio de 1977, “As Idéias Fora do Lugar” também 

expõe que a idéia de homem e trabalho livres promovidas pelas ideologias do 

liberalismo Europeu e que proporcionou ao Brasil sua independência, chocava-se com 

a estrutura escravista vigente no país naquela época. Segundo o autor a sociedade 

brasileira daquele período era dividida em latifundiários, escravos e “homens livres”. 

Os dois primeiros mantinham uma relação óbvia, porém o terceiro somente tinha 

acesso à vida social e a seus bens por intermédio do favor direto ou indireto de um 

grande. “O favor é, portanto, o mecanismo pelo qual se reproduz uma das grandes 

classes da sociedade, envolvendo também outra, a dos que têm. Note-se ainda, que 

entre essas duas classes é que acontecerá a vida ideológica, regida em consequência, 

por esse mesmo mecanismo. (Schwarz, 1977, p.65).” Sendo assim, para Schwarz 

(1977), assim como indica DaMatta, a ideia de igualitarismo proposta pela ideologia 

liberal e burguesa tornou-se distorcida no Brasil devido ao intermédio das relações 

pessoais.  

O “você sabe com quem está falando?” indica que uma das razões sociais do 

ritual de separação em questão seria o de permitir e legitimizar a existência de um 

nível de relações sociais onde o foco é a pessoa e suas relações pessoais que formam 

um núcleo denominado moralidade e tem um enorme peso no sistema operante no 

Brasil e ocupa as brechas e espaços que as leis do Estado e da economia não 

penetram. Sendo assim o “você sabe com quem está falando?” situa a pessoa que o 

utiliza em posição superior caracterizando-se como um rito de separação de posições 

sociais.  
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Segundo o autor, na sociedade brasileira o questionamento está ligado ao 

inquérito (forma de processamento jurídico acionado quando há uma suspeita de 

crime ou pecado) de modo que a pergunta deve ser evitada. Sendo assim, em 

comparação com os Estados Unidos, que também possui uma sociedade 

hierarquizada, porém baseada nos ideais liberais de igualdade, fraternidade e 

liberdade que vieram com a Revolução Francesa e, especialmente com a 

Independência dos Estados Unidos, não é de se espantar a surpresa de brasileiros em 

países ao qual a pergunta é parte das relações sociais, como os Estados Unidos. “Como 

já disse com clareza André Maurois: “Àqueles que se julgam com superioridade 

suficiente para poderem passar à frente dos outros na alfândega ou no carro-

restaurante, o americano dirá: Quem você julga que é? (Who do you think you are”?), 

e obrigá-lo a ocupar seu lugar”. (1969:187-88). O exemplo não poderia ser melhor, 

porque no caso americano a pergunta aparece no seu sentido inverso. Sendo feita 

para situar o homem como um igual, e não como superior. (...) Assim, enquanto o 

“você sabe com quem está falando?” situa quem o usa numa posição superior, sendo 

um rito autoritário de separação de posições” (DAMATTA, 1990, p.160/161) 

Dessa forma, no Brasil, reage-se de modo radicalmente diverso dos norte-

americanos, um exemplo disso seria a abolição da escravatura, sua proposta de 

igualdade jurídica e as conseqüências sociais decorrentes. Nos Estados Unidos “criou-

se imediatamente um contra-sistema legal para estabelecer as diferenças que haviam 

sido legalmente abolidas” Princípio: “Iguais, mas diferentes”. “No Brasil, porém a 

esfera onde as diferenças se manifestam foi na área das relações pessoais, um domínio 

certamente ambíguo porque permitia hierarquizar na base do “você sabe com quem 

está falando?”“. Princípio: “diferentes, mas juntos” (DAMATTA, 1990, p.163) 

Sendo assim, segundo o autor no sistema brasileiro é básica a distinção entre 

indivíduo e pessoa como duas formas de conceber o universo social e nele agir. O uso 

da expressão “você sabe com quem está falando?” sugere uma tentativa de 

transformação do mundo da universalidade legal para do mundo das relações 

pessoais. “(...) o “você sabe com quem está falando?”permite estabelecer a pessoa 

onde antes só havia um indivíduo”. (DAMATTA, 1990, p. 180) 
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Segundo o autor, diferentemente da Índia que exclui a noção de indivíduo e dos 

Estados Unidos que exclui a noção de pessoa, no Brasil as duas noções parecem ser 

utilizadas.  

 “(...) o estudo do “você sabe com quem está 

falando?”parece indicar perfeitamente a importância de ambas 

as noções. Pois de um lado temos a ênfase numa lei universal 

(cujo sujeito é o indivíduo), sendo apresentada como igual para 

todos; e, de outro, temos a resposta indignada de alguém que é 

uma pessoa e exige uma curvatura especial da lei. (...) No Brasil, 

tudo indica termos uma situação onde o indivíduo é que é a 

noção moderna, superimposta a um poderoso sistemas de 

relações pessoais.” (DAMATTA, 1990, p.188) 

Segundo o autor, no universo protestante desenvolveu-se uma ética baseada 

no trabalho e no corpo, uma união igualitária entre corpo e alma, já no Brasil (de 

sistema católico) a alma continua superior ao corpo e a pessoa sobressai ao indivíduo. 

“(...) sendo assim, continuamos a manter uma forte segmentação social tradicional, 

com todas as dificuldades para a criação das associações voluntárias que são a base da 

“sociedade civil”, fundamento do Estado burguês, liberal e igualitário, dominado por 

indivíduos.” (DAMATTA, 1990, p. 189) 

Assim no sistema protestante o dinheiro segue o trabalho e o indivíduo ordena 

o mundo e cria suas regras impessoais, no sistema católico o corpo é menor que a 

alma dinheiro e trabalho são coisas separadas e são as pessoas que detêm seu poder e 

que comandam o sistema. 

No Brasil o mundo é visto como constituído de fortes e fracos, ricos e pobres, 

patrões e clientes, uns fornecendo aos outros aquilo de que eles dispõem e as relações 

pessoais são vistas como instrumento de unir indivíduos, “em termos da dialética do 

indivíduo e da pessoa, temos um universo formado de um pequeno número de 

pessoas, hierarquizado, comandando a vida e o destino de uma multidão de 

indivíduos, esses que devem obedecer à lei. (...) Num pólo temos a sociedade dos 

“donos do poder”, para usarmos a expressão de Faoro (1975); noutro, o projeto da 

nação burguesa e capitalista.” (DAMATTA, 1990, p. 189) 
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Em outras palavras, as leis só se aplicam aos indivíduos e nunca às pessoas. 

“Desse modo, o sistema legal que define o chamado “Estado liberal moderno” serve 

em grande parte das sociedades semi-tradicionais – como o Brasil – como mais um 

instrumento de exploração social. (...) Fazer leis é, no Brasil, uma atividade que tanto 

serve para atualizar ideais democráticos quanto para impedir a organização e a 

reivindicação de certas camadas da população. (...) o sistema de leis que serve para 

tudo e para todos e sobre o qual todos estão de acordo, transforma-se num 

instrumento de aprisionamento da massa que deve seguir a lei, sabendo que existem 

pessoas bem relacionadas que nunca a obedecem. Eis o que parece ser o dilema 

brasileiro” (DAMATTA, 1990, p.194/ 195) 

Por apresentar, geralmente, leis drásticas difíceis de serem cumpridas, no 

Brasil, se opta pó utilizar o “jeitinho” que, segundo o autor, nada mais é do que uma 

variante do “você sabe com quem está falando?” e outras formas mais autoritárias que 

facilitam ou permitem pular ou obter uma curvatura especial da lei. 

 “É a transformação de pessoa a indivíduo que explica 

todos os casos utilizando um mesmo princípio estrutural: a 

passagem dramática de um universo marcado pelas relações e 

moralidade pessoal para um mundo dominado pelas leis gerais 

e universalizantes, sempre aplicadas para quem não tem 

mediadores (ou padrinhos). (...) Em nosso universo social, à 

falta de relações de compadrio, altas amizades e laços 

poderosos de sangue, lança-se mão da violência como único 

“padrinho” possível. Ela passa, assim a ser um mediador básico 

entre a massa de destituídos e o sistema legal e impessoal que 

torna a exploração social inevitável e justa aos olhos dos 

“dominantes”. (DAMATTA, 1990, p.201/202) 
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Conclusão 

Através da compreensão dos ritos como o Carnaval, as Paradas Militares e a 

Procissão (Semana Santa) e seus respectivos atores: o Malandro, o Caxias e o 

Renunciador, o autor indica sistemas de valores e ideologias dominantes que 

estruturam a sociedade brasileira. 

O rito, assim como o mito consegue colocar em foco as especificidades do 

mundo social, pois seriam não apenas momentos substancialmente diferentes do 

mundo cotidiano, mas combinações desses momentos, formas de salientar aspectos 

do mundo diário, ou seja, instrumentos comprometidos a acentuar as mensagens do 

mundo social. 

Todavia, a sociedade brasileira é extremamente complexa em sua estrutura. A 

dicotomia casa e rua explicitam como as questões relativas a esses domínios podem 

ser deslocadas de suas origens e ter como conseqüência outro ritual, esse sem data e 

hora para acontecer, o “você sabe com quem está falando”, essa expressão de 

separação social, situa o seu utilizador em posição superior e o receptor à 

inferioridade. Desta forma, a sociedade brasileira, que tem como projeto de nação a 

ideologia liberal, burguesa, capitalista e, conseqüentemente, igualitária no que diz 

respeito ao ser humano e leis operantes. Todavia o uso da expressão “você sabe com 

quem está falando” evidencia o esqueleto hierarquizante dessa sociedade que se 

baseia em relações pessoais, prioriza a pessoa quando deveria privilegiar o indivíduo e, 

portanto, apresenta-se como detentora de dois ideais: o da igualdade e da hierarquia, 

caracterizando o que o autor denomina como o dilema da sociedade brasileira.  
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Resumo 

Nos textos de Roberto Schwarz, utilizados como referência na aproximação 

entre projeto e sociedade, tema central da pesquisa em questão, a condição peculiar e 

específica com que se forma e se caracteriza a sociedade brasileira é abordada como 

estruturadora no processo de desenvolvimento do capitalismo moderno. Aqui são 

consideradas as idiossincrasias do aparente atraso que demarca, historicamente, 

nossas relações sociais e a conseqüente produção da vida material. 

A cultura aparece para Schwarz como expressão dessa realidade “velada”, 

encoberta pelas ideologias, principalmente quando revela as estruturas dos aparentes 

antagonismos, que nada mais são que expressão autêntica de uma sociedade 

estruturada no “atraso” mas que busca, sem trégua, parecer moderna. 

Palavras-chave: sociedade, cultura, capitalismo, ideologia, projeto.                             
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Introdução 

Escravidão e prática geral do favor são os dois temas que aparecem como os 

mais antagônicos frente ao processo de universalização dos princípios e direitos dado 

pela modernidade. 

Uma sociedade que se apresenta como liberal, mas que encobre as reais 

condições de subordinação pelo trabalho e pelas relações de dependência pessoal, 

que são o que – de fato – estruturaram a sociedade brasileira, constrói uma 

“identidade”, uma relação com o mundo, produz cultura e conforma projetos de tal 

maneira que, ainda que se encoberte essa condição estrutural, é ela que acaba por 

caracterizar a construção histórica da nação. 

Em “cultura e política 1964-1969”, a questão colocada é, essencialmente, a de 

quanto conseguimos construir um debate e produzir  no campo da cultura, a partir do 

Estado de exceção instalado no Brasil em 1964. Aqui, o que está colocado, é o percurso 

teórico e artístico de um ideário de esquerda que tem espaço em um primeiro 

momento (governo Castelo Branco 1964-67), já que se dava de maneira isolada da 

massa operária e camponesa.  

De 1950, no momento em que se acirram a repressão e a censura no país, o 

grande projeto do Partido Comunista, então o setor de esquerda dos mais expressivos, 

era o de aliança com a burguesia nacional, contra a elite agrário-exportadora. Como 

diz Schwarz “mais antiimperialista que anticapitalista, o PC distinguia no interior das 

classes dominantes um setor agrário, retrógrado e pró-americano e um setor 

industrial, nacional e progressista, ao qual se aliava contra o primeiro. (p.12). 

Essa perspectiva de aliança com a burguesia nacional e com o desejo de 

modernização das relações de trabalho (daí a industrialização ser a temática central e a 

aposta em uma indústria nacional) conforma o “engano que esteve no centro da vida 

cultural brasileira” nas décadas de 50 e 60. 

O “povo” era identificado, então, como uma composição (“massas 

trabalhadoras, o lumpenzinato, a intelligentsia, os magnatas nacionais e o exército”, 

p.14), o que caracterizava uma “deformação populista do marxismo”. 
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O que rompia com esse “sistema de conciliações”, destacou-se como 

movimento fora da “máquina populista”: Paulo Freire e o sistema de alfabetização (no 

período do governo de Miguel Arraes, anos 50 e começo de 60 em Pernambuco) são 

apontados por Schwarz como expressões de um tempo de “áurea irreverência”, em 

que o país estava “irreconhecivelmente inteligente”! 

“No tempo de Goulart o debate público estivera centrado na reforma agrária, 

no salário mínimo, no voto do analfabeto, na experiência organizada dos sindicatos. 

Por confuso e turvado que fosse, referia-se a questões reais e fazia-se nos 

termos que o processo nacional sugeria. Depois de 1964, o quadro é outro: ressurgem 

as velhas fórmulas rituais em que os setores marginalizados e mais antiquados da 

burguesia escondem a sua falta de contato com o que se passa no mundo (a célula da 

nação é a família, o Brasil é altivo, nossas tradições são cristãs, frases que não mais 

refletem realidade alguma”. (p.23 e 24). 

Quando, em 1968, “o público “culto” constituiu massa politicamente perigosa, 

será necessário censurar (p.9 e 10); liquidando “a própria cultura viva do momento”. 

(p.10). 

Entretanto, vale, ainda, destacar uma condição que vai caracterizar a trajetória 

da nossa sociedade, do Estado e do projeto de nação que, de alguma forma se delineia 

em diferentes momentos: o governo militar não era exatamente “atrasado”, do ponto 

de vista das formas de produção. Era anti-democrático e anti-popular, mas moderno 

no sentido da concentração e racionalização do capital e nas alianças econômicas e 

militares com os Estados Unidos. Ou seja, reiteradas vezes, construímos uma condição 

material e de expressão social em que momentos, aparentemente incompatíveis 

historicamente, se associam numa combinação que caracterizará um denominado 

“atraso” mas que, se observado mais ampla e profundamente, expressa uma lógica da 

forma como se estrutura o capital naquela dualidade que era reconhecida, 

inicialmente, como centro e periferia. 

“Assim (pós 64), a integração imperialista, que em seguida modernizou para 

seus propósitos a economia do país, revive e tonifica a parte do arcaísmo ideológico e 

político de que necessita para a sua estabilidade”. (p. 28).  
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“A modernização, de libertadora e nacional, passa a forma de submissão”. 

(p.28) 

Esse caráter da modernização brasileira é de fundamental importância para 

situarmos como se construirão sociedade, cultura e projeto no Brasil. 

Esse é o assunto de destaque colocado pelas perspectivas da pesquisa. 

 

Teoria e Projeto 

Para Schwarz, no plano da cultura, alguns movimentos da música, do teatro, da 

literatura, da arquitetura, entre outros, revelavam – ou não- essa dualidade de 

momentos e temas que conviveram – e convivem -  de maneira estrutural no Brasil.  

O tropicalismo, por exemplo, é destacado por Schwarz como uma das 

manifestações mais autênticas desse Brasil dividido, que convive: a música eletrônica, 

falando de um país agrário e patriarcal é “estridente como um segredo familiar trazido 

à rua, como uma traição de classe. (p.29). É um disparate, em cujo desacerto está 

figurado um abismo histórico real, a conjugação de etapas diferentes do 

desenvolvimento capitalista. (p.29). São muitas as ambigüidades e tensões nesta 

construção. (p.29): Ao mesmo tempo em que há o monumento, “ele é de crepom e 

prata (...) e a cabeleira esconde, atrás da verde mata, o luar do sertão”... 

Viva a Bossa, sa, sa 

Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça 

Viva a Bossa, sa, sa 

Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça   

O monumento 

É de papel crepom e prata 

Os olhos verdes da mulata 

A cabeleira esconde 

Atrás da verde mata 

O luar do sertão 
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O monumento não tem porta 

A entrada é uma rua antiga 

Estreita e torta 

E no joelho uma criança 

Sorridente, feia e morta 

Estende a mão.......  

(Tropicália, Caetano Veloso, 1967) 

Qual seria, dessa forma, o “fundamento histórico da alegoria tropicalista?” 

(p.33). “Os países colonizados foram incorporados ao mercado mundial (ao mundo 

moderno) como econômica e socialmente atrasados. A sua ligação ao novo se faria, 

estruturalmente, através de seu atraso social, que se reproduz ao invés de se 

extinguir”. (p.34). Mais que buscar o moderno em determinada etapa da vida nacional, 

exacerba-se o papel estrutural do atraso, com linguagem de vanguarda. 

No teatro, as experiências do Oficina, de José Celso Martinez Corrêa e do 

Arena, de Augusto Boal, ligavam-se ao público pelo “choque profanador” ou pelo 

“didatismo”, respectivamente. Um para afrontar a pequena e a grande burguesia, 

ambas cúmplices do conservadorismo, outro, para aproximar a forma artística da 

estrutura social e  tratar do tempo real. 

“Considerando que forma é sedimentação do processo social (consistente com 

nossa estrutura), seria preciso gestar uma forma na qual a ideologia do favor rompesse 

o véu liberal e o trabalho escravo evidenciasse a falsidade do trabalho livre” 

(WAIZBORT, 2009, p.412) 

Na arquitetura, o enfrentamento desse momento de mudança de rumo do país 

e nos desdobramentos seguintes, deu-se de outra maneira: “para quem pensava na 

construção racional e barata, em grande escala, no interior de um movimento de 

democratização nacional, para quem pensara no labirinto das implicações econômico-

políticas entre tecnologia e imperialismo, o projeto para uma casa burguesa é 

inevitavelmente um anticlímax (p.36). Fora de seu contexto adequado, realizando-se 

em esfera restrita e na forma de mercadoria, o racionalismo arquitetônico transforma-

se em ostentação de bom gosto – incompatível com a sua direção profunda – ou em 

símbolo moralista e inconfortável da revolução que não houve”. (p.37). 
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Essa característica do papel da arquitetura e do urbanismo, quando se pensa no 

quanto essa produção cultural tangencia a sociedade e - de alguma maneira – a 

expressa, aparece nos textos de Schwarz como marca da incongruência útil entre idéia 

e forma de produção material. Mas não só. Surgirá, reiteradas vezes, revelando um 

abandono de questões estruturais e aderindo à condição de forma: “sobre as paredes 

de terra, erguidas por escravos, pregavam-se papéis decorados europeus ou 

aplicavam-se pinturas, de maneira a criar a ilusão de um ambiente novo, como os 

interiores das residências dos países em industrialização” (p.73 texto de Nestor 

Goulart Reis Filho. Arquitetura residencial brasileira no século XIX). 

Nesse sentido, o que Nestor Goulart aponta e Schwarz contextualiza vai 

caracterizar amplamente nossa construção de nação, aquela em que “representação” 

e seu “contexto” aparecem em desacordo: ”enfim, nas revistas, nos costumes, nas 

casas, nos símbolos nacionais, nos pronunciamentos de revolução, na teoria e onde 

mais for, sempre a mesma composição ‘arlequinal’ (fragmentada), para falar como 

Mario de Andrade: o desacordo entre a representação e o que, pensando bem, 

sabemos ser o seu contexto”. (p.75) 

Esse convívio de tempos diferentes e o afastamento entre a aparência e o 

sentido, os significados (ou entre a forma e a sua correspondência social) caracterizou 

intensamente, talvez mais do que a todas as outras manifestações artísticas, a 

arquitetura e o urbanismo. 

No texto de 1952, “os caminhos da arquitetura moderna”, Vilanova Artigas já 

apontava o afastamento dessas disciplinas dos temas estruturais do território e do 

ambiente construído: “enquanto os bairros onde moramos não dispõem, às vezes, dos 

mais elementares serviços públicos, as revistas francesas de arquitetura e urbanismo 

mostram exemplos de escolas brasileiras feitas pelos nossos arquitetos modernos, 

esquecendo muito a propósito de dizer que o Brasil é um país de 70% de analfabetos, 

que a escola de cuja fotografia se utilizam é por isso um instrumento para iludir nos 

outros países as pessoas honestas, é a arquitetura a serviço da mentira” (LIRA e 

ARTIGAS, orgs. 2004, p.46). 

Também aponta a arquitetura como sendo, além de um elemento da 

“superestrutura social, (...) parte da cultura material da sociedade”, no texto de 1954. 
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“considerações sobre arquitetura brasileira (LIRA e ARTIGAS, orgs. 2004, p.51). Daí a 

importância de se transformar os processos de produção, buscando maior “coerência” 

entre demanda, trabalho e distribuição de benesses, do projeto à obra. 

Com o golpe militar e a conseqüente transformação dos debates e dos 

caminhos percorridos pela produção cultural no Brasil, o Estado de exceção, ao longo 

de seus 20 anos de domínio, rompeu construções históricas, políticas e culturais e 

desencadeou reações e compromissos de cumplicidade que acabaram por caracterizar 

mais uma de nossas especificidades. 

Em 1984, em entrevista ao jornalista Paulo Markun, Artigas reportou-se à 

frustração de um projeto: “o nosso projeto nacional não funcionou e não se pode por a 

culpa no Partido Comunista. E hoje, quando vejo o PT falando em consultar as bases 

pela TV, me dá vontade de dar risada. (LIRA e ARTIGAS, orgs. 2004, p.172). Ou, ainda, 

também em entrevista do mesmo ano ao “olhar eletrônico” fala do afastamento 

próprio (entendendo-se a disciplina como um todo) das questões desse período: “o 

que mais me impressiona é que os problemas que nos restaram têm, hoje, uma escala 

tão grande que já estão longe da minha capacidade individual de interpretá-los”. (LIRA 

e ARTIGAS, orgs. 2004, p.180). 

De toda forma, o que se buscou, ao longo de anos, quando fazia sentido a idéia 

de nação e, portanto, de identidade, foi uma certa “cultura genuína” , que nos 

caracterizasse. Ou, ainda, dado o processo histórico brasileiro que Schwarz muito bem 

caracteriza, de formação da nossa sociedade em que a “inadequação de idéias” 

(liberalismo e as formas que assume) encobre uma realidade arcaica e materialmente 

muito diversa da essência desse mesmo liberalismo (trabalho escravo e lógica do 

favor), a procura por aquilo que pudesse nos caracterizar de maneira autêntica passa, 

conforme o autor, pela “eliminação do que não é nativo. O resíduo, nesta operação de 

subtrair, seria a substância autêntica do país” (p.114). 

Não é por acaso que ARANTES, 1997, em texto clássico acerca do “sentido da 

formação”, aponta Lúcio Costa como o grande teórico da modernidade no Brasil, 

porque ele a legitima como formulação “nossa”, que podia ser vista como autêntica 

expressão cultural brasileira: “a tarefa de implantar, num meio alternadamente 

desinteressado ou hostil, a nova maneira de conceber, projetar e construir, começou a 
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tomar pé quando se estabeleceu um vínculo direto com as fontes originais do 

movimento mundial” (Le Corbusier, 1936) ;  quando “pensar em arquitetura passou a 

ser também uma maneira de refletir sobre os caminhos da formação nacional, ainda 

por completar” (revolução de 30 e o estado p.124) e quando Lúcio Costa arrematou 

associando e identificando uma “unidade de caráter de nossa arquitetura antiga e 

colonial com a lição dos modernos (o saber do ofício e a “verdade” construtiva), 

lançando mão de uma “visão retrospectiva ordenadora de um passado até então 

constrangedor” (p.130). 

Essa “condição moderna” que Lúcio legitima respalda a “nova arquitetura no 

Brasil. Vai-se da arquitetura que se pretendia reduzida ao mínimo, àquela cheia de 

dengue e graça, da qual a Pampulha é o melhor exemplo (...)” ( p.118). 

Ainda que “em nossos dias (o texto de Schwarz é de 86), nesta atmosfera ‘global’, de 

mitologia unificada e planetária, o combate por uma cultura ‘genuína’ faz papel de 

velharia, fica patente o seu caráter ilusório, além de provinciano e complementar de 

formas arcaicas de opressão. (...). Os modernistas da mídia, mesmo tendo razão em 

suas críticas, fazem supor um mundo universalista que, este sim, não existe. (p. 116 e 

117). 

Ou seja, de alguma maneira seguimos buscando compreender o que, de fato, 

nos caracteriza e dá legitimidade aos nossos processos culturais (e o quanto eles 

expressam relações sociais reais) quando balizamos a análise pela dualidade cópia-

original (“a cópia -a colônia- seria secundária em relação ao original -a Europa, por 

exemplo-). “Esta perspectiva coloca um sinal de menos diante do conjunto dos 

esforços culturais do continente e está na base do mal-estar intelectual que é nosso 

assunto” (p.118) . Diferente seria  se se recorresse “à filosofia européia atual – de 

Deleuze a Derrida: seria mais exato e neutro imaginar uma sequência infinita de 

transformações, sem começo nem fim, sem primeiro ou segundo, pior ou melhor” 

(p.118). 

Schwarz, entretanto, destaca que qualquer que seja a abordagem dessa relação 

cópia-original, “a quebra do deslumbramento cultural do subdesenvolvimento não 

afeta o fundamento da situação, que é prático”. (p.119) 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

324 

 

Dessa maneira, utilizando-se de um trecho preciso dos ensaios de Schwarz, “a 

cópia resultaria (e não teria por conseqüência) de formas de desigualdade brutais a 

ponto de faltarem mínimos de reciprocidade (povo e elite), sem os quais a sociedade 

moderna de fato só podia parecer artificiosa e importada”. (p.133). 

No texto “Fim de século”, de 1995, Schwarz associa o nacionalismo 

desenvolvimentista a “um imaginário novo que, pela 1ª. vez, refere-se  à nação inteira. 

(p.156). 

O golpe militar de 64 inverte o processo e barra as dinâmicas democráticas, 

mas não deixa de instituir um Estado desenvolvimentista que, entretanto, entra em 

crise nos anos 80:”o nacionalismo desenvolvimentista se havia tornado uma idéia 

vazia, uma idéia para a qual não havia dinheiro (crise da dívida, choque do petróleo). 

Assim começa o período contemporâneo que vamos chamar de ‘fim de século’ (p.158). 

À falência do desenvolvimentismo Schwarz associa a idéia de um período 

específico, moderno, mas de desagregação : “o desenvolvimentismo arrancou 

populações de seu enquadramento antigo para reenquadrá-las  num processo de 

industrialização nacional, ao qual – a certa altura, ante as novas condições de 

concorrência econômica,  não pode dar continuidade. Já sem terem para onde voltar, 

essas populações encontraram-se numa condição histórica nova, de sujeitos 

monetários sem dinheiro (...). (p.159 e 160) 

“Noutras palavras, a falência do desenvolvimentismo, que havia revolvido a 

sociedade de alto a baixo, abre um período específico, essencialmente moderno, cuja 

dinâmica é a desagregação (p.160). 

Entretanto, Schwarz ressalta a condição estrutural do capitalismo internacional 

na “explicação” dessa lógica destacando que “essa desintegração nacional não é uma 

questão nacional, mas um aspecto da inviabilização global das industrializações 

retardatárias”. (p.160). 

E acaba, nesse texto e nesse período, por questionar “o que significa uma 

cultura nacional que já não articula nenhum projeto coletivo de vida material (...)? O 

divórcio entre economia e nação é uma tendência que ainda mal começamos a 

imaginar”. (p.162) 
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Vale ainda, neste artigo, apontar algumas idéias presentes na arguição de 

Schwarz à tese de livre docência de Otília Arantes, defendida em 1992. 

Em “pelo prisma da arquitetura” algumas questões, de interesse à pesquisa, 

valem ser destacadas. Em um primeiro momento, utilizando-se do trabalho de Otília 

sobre Mário Pedrosa como referência, aponta o impulso utópico, que levava as 

vanguardas a acreditar que haveria uma relação direta entre projetos artísticos e 

sociedade, a partir de uma perspectiva libertária. Depois, discute, na perspectiva do 

trabalho de Otília, Brasília para além do mundo dos arquitetos: “ela era a mesma que, 

do ponto de vista da crítica social, representara um aprofundamento do caráter 

autoritário e predatório da modernização brasileira, em linha com a tendência que em 

seguida levaria ao regime militar ”(p.200). E identifica que Otília soube reconhecer “no 

percurso e sobretudo no impasse de um crítico (Mário Pedrosa) o destino local, mas 

globalmente relevante, de uma das grandes aspirações desse século no âmbito da 

civilização burguesa” (p.200). Aqui, reporta-se ao projeto moderno e ao fato de, uma 

de suas maiores realizações – Brasília – “não ter cumprido a sua promessa de 

revolucionar a vida para melhor “(p.200). 

A grande questão é que, por aqui, não havia base social e produtiva que “daria 

sentido à racionalidade arquitetônica desejada pelos modernos” (p.201). 

E ainda será pelo trabalho de Otília que Schwarz destacará aquilo que 

reconhece como, talvez, sua mais importante contribuição, (a partir das reflexões já 

realizadas por Manfredo Tafuri): a de que foi justamente “a ausência de uma 

sociedade industrial desenvolvida que permitiu a realização dos experimentos por 

assim dizer totais da arquitetura e do urbanismo novos (...). Assim, longe de ser um 

desvio sem significado, a combinação monstruosa e desconcertante de modernismo e 

miséria está na lógica do processo“ (p.201). 

Mecanismo operante à lógica da produção de modo capitalista, a arquitetura e 

o urbanismo sucumbem : “em lugar da substância – que seria aquela transformação 

redentora – ficou um conjunto de normas de funcionalidade, que se mostrou eficiente 

sobretudo para o processo social e material da produção industrial” (p.203). 
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Como ficaria uma atualização dessas discussões? Qual o vínculo possível e 

valoroso entre arquitetura/urbanismo e sociedade hoje na realidade brasileira?  

 

Conclusão 

Se nos ativermos aos 4 temas-chave da pesquisa em questão, algumas idéias 

poderiam ser retomadas nestas considerações finais. 

A primeira delas é em relação à SOCIEDADE: em Schwarz a sociedade é a de 

classes, construída no processo de produção da vida material, ainda que com 

singularidades advindas do processo específico econômico-social brasileiro. 

É uma sociedade que se constrói historicamente caracterizada por relações 

aparentemente incongruentes, mas que a demarcam frente a todos os 

desdobramentos materiais e culturais: a escravidão e as idéias liberais, o favor, o 

arbítrio e a modernidade. Há um claro desacordo entre aquilo que a sociedade é de 

fato e o que parece ser (representação). Mas também nos aponta que esse aparente 

“desajuste” nada mais é que uma forma de gravitação ao sistema central e solar 

representado pelo capitalismo. 

Do ponto de vista da CULTURA, o que primeiro destaca é a idéia de que formas 

de expressão  - barroca, romântica, moderna – acompanham e refletem 

transformações imensas na ordem social (no caso da Europa, por exemplo). Ou seja, a 

história da cultura seria uma conseqüência de uma estrutura social e a ela atribuiria 

uma forma. 

No caso brasileiro, o que acontece é bastante diferente disso: há uma 

incorporação de idéias (européias) que não correspondem á nossa condição de vida 

material e social. Dão-se num sentido impróprio. 

Reconhecendo-se esse caráter postiço e imitativo, partimos desenfreadamente 

em busca daquilo que nos seria autêntico, aquilo que restaria com a eliminação do não 

nativo. Essa busca caracterizou boa parte de nossa construção teórica e artística a 

partir, essencialmente, dos anos 30, quando se tentou legitimar e diferenciar aquilo 

que seria autenticamente brasileiro. 
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TEORIA, para Schwarz, deveria aparecer  associada a um campo de problemas 

reais e com duração histórica, que “recolhesse as forças em presença e solicitasse o 

passo adiante”. Caracteriza a nossa forma de fazer teoria como bastante descontínua: 

“a cada geração a vida intelectual no Brasil parece recomeçar do zero”. 

O tema do PROJETO aparece associado à perspectiva de ação. O partido 

comunista pregava, como projeto de nação e envolvendo uma importante vanguarda 

intelectual brasileira, a aliança com a burguesia nacional, um marxismo patriótico de 

conciliação de classes ou um populismo nacionalista. Em um segundo momento, a 

perspectiva foi a de um nacionalismo antiimperialista, anticapitalista, mas sem contato 

com os problemas da massa. A perspectiva de modernização passou, no Brasil, de 

libertadora e nacional à forma de submissão (desenvolvimentismo do Estado de 

exceção). 

O racionalismo, importante condição colocada pela modernidade à produção 

em massa e distribuição de benesses (infraestrutura, habitação, equipamentos 

públicos) desloca-se para a elaboração da casa burguesa, transformando-se em 

“ostentação de bom gosto”. 

Talvez o Brasil tenha sido o país onde mais se efetivou a relação entre uma 

representação de sociedade e a forma atribuída a ela: a construção de Brasília pode 

ser o exemplo mais claro desse argumento, com seus milhares de trabalhadores 

realizando tarefas quase artesanais e viabilizando edifícios com formas 

declaradamente únicas e contrárias à reprodução. Aqui, a cidade moderna, abstrata e 

regida pela Carta de Atenas, “não cumpriu a promessa de revolucionar a vida para 

melhor”. 
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Resumo 

Sergio Ferro em sua obra “O Canteiro e o Desenho” aborda a visão de que o 

projeto e o desenho arquitetônicos são meios e instrumentos da maquina de 

apropriação da mais valia, servindo ao sistema, como o capataz serve ao senhor. Ferro 

utiliza como referencial teórico principal a obra de Karl Marx “O Capital”, apoiando-se 

nela, para demonstrar que não existe uma abordagem técnica isenta de uma 

abordagem social. 
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Livro 

FERRO, Sergio. O Canteiro e o Desenho. São Paulo, quarta edição, abril de 2005. 

159p. 

 

Sobre o autor 

Sérgio Ferro Pereira (Curitiba, 25 de julho de 1938) Ferro se formou em 

arquitetura e urbanismo em 1962 na FAUUSP, tendo sido logo depois convidado pelo 

professor Artigas a integrar o quadro docente da instituição, na cadeira de História da 

Arte. Até 1970 foi também professor de composição plástica, história da arte e estética 

em várias escolas e faculdades de arte e arquitetura em Santos, São Paulo e Brasília. 

Durante este período, juntamente de Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, constituiu o 

grupo denominado Arquitetura Nova, o qual foi responsável pela elaboração de uma 

crítica, segundo a perspectiva do marxismo, à produção arquitetônica instituída no 

Brasil de uma forma geral e estabelecendo-se especificamente como um contraponto 

teórico à obra e a escola do antigo mentor do grupo, o professor Vilanova Artigas.115 

"Nos anos 1960, Sérgio participa de um grupo de leituras de O Capital, de Marx, 

formado por estudantes e professores da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da USP, e que compunha o corpo editorial da revista Teoria e Prática. O 

grupo já era já era a segunda geração do chamado seminário Marx formada por: 

Roberto Schwarz, Ruy Fausto, Marilena Chaui, Francisco Weffort, entre outros), A 

primeira, e mais famosa era formada por Fernando Henrique Cardoso, José Giannotti, 

Fernando Novais, Paul Singer, Octavio Ianni, Bento Prado Jr.entre outros” 116. 

Devido à sua militância política e a perseguição do regime militar Ferro foi 

afastado da Universidade de São Paulo e exilou-se na França, estabelecendo-se em 

Grenoble. Impossibilitado de exercer a profissão de arquiteto naquele país, dedicou-se 

à atividade artística e ao magistério, em cursos de artes e arquitetura. 

 

                                                           
115 Fonte: www.wikipidea.com 
116 ARANTES, Pedro, Arquitetura nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos 
mutirões. - São Paulo. ed. 34, 2002. 252 p pg.s 83 e 84. 
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Introdução 

Este trabalho é parte integrante da atividade do Grupo de Pesquisa “Cultura e 

Sociedade – Projeto: significado e valor”–, buscando entendimento e compreensão 

sobre a ótica do livro “O Canteiro e o Desenho" de Sérgio Ferro. 

 

Sociedade e cultura117 

Diante de um processo que é de produção de mercadorias, é "impossível a 

confiança ingênua numa racionalidade de conteúdo exclusivamente arquitetural". A 

"crise" na arquitetura não teria como ser resolvida apenas no âmbito cultural 

(superestrutura) e só uma nova forma de produzir (infra-estrutura) poderia indicar 

novos caminhos. Sérgio lança então três "tarefas fundamentais": "A apropriação dos 

meios de produção arquiteturais"; "A crítica do atual modo de produção arquitetural"; 

e o "Ensaio dos novos modos de produção arquiteturais”. 

O ponto de partida do texto é mostrar que dentro da produção capitalista de 

mercadorias, a arquitetura é uma forma da forma-mercadoria, pois "todo e qualquer 

objeto arquitetônico é um dos resultados do processo de valorização do capital". Por 

isso, o desenho precisa ser desmistificado. O traço do arquiteto nada mais é do que o 

modo de "possibilitar a forma-mercadoria do objeto arquitetônico que sem ele não 

seria atingida". assim as questões relativas ao processo artístico envolvido na 

arquitetura passam a ser secundárias e ideológicas. 

Dentro da visão do trabalho imposta no canteiro pela manufatura, aparece a 

figura do arquiteto. A concepção de totalidade do produto é entregue a ele que, com 

seu desenho, separa e segrega os diversos trabalhos. No canteiro de obras a 

fragmentação e a hierarquização criam uma "pirâmide" que define o grau de acesso a 

informações, partindo do mestre capacitado a ler os desenhos até os inúmeros 

serventes que apenas transportam cargas sem saber de nada. As separações também 

procuram enfraquecer o poder político dos trabalhadores, evitando a formação de 

fortes identidades em cada equipe de trabalho. 

                                                           
117Texto com referências e citações de: FERRO, Sergio. "O canteiro e o desenho" São Paulo, quarta 
edição, abril de 2005. 159p.e ARANTES, Pedro. Arquitetura nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo 
Lefèvre, de Artigas aos mutirões. - São Paulo. ed. 34, 2002. 252p. 
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Essas separações correspondem o seu contrário: uma re-totalização forçada 

sob o comando do capital. Forma-se o "trabalhador coletivo“. O desenho, por sua vez, 

determina a convergência das diversas ações num produto final. O trabalho é separado 

e re-unido numa dupla violência. Sob a aparência da neutralidade técnica ou da 

liberdade artística, ele segrega, degrada e idiotiza o trabalho, ao mesmo tempo em 

que fornece o esqueleto em torno do qual se cristaliza o trabalho separado. 

 

Teoria e projeto118 

O desenho arquitetônico, na realidade, tenderia para uma forma de "tipo-zero" 

(Na expressão de Lévi-Strauss adotada por Sérgio. A forma de tipo-zero não teria 

nenhuma propriedade intrínseca, senão a de introduzir o sistema social por ela 

revelado.)" paralelepípedos anônimos prontos para qualquer - ou nenhum - uso", tal 

como a arquitetura de Mies Van der Rohe. Daí a intransitividade do desenho: ele pode 

ser qualquer. O desenho domina a produção no canteiro de obras, é a mediação entre 

o trabalhador e seu produto, entre o trabalho e o capital. Por isso, Sérgio Ferro afirma 

que o canteiro é uma forma heterônoma, cujo comando vem de fora e se materializa 

no desenho e no capataz. 

Paulo Bicca na introdução do livro em sua quarta edição descreve a intenção de 

Sergio Ferro: 

"Sergio rompe com o fetiche que envolve e transfigura o 

projeto arquitetônico, nos moldes ditados pelas relações de 

produção capitalistas, e que é de natureza muito semelhante a 

aquele apontado por Marx relativo às mercadorias e às relações 

entre elas, tal como comparecem na ideologia: relações entre 

coisas e não como relação entre os distintos trabalhos nelas 

objetivados: “é somente, dizia Marx, uma relação social 

determinada dos homens que se reveste aqui para eles sob a 

                                                           
118 Texto com referências e citações de: FERRO, Sergio. "O canteiro e o desenho" São Paulo, quarta 
edição, abril de 2005. 159p.e ARANTES, Pedro. Arquitetura nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo 
Lefèvre, de Artigas aos mutirões. - São Paulo. ed. 34, 2002. 252p. 
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forma fantástica de uma relação das coisas entre elas”. Através 

deste fetichismo somos, portanto, colocados diante de uma 

aparente e falsa metamorfose de uma relação social em uma 

relação entre coisas. “No mundo da produção mercantil, as 

relações de produção não são imediatamente visíveis, tangíveis. 

Elas são encobertas, mascaradas, e aparecem aos olhos dos seres 

humanos apenas sob uma forma fantástica, materializando-se 

em mercadorias. Estas mercadorias, produtos do trabalho 

humano, adquirem uma vida autônoma, porque elas aparecem 

dotadas de propriedades objetivas, intrínsecas. Elas se 

transformam em fetiches”. 

Karl Marx em o Capital, citada por Sérgio Ferro e por Paulo Bicca, onde o 

desenho e o projeto arquitetônicos elaborado por arquitetos aparecem, na leitura de 

Sergio Ferro, como instrumental de trabalho a serviço do capital: 

“Sendo, ao mesmo tempo, processo de trabalho 

instrumental de trabalho e processo de criar mais valia, toada a 

produção capitalista se caracteriza por o instrumental de 

trabalho empregar o trabalhador e não o trabalhador empregar 

o instrumental de trabalho. Mas essa inversão só se torna uma 

realidade técnica e palpável com o maquinário. Ao se 

transformar, o instrumental se confronta com o trabalhador 

durante o processo de trabalho como capital, trabalho morto 

que domina a força de trabalho viva, a suga e a exaure. A 

separação entre as forças intelectuais de produção e o trabalho 

manual e a transformação delas em poderes de domínio do 

capital sobre o trabalho se tornam uma realidade consumada, na 

grande indústria fundamentada na maquinaria. A habilidade 

especializada e restrita do trabalhador individual, despojado, que 

lida com a máquina, desaparece como uma quantidade 

infinitesimal diante da ciência, das imensas forças naturais e da 

massa de trabalho social, incorporadas ao sistema de máquinas e 

formando com ele o poder do patrão”. 
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Brasil e o mundo 

"O texto de Sérgio Ferro, apesar de ser dos mais citados, mereceu pouca 

leitura. Nos anos 1970, "O canteiro e o desenho tornou-se um dos mais mencionados 

trabalhos entre estudantes de arquitetura e os jovens profissionais, muito embora 

rarissimamente lido na íntegra e compreendido". O livro não parece ter sido lido de 

ambos os lados, tanto por detratores quanto por simpatizantes.  Para os primeiros, 

não se devia dar crédito ao pessimismo de um desertor da profissão, e para os 

segundos, muitas vezes envolvidos na militância, o livro era hermético e pouco prático, 

sendo tomado como mera denúncia das relações de exploração na canteiro. Enfim, até 

hoje estamos devendo uma leitura de O canteiro e o desenho. 

A dificuldade começa como o fato de Sérgio possuir uma familiaridade como o 

marxismo incomum para um arquiteto e mesmo para alguém da esquerda no Brasil. 

Apesar de seu esforço didático continuado, trata-se de uma árdua tarefa acompanhar 

todos os seus movimentos de seu argumento. Mesmo porque nós arquitetos, 

moldados pela racionalidade geométrica e analítica, não estamos acostumados com a 

tal da dialética” 119  

"Sérgio faz também uma distinção entre manufatura heterogênea e a serial: a 

primeira ocorre nos canteiros de obra dos países mais desenvolvidos e é baseada na 

montagem de elementos pré-fabricados, enquanto a segunda, constituída 

basicamente de elementos trabalho cumulativo realizado no canteiro, ocorre onde a 

construção civil é mais atrasada como no Brasil" 120. 

Sérgio critica fortemente a utilização do concreto armado, material fortemente 

utilizado no Brasil nas obras de Oscar Niemeyer e Artigas, onde os traços do 

trabalhador se desfaz, realizando a abolição de todo o sinal de autonomia do canteiro. 

 

 

 

                                                           
119 ARANTES, Pedro. Arquitetura nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos 
mutirões. - São Paulo. ed. 34, 2002. 252p. pg.s 108 a 110. 
120 ARANTES, Pedro. Arquitetura nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos 
mutirões. - São Paulo. ed. 34, 2002. 252p.  
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Conclusão 

 As questões levantadas por Sergio Ferro são ontológicas, portanto, podemos 

considerá-las ainda atuais, levando-nos a fazer uma reflexão do nosso processo de 

trabalho, do desenho e do projeto arquitetônicos e seu reflexos na obra, tendemos a 

nos considerar técnicos e isentos da dinâmica interna das relações sociais ai existentes, 

mas Sergio mostra o contrário, que através do desenho perpetuamos e reafirmamos 

um modo de produção com uma estrutura arcaica e opressora, perpetuando a 

injustiça social. 
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Resumo 

Através das lentes da filosofia pós-estruturalista, Suely Rolnik faz uma releitura 

do Movimento Antropofágico, fundado por Oswald de Andrade na década de 20. Desta 

fusão resulta a Estratégia Antropofágica, uma alternativa de construção da casa 

subjetiva para o homem contemporâneo, ou seja, uma maneira de reconstituir um 

território, um sentimento de “em casa”, num mundo em que os possíveis se 

reinventam o tempo todo. 

Palavras-chave: Antropofagia, Casa Subjetiva, Cultura contemporânea, 

Globalização, Identidade, Subjetividade  
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Introdução 

”Habituar-se a navegar é preciso.”
 121

  

Ao final do século XX, as sólidas identidades que estabilizavam o sujeito 

moderno, sofreram uma mudança radical em seu princípio de construção. Os 

panoramas culturais de classe, sexualidade e etnia fragmentaram-se, gerando novas 

identidades, num processo de mestiçagem infinita. Com a desestabilização da 

“identidade integrada” e a perda de suas referências, a humanidade globalizada  

perdeu o “sentido de si” e encontra-se desorientada no tempo e no espaço. 

“Não há mais apenas uma forma de realidade com seus 

respectivos mapas de possíveis. Os possíveis agora se reinventam 

e redistribuem o tempo todo, ao sabor das ondas de fluxos, que 

desmancham formas de realidade e geram outras, que acabam 

igualmente dispersando-se no oceano, levada pelos movimento 

de novas ondas.” (ROLNIK, 1998: 01) 

Para o homem moderno a identidade era formada apenas por fatores externos: 

na relação do indivíduo com as pessoas de seu meio, e por conseguinte, seus símbolos 

e valores. A descoberta do inconsciente teve grande importância na ruptura com este 

modelo de identidade fixa e unificada. Segundo Sigmund Freud, a construção da 

identidade dá-se através de um processo psíquico e simbólico do inconsciente que está 

sempre “em formação”, transformando-se ao longo do tempo, sendo portanto, 

passível de mutações. 

“É definida historicamente, e não biologicamente. O 

sujeito assume  identidades diferentes em diferentes momentos, 

identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” 

coerente. Dentro de nós há identidades contraditórias, 

empurrando em diferentes direções, de tal modo que nossas 

identificações estão sendo continuamente deslocadas. (...) A 

identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é 

uma fantasia. Ao invés disso, à medida em que os sistemas de 

significação e representação cultural se multiplicam, somos 

                                                           
121 A autora parafraseia Fernando Pessoa: “ Navegar é preciso, viver não é preciso”. 
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confrontados por uma multiplicidade desconcertante e 

cambiante de identidades possíveis, com cada uma das quais 

poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente.” 

(HALL, 2006: 13) 

No texto Subjetividade Antropofágica, Suely Rolnik elabora uma estratégia de 

sobrevivência para a humanidade, que se indaga: 

  “Como recompor uma identidade neste mundo 

onde territórios nacionais, culturais, étnicos, religiosos, sociais, 

sexuais, perderam sua aura de verdade, desnaturalizam-se 

irreversivelmente, misturam-se de tudo quanto é jeito, flutuam 

ou deixam de existir? Como reconstituir um território neste 

mundo movediço? Como se virar com esta desorientação? Como 

reorganizar algum sentido?”  (ROLNIK, 1998: 02) 

Através da nomeada Estratégia Antropofágica, Rolnik demonstra que é possível 

estabelecer uma familiaridade com o mundo em meio a este cenário caótico. 

 

Sobre a autora 122 

Suely Rolnik, psicanalista, crítica de arte e de cultura e curadora, é Professora 

Titular da PUC-SP (fundadora do Núcleo de Estudos da Subjetividade no Pós-

Graduação de Psicologia Clínica) e Professora convidada do Programa de Estudios 

Independientes (PEI) no Museu d Art Contemporani de Barcelona. Pesquisadora da 

Fondation de France no Institut national d'histoire de l'art (INHA) em Paris, 2007. 

Desde 2007 é membro da Rede Conceptualismos del Sur da qual foi uma das 

fundadoras (a rede é constituída por pesquisadores, críticos e historadores de arte de 

toda a América Latina). Viveu dez anos em Paris (1970-79), onde diplomou-se em 

Filosofia e Ciências Sociais (Sorbonne, Paris VIII) e Psicologia (maîtrise e D.E.S.S, 

Sorbonne, Paris VII).  

                                                           
122 Fonte: Currículo Lattes de Suely Rolnik. Disponível em: [http://lattes.cnpq.br/6420561658900378]. 
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De volta ao Brasil, doutourou-se em Psicologia Social (PUC-SP, 1987). Sua 

investigação enfoca as políticas de desejo e de subjetivação em diferentes contextos, 

abordadas de um ponto de vista teórico transdisciplinar, indissociável de uma 

pragmática clínico-política; desde os anos 1990, atua sobretudo no campo da arte 

contemporânea, onde tem ampla participação internacional na produção de 

pensamento. Seus ensaios foram editados em mais de 200 publicações nacionais e 

internacionais em livros, revistas de arte e cultura e catálogos de arte; tem proferido 

conferências e seminários em universidades, museu e exposições. Criadora do Arquivo 

para uma obra-acontecimento, projeto de pesquisa e ativação da memória corporal 

das proposições artísticas de Lygia Clark e seu contexto, no qual realizou 65 filmes de 

entrevistas no Brasil, na França, na Inglaterra e nos EUA. O Arquivo foi selecionado 

entre os melhores projetos na arte em 2011 em âmbito internacional pela revista Art 

Forum (Nova York, December 2011, The Best of 2011). Exposições de partes do arquivo 

com curadoria de Rolnik foram realizadas em Bruxelas, Antuérpia, Madrid, Berlim, 

Londres, Nova York e Fortaleza. 
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Estratégia Antropofágica: A Fórmula Ética 

”Contra todos os importadores de consciência enlatada, a 

prática culta da vida.” (ANDRADE, 1928) 

Apesar da cultura brasileira ser marcada pela miscigenação de referências, 

quando colocada em relação com a alteridade, ela polariza-se em dois extremos: a 

elite fundadora e a cultura popular. Há uma tendência de importação da cultura 

européia por esta elite, a qual resulta  numa experiência estéril e desvitalizada, já que 

esta não é fruto de seu contexto. À margem desta cultura tida como “oficial”, a cultura 

popular, por uma questão de sobrevivência psíquica, constrói sua “casa subjetiva” 

baseada no que é realmente vivido. No entanto, há uma tentativa da “cultura oficial” 

de folclorizá-la, a fim de manter a relação de dominação e submissão, evitando assim 

qualquer possível contaminação entre elas.  

A Estratégia antropofágica, apresentada por Suely Rolnik, prevê justamente a 

criação de uma “cultura-entre”, que rompe com estas barreiras e promove “uma 

contaminação geral não só entre erudito e popular, nacional e internacional, mas 

também entre arcaico e moderno, rural e urbano, artesanal e tecnológico.” (ROLNIK, 

1998: 04) 

Para teorizar esta estratégia, Rolnik busca alicerces no Movimento 

Antropofágico fundado pelo poeta Oswald de Andrade na década de 20, baseando-se 

fundamentalmente em dois de seus textos: o Manifesto do Pau - Brasil (1924) e o 

Manifesto Antropófago (1928). O conceito de antropofagia provém da prática tupi, 

que consistia em devorar seus inimigos considerados especiais para que suas virtudes 

fossem absorvidas no corpo e  integradas à alma, promovendo o seu refinamento. 

Oswald aprende com o ritual tupi a fórmula ética da relação e a transpõe para o 

terreno da cultura. Nessa relação é necessário expor-se à alteridade: reconhecer e 

desejar a singularidade do outro, sem medo de se contaminar, pois é na contaminação 

que a potência vital se expande. 

A antropofagia digere, encarna, mistura e recria. Fazer cultura 

antropofagicamente é portanto construir um conhecimento a partir da absorção de 

referências, que ao se misturarem criam uma linguagem própria. Assim, a exuberância 
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da estética brasileira é enaltecida, e ao misturá-la com repertórios eruditos dos 

chamados “centro hegemônicos” esta pode se tornar ainda mais irreverente. 

“O banquete antropofágico é feito de universos 

variados incorporados na íntegra ou somente em seus 

mais saborosos pedaços, misturados à vontade num 

mesmo caldeirão, sem qualquer pudor de respeito por 

hierarquias a priori, sem qualquer adesão mistificadora. 

Mas não é qualquer coisa que entra no cardápio desta 

ceia extravagante: é a fórmula ética da antropofagia que 

se usa para selecionar seus ingredientes deixando passar 

só as idéias alienígenas que, absorvidas pela química da 

alma, possam revigorá-la, trazendo-lhe linguagem para 

compor a cartografia singular de suas inquietações.” 

(ROLNIK, 1998: 05) 

Pode-se identificar três operações que conceituam a construção da casa 

subjetiva a partir da Estratégia Antropofágica: 

 

Operação A:  Desierarquização Cultural 

”Tão interiorizadamente deseuropeus, como desíndios e 

desafros.” (RIBEIRO, 1995: 70) 

A descentralização é a primeira chave para o entendimento da fórmula ética. 

Isto porque a Antropofagia não aceita nenhum universo cultural como modelo, ela 

rompe com toda e qualquer hierarquia, tornando tudo igualmente bastardo. Assim, a 

cultura européia é retirada da posição de “cultura padrão“. Todavia é importante 

ressaltar que assim como a submissão, a oposição também não é aceita: os índios  ou 

os negros não são a humanidade boa, os portadores de uma verdade, assim como os 

europeus não são a humanidade má, distante dessa verdade. O critério de seleção dos 

universos culturais, segundo a fórmula ética, não são sistemas de valores, e sim uma 

relação alquímica: “o quanto funciona, com o que funciona, o quanto permite passar 

intensidades e produzir sentido.” (ROLNIK, 1998: 06) 
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”A força da Antropofagia é justamente a afirmação 

irreverente da mistura que não respeita qualquer espécie 

de hierarquia a priori, já que para este modo de produção 

de cultura todos os repertórios são potencialmente 

equivalentes enquanto fornecedores de recursos para 

produzir sentido.” (ROLNIK, 1998: 06) 

 

Operação B:  Experimentação por Cartografias 

”Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. Roteiros. 

Roteiros.” (ANDRADE, 1928) 

A construção de conhecimento, segundo a fórmula ética, não tem como 

finalidade significar ou revelar verdades, e sim, a criação de uma linguagem. O 

exercício de cartografar, ou seja, de traçar um mapa de sentido, permite aproximar e 

justapor universos culturais dos mais diversos.  

”Qualquer experimentação pragmática, seja ela 

mais ou menos bem sucedida, vale mais do que a 

imitação estéril de modelos.” (ROLNIK, 1998: 06) 

A subjetividade tem importante papel nesse processo visto que  ela opera 

como um rastreador dessa cartografia. A seleção dos universos, que darão liga na 

construção da casa subjetiva, é guiada por um “certo estado de corpo, em que suas 

cordas nervosas vibram a música dos universos conectados pelo desejo” (ROLNIK, 

1998: 08), provavelmente o que Hélio Oiticica chamava de “estado de invenção”.  

 

Operação C:  Fim da Soberania Colonial 

A terceira operação implica no fim de uma soberania colonial, ou seja, desfaz-

se a divisão entre mundo de colonizados e colonizadores. Desta forma, a cultura 

brasileira deixa de ser submissa para se tornar uma “linha de fuga” para a cultura 

européia. 
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“(...) hoje, na era do neoliberalismo globalizado, 

definitivamente tais figuras não cabem mais. O eixo de 

relações de força deslocou-se de terreno e mudou suas 

figuras. Os pares que definiam o conflito político na 

modernidade se embaralharam.” (ROLNIK, 1998: 07) 

 

A Ausência do Critério Ético 

As características que definem a estratégia antropofágica em sua face visível, 

como a criação da linguagem a partir de uma mistura de referências, podem resultar 

numa antropofagia que em sua face invisível não esteja presente nenhuma das 

características citadas nas três operações. A diferença se dá pela ausência do critério 

ético, o qual é substituído por um critério narcísico. Desta maneira, a “singularidade 

impessoal” (que emerge da associação de referências) é esvaziada, e toma conta a 

pessoalidade de um eu, uma “individualidade murada, presa a suas vivências psíquicas 

e comandada pelo medo de se perder de si.” (ROLNIK, 1998: 10) 

“(...) sua gênese se faz por alianças e contágios, um 

rizoma infinito, que muda de natureza e rumo ao sabor 

das mestiçarias que se operam na grande usina de nossa 

antropofagia cultural. Gênese distinta daquela de uma 

subjetividade identitário- figurativa que se faz por filiação, 

promovendo a fantasia de uma evolução linear e o 

compromisso aprisionador com um sistema de valores 

assumido como essência a ser perpetuada e 

reverenciada.” (ROLNIK, 1998: 10) 

Assim, na atualização reativa do modo antropofágico de subjetivação os 

interesses do ego sobrepujam-se sobre os interesses coletivos, e não são raros os 

exemplos deste acontecimento no cenário nacional. 

“Nesta tradição, a prática antropofágica, própria da 

fórmula tupi, que parte do reconhecimento do outro em 

função de sua diferença virtuosa, esvazia-se de seu 
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conteúdo ético e tornar-se perversa: trata-se aqui de 

reificar o outro que, esvaziado de sua singularidade, será 

instrumentalizado a serviço dos interesses de quem o 

incorpora.” (ROLNIK, 1998: 12) 

Um dos exemplos da inserção desta antropofagia reativa no cotidiano brasileiro 

são as telenovelas. Esses “laboratórios high tech de modos prêt-a-porter”, 

caricaturizam a sociedade brasileira, e por serem desprovidos de critério ético, tendem 

a normalizar as situações desestabilizadoras e a domesticar o estranhamento.  

“Os personagens da novela das oito formam uma 

espécie de família-prótese plugada nos lares brasileiros 

que os contamina diariamente de antropofagia reativa. O 

número de viciados nesta droga chega a atingir mais da 

metade do país nos capítulos que prometem doses extras 

de acomodação e final feliz.” (ROLNIK, 1998: 11) 

 

Projeto Contemporâneo / Projeto Transformador: O Combate à Antropofagia 

Reativa 

 “A baixa antropofagia aglomerada nos pecados de catecismo - 

a inveja, a usura, a calúnia, o assassinato.  Peste dos chamados 

povos cultos e cristianizados, é contra ela que estamos agindo. 

Antropófagos.” (ANDRADE, 1928) 

Para Suely Rolnik, a Alta Antropofagia permite inventar novas possibilidades de 

vida, as quais favorecem a expansão individual e (principalmente) a coletiva. Assim, as 

trincheiras criadas por grupos sociais (étnicos, sexuais, religiosos, etc.), que insistem na 

tendência da criação de um “em casa identitário”, serão destruídas. 

Esta é também a oportunidade de nos desvencilharmos da marca histórica 

escravocrata que encontra-se gravada na casa subjetiva de todo brasileiro. Essa marca 

faz com que estejamos sempre correndo o risco de perder a sintonia com o corpo 

vibrátil e recair numa posição de submissão. 
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Desta forma, combater a baixa antropofagia e afirmar sua atualização ética é 

um dever, não só em escala nacional como também em escala global. E nós, 

brasileiros, somos os portadores dessa fórmula. 

 

Bibliografia utilizada pela autora 

ANDRADE, Oswald de. “A marcha das utopias” [1953], in A Utopia 

Antropofágica, Obras Completas de Oswald de Andrade. Globo, São Paulo, 1990. 

ANDRADE, Oswald de.  “Manifesto Antropófago” [1928], in A Utopia 

Antropofágica, Obras Completas de Oswald de Andrade. Globo, São Paulo, 1990. 

ANDRADE, Oswald de. “Manifesto da Poesia Pau-brasil” [1924], in A Utopia 

Antropofágica, Obras Completas de Oswald de Andrade. Globo São Paulo, 1990. 

OITICICA, Hélio. “Brasil Diarréia” [1973], In, Galerie Nationale du Jeu de Paume. 

Réunion des Musées Nationaux, Editions du Jeu de Paume, Paris, 1992. 

PESSOA, Fernando. “Livro do Desassossego, Vol. II, no 495”. Ática, Lisboa, 1982; 

p.241. 

RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro. A formação e o sentido do Brasil.. 

Companhia das Letras, São Paulo, 1995. 

VIVACQUA, Acquilles, “A propósito do homem antropófago”, in Revista de 

Antropofagia, Diário de São Paulo, 08/05/29. 

 

Bibliografia complementar 

HALL, Stuart. A  Identidade Cultural na Pós- Modernidade. Rio de Janeiro: 

DP&A, 2006. 

ROLNIK, Suely. Subjetividade Antropofágica. In:HERKENHOFF, Paulo e 

PEDROSA, Adriano (Edit.). Arte Contemporânea Brasileira: Um e/entre Outro/s, XXIVa 

Bienal Internacional de São Paulo. São Paulo: Fundação Bienal de São Paulo, 1998. P. 

128-147 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

352 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte III | Bibliometria 

Levantamento bibliométrico dos autores utilizados 
na construção dos artigos do grupo “CULTURA E 
SOCIEDADE: O projeto: significado e valor” 
Olivia P. C. Serra   
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Resumo 

Este levantamento foi feito com o intuito de identificar similaridades na 

bibliografia utilizada pelos autores escolhidos para as construções dos artigos do 

grupo. O procedimento utilizado foi a bibliometria. Os resultados permitem identificar 

padrões interessantes de conexões entre os autores através das suas bibliografias.  

O estudo a seguir não foi feito da forma padrão, que seria identificar autores 

relevantes, ou redes de autores, através da quantidade de citações em artigos, 

retirados de uma base de dados, para então construir uma possível bibliografia, a ser 

utilizada ou esmiuçada, uma maneira especialmente útil de analisar grandes 

quantidades de informação, o que não seria viável sem esse método. No caso, 

partimos de uma bibliografia já estabelecida, utilizando outros critérios, para 

analisarmos as fontes utilizadas pelos autores escolhidos, sendo assim, as matrizes 

dessas obras. 
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Antes da análise da matriz de fontes utilizada pelos autores escolhidos pelo 

grupo, fizemos alguns levantamentos bibliométricos, pertinentes ao assunto, para 

entendermos os padrões visuais gerados. Esse procedimento consiste na coleta de um 

volume considerável de artigos e na utilização das suas bibliografias para a geração de 

um produto gráfico das redes de citação e co-citação entre eles.  

Para fazer esses levantamentos a base de dados utilizada foi a Web of 

Knowledge (www.webofknowledge.com). Essa base foi escolhida por conter a 

bibliografia de cada artigo apresentado. Depois de coletar o volume de artigos, eles 

foram formatados para uma matriz, com a utilização do software BibExcel e em 

seguida, utilizando o software UCINet, essa matriz foi reinterpretada, gerando uma 

imagem do possível cruzamento entre as bibliografias de todos os artigos, uma rede 

que mostra quais conjuntos de autores se relacionam. 

No primeiro estudo feito, as palavra utilizadas para a busca na base foram: 

brasil (por se tratar de uma base americana: brazil) e sociologia (sociology). 

Para que fosse possível entender o resultado, duas imagens foram geradas. 

Uma que considerava todo o volume de citações, e outra que só considerava fontes 

com, no mínimo, cinco citações. 
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Fig. 1.1 Sociologia, Brasil. Sem mínimo de citações -  Produzida pela autora 
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Fig. 1.2 Sociologia, Brasil. Mínimo de cinco citações -  Produzida pela autora 

 

Observando as imagens acima podemos perceber que na primeira 

amostragem, além do conteúdo confuso vários pequenos grupos são formados, eles 

representam bibliografias inteiras de artigos, que quase não se interpenetram, sendo 

pouco, ou não sendo, ligadas. 

Na segunda imagem, que considera apenas os artigos mais citados, já podemos 

ter uma idéia mais clara do que acontece no conjunto de artigos analisado, o número 

mínimo de citações pode ser modificada de acordo com a necessidade da análise. 

Vemos dois grupos distintos de citação, quando isso acontece, podemos perceber 

grupos com assuntos diferentes, ou diferentes correntes de pensamento, esses são 
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dois exemplos de possibilidade que podemos deduzir só pela observação da imagem 

produzida, para fazer a verificação de qual opção realmente se trata teriamos que 

fazer uma análise bibliografica, ou seja, uma análise qualitativa. Sendo assim, a 

bibliometria apresenta um atalho para essa análise.  

Fizemos ainda um segundo estudo, utilizando como palavras de busca: brasil 

(brazil) e arquitetura (architecture), nesse estudo foram aplicados filtros de assunto, 

para que só fossem considerados artigos que apresentassem relação com arquitetura 

ou engenharia. Isso foi feito pois o tag arquitetura é muito utilizado em outras áreas, 

como TI ou Ciências da Computação.  Foi utilizado o mesmo método, duas imagens 

foram feitas, uma com todas as citações e outra com no mínimo duas, no caso da 

arquitetura, o quaciente minimo foi reduzido, pela escassez de citações em comum. 

Fig. 2.1 Arquitetura, Brasil. Sem mínimo de citações - Produzida pela autora 
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Fig. 2.2 Arquitetura, Brasil. Mínimo de duas citações - Produzida pela autora 

 

Considerando a figura 2.1, fica evidente a formação de "ilhas" bibliograficas, 

que compreendem a bibliografia de cada artigo, sem a formação de redes. Na figura 

2.2, podemos perceber que só quatro fontes coincidem. A forma como estão 

agrupadas também é bastante significativa, percebemos um elo conectando dois 

pólos.  

Para o estudo bibliométrico principal, que compreende os autores abordados 

pelo grupo, o processo metodologico foi ligeiramente diferente, como já mencionado, 

as bibliografias utilizadas por esses autores, nas obras estudadas, foram copiadas e 

formatadas para se adequarem ao software BibExcel, sendo assim, uma etapa foi 

discrepante, em relação aos levantamentos apresentados anteriormente.  

A imagem produzida também apresenta somente os cruzamentos, no caso, 

com mínimo de duas citações. 
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Fig. 3.1 Estudo feito com a bibliografia dos autores abordados pelo grupo. Mínimo de duas citações. 

Produzida pela autora  
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Também foi confeccionada uma tabela, mostrando por quem foram citados os 

autores que compõe a rede apresentada. 

 

K. Marx 
Erminia 

Maricato 

José de 

Souza 

Martins 

Milton 

Santos 

Renato 

Janine 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta 

Roberto 

Schwarz 

Sérgio 

Ferro 

H. Arendt 
Maria 

Rita Kehl 

Marilena 

Chaui 

Otilia 

Arantes 

Renato 

Janine 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta 

 

 

W. Benjamin 
Maria 

Rita Kehl 

Marilena 

Chaui 

Otilia 

Arantes 

Roberto 

Schwarz 

Sérgio 

Ferro   

C. Furtado 
Darcy 

Ribeiro 

Erminia 

Maricato 

Otilia 

Arantes 

Roberto 

Schwarz 

 

  

G. Debord 
Erminia 

Maricato 

Maria 

Rita Kehl 

Marilena 

Chaui 

Otilia 

Arantes    

S. Romero 
Darcy 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta 

Roberto 

Schwarz 

  

  

M. Foucault 

José de 

Souza 

Martins 

Maria 

Rita Kehl 

Sérgio 

Ferro 

  

  

R. Faoro 
Darcy 

Ribeiro 

Erminia 

Maricato 

Roberto 

da Matta     

F. H. Cardoso 
Darcy 

Ribeiro 

Renato 

Janine 

Ribeiro 

Roberto 

Schwarz     

M. Castells 
Erminia 

Maricato 

Milton 

Santos 

Otilia 

Arantes     

C. Lasch 
Marilena 

Chaui 

Otilia 

Arantes 

Renato 

Janine 

Ribeiro     

H. Lefebvre 
Erminia 

Maricato 

Milton 

Santos 

José de 

Souza 

Martins     
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C. Levi-Strauss 
Maria 

Rita Kehl 

Roberto 

da Matta 

Sérgio 

Ferro     

M. Horkheimer 
Maria 

Rita Kehl 

Marilena 

Chaui 

Sérgio 

Ferro     

S. Freud 
Maria 

Rita Kehl 

Roberto 

da Matta 

Sérgio 

Ferro     

A. Gorz 

José de 

Souza 

Martins 

Otilia 

Arantes 

Sérgio 

Ferro     

D. Harvey 
Erminia 

Maricato 

Milton 

Santos 

Otilia 

Arantes     

O. de Andrade 

Renato 

Janine 

Ribeiro 

Roberto 

Schwarz 

Suely 

Rolnik 

 

   

T. Adorno 
Maria 

Rita Kehl 

Marilena 

Chaui 

Sérgio 

Ferro 

 

   

J. F. Lyotard 
Nelson 

Brissac 

Maria 

Rita Kehl  

 

   

J. Lacan 
Maria 

Rita Kehl 

Sérgio 

Ferro  

 

   

P. Bourdieu 
Maria 

Rita Kehl 

Otilia 

Arantes  

 

   

L. Barreto 
Roberto 

da Matta 

Roberto 

Schwarz  

 

   

C. Wagley 
Darcy 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta  

 

   

M. Weber 

Renato 

Janine 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta  
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M. I. P. de 

Queiroz 

Darcy 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta  

 

   

M. Tafuri 
Otilia 

Arantes 

Sérgio 

Ferro  

 

   

J. Gillin 
Darcy 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta      

N. Portas 
Erminia 

Maricato 

Otilia 

Arantes      

E. Burke 
Nelson 

Brissac 

Renato 

Janine 

Ribeiro      

S. Santiago 

Renato 

Janine 

Ribeiro 

Roberto 

Schwarz      

A. de Tocqueville 

Renato 

Janine 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta      

C. Nimuendaju 
Darcy 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta      

P. Virilio 
Marilena 

Chaui 

Otilia 

Arantes      

B. Brecht 

Renato 

Janine 

Ribeiro 

Roberto 

Schwarz      

A. Touraine 

José de 

Souza 

Martins 

Sérgio 

Ferro      

J. Nabuco 
Roberto 

da Matta 

Roberto 

Schwarz      

O. Nogueira 
Darcy 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta      
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G. Freyre 
Darcy 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta      

E. Goffman 

José de 

Souza 

Martins 

Roberto 

da Matta      

E. P. Thompson 

José de 

Souza 

Martins 

Roberto 

da Matta      

F. Jameson 
Maria 

Rita Kehl 

Otilia 

Arantes      

N. Elias 
Maria 

Rita Kehl 

Renato 

Janine 

Ribeiro      

L. Boltanski 

José de 

Souza 

Martins 

Otilia 

Arantes      

U. Eco 
Marilena 

Chaui 

Renato 

Janine 

Ribeiro      

A. Ramos 
Darcy 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta      

G. Vasari 
Lina 

BoBardi 

Sérgio 

Ferro      

L. da C. Cascudo 
Darcy 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta      

E. Carneiro 
Darcy 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta      

J. Borja 
Erminia 

Maricato 

Otilia 

Arantes 

 

    

B. Zevi 
Lina 

BoBardi 

Sérgio 

Ferro      
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F. Fernandes 
Darcy 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta      

G. Arrighi 
Erminia 

Maricato 

Otilia 

Arantes      

E. da Cunha 
Darcy 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta      

E. Panofsky 
Maria 

Rita Kehl 

Sérgio 

Ferro      

Le Corbusier 
Lina 

BoBardi 

Sérgio 

Ferro      

V. N. Leal 
Darcy 

Ribeiro 

Roberto 

da Matta      

S. Sontag 
Maria 

Rita Kehl 

Otilia 

Arantes      

Aristoteles 
Lina 

BoBardi 

Roberto 

da Matta  

 

 

 
   

 

Tabela 1.1 Autores matriz. Produzida pela autora. 
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É possível perceber que mesmo se tratando de um volume bibliográfico 

drásticamente menor do que o analisado nos outros estudos, que compreendiam, 

respectivamente 150 - 60 artigos abordados, a rede formada pela análise bibliográfica 

desse grupo de autores se mostra bastante rica em significado.  

Vemos na fig. 3.1 que compreende um único componente, o que poderia 

indicar coerencia na linha de pensamento dos autores, além disso, a quantidade de 

fontes em comum, para um grupo relativamente pequeno de obras analisadas, é um 

fato bastante relevante. É importante ressaltar que para o estudo consideramos 

apenas os autores usados como fonte, não produções individuais, o que aliviaria um 

pouco esse aspecto, já que a bibliografia retirada das bases é mais especifica. 

Sendo assim, podemos considerar o estudo como uma validação da bibliografia 

utilizada, e como uma forma de perceber melhor as conexões existentes entre autores. 
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Parte IV | Resenhas 
Anísio Teixeira | Carolina Nery B. Gadelha 

Darcy Ribeiro | Lucas Fehr 

Emanuel Dimas de Melo Pimenta | Simone Sousa Silva 

Ermínia Maricato | Morgana M. P. D. Cavalcante 

José de Souza Martins | Volia Regina Kato 

Maria Rita Kehl | Maria Isabel Villac 

Marilena Chauí | Vinícius Dotto Stump 

Nelson Brissac | Edison Batista Ribeiro 

Otília Arantes | Ivo Giroto 

Renato Janine Ribeiro | Luiz Benedito Castro Telles 

Roberto Schwarz |  Lizete Maria Rubano 

Sérgio Ferro | Jackson Dualibi 

Suely Rolnik | Anna Verônica J. F. Coutinho 
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Anísio Teixeira | Carolina Nery B. Gadelha 
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Biografia 

Matéria de Adriana Vera e Silva Revista Nova Escola - Edição Agosto- 1998, 

Redação NOVA ESCOLA, Av. das Nações Unidas, 7221, 6° andar, Pinheiros, São Paulo. 

Disponível em: http://educandooamanha.blogspot.com.br/2009/12/grandes-

educadores-1-anisio-teixeira.html Acesso em: 27/04/2012 

 

Anísio Spínola Teixeira 

(Caetité, 12 de julho de 1900 — Rio de Janeiro, 11 de março de 1971) foi um 

jurista, intelectual, educador e escritor brasileiro. 

Personagem central na história da educação no Brasil, nas décadas de 1920 e 

1930, difundiu os pressupostos do movimento da Escola Nova, que tinha como 

princípio a ênfase no desenvolvimento do intelecto e na capacidade de julgamento, 

em detrimento da memorização. 

Reformou o sistema educacional da Bahia e do Rio de Janeiro, exercendo vários 

cargos executivos. Foi um dos mais destacados signatários do Manifesto dos Pioneiros 

da Escola Nova, em defesa do ensino público, gratuito, laico e obrigatório, divulgado 

em 1932. 

Em 1935, fundou a Universidade do Distrito Federal, depois transformada em 

Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. 

 

Livros [entre outros] 

Aspectos americanos de educação. Salvador: Tip. De São Francisco, 1928. 

Educação e o mundo moderno. 2ªed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1977.  

Educação e universidade. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1998. 

Educação para a democracia: introdução à administração educacional. 2ªed. 

Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997. 

http://educandooamanha.blogspot.com.br/2009/12/grandes-educadores-1-anisio-teixeira.html
http://educandooamanha.blogspot.com.br/2009/12/grandes-educadores-1-anisio-teixeira.html
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Ensino superior no Brasil: análise e interpretação de sua evolução até 1969. Rio 

de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1989. 

 

Artigos e ensaios 

Seleção 01: Página eletrônica da Biblioteca Virtual Anísio Teixeira - Disponível 

em: http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/ 

 

Textos escolhidos 

Seleção 02: A universidade e a liberdade humana.  

TEIXEIRA, Anísio. A universidade e a liberdade humana. Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v.20, n.51, jul./set. 1953. p.3-22. 

Disponível em: http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/ 

Seleção 03: Mudar característico da cultura contemporânea 

TEIXEIRA, Anísio. Mudar característico da cultura contemporânea. Educação e o 

Mundo Moderno. Rio de Janeiro, Ed. UFRJ, 2006. p.149-159. 

Disponível em: http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/ 

Seleção 04: O espírito científico e o mundo atual.  

TEIXEIRA, Anísio. O espírito científico e o mundo atual. Revista Brasileira de 

Estudos Pedagógicos. Rio de Janeiro, v.23, n.58, 1958. p.3-25. 

Disponível em: http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/ 
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http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/
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Leituras propostas 

Livros:  Educação e o mundo moderno. 2ªed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 

1977.  

Disponível em: http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/ 

Leituras / resenha e análise 

Textos: 

 

01 – Universidade e a Liberdade Humana 

Resumo: Remonta as origens da liberdade humana, no momento em que os 

Gregos descobrem a especulação intelectual e o desenvolvem o pensamento racional. 

Demonstra os dois aspectos da liberdade, pelo qual oscilam a sociedade em todo 

período de sua construção, uma face da liberdade puramente individual e a outra 

baseada na reforma social. Contudo, destaca o papel da universidade como instituição 

que garante a permanência da liberdade no Estado Moderno, contribuindo para a 

autonomia dos grupos humanos, que progridem a margem da transmissão, do 

progresso e da aplicação do saber. 

Citações / conceitos: 

Pensamento Racional 

Liberdade humana 

Universidade 

Cultura 

 

O autor discorre sobre o tema da liberdade humana segundo uma perspectiva 

histórica, onde este conceito se estabelece juntamente ao desenvolvimento do 

pensamento racional desde os seus primórdios na Grécia Antiga.  

http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/


CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

371 

 

“O homem em face da descoberta do racional, via-se em condições de dar um 

novo nível a sua adaptação à vida e de se estabelecer a ‘liberdade’, que seria o direito 

de não sofrer outra submissão, senão a submissão da ‘verdade’ buscada a luz da 

razão” (pag. 81 e 82) 

Revela o momento em que a liberdade se institucionaliza, na Idade Média, a 

partir do surgimento das instituições de controle social e em seguida o papel da 

universidade na permanência da liberdade no aparecimento do Estado Moderno.  

“A condição essencial para a liberdade no estado moderno está, acima de tudo, 

na independência das instituições que guardam, aplicam e promovem o saber 

humano, isto é, as profissões liberais e a universidade” (pag. 86) 

“No Estado Moderno a liberdade é a vida organizada legalmente, mas é 

sobretudo a limitação do âmbito da lei aquilo que representa o mínimo de condições 

para que ela, a liberdade, se exerça do seu modo supremo.” 

Destaca os dois aspectos fundamentais da liberdade: espontaneidade e 

tolerância do próprio pensamento, isto é, a liberdade de especulação intelectual e o da 

incorporação da ideia ao costume e a ação. 

A história da liberdade humana está sempre oscilando entre esses dois polos, 

um sobre o aspecto puramente individual da liberdade e o outro baseado na reforma 

social, que por sua vez, se opera com a supressão da liberdade individual.  

Para haver liberdade, a condição inicial é, portanto, a da autonomia dos grupos 

humanos que se desenvolvem à transmissão, progresso e aplicação do sempre 

renovado e ampliado saber humano.  

 

02 – Mudar característico da cultura contemporânea 

Resumo: Retrata a característica peculiar da cultura contemporânea que 

inaugura um novo tipo de tradição no comportamento do desenvolvimento da mesma, 

a mudança. Acredita na oportunidade nos novos tempos em fazer florescer o espírito 

de liberdade, o que trará profundos resultados no desenvolvimento da sociedade. 
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Citações / conceitos: 

Mudanças 

Liberdade  

Educação 

Desenvolvimento 

 

Ao contrário da sociedade anterior a civilização industrial, em que a cultura 

tinha por princípio a sua conservação, e daí o surgimento de instituições como a 

escola, responsável por preservar e transferir a cultura para as gerações futuras, a 

nova civilização institucionalizou a modificação e orgulha-se de mudar, onde o maior 

episódio de nosso tempo é o da competição entre as grandes nações da terra na 

corrida de progressos e inovações.  

É notório em todo o desenvolvimento da humanidade o gosto do homem pela 

conservação do seu pensamento, sendo inúmeros os exemplos de pensadores que 

foram sacrificados em nome da não violação da cultura tradicional. 

O autor questiona se estaríamos próximos de encerrar esse ciclo de paixão e 

estreiteza e com uma visão otimista sinaliza que pode ser a oportunidade para que o 

espírito da liberdade volte a florescer entre os homens.  

“Se a paz intelectual se reestabelecer a segunda tradição ganhará ascendência 

e como os novos métodos, a nova disciplina e a nova segurança da arte de pensar, 

podemos marchar com ousadia e coragem, sem nos assustarmos nem assustar os 

demais... seremos, então, não apenas os guardiões do passado, mas os profetas, os 

videntes, os antecipadores do futuro e, no final de contas, os seus promotores.” 

Essas considerações demonstram a esperança que o autor atribui ao tempo 

presente, chamando o momento em que se encontra de “a revolução das 

expectativas”. 
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“Estamos em marcha para nos organizarmos e produzir, no ritmo e com os 

métodos da civilização industrial, a fim de vencermos a miséria e o 

subdesenvolvimento... um dos mais profundos resultados dessa nova civilização é a 

menor importância da riqueza individual.” 

A tarefa do educador passa a ser a de transmitir o gosto e o hábito por uma 

cultura dominante consciente e mutável, em oposição à fácil cultura anterior, toda ela 

inconsciente e uniforme.  

Mostra por outro lado, o perigo desta civilização, que mais ainda do que ser 

puramente mecânica pode lançar o homem em estados jamais vistos de passividade, 

ou sua contrapartida a excitação vazia. Somente a educação e cultura poderão salvá-

lo. A batalha educacional será a grande batalha do dia de amanhã. 

 

03 - O espírito científico e o mundo atual.  

Resumo: Descreve a progressiva construção do pensamento científico, 

considerando desde o chamado "milagre grego", até a avaliação de alguns aspectos 

encontrados como resultando da aplicação da ciência no mundo atual, e a condição 

que esses resultados impõem ao cidadão de modo individual. Defende a generalização 

do método científico a todos os aspectos da vida atual, como método permanente de 

revisão e auto-correção, que forneçam as bases para que o homem não só oriente o 

progresso material, como também o faça em suas escolhas no “mundo dos valores”, 

do saber moral e social. 

Citações / conceitos: 

A evolução do espírito científico 

Mudanças no desenvolvimento da sociedade 

A generalização do espírito científico aos aspectos da vida atual 
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A evolução do espírito científico 

Apresenta um panorama evolutivo do desenvolvimento do pensamento 

científico, desde a grande contribuição Grega, com a tomada de consciência da 

capacidade criadora da mente humana, chegando a recente fase de superação do 

desenvolvimento humano com a unificação dos dois processos imemoriais do saber – 

o saber prático (empírico) e o racional (especulativo).  

Questiona a permanência do pensamento dualista entre teoria e prática, o 

racional e o empírico, o manual e o intelectual e entre o útil e o espiritual, e o fato de 

não haver se processado a união entre artes plásticas e as artes do saber racional.  

Apesar de visualizar tal tendência, apresenta o desenvolvimento do 

conhecimento científico e o aparecimento das tecnologias científicas como 

responsáveis por promover o início da integração dos dois métodos de saber em um 

único método – o científico.  

“A sobrevivência dos dualismos agora, por exemplo, se insinua, de forma sutil, 

no dualismo entre o saber científico (o dos fatos) e o saber moral e social, isto é, dos 

valores, fins e objetivos da vida humana.”  

O autor acredita que as ciências devem ser aplicadas não só no mundo físico, 

ou no mundo dos fatos, mas também ao mundo dos valores, que os saberes, 

referentes a essas duas esferas, se tornarão mais eficazes e frutuosos se relacionando 

entre eles.  

 

Mudanças no desenvolvimento da sociedade 

O autor acredita em um momento de transformação, onde deve-se aproveitar 

o período de liberdade para uma tomada de consciência e uma nova superação no 

desenvolvimento humano, tempo para a consagração da visão prática da vida – com os 

controles científicos que lhe permitam dirigir o mundo material e lhe comecem a dar 

efetivamente o controle do mundo social e moral. 
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Porém, em meio a esta fase vista como de grande potencial de mudança, o 

próprio vigor desta transformação em curso, leva muitas pessoas a voltar as costas as 

conquistas já admitidas na humanidade, e pressentir perigos na marcha livre do 

pensamento. 

“Estamos, com efeito, em uma fase de exploração dos resultados da ciência... 

deslumbrados com as possibilidades da produção, estamos a explorá-la anárquica e 

extravagantemente; deslumbrados com as possibilidade da comunicação, estamos a 

utilizá-la para fraudar a verdade, vender tolices, editar comercialmente o espírito 

humano, levando-a à busca inteligente de falsos confortos e de formas elementares e 

gregárias de inépcia coletiva.” (p.68) 

Afirma contudo, que nada disto é produto da ciência, mas sim o resultado dos 

que a exploram, e que com os novos poderes de que o homem moderno se vê 

possuidor, sua prodigiosa economia e a imensa praticabilidade de tudo e qualquer 

projeto material, tudo isso resultado do conhecimento científico, é possível uma visão 

otimista acerca do tempo presente.  

“Temos motivo de esperar que as coisas não sucedam pelo pior, mas que se 

conjure o imenso poder dos fortes com a imensa aspiração dos fracos, levando-nos a 

uma cooperação nova ou de nova espécie, para uma ordem mundial mais justa e mais 

equitativa.” 

O autor destaca uma questão bastante significante, em que se pergunta se esse 

mesmo clima promissor que vislumbra ao mundo de uma maneira geral, pode ser 

também atribuído ao indivíduo de forma singular. 

Sobre este assunto demonstra a perspectiva de um período em que o indivíduo 

se sente perdido, podendo desenvolver um estado de espírito ou de raiva impotente 

ou de indiferença passiva, ambos perigosos e talvez fatais para a civilização, encarando 

estas considerações como o ponto crucial e realmente perigoso do momento histórico.  

“O progresso científico criou técnicas de trabalho de caráter mais coletivo do 

que individual; tornou possíveis imensas concentrações humanas; propiciou, pelo 

transporte fácil, organizações de imensa amplitude e, de modo geral, está unificando 

as nações e, sob certo aspecto, o mundo inteiro, em uma gigantesca organização, 
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manipulada por governos de pessoas, transformadas, assim, em seres extremamente 

poderosos.” (p.69 e 70) 

“O cidadão passou a se sentir emaranhado em uma ordem tão complexa e de 

dinâmica tão remota para ele, que não consegue perceber o valor da sua atuação, 

individual ou de sua participação... assumindo então uma atitude de indiferença e 

irresponsabilidade, cujas consequências não podem deixar de serem maléficas para a 

sua conduta individual e coletiva. Por outro lado, os governos e as forças econômicas, 

transformados em forças poderosíssimas, também entraram a agir com certa 

irresponsabilidade, consequência, inclusive, de um real e fundamental estado de 

ignorância, em relação aos problemas que a nova ordem suscitou e suscita.” (p.70) 

 

A generalização do espírito científico aos aspectos da vida atual 

O autor aponta duas experiências sociais como exemplos de possível resistência 

a essa ordem, capazes de dar eficácia à ação individual – uma foi a de Gandhi, exemplo 

de resistência individual pela não violência, a outra a do governo democrático, pelo 

autogoverno local, pela cooperação voluntária e pelo regime da maioria.  

“É necessário que não se sinta ele (o homem) utilizado nem pelo estado, nem 

por oligarquias, nem por outrem – mas livre em sua devoção, em seu trabalho, em sua 

vida, nesta medida, se sentirá responsável como tal um ser social e moral.” 

“Para tal, segundo fundamento da democracia – nenhuma atitude será mais 

fecunda do que a atitude científica, tal atitude significa, em essência, a negação de 

qualquer dogmatismo e a permanente confiança nos métodos organizados de usar a 

inteligência, tais como se apresentam no mundo da ciência capazes de progressos e de 

perene autocorreção.” (p.71) 

Para Teixeira, a ciência nos fornece o progresso material e também nos dá um 

método de permanente revisão deste mesmo progresso e o impacto das mudanças 

ocorridas só não é integralmente benéfico, porque muitas das suas consequências não 

são analisadas e julgadas pelo mesmo método que as produziu. 
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 “...A generalização do espírito cientifico a todos os aspectos da vida é, nos dias 

de hoje, o mais seguro penhor do progresso político, social e moral do homem e, em 

verdade, seu melhor guia, seu melhor conselheiro.” 

 

04 – Democracia e Educação.  

Resumo: Apresenta as suas aspirações de uma sociedade democrática, onde 

todos partilhem como iguais a despeito de quaisquer diferenças, alcançada através de 

uma educação intencional e organizada como condição a priori de sua realização.  

Citações / conceitos: 

Democracia 

Liberdade 

Sociedade democrática 

Educação 

 

O autor inicia o texto definindo o que seria a sociedade moderna, a sociedade 

democrática e a escola democrática. Para ele a sociedade moderna seria uma 

“constelação de sociedades”, que além da estratificação social, definida pelas “classes” 

abriga sociedades menores – que seriam os grupos representados pela família, 

companheiros de escola, companheiros de trabalho, clubes, etc. A sociedade 

democrática por sua vez seria a sociedade com o máximo de interesse comum entre 

todos os grupos constituintes. A escola democrática, por sua vez, seria o elemento 

fundamental na construção da democracia, seria o lugar onde se colocaria em prática 

o ideal democrático como “atitude fundamental do professor, do aluno e da 

administração”. 

A partir da definição destes conceitos chave, o autor se propõe a analisar o 

processo educativo necessário para a escola democrática, o que não se configura uma 

tarefa fácil, visto que, segundo o autor a própria escola “não surgiu com a democracia, 
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mas com e para a aristocracia, e está (ainda está) muito mais apta a formar 

aristocratas do que democratas”.  

“Socialmente, fez-se uma escola paternalista, destinada a educar os 

governados, os que iriam obedecer e fazer, em oposição aos que iriam mandar e 

pensar, falhando logo, deste modo, ao conceito democrático, que deveria orientar, de 

escola de formação do povo, isto é, do soberano, numa democracia.” (p.259) 

Para o autor a escola democrática ou para todos, deve cumprir um papel mais 

amplo na formação da sociedade, esta escola não deve se destinar a oferecer uma 

educação suplementar e especializada, mas a “própria educação comum”, que 

anteriormente era espontaneamente adquirida, através da família e da participação 

social.  

“Tal escola tem assim de se fazer uma escola de vida, em que as matérias sejam 

as experiências e atividades da própria vida, conduzidas com o propósito de extrair 

delas todas as consequências educativas, por meio da reflexão e da formação do que 

assim for apreendido.” (p.260) 

A seguir demonstra a diferença entre a escola tradicional e a escola 

democrática defendida por ele.  “Há um saber das coisas e um saber sobre as coisas. A 

escola tradicional julgava que lhe competia ministrar o segundo – o saber sobre as 

coisas, isto é, um saber que permitisse ao aluno, no melhor dos casos, falar sobre as 

coisas, revelar-se informado, emitir comentários inteligentes etc (...) esta educação de 

fazer é a que será dada pela escola democrática, cujo programa consiste nas atividades 

comuns de crianças e adolescentes, de acordo com as suas diferentes idades.” (p.261) 

O autor destaca ainda a importância da coletividade na construção da 

sociedade democrática, de modo que, o indivíduo – em si – seria apenas “necessidade 

e impotência” e que o “saber” constitui-se no conjunto de conceitos e operações que 

se destinam a sanar tais necessidades, através da “manipulação acertada e adequada 

das coisas e pela cooperação com os outros”. Completa dizendo que é fundamental 

que “toda ação humana é uma ação associada” e que a “individualidade não é algo a 

opor aos outros, mas a realizar-se pelos outros, tendo apenas um sentido que é o da 

medida de sua responsabilidade para como o grupo e para consigo mesmo.” 
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Para atingir o ideal de sociedade democrática, a escola seria o instrumento 

fundamental, onde a escola deve representar uma “comunidade em miniatura” e a 

experiência escolar em experiência da democracia por excelência.  

“A escola se faz um pequeno ideal de vida comunitária, com um plano de 

atividades em que o rigor exato do trabalho, a doce intimidade da família e a alegre 

animação do clube se casam, para produzir um ambiente capaz de conduzir com o 

êxito a aventura do saber, do progresso social e da igualdade humana, que é a própria 

aventura da democracia.” (p.263) 

Defende o fim de aspectos como os de isolamento e segregação que acredita 

serem estimulados na escola tradicional. “O saber e o trabalho ensinados como forma 

de comunidade... não isolam nem segregam, mas aproximam, unem e integram os 

homens.” (p.265) 

Por fim, o autor aborda a questão da especialização da escola, algo que 

considera negativo na medida em que prejudica a identificação do aluno, o interesse e, 

por conseguinte o aprendizado.   

“Uma sala de aula, ‘matérias’ para aprender, horários, notas, regras especiais 

de disciplina... A sua ‘organização’ é algo de distinto não só do lar, mas da oficina, do 

escritório, do quartel, da igreja, de tudo que existe na sociedade... O modo de 

aprender é artificial, a disciplina da escola é artificial e artificial ainda é o modo de 

julgar o progresso de cada um.” (p.265) 

Para o autor este tipo de configuração escolar é incapaz de formar democratas, 

apresentando como solução a concepção de uma escola cujo “programa dos alunos é 

de atividades estreitamente correlacionadas com os seus interesses e necessidades, o 

professor, um guia experimentado e amadurecido nas artes necessárias a vida, o 

horário, uma distribuição do tempo entre observar, procurar informações, debater, 

escolher, planejar, distribuir tarefas, realizar e julgar os resultados”. (p.266) 

Desta forma, através da escola transformada “os processo democrático de 

educação surgirá, naturalmente, nessa nova organização escolar, como algo de 

intrínseco a própria atividade do aluno: em classe ou fora de classe, sugerindo, 

analisando, decidindo, estudando ou buscando informações e conhecimento, 
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planejando, realizando, julgando, corrigindo, refazendo e tornando a planejar, estará 

ele crescendo, como crescia antes da escola, em capacidade física, intelectual e moral 

e formando as disposições fundamentais necessárias a vida democrática: iniciativa, 

cooperação, espírito de equipe, isto é, de reconhecimento do próprio mérito e do 

mérito dos outros.” (p.268)  
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Darcy Ribeiro  

(Montes Claros, MG, 26 de outobro de 1922; Brasília, 17 de fevereiro de 1997) 

 

Atuação profissional 

Antropólogo, escritor e político brasileiro conhecido por seu foco em relação 

aos índios e à educação no país. Em Montes Claros fez os estudos fundamentais e 

secundário, no Grupo Escolar Gonçalves Chaves e no Ginásio Episcopal de Montes 

Claros. Notabilizou-se fundamentalmente por trabalhos desenvolvidos nas áreas de 

educação, sociologia e antropologia tendo sido, ao lado do amigo a quem admirava 

Anísio Teixeira, um dos responsáveis pela criação da Universidade de Brasília, 

elaborada no início dos anos sessenta, ficando também na história desta instituição 

por ter sido seu primeiro reitor. Também foi o idealizador da Universidade Estadual do 

Norte Fluminense. Publicou vários livros, vários deles sobre os povos indígenas. 

Como muitos outros intelectuais brasileiros, foi obrigado a se exilar durante a 

Ditadura Militar brasileira. Durante o primeiro governo de Leonel Brizola no Rio de 

Janeiro (1983-1987), Darcy Ribeiro criou, planejou e dirigiu a implantação dos Centros 

Integrados de Ensino Público (CIEP), um projeto pedagógico visionário e revolucionário 

no Brasil de assistência em tempo integral a crianças, incluindo atividades recreativas e 

culturais para além do ensino formal - dando concretude aos projetos idealizados 

décadas antes por Anísio. Muito antes dos políticos de direita incorporarem o discurso 

referente à importância da Educação para o desenvolvimento brasileiro, Darcy e 

Brizola já divulgavam estas idéias. 

Nas eleições de 1986, Darcy foi candidato ao governo fluminense pelo PDT 

concorrendo com Fernando Gabeira (então filiado ao PT), Agnaldo Timóteo (PDS) e 
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Moreira Franco (PMDB). Darcy foi derrotado, não conseguindo suplantar o favoritismo 

de Moreira que se elegeu graças à popularidade do recém-lançado Plano Cruzado. 

Darcy Ribeiro também foi ministro-chefe da Casa Civil do presidente João Goulart, 

vice-governador do Rio de Janeiro de 1983 a 1987 e exerceu o mandato de senador 

pelo Rio de Janeiro, de 1991 até sua morte - anunciada por um lento processo 

canceroso, que comoveu todo o Brasil em torno de sua figura: Darcy, sempre polêmico 

e ardoroso defensor de suas idéias, teve em sua longa agonia o reconhecimento e 

admiração até dos adversários. 

Poucos anos antes de falecer, publica O Povo Brasileiro, obra na qual, dentre 

outras impressões, Ribeiro relativiza a suposta ineficiência portuguesa. 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Darcy_Ribeiro acesso 120521  

 

Livros [entre outros] 

Com obras traduzidas para diversos idiomas (inglês, o alemão, o espanhol, o 

francês, o italiano, o hebraico, o húngaro e o checo), Darcy Ribeiro figura entre os mais 

notórios intelectuais brasileiros. Divididas tematicamente, foram elas: 

Etnologia 

 Culturas e línguas indígenas do Brasil – 1957 

 Arte plumária dos índios Kaapo – 1957 

 A política indigenista brasileira – 1962 

 Os índios e a civilização – 1970 

 Uira sai, à procura de Deus – 1974 

 Configurações histórico-culturais dos povos americanos – 1975 

 Suma etnológica brasileira – 1986 (colaboração; três volumes). 

 Diários índios – os urubus-kaapor – 1996, Companhia das Letras 

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Povo_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Darcy_Ribeiro%20acesso%20120521
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Antropologia 

 O processo civilizatório – etapas da evolução sócio-cultural – 

1968 

 As Américas e a civilização – processo de formação e causas do 

desenvolvimento cultural desigual dos povos americanos – 1970 

 O dilema da América Latina – estruturas do poder e forças 

insurgentes – 1978 

 Os brasileiros – teoria do Brasil – 1972 

 Os índios e a civilização – a integração das populações indígenas 

no Brasil moderno – 1970 

 The culture – historical configurations of the American peoples – 

1970 (edição brasileira em 1975). 

 O povo brasileiro – a formação e o sentido do Brasil – 1995. 

Romances 

 Maíra – 1976 

 O mulo – 1981 

 Utopia selvagem – 1982 

 Migo – 1988 

Ensaios 

 Kadiwéu – ensaios etnológicos sobre o saber, o azar e a beleza – 

1950 

 Configurações histórico-culturais dos povos americanos – 1975 

 Sobre o óbvio - ensaios insólitos – 1979 

http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Povo_Brasileiro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADra_(livro)
http://pt.wikipedia.org/wiki/O_mulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Migo
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 Aos trancos e barrancos – como o Brasil deu no que deu – 1985 

 América Latina: a pátria grande – 1986 

 Testemunho – 1990 

 A fundação do Brasil – 1500/1700 – 1992 (colaboração) 

 O Brasil como problema – 1995 

 Noções de coisas – 1995 

Educação 

 Plano orientador da Universidade de Brasília – 1962 

 A universidade necessária – 1969 

 Propuestas – acerca da la renovación – 1970 

 Université des Sciences Humaines d'Alger – 1972 

 La universidad peruana – 1974 

 UnB – invenção e descaminho – 1978 

 Nossa escola é uma calamidade – 1984 

 Universidade do terceiro milênio – plano orientador da 

Universidade Estadual do Norte Fluminense – 1993 

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Darcy_Ribeiro acesso 120521  

 

Leituras propostas: 

Livros: RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São 

Paulo:Companhia das Letras, 1995.  476p. | ISBN  85-7164-451-9 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Darcy_Ribeiro
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Leituras / resenha e análise: 

Livros: RIBEIRO, Darcy. O Povo Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 

São Paulo:Companhia das Letras, 1995.  476p. 
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Contra capa: Antonio Candido, para Folha de São Paulo  

“Darcy Ribeiro é um dos maiores intelectuais que o Brasil já teve. Não apenas 

pela alta qualidade do seu trabalho e da sua produção de antropólogo, de educador e 

de escritor, mas também pela incrível capacidade de viver muitas vidas numa só, 

enquanto a maioria de nós mal consegue viver uma.” 

 

Orelha: “Porque o Brasil ainda não deu certo? Darcy Ribeiro, ao chegar no 

exílio, no Uruguai, em abril de 1964, queria é responder a essa pergunta na forma de 

um livro-painel sobre a formação do povo brasileiro e sobre as configurações que ele 

foi tomando ao longo dos séculos. Viu logo, porém, que essa era uma tarefa 

impossível, pois só havia o testemunho dos conquistadores.  E sobretudo porque nos 

faltava uma teoria crítica que tornasse explicável o mundo ibérico de que saímos, 

mesclados com índios e negros. 

Afundou-se, desde então, na tarefa de produzir seus Estudos de antropologia 

da civilização, que pretendem ser essa teoria. A propósito deles, Anísio Teixeira 

observou que, “embora um texto introdutório, uma iniciação, não é uma reprodução 

de saber convencional, mas visão geral, ousada e de longa perspectiva e alcance. Darcy 

Ribeiro é realmente uma inteligência-fonte e em livros desse tipo é que se sente a 

vontade. Considero Darcy a inteligência do Terceiro Mundo mais autônoma que temos 
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conhecimento. Nunca lhe senti nada da clássica subordinação mental de 

subdesenvolvido *...+”. 

“Mas Darcy continuou sempre trabalhando no seu texto sobre o Brasil e os 

brasileiros, explorando tanto as fontes bibliográficas disponíveis como as amplas 

oportunidades que ele teve de observação direta de todos os tipos de gente do Brasil. 

Recentemente, vendo-se em risco de morrer numa UTI, fugiu de lá para viver e 

também para escrever este seu livro mais sonhado. Levou consigo para uma praia de 

Maricá, as copiosas anotações feitas naqueles anos, que ele compaginou ali. Foram 

trinta anos e mais quarenta dias. 

Trata-se de seu livro mais ambicioso, resultante daqueles estudos prévios, mas 

independente deles. É uma tentativa de tornar compreensível, por meio de uma 

explanação histórico-antropológica, como os brasileiros se vieram fazendo a si mesmos 

para serem o que hoje somos. Uma nova Roma, lavada em sangue negro e sangue 

índio, destinada a criar uma esplêndida civilização, mestiça e tropical, mais alegre, 

porque mais sofrida, e melhor, porque assentada na mais bela província da Terra.” 

 

RESENHA 

  “Porque o Brasil ainda não deu certo? Darcy Ribeiro, ao chegar no exílio, no 

Uruguai, em abril de 1964, queria é responder a essa pergunta na forma de um livro-

painel sobre a formação do povo brasileiro e sobre as configurações que ele foi 

tomando ao longo dos séculos. Viu logo, porém, que essa era uma tarefa impossível, 

pois só havia o testemunho dos conquistadores.  E sobretudo porque nos faltava uma 

teoria crítica que tornasse explicável o mundo ibérico de que saímos, mesclados com 

índios e negros.” 

 “É uma tentativa de tornar compreensível, por meio de uma explanação 

histórico-antropológica, como os brasileiros se vieram fazendo a si mesmos para serem 

o que hoje somos. Uma nova Roma, lavada em sangue negro e sangue índio, destinada 

a criar uma esplêndida civilização, mestiça e tropical, mais alegre, porque mais sofrida, 

e melhor, porque assentada na mais bela província da Terra.” 
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“Este livro é um esforço para contribuir ao atendimento desse reclamo de 

lucidez. Primeiro ela análise do processo de gestação étnica que deu nascimento aos 

núcleos originais que, multiplicados, vieram a formar o povo brasileiro. Depois, pelo 

estudo das linhas de diversificação que plasmaram os nossos modos regionais de ser. 

E, finalmente, por via da crítica do sistema institucional, notadamente a propriedade 

fundiária e o regime de trabalho – no âmbito do qual o povo brasileiro surgiu e 

cresceu, constrangido e deformado.” 

 

TEORIA  

“Faltava uma teoria geral, cuja luz nos tornasse explicáveis em seus próprios 

termos, fundada em nossa experiência histórica. As teorizações oriundas de outros 

contextos eram todas elas eurocêntricas demais e, por isso mesmo, impotentes para 

nos fazer inteligíveis. Eram três, as mais urgentemente requeridas  [1] Uma teoria de 

base empírica das classes sociais, [2] uma tipologia das formas de exercício do poder e 

de militância política, seja conservadora, seja reordenadora ou insurgente. [3] uma 

teoria da cultura, capaz de dar conta da nossa realidade *erudito x popular+” 

 

CULTURA 

“Essa massa de mulatos e caboclos, lusitanizados pela língua portuguesa que 

falavam, pela visão de mundo, foram plasmando a etnia brasileira e promovendo, 

simultaneamente, sua integração, na forma de um Estado-Nação. A uniformidade 

cultural e unidade nacional – que são, sem duvida, a grande resultante do processo de 

formação do povo brasileiro – não devem cegar-nos, entretanto, para disparidades, 

contradições e antagonismos que subsistem debaixo delas como fatores dinâmicos da 

maior importância. Subjacente à uniformidade cultural brasileira, esconde-se uma 

profunda distância social, gerada pelo tipo de estratificação que o próprio processo de 

formação nacional produziu... fazendo as distancias sociais mais intransponíveis que as 

diferenças raciais.  É de assinalar que, apesar de feitos pela fusão de matrizes tão 

diferenciadas, os brasileiros são, hoje, um dos povos mais homogêneos, linguística e 

culturalmente e também um dos mais integrados socialmente da Terra.”  
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SOCIEDADE  

“A façanha que representou o processo de fusão social e cultural é negada, 

opondo à unidade de um denominador cultural comum, a dilaceração desse mesmo 

povo por uma estratificação classista de nítido colorido racial e do tipo mais cruamente 

desigualitário que se possa conceber. O que desgarra e separa os brasileiros em 

componentes opostos é a estratificação de classes. Mas é ela que, do lado de baixo, 

unifica e articula, como brasileiros, as imensas massas predominantemente escuras, 

muito mais solidariamente cimentadas como tal.” 

 

PROJETO 

“Faltou sempre, e falta ainda, clamorosamente, uma clara compreensão da 

história vivida, como, necessárias nas circunstancias em que ocorreu, e um claro 

projeto alternativo de ordenação social, lucidamente formulado, que seja apoiado e 

adotado como seu pelas grandes maiorias. Os interesses e aspirações de seu povo 

jamais foram levados em conta, porque só se tinha atenção e zelo no atendimento dos 

requisitos de prosperidade da feitoria exportadora. Nunca houve aqui um conceito de 

povo, englobando todos os trabalhadores e atribuindo-lhes direitos. Nem mesmo o 

direito elementar de trabalhar para nutrir-se, vestir-se e morar.  

O ruim aqui, e efetivo fator causal do atraso, e o modo de ordenação da 

sociedade, estruturada contra os interesses da população, desde sempre sangrada 

para servir a desígnios alheios e opostos aos seus. Não há, nunca houve, aqui, um povo 

livre, regendo seu destino na busca de sua própria prosperidade. O que houve e o que 

há é uma massa de trabalhadores explorada, humilhada e ofendida por uma minoria 

dominante, espantosamente eficaz na formulação e manutenção de seu próprio 

projeto de prosperidade, sempre pronta a esmagar qualquer ameaça de reforma da 

ordem social vigente.”  
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Emanuel Dimas de Melo Pimenta | Simone Sousa Silva 
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“Aquilo a que chamamos arte é a crítica da cultura, não 

pelo conteúdo, mas pela sua estrutura lógica. É a crítica do 

pensamento. É uma crítica, enquanto processo de compreensão, 

que deve ser feita dinamicamente por cada pessoa. Quando ela 

acontece no espaço, é arquitetura; no tempo, é música; nas 

imagens, arte visual e assim por diante. Cada um de nós é 

permanentemente construído, a todo momento, por padrões de 

ordem. Padrões de diferenciação. Esses padrões estão em tudo o 

que somos - na ordem destas palavras, no espaço das nossas 

casas, das nossas cidades, na música que ouvimos nos nossos 

carros... Todos esses "ambientes" somos nós - eles edificam 

continuamente o nosso pensamento, os nossos complexos 

sinápticos, como espécies de meta-mapas cognitivos dinâmicos. 

Quando operamos elementos de descontinuação desses 

complexos, fazemos a sua crítica - pois apenas a diferença 

produz a consciência. Iluminação. Descoberta.” 

Emanuel Dimas de Melo Pimenta  

 

Desde o final da década de 1970, Emanuel Dimas de Melo Pimenta começou a 

atuar nas artes visuais, música, arquitetura, sistemas intermedia, fotografia e 

urbanismo. O resultado de cada uma das suas áreas está presente como obras em 

importantes museus, fundações e coleções de arte em diversos países. Emanuel 

Pimenta trabalha a estrutura do pensamento, envolvendo realidade virtual, teoria do 

conhecimento e neurociências. 

Emanuel Dimas de Melo Pimenta é arquiteto, artista plástico e músico, 

atualmente radicado em Portugal. Desenvolve seus trabalhos na ASA Art and 

Technology (UK). Desenvolve também projetos urbanos usando a realidade virtual e as 

tecnologias do ciberespaço 

Emanuel Pimenta desenvolve música, arquitetura e projetos urbanos usando a 

realidade virtual e as tecnologias do ciberespaço. Aos concertos de música, realizados 
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nos últimos vinte anos integra as artes visuais como o que realizou na Bienal de Arte 

de São Paulo de 1985 com John Cage seu concerto na  

T E L E A N T R O P O S 

Emanuel Dimas de Melo Pimenta 

Freud afirmava que a cultura era um instrumento de defesa do ser humano 

contra os desígnios da Natureza. 

Não fosse assim, o conceito de homicídio seria algo bastante diferente e não 

precisaríamos nos diferenciar dos animais.   

O aparecimento da sepultura como talvez o primeiro traço daquilo que mais 

tarde ficou convencionado como cultura terá sido um primeiro impulso no sentido da 

busca de uma regulação da morte.  

E não há maior evidência da Natureza que a própria morte! 

 Assim, curiosamente, a palavra cultura surge do Indo Europeu *kwol, que 

indicava a cerca a alguma coisa, como quem cerca uma presa durante a caça. 

 

Cerco à ideia de Natureza. 

Esse teria sido o principal papel dos deuses da Antiguidade. Um papel revelador 

sobre o comportamento de minorias que, historicamente, estabelecem normas para 

maiorias, através das mais variadas formas de poder constituído. 

Mas, ao contrário da cultura, a palavra arte foi gerada a partir do Indo Europeu 

*ar que significava ajustamento de alguma coisa. Isto é: reestabelecer uma 

determinada ordem. 

Daquela partícula Indo Europeia foi ainda gerado o termo arma, que no seu 

sentido original queria dizer apenas arma defensiva.  E aqui, emerge um primeiro 

sentido de arte enquanto crítica da ordem cultural, na defesa de outro tipo de ordem, 

natural, ordem primeira, primitiva. 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

396 

 

É por essa via que tanto Aristóteles como São Tomás de Aquino defende que a 

arte é uma imitação da natureza.  Em todos os seus momentos, para onde quer que 

orientemos as nossas atenções, sempre que designamos algo como sendo obra de arte 

estamos implicando uma atitude contra cultural. 

Aquilo a que, eventualmente, poderíamos nomear como uma arte cultural, ou 

arte engajada, é simplesmente uma contradição de termos.   

A arte surge para criticar as terríveis condicionantes e regulamentos impostos 

pela cultura, tomando condicionantes e regulamentos nos seus mais amplos sentidos. 

Não fosse assim, viveríamos aprisionados num mundo ditatorial, arrogante e 

opressivo. 

Por essa via, de uma certa forma, toda a arte é por excelência antididática. 

Por outro lado, dado o seu caráter crítico e demolidor, a arte revela o 

verdadeiro sentido da educação, através do constante descondicionamento, da 

desautomatização e do autoconhecimento. É o que faz com que a cultura seja 

dinâmica. 

Esse é o papel da arte. Um papel fundamental para a existência do próprio ser 

humano. 

Qualquer questionamento sobre o papel da arte implica o imediato 

questionamento da cultura e do próprio ser humano. 

Convencionamos um papel especializado da arte diante de um padrão 

relativamente uniforme de cultura. Um padrão standard fundado numa organização 

essencialmente predicativa. 

Mas, a Humanidade uniforme que culminou com a imprensa de Gutemberg deu 

lugar a outro estágio civilizatório: o ser humano que René Berger chamou de 

teleantropos. 

Uma Humanidade não mais constituída por minorias especializadas. 
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Teleantropos significa um novo tipo de ser vivo articulado em cadeia com 

outros indivíduos, em simbiose com os seus artefatos, agora sempre cognitivos, 

verdadeiras próteses sensoriais. 

Uma espécie inédita no planeta, organizada numa grande quantidade de 

componentes, órgãos ou próteses na sua maioria virtual, distribuída pelos mais 

diferentes locais, muitas vezes espalhados por milhares de quilômetros. Uma espécie 

civilizatória tele-articulada em todos seus aspectos, não exclusivamente de 

comunicação. 

Novas tecnologias têm sido desenvolvidas para aumentar exponencialmente a 

produção de órgãos artificiais destinados a substituir futuros transplantes. 

Os pedaços de pessoas sendo gradualmente substituídos por pedaços de ideias, 

desencadeando uma lenta desconstrução do antigo organismo. 

Tecnologias operando o design, a fabricação e a produção em série de seres 

humanos em partes – transformando o futuro doador em designer. 

Certamente, o maior impacto da civilização desencadeada pelo aparecimento 

do  teleantropos é, para além da intensa deslocação de populações sobre a superfície 

do planeta, a contínua contaminação informacional em todas as direções, constituindo 

um novo tipo de cultura, uma nova pele do planeta. 

Em 1994, as dez maiores empresas de telecomunicações de todo o mundo 

obtiveram mais lucros que os vinte e cinco maiores bancos comerciais juntos. Apenas 

naquele ano cerca de quarenta milhões de pessoas se tornaram novos utilizadores de 

telefones, outros vinte milhões adquiriram – num único ano – telefones celulares. 

Essa verdadeira explosão da comunicação em tempo real através de grandes 

distâncias operando sistemas flexíveis e portáteis não era considerada sequer uma 

possibilidade real até ao meio da década de 1980, quando especialistas acreditavam 

que na passagem do milênio apenas um milhão de pessoas utilizariam telefones 

celulares. 

Na televisão, o controle remoto passou a gerar seu verdadeiro sentido: o 

zapping. Através dele, o espectador se transforma em editor. Na montagem não 
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linear de diversos programas simultâneos, o utilizador passa a operar em 

permanente criatividade.  Por essa via, resgata o significado primeiro da televisão: a 

fluidez líquida, em algum sentido semelhante às operações de navegação 

ciberespacial. 

As janelas introduzidas pelos canais de televisão foram, então, amplificadas 

para as janelas digitais, revelando, por um percurso não linear, traços de uma nova 

etimologia de múltiplas vias. 

Assim, da mesma forma que as portas da cidade se transformam nas telas de 

televisão – lembrando Paul Virilio – as fronteiras das nações se desintegram nas redes 

das redes de computadores. 

O ser humano previsível do século XIX dá lugar à Humanidade turbulenta e 

criativa do final do milênio. 

Vozes, imagens, sons, palavras e ideias são freneticamente transportados em 

uma velocidade alucinante por todo o mundo. 

A maior editora mundial de enciclopédias é, no final do século, uma empresa 

de software: a Microsoft. 

Deverá haver próximo ao ano 2000, mais de quinhentos milhões de 

computadores em plena atividade, espalhados pelo planeta. 

A desmaterialização da cultura material atinge todo o espectro 

comportamental humano. 

Curiosamente, em aparente paradoxo, a cultura virtual acabou por 

desencadear, em 1991, um projeto típico da cultura literária que a precedeu: o 

Biosfera 2. Uma cápsula gigante, destinada a provar que o ser humano seria uma 

entidade independente, capaz de suprir as suas próprias necessidades na produção de 

alimentos e na reciclagem dos seus lixos, totalmente independente do planeta Terra. 

O projeto não funcionou e hoje, o Biosfera 2 se dedica à investigação do ser 

humano enquanto complexo interativo, estudando como diferentes ecossistemas 

reagiriam a mudanças climáticas e atmosféricas. 
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Trata-se do mesmo equívoco vivido pelas investigações sobre Inteligência 

Artificial Forte até aos anos 1980. Como aconteceu com os estudos sobre o ser 

humano na Biosfera 2, concluiu-se, afinal, que nenhum programa de computador 

poderia funcionar isoladamente. 

No plano imobiliário, a crença segundo a qual o fenômeno da superpopulação 

conduziria a um inevitável aumento do preço dos espaços construídos em todo o lugar, 

através do clássico equilíbrio mecânico da oferta e da procura, acabou por ser 

contrariada pelo seu oposto: para o mundo virtual são as relações humanas o maior 

capital e não mais o espaço ou proximidade físicas, tradicionais valores de 

propriedade. 

Por isso as cidades mais valorizadas do mundo, em termos imobiliários, 

deixaram de ser os grandes centros de produção e passaram a ser os locais de lazer. 

A velocidade do transporte de coisas materiais deu lugar à velocidade da 

informação. 

A cada dezoito meses, microprocessadores passaram a dobrar a sua velocidade 

operacional. Nos primeiros anos do terceiro milênio um único computador 

provavelmente será tão potente quanto todo o Vale do Silício hoje. 

Desde a sua invenção, na década de 1960, os microprocessadores tiveram a sua 

velocidade aumentada vinte e cinco mil vezes. Hoje, um microprocessador é cem mil 

vezes mais rápido que seus ancestrais dos anos 1950, e custam mil vezes menos! 

Transformamo-nos em nômades virtuais, inaugurando uma nova era 

civilizatória. E, para o nômade, como lembra Pierre Levy, a solidariedade é a sua 

condição essencial de sobrevivência. 

Equipes da Boeing e do consórcio Airbus descobriram recentemente que há um 

mercado latente para grandes aviões, com capacidade para até oitocentos 

passageiros. 

Vários aeroportos do mundo se transformam, lentamente, em verdadeiras 

cidades. 
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No aeroporto de Heathrow, em Londres, por exemplo, o edifício não apenas 

possui centros comerciais, restaurantes, igrejas e hospitais como também hotéis 

internos. 

Uma nova população parece flutuar constantemente sobre a superfície da 

Terra. Um fenômeno de mobilidade que movimenta cerca de trezentos e vinte bilhões 

de dólares em turismo, todos os anos. 

A matéria prima representava algo em torno de 40% do valor de mercado de 

um automóvel, clássico símbolo da primeira metade do século vinte e responsável pela 

transformação da estrutura da família no Ocidente. 

Para um componente eletrônico, entretanto, a matéria prima representa 

apenas 1% de seu custo. 

A desmaterialização global aponta para questões fundamentais levantadas por 

Décio Pignatari: a ideia da luz sólida, que nasce com o impressionismo e com a 

fotografia, passa pelo cinema para chegar aos computadores e gerar a ideia da 

presentificação do tempo. 

Assim, tal como a pedra era na Antiguidade o interconector temporal por 

excelência, a luz se torna, na passagem para o terceiro milênio, no presentificador 

temporal ideal. 

Uma ideia, num certo sentido, antecipada por Hegel quando afirmava que 

“apenas o abstrato pode se furtar à ação do tempo”. 

Com a desintegração do tempo e do espaço, também acontece a desintegração 

da ideia de nação, que se torna algo obsoleto. O importante passa a ser participar em 

redes, e não mais se fixar permanentemente num delimitado território físico. 

Pela primeira vez em todo o percurso da humanidade as relações sociais não 

são mais condicionadas pela proximidade física. 

Os sistemas virtuais introduzem ainda uma nova era de intenso fenômeno 

migratório. 
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No início de 1995 havia mais de cem milhões de pessoas, em todo o mundo, 

vivendo fora de seus países. Uma em cada cinquenta pessoas saíra de seu lugar 

original. 

Em todo o planeta havia, no início de 1995, cerca de trinta milhões de pessoas 

classificadas como refugiados. 

Os Estados Unidos recebem, a cada ano, entre imigrantes legais e ilegais o 

equivalente a uma cidade como Washington. 

Na China, em 1995, há cerca de trezentos milhões de camponeses fugindo para 

as cidades no mais impressionante movimento migratório de toda a história da 

humanidade. 

No início do século, a antropóloga Americana Alice Fletcher ouviu de um 

pensador indígena uma afirmação de grande impacto: “toda coisa sagrada deve estar 

no seu lugar”. 

A condição primeira do sagrado é o tempo. 

A flexibilidade, a transdicisplinaridade ou a liquidez do meio ciberespacial, 

resgatam a ideia do sagrado, perdida nos cinco séculos de intensificação extrema do 

uso da visão. 

Neste novo universo, o lugar passa a estar constituído enquanto condição 

trans, na virtualidade e na intensidade de todas as relações humanas. 

A noção de nação enquanto estado soberano em seu sentido de 

estandardização política, instituído pelos Estados Unidos – são conceitos que 

implicavam a permanente presença de pessoas num mesmo território – conceitos que 

deixam de ter qualquer sentido em um planeta onde física e virtualmente a ideia de 

território perde sua validade clássica. 

Com a era virtual, o direito da terra perde a sua antiga importância. Tudo se 

torna gradualmente tocado pelo imaterial e pelo efêmero, e o ethos, antes 

departamentalizado em estanques regiões territoriais, projeta-se num ethos 

planetário, volúvel e turbulento. 
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Por essa via, a desintegração da nação conduz ao inevitável desaparecimento 

da política e ao surpreendente questionamento da própria democracia na sua 

concepção clássica. 

Por essa razão, no final do milênio, o momento realmente importante na 

política de alto nível não é mais o da negociação de bastidores, mas sim o encontro e a 

articulação com a imprensa. 

Mas, o processo migratório intensificado do final do século XX não somente 

produz um ethos planetário ao nível cultural como também designa um ethos 

planetário ao nível biológico. 

Megacidades vão surgindo com vertiginosa rapidez – nos primeiros anos do 

próximo milênio existirão cinquenta delas no planeta – constituindo poderosas 

baterias viróticas e bacterianas. 

Ainda, a flutuação humana produzida pela constante deslocação de grandes 

massas populacionais implicará a rápida e eficiente disseminação das mais variadas 

doenças. 

Convém lembrar que mais da metade das pessoas que habitam megacidades 

vivem em estado de miséria. 

Shangai possui três milhões de pessoas que vivem permanentemente nas ruas, 

sem habitação. 

O surgimento do teleantropos significa também o fim do conceito de um 

mundo branco estabelecido pelos Europeus no século XVI. 

Entre 1975 e 1990 havia cerca de setenta e cinco milhões de jovens na Europa – 

com idades entre quinze e os vinte e cinco anos. Na África, durante idêntico período, 

viviam cerca de setenta e oito milhões de jovens. Nos primeiros anos do próximo 

milênio a Europa terá uma população daquela faixa etária com cerca de cinquenta 

milhões de habitantes enquanto que a África possuirá quase quinhentos milhões! Se 

apenas 10% dos jovens Africanos, pressionados por quaisquer motivos, tentar a sorte 

na Europa durante os primeiros anos do próximo século, a população jovem local será 

duplicada com estrangeiros. 
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Em Los Angeles são faladas cotidianamente oitenta e três línguas diferentes. 

A exemplo de outros países desenvolvidos, o Canadá precisará, para manter a 

razão mínima de dependência de três trabalhadores para cada dependente dos 

sistemas de segurança social, aumentar o volume de imigrantes em cerca de 50%. 

Poucos anos depois da passagem do ano 2000, um bilhão de ricos serão 

confrontados com mais de sete bilhões de pessoas pobres. 

O nosso planeta possui cerca de 5 bilhões de pessoas, crescendo a uma 

velocidade de noventa milhões de pessoas por ano – o que equivaleria a um país como 

o México a cada ano. 

A cada década a população mundial cresce uma China e mais de 90% desse 

crescimento está concentrado no mundo subdesenvolvido. 

Para cada pessoa nascida no hemisfério norte nascem vinte no hemisfério sul. 

O aparecimento do teleantropos acontece de maneira quase brutal e, pela 

primeira vez na história da humanidade, produz um gigantesco fosso civilizatório. 

A emergência do teleantropos se revela em radical oposição à figura do 

analfabeto funcional. 

Isso não significa, entretanto, que redes como a Internet, estejam livres desse 

tipo de população de baixo repertório. Ao contrário, em tais redes encontramos com 

facilidade – em fóruns e chats – um padrão de expressão assustadoramente de baixo 

nível repertorial. 

Assim, estabelece-se, lentamente, um novo design social. 

Surgem os hackers e um novo tipo de crime é gerado, sem que haja lei 

estabelecida ou sequer qualquer aparente possibilidade de jurisprudência. 

Afinal, como legislar sobre algo efêmero e imaterial? Algo que contradiz o 

próprio fundamento do Direito Romano? 
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Na luta contra o crime digital, transparece uma intrigante pista: a criação de 

sistemas de identificação da lógica do estilo pessoal de cada um na elaboração e 

manipulação de programas. 

Afinal, todos temos um estilo! 

O desenvolvimento de tais sistemas representará uma profunda ferida no 

direito à privacidade: tudo o que tocarmos deixará a marca de nossa presença, não 

obrigatoriamente pela condição material, mas pelo estilo! 

Menos de 10% dos crimes cometidos através de computadores são conhecidos 

e desses, menos de 2% são condenados. 

O exemplo dos analfabetos funcionais, nas megacidades se espalha nos grupos 

mafiosos pelos mais diversos níveis e segmentos sociais, interagindo entre si. 

No final do milênio as culturas agrícolas mais prósperas se tornaram, no 

Terceiro Mundo, a coca e a papoula. 

A virtualização das relações sociais, a desmaterialização da cultura material e o 

fim da ideia de nação território projetam um novo organismo civilizatório. 

Com o crescimento vertiginoso da criminalidade nos grandes centros urbanos 

de todo o mundo, incontáveis sistemas de vídeo e computadores passaram a não 

apenas servir mas também, e talvez principalmente, a controlar a população. 

Em King’s Lynn, cidade portuária em Norfolk, Inglaterra, um poderoso sistema 

de vigilância que cobre virtualmente todas as ruas é capaz de ler o que está escrito 

numa embalagem de cigarros a uma distância de mais de cem metros. As câmaras 

possuem, ainda, visão noturna e estão articuladas em rede. 

Nos primeiros anos da década de 1990 foi ainda desenvolvido o Global 

Positioning System, popularizado como GPS, destinado a estabelecer uma rede de 

comunicação com satélites que informam a posição exata de um veículo ou outro 

objeto numa cidade ou estrada. Pelo outro lado da questão, o Global Positioning 

System permite ainda identificar e controlar o movimento do seu usuário. 
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Depois do lançamento do Sputnik em 1957, o presidente David Dwight 

Eisenhower lançou a Advanced Research Projects Agency – ARPA, uma agência militar 

dedicada ao estudo de sistemas de inteligência. 

Em 1962, o cientista Americano Joseph Carl Robnett Licklider dirigiu a ARPA e 

orientou um programa de interatividade na formação de redes de computadores, 

destinado a melhorar o uso militar da tecnologia computadorizada. 

Assim surgiu a ARPANET que, junto à NSFNET lançada em 1985, significaria o 

início da Internet. 

Temos novos princípios de religião, uma nova condição de sagrado, um novo 

espaço e uma nova cultura – desta vez não mais estritamente visual. 

Assim, a arte adquire um novo e vigoroso material para operar. 
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Professora visitante da University of British Columbia/Center of Human Settlements, 

Canadá [2002] e da University of Witswaterhand of Johannesburg, África do Sul (2006). 

Fundou o LABHAB - Laboratório de Habitação e Assentamentos Humanos da FAUUSP 

[1997].  

Prêmios: Juan Torres Hoguerras da Federação Panamericana de Associações de 

Arquitetos, em 2006. Prêmio Arquiteto do Ano 2007 da Federação Nacional de 

Arquitetos e Urbanistas.  

Professora titular de Planejamento Urbano e presidente da Comissão de 

Pesquisa da FAUUSP. 

Possui inúmeros artigos e livros na área de planejamento urbano, politica 

urbana, politica habitacional e política fundiária. 
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Textos escolhidos: 

Seleção 02: Suplemento Cultural jornais A Folha de São Paulo e O Estado de São 

Paulo. 

 

Textos escolhidos:  

Leituras propostas: 

Livros:  

1 - A cidade do pensamento único. Desmanchando consensos. Petrópolis: 

Vozes, 2007.  

2 - O Impasse da política urbana no Brasil. Petrópolis: Vozes, 2011. 

 

Leituras / resenha e análise: 

Livros: 

As idéias fora do lugar e o lugar fora das idéias. In: Arantes, O Et al. A cidade do 

pensamento único.Desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2007. (Pp.121-192) 

Orelha: Francisco de Oliveira 

Resumo: O livro analisa e debate “o descolamento entre as matrizes que 

fundamentaram o planejamento e a legislação urbanos no Brasil, e a realidade 

socioambiental de nossas cidades”. A abordagem é feita a partir da análise histórica 

dos momentos em que se desenvolveram e firmaram tais matrizes urbanísticas 
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AS IDÉIAS FORA DO LUGAR E O LUGAR FORA DAS IDÉIAS. PLANEJAMENTO 

URBANO NO BRASIL 

Inicialmente a autora explica a que se refere o texto, ou seja, uma reflexão 

sobre “o deslocamento entre as matrizes que fundamentaram o planejamento e a 

legislação urbanos” no nosso país, e a realidade socioambiental, em especial o caso da 

ocupação ilegal nas favelas. (P.121- 122) 

Podemos dizer que se trata de idéias fora do lugar porque, pretensamente, a 

ordem se refere a todos indivíduos, de acordo como os princípios do modernismo ou 

da racionalidade burguesa.Mas também podemos dizer que as idéias estão no lugar 

por isso mesmo:porque elas se aplicam a uma parcela da sociedade reafirmando e 

reproduzindo desigualdades e privilégios.(P.122) 

Para a autora não existe para a cidade ilegal “planos nem ordem”. É “um lugar 

fora das idéias.”(P.122) 

Certamente um projeto de cidade que ignora e se revela inadequado com a 

lógica da “cidade ilegal” 

 

1 - Introdução 

A exclusão urbanística a qual é representada pela ocupação ilegal do solo e 

ignorada na representação da cidade oficial e, portanto não englobada pelo 

planejamento modernista/funcionalista. (P.122) 

Para a autora essa matriz urbanística, “que orientou o crescimento das cidades 

dos países centrais do mundo capitalista, passou a ser desmontada  pelas propostas 

neoliberais”(P.122) 

Essa matriz modernista/funcionalista só era aplicável em uma parte das nossas 

grandes cidades, ou seja, na cidade formal ou legal. 

E ainda indaga: 

Cabe perguntar se a nova matriz que está sendo gerado 

resulta de um processo endógeno calcado na práxis urbana ou 
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segue o mesmo caminho de dominação econômica, política e 

ideológica de inspiração externa, seguido pela primeira. Em que 

medida esse processo de substituição não está reproduzindo 

modelos alienados em relação à nossa realidade, modelos esses 

que vincularão desde a formação profissional e acadêmica, até a 

produção reificada de conceitos e de representação da cidade? 

Escaparemos do nosso destino, aparentemente inexorável, de 

produzir uma matriz postiça ou “fora do lugar”, mais adequada, 

agora aos princípios neoliberais? (MARICATO, 2007. P.123,124). 

 

PROJETO 

1 - A matriz modernista/funcionalista 

O planejamento modernista teve suas raízes no iluminismo, ganhando 

especificidade  nos anos do Welfare state (1945-1970). 

Neste modelo foi herdado do modernismo o positivismo, a crença no progresso 

linear, discurso universal, no enfoque holístico. Sendo o Estado a figura central capaz 

de “assegurar o equilíbrio econômico e social, e um mercado de massas”(P.126) 

Atividades que tiveram repercussão – ações do CEPAL, PNDU- Política Nacional 

de desenvolvimento Urbano, integrante do II PND - Plano Nacional de 

desenvolvimento-1973. 

A autora apresenta uma breve reflexão sobre o papel dos CIAMs: (p.127-128) 

 Primeira fase – mais comprometida com a questão 

habitacional 

 Segundo CIAM – “Habitação para o mínimo nível 

de vida” 

 Segunda fase dos CIAM – Carta de Atenas 

 Últimos CIAMs- crítica ao funcionalismo 
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Faz importante observação no que se refere ao enorme processo de construção 

(a produção moderna fordista), que aumentou a produtividade na construção de 

edifícios e da infraestrutura urbana e a sua relação com a necessidade de regulação da 

terra e do financiamento. (P.128)  

1 - O colapso do planejamento urbano estatal 

A autora inicia falando sobre “o colapso da crença no controle racional  e 

centralizado dos destinos de sistemas sociais”. (P.129) 

Cita Fiori quando diz que a globalização não é unicamente o resultado de 

avanços tecnológicos ou da evolução dos mercados em competição. É um fenômeno 

econômico, político e ideológico. Há uma estrutura internacional de poder, formada 

por grandes corporações que influiu para o desmonte do welfare state. (P.129) 

 

SOCIEDADE, CULTURA E PROJETO. 

2 - No Brasil: a matriz postiça ou o “Plano Discurso”  

Há segundo a autora uma tradição arraigada na cultura brasileira que é a de se 

importar modelos, matrizes, nem sempre adequados á nossa realidade. 

A importação de ideias na evolução do urbanismo brasileiro é segundo a 

autora, uma tradição. (P.137) 

Neste item a autora percorre e descreve historicamente como alguns planos 

foram desenvolvidos no Brasil e suas incoerências com realidade do país.  

“*...+ até que ponto é possível insistir na estratégia das 

elites urbanas brasileiras, de produzir um cenário de 

modernidade ou, agora, de pós-modernidade, em uma ilha, 

cercada pela não cidade? A dimensão que a pobreza e os 

problemas estão atingindo é que conforma a crise desse 

modelo.(P.142) 
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5.6.7 

Especialmente no capítulo 6 a autora identifica uma distância entre uma 

legislação existente e a flexibilização de sua aplicação no Brasil. 

Para Maricato a herança brasileira das raízes do colonialismo com o 

patrimonialismo e a troca de favores iriam se refletir em todo processo. Portanto, 

“A legislação é ineficaz, quando contraria interesses de proprietários 

imobiliários ou quando o assunto são os direitos sociais”. (P.150) 

Alerta para uma sociedade que, muitas vezes e “de maneira geral” ignora os 

problemas urbanos que são tão visíveis e que o individualismo impede de ver. A 

sociedade individualista que ignora os problemas da coletividade. 

 

8. Consequências da exclusão territorial 

O texto insere a discussão no contexto da sociedade excludente, cujos 

problemas são visíveis e palpáveis, porém ignorados. A discussão de uma sociedade 

cujo projeto se revela apático à realidade circundante. 

Destaca como consequências da exclusão territorial: a predação ambiental, 

com o processo de exclusão habitacional e assentamentos espontâneos e a escalada 

da violência, onde se acha mais intensa nas áreas da cidade de pobreza homogênea. 

(Pp. 162 e 163).(Grifo meu) 

A autora questiona como a sociedade de maneira geral, a academia e os 

poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, ignoram as condições de um problema 

urbano tão visível, que permanece quase invisível, que é o problema da exclusão 

social, da cidade dos excluídos ou favelados. (Pp.164 e 165)(Grifo meu) 

 

9. A representação da cidade: construção da ficção 

Qual o projeto para a cidade quando se pensa 
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“*...+ a representação ideológica é um instrumento de 

poder - dar aparência de ‘natural’ e ‘geral’ a um ponto de vista 

parcial, que nas cidades está associado aos expedientes de 

valorização imobiliária. A representação da cidade encobre a 

realidade científica.”(P.165) 

A autora cita Jean Baudrillard (1992), ao dizer que “ vivemos a era do simulacro 

e de gigantesco processo de semantização”.(P.167) 

 

SOCIEDADE 

10. Que fazer 

Como proposta para sociedade a autora aponta para lógica das relações sociais 

como elemento chave para modificar a própria sociedade. Antes de se modificar o 

crescimento das cidades, a sociedade necessita rever e reestruturar o paradoxo de 

suas próprias relações . 

“É evidente que não é possível reverter o rumo do crescimento das cidades 

sem reverter os rumos das relações sociais. A construção de um novo paradigma 

urbano faz parte da luta por uma nova sociedade, mas enquanto tal interessa destacar 

aqui a sua especificidade.” (P.169) 

 

11. Plano de Ação x Plano Diretor 

A autora sugere algumas condições e as detalha no parágrafo seguinte: (P.179) 

a.Criar um espaço de debate democrático com participação ativa dos excluídos 

b.Plano de ação e não plano diretor – investimentos orientados e controlados, 

fiscalização do uso do solo, integração das ações sociais, ambientais e econômicas e 

detalhamento dos planos executivos (habitação, transportes e meio ambiente) 

c.infra-estrutura de informação para cidade e formação de um quadro para 

gestão da cidade; 
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Seria, portanto, condições para um novo projeto de sociedade, onde a cidade 

fosse compreendida e pensada plenamente por suas diferenças e semelhanças, 

buscando-se uma matriz capaz de realizar  e satisfazer este PROJETO. 

 

CULTURA E PROJETO 

12. Conclusão 

A autora inicia destacando que de 1970 a 1980 houve avanço marcante da 

participação política no país, havendo uma crise de hegemonia das elites em virtude 

de avanços da classe operária, parlamentar e popular. Já a década de 90 “há uma 

remontagem da coalizão em que se sustentou o poder conservador no Brasil, como o 

presidente Fernando Henrique Cardoso.” (P.187) 

Para a autora há com o “projeto neoliberal o retorno da posição internacional 

imperial”, conforme Fiori.(1997,p.187) 

Finaliza com: 

“A crise do planejamento urbano e a busca de uma nova 

matriz teórica constitui um momento importante para produção 

intelectual comprometida com a democracia no Brasil.”(P.188) 

Sendo  o momento de se ‘replantear’ o processo em 

novas bases, pela militância intelectual que não permita nova 

matriz que na realidade venha com os mesmos vícios das 

anteriores, ou seja, “ocultar a verdadeira orientação dos 

investimentos ou dos privilégios nas cidades.”(P.188) 

 

Citações/conceitos: 

Planejamento urbano 

Ideia fora do lugar e lugar fora das ideias – descolamento das matrizes 

Matriz modernista/funcionalista 
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Realidade socioambiental 

Planejamento estatal 

Exclusão territorial/ consequências: predação ambiental e violência 

Cidade 

Cidade legal/formal 

Cidade dos excluídos 

 

Livros: 

02.  Formação e Impasse do Pensamento Crítico Sobre a Cidade Periférica. In: 

O impasse da política urbana no Brasil. São Paulo:Vozes,2011. 

Resumo: A autora analisa e debate o conjunto de estudos acadêmicos sobre o 

urbano na periferia do capitalismo dirigidos especialmente para a moradia precária e 

“reprodução urbana da força de trabalho”, que surgiram, principalmente, no período 

da ditadura militar. 

Inicialmente Maricato (2010) faz uma reflexão sobre os estudos acadêmicos 

que surgiram no período da ditadura militar e que se direcionavam especialmente 

para a questão da moradia precária  e “reprodução urbana da força de 

trabalho”.(P.99) 

 

CULTURA E SOCIEDADE 

“A produção acadêmica crítica, os movimentos sociais que construíram uma 

agenda de política urbana e as gestões municipais que desenvolveram projetos 

urbanos inovadores cresceram juntos e se retroalimentaram.” (P.100). 

Em 1987 – Fórum Nacional de Reforma Urbana, que tentou propor uma agenda 

unificada para as cidades. 
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PROJETO - CIDADE 

A autora cita que nos novos governos municipais vieram com experiências 

inovadoras que se poderia chamar de  “uma nova escola de urbanismo”, COM: (P.101) 

 Urbanização de favelas 

 Requalificação de áreas degradadas 

 Regularização urbanística e fundiária 

 Assistência jurídica gratuita e novas formas de segurança na posse do 

imóvel 

 Construções individuais ou coletivas com assistência técnica 

 Canais participativos na gestão urbana 

 Prevenção e recuperação de áreas de risco geotécnico 

 Novas técnicas de urbanização de córregos a céu aberto 

 Operações urbanas e zoneamentos especiais com finalidade social 

 

SOCIEDADE E PROJETO  

 REGISTRO E ANÁLISE de três níveis: produção acadêmica, movimentos sociais e 

gestão urbana. 

 

A MORADIA PRECÁRIA COMO OBJETO ESTRATÉGICO PARA ENTENDER A 

CIDADE PERIFÉRICA 

“O que se entende por formação do pensamento crítico sobre a cidade 

periférica é, em síntese, o desenvolvimento de uma nova leitura do espaço urbano que 

contribuiu para uma nova formulação teórica sobre a metrópole na periferia do 

capitalismo.” (P.102) 

Uma nova leitura do espaço é apontada pela autora, uma formulação teórica 

sobre a metrópole na periferia do capitalismo. 

A autora cita as cidades do mundo periférico onde há o espraiamento das 

indústrias e dos serviços (shoppings, depósitos, portos secos, etc.) e dos condomínios 

residenciais. Além da ocupação periférica pela moradia precária. (P.102) 
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O PENSAMENTO CRÍTICO SOBRE A CIDADE CAPITALISTA PERIFÉRICA:DISPUTA 

IDEOLÓGICA SOBRE A REPRESENTAÇÃO DA CIDADE 

A autora exemplifica o caso das favelas que até os anos 80 eram consideradas 

“caso de polícia” e a partir desta década ela passaram a ser alvo de políticas sociais, 

havendo uma mudança de paradigma. (P.107) 

E cita alguns exemplos desta mudança de paradigma e novos posicionamentos: 

 Brasil na Bienal Internacional de Veneza -  Favelas upgrading 

 2007 – PAC, programas de urbanização das favelas 

 Favelas Bairro – Sérgio Magalhães 

 

A RESISTÊNCIA CONTRA A DITADURA E A PRODUÇÃO TEÓRICA SOBRE A 

MORADIA PRECÁRIA 

Teóricos citados inicialmente pela autora que trabalharam expandindo a 

bibliografia existente pioneira, que reconhecem a cidade ilegal como regra e o que se 

julgava regra, muitas vezes é a exceção: SAMPAIO E LEMOS, FERRO, MARICATO, 

BRANDÃO, BONDUKI E ROLNIK, KOWARICK, VALLADARES, SANTOS. 

A autora cita uma série de artigos e estudos sobre moradias precárias, entre os 

quais cita os estudos de Ferro: 

Analisando o levantamento das unidades habitacionais 

auto-construídas, Sérgio Ferro[1969] afirma que não há espaço 

para criação, não há espaço para escolhas de materiais, não há 

condições para inovação construtiva ou formal devido à 

articulação rígida que se estabelece entre seus componentes: 

parcos recursos econômicos, mão-de-obra familiar ou de amigos, 

materiais de construção existentes e financiados no depósito 

mais próximo, técnicas conhecidas e testadas (não se pode 

correr riscos), projeto possível, lote ilegal, determinado, sem 

folgas, o produto resultante. (FERRO, 1969; apud MARICATO, 

2010, p.111-112) 
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Filme documentário “Fim de Semana”-1976 – apresentado no SBPC, direção de 

Renato Tapajós e texto de MARICATO (1976). Tem como base os estudos de FERRO 

sobre as “determinações que cercavam a casa popular” e análise de OLIVEIRA no papel 

da autoconstrução e o rebaixamento do preço da força de trabalho.(P. 112) 

A autora cita também VILLAÇA com as críticas aos Planos Diretores e à prática 

de planejamento. (P.118) 

“Villaça cria conceitos como o plano discurso: uma peça que tem uma função, 

que é ideológico, de mascarar com um discurso ‘competente’ interesses conflitantes e 

uma prática que reafirma a desigualdade. (MARICATO,2011,P.118)” 

 

CULTURA E SOCIEDADE 

AS MATRIZES TEÓRICAS: A INSPIRAÇÃO DA ESCOLA FRANCESA DE SOCILOGIA 

URBANA 

Segunda a autora, o “pensamento crítico” bebeu em duas fontes teóricas 

principais: (P. 121) 

Os marxistas – análise do espaço urbano seguindo a lógica da acumulação do 

capital e produção e apropriação do valor – No Brasil a influência da “Escola francesa 

de sociologia urbana” 

 

Autores que pensaram a sociedade brasileira. 

 

AS MATRIZES TEÓRICAS:A FORMAÇÃO DA SOCIEDADE BRASILEIRA 

A autora apresenta a lista de alguns autores que contribuíram com “obras que 

explicam o Brasil aos brasileiros”, no dizer de Oliveira: (P.127) 

Lista de Schwarz – Caio Prado Jr., Celso Furtado, Antônio Cândido,Fernando 

Henrique Cardoso, Paulo Emílio Salles Gomes, Fernando Novais. 
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Lista de Francisco de Oliveira - Gilberto Freyre, Sergio Buarque de Holanda e 

Caio Prado Jr., Celso Furtado, Florestan Fernandes, Roberto Schwarz.  

MARICATO (2011, p.131) aponta esses elementos como presentes em cada m2 

da cidade periférica: 

 Herança escravocrata e o desperdício do trabalho 

 O patriarcalismo e a condição inferiorizada da mulher 

 O personalismo e a rejeição às relações impessoais e profissionais 

 O clientelismo e a universalização da política do favor contrariamente ao 

reconhecimento dos direitos 

 A tradição autoritária negando a cidadania                          

E diz que as leis e planos não faltam, e que existem legislações detalhadas e  

avançadas; problema é a aplicação destas. 

 

SOCIEDADE, CIDADE E PROJETO 

GLOBALIZAÇÃO, NEO-LIBERALISMO E CRISE NAS CIDADES 

A autora indica que apesar dos movimentos sociais, das gestões “democrático-

populares” e as conquistas legislativas, as cidades pioraram neste período. No final dos 

anos 80, a autora aponta o recuo das políticas sociais, o crescimento das favelas, o 

aumento do número de moradores de rua , que seguiam o ajuste fiscal ditado pelo 

consenso de Washington. E cita o aumento da dívida pública, cujos juros drenaram 

para o mercado financeiro, principalmente dos países centrais. (P.145) 

Aponta também para os problemas urbanos que continuam a crescer, apesar 

das políticas sociais do governo Lula. (P.151) 

 

ESGOTAMENTO DOS GOVERNOS URBANOS INOVADORES. O ESTADO E O 

PRAGMATISMO ENGOLEM OS PARTIDOS E OS MOVIMENTOS SOCIAIS 

A autora faz algumas críticas ao FNRU, mas no sentido de contribuição para sua 

correção de rumos: 
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“O FNRU afastou-se das ações de confronto político, de autonomia, de 

independência política e de utopia social além de um discurso genérico do direito à 

cidade que deverá ser alcançado por meio do aperfeiçoamento legal, institucional e da 

ampliação da participação popular.” (P.152,153) 

Apresenta também o problema das favelas: 

“As favelas urbanizadas há mais de 20 anos, que se adensaram e verticalizaram 

sem respeitar recuos entre as construções (já que nenhuma norma regulou essa 

matéria e poucos governos ensaiaram controlar essas construções), são verdadeiras 

fontes de promoção de doenças respiratórias por meio de suas catacumbas *...+” 

(MARICATO, 2010, p.156). 

E quanto às ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social): 

Elas buscaram combater a segregação, mas não estão se revelando como 

ferramenta bem sucedida, seja porque o mercado não consegue nem prover às 

necessidades da classe média, seja porque o déficit é gigantesco, seja também pelo 

preconceito com relação à localização das moradias populares, uma vez que o 

mercado entende que sua proximidade desvaloriza empreendimentos imobiliários . 

(P.157) 

 

O QUE FAZER 

CULTURA E SOCIEDADE 

A autora aponta que: 

“O momento é apropriado para retomada da “formação crítica”, além da 

retomada da própria crítica dela mesma. Vale a pena desenvolver o que poderiam ser 

algumas condições para retomar a crítica independente e autônoma na produção 

teórica e acadêmica”. (p.167) 

Procurar restabelecer o viés da produção do espaço no desenvolvimento de 

pesquisas, tentando compreender o os papéis dos sujeitos na acumulação, a base 

técnica e fundiária e as relações do setor com o poder político. (P.167) 
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Citações/conceitos: 

 Estudos acadêmicos/ditadura militar 

 Moradia precária 

 Pensamento crítico 

 Representação da cidade 

 Favelas 

 Matrizes teóricas:formação da sociedade brasileira 

 globalização 
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Biografia 

José de Souza Martins nascido em São Caetano do Sul em 24 de outubro1938 é 

sociólogo, formado no curso de Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia, Letras e 

Ciências Humanas da Universidade de São Paulo (FFLCH-USP) (1961-1964), tendo se 

tornado Professor Emérito e Professor Titular, hoje aposentado, do Departamento de 

Sociologia dessa Faculdade. 

Foi ainda professor titular da Cátedra Simón Bolivar da Universidade de 

Cambridge, Inglaterra, (1993/1994) e professor visitante da Universidade da 

Flórida (EUA) e da Universidade de Lisboa. 

De 1996 a 2007, foi membro da Junta de Curadores do Fundo Voluntário das 

Nações Unidas contra as Formas Contemporâneas de Escravidão (Board of Trustees of 

UN Fund on the Contemporary Forms of Slavery), designado pelo secretário-geral. Em 

2002, Foi assessor especial do presidente Fernando Henrique Cardoso para a questão 

do trabalho escravo e do trabalho infantil. De novembro de 2001 a dezembro de 2002, 

designado pelo Ministro da Justiça, integrou e coordenou, na Secretaria de Direitos 

Humanos, a comissão interministerial que preparou o Plano Nacional de Erradicação 

do Trabalho Infantil e do Trabalho Escravo. 

 

Prêmios [entre outros]: 

Prêmio Jabuti 1993,de Ciências Humanas, da Câmara Brasileira do Livro,em 

1993 pelo livro Subúrbio(Editora Hucitec/Prefeitura de São Caetano do Sul, São 

Paulo/São Caetano do Sul, 1992);  

Prêmio Jabuti 1994 de Ciências Humanas, da Câmara Brasileira do Livro pelo 

livro A Chegada do Estranho [Editora Hucitec, S. Paulo, 1993]; 

Prêmio a Pesquisador/2002, Fundo Bunka de Pesquisa-Banco Sumitomo 

Mitsui/Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, São Paulo, 3 de outubro de 2002; 

Prêmio Florestan Fernandes 2007, da Sociedade Brasileira de Sociologia, 

Recife, 28 de maio de 2007;  
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Prêmio Jabuti de Ciências Humanas de 2009 pelo livro A Aparição do Demônio 

na Fábrica [Editora 34, S. Paulo, 2008]. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_de_Souza_Martinsacesso  03 09 12 

 

Contato: 

Email:  

jose38@uol.com.br 

Telefone:  

3091-3777 

Linhas de Pesquisa do Departamento de Sociologia da FFLCH USP 

- Sociologia da vida cotidiana, Sociologia Visual. 

 

Livros: 

Imigração e a crise do Brasil agrário. São Paulo: Pioneira, 1973. 

Conde Matarazzo, o empresário e a empresa. São Paulo:Hucitec, 1976. 

Os camponeses e a política no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 1981. 

A Chegada do Estranho. São Paulo:Hucitec ,1993. 

O poder do atraso. São Paulo: Hucitec, 1994. 

(Des)figurações: O imaginário onírico da metrópole. São Paulo:Hucitec, 1996. 

Fronteira - A degradação do Outro nos confins do humano. 1ª edição, São 

Paulo:Hucitec, 1997. 2ª edição, rev. e atualizada, São Paulo: Ed. Contexto, 2009. 

Florestan - Sociologia e consciência social no Brasil. São Paulo: Edusp, 1998. 
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Reforma agrária: o impossível diálogo.São Paulo: Edusp, 2000. 

Subúrbio - Vida cotidiana e História no subúrbio da cidade de São Paulo. 2ª ed., 

São Paulo: Hucitec/Editora da Unesp, 2002. 

O imaginário na imigração italiana, Fundação Pró-Memória, São Caetano do 

Sul (SP), 2003. 

A sociedade vista do abismo -Novos estudos sobre exclusão, pobreza e classes 

sociais, 3ª ed., Petrópolis, RJ:Editora Vozes, 2008. 

O sujeito oculto - Ordem e transgressão na reforma agrária. Porto Alegre, 

RS:Editora da UFRGS, 2003. 

O cativeiro da terra. 9ª edição, revista e ampliada. São Paulo: Contexto, 2010. 

Exclusão Social e a nova desigualdade, 3ª ed., São Paulo: Editora Paulus, 2007.  

A sociabilidade do homem simples - Cotidiano e História na Modernidade 

Anômala, 2ª ed., rev. e ampliada. São Paulo: Editora Contexto, 2008. 

A aparição do demônio na fábrica  - Origens sociais do Eu dividido no subúrbio 

operário , Editora 34, 2008.  

Sociologia da fotografia e da imagem, 2ªedição, São Paulo: Editora Contexto, 

2011. 

José de Souza Martins, (Fotografia e poesia). Coleção “Artistas da USP”. São 

Paulo: Edusp, 2008. 

A política do Brasil lúmpen e místico. São Paulo: Editora Contexto, 2011. 

Uma arqueologia da memória social - Autobiografia de um moleque de 

fábrica.São Paulo: Ateliê Editorial, 2011. 
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Leituras propostas: 

01. A sociabilidade do homem simples - cotidiano e história na 

modernidade anômala.São Paulo, Hucitec, 2000. 

02. O tempo da fronteira. Retorno à controvérsia sobre o tempo histórico da 

frente de expansão e da frente pioneira. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 

8(1): 25-70, maio de 1996. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 8(1): 25-70, 

maio de 1996. 

03. A aparição do demônio na fábrica, no meio da produção. Tempo Social; 

Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 5(1-2): 1-29, 1993 (editado em nov. 1994). 

http://www.fflch.usp.br/sociologia/temposocial/pdf/vol05n12/Aparicao.pdf 

 

Leituras / resenha e análise: 

Texto 1: A sociabilidade do homem simples - cotidiano e história na 

modernidade anômala. São Paulo; Hucitec, 2000. 

Ao se propor tratar da vida do homem simples e do cotidiano, o livro traz um 

conjunto de reflexões sobre temas diversos que cercam o assunto e uma proposta 

metodológica: “*...+ a de tomar o que é liminar, marginal e anômalo, como referência 

da compreensão sociológica” (Idem:13). 

Esta perspectiva analítica indaga como a História emerge na vida cotidiana e 

como o homem enfrenta as condições adversas da modernidade contemporânea, para 

se tornar um agente ativo do seu próprio destino.O geral e o particular estão 

imbricados o que torna, segundo ele, complexa a empreitada. 

De um lado, o herói deste enredo é o homem 

comum, fragmentado, divorciado de si mesmo e de sua 

obra, mas obstinado no seu propósito de mudar a vida, 

de fazer História, ainda que pelos tortuosos caminhos de 

sua alienação e de seus desencontros, os difíceis 

caminhos cotidianos da vida. De outro lado, a 

complexidade do problema está no modo anômalo e 

inacabado como a modernidade se propõe num país 
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como o Brasil e na realidade descompassada desta nossa 

América Latina. 

Para o autor a compreensão destes desencontros 

é limitada pelo uso de conceitos e interpretações de 

outras realidades distantes e diferentes que não dão 

conta daquilo que somo e que vivemos:“uma maneira de 

fazer História à margem da realidade dominante e das 

ideias dominantes”. (Idem:12) 

Acreditando que através do desvelamento deste modo atravessado de viver os 

sonhos (enxergando as mediações que tornam inautênticos o nosso viver e o nosso 

sonhar), mostre o “reencontro possível do homem consigo mesmo na diferença de 

nossa especificidade histórica”. (Idem:13) 

Através de ensaios e entrevistas, o livro apresenta de forma não linear uma 

interpretação da modernidade brasileira e, com ela, uma teoria e um método de 

investigação. 

Em Martins, é possível relacionar os termos: cultura – sociedade – teoria e 

projeto, interconectados com outros conceitos ou noções, tais como: modernidade, 

tradicional/arcaico, processo histórico, mudança social, vida cotidiana, conflitosocial, 

compondo um modelo explicativo dos traços constituintes da sociedade brasileira que 

se encontram no âmbito nos grandes eventos e na vida cotidiana do homem comum 

brasileiro e que se interpõem entre passado, presente e futuro. 

Deste livro, alguns capítulos merecem referencias especiais por conter de 

forma condensada suas formulações teóricas.   

 

As hesitações do moderno 

No capítulo 1 – As hesitações do moderno e as contradições da modernidade 

no Brasil,o autor referencia autores clássicos da Sociologia e da História–Max Weber; 

E. P. Thompson e da Sociologia do Cotidiano – Agnes Heller, Henri Lefebvre, Erving 
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Goffman, além de suas próprias obras dedicadas à análise do mundo rural (a noção de 

fronteira como um campo de luta) e da cotidianidade da vida na cidade. 

A discussão apresentada tem como ponto de partida o posicionamento de que 

a modernidade é um tema europeu, das sociedades ricas, e se encontra comprometido 

com a noção de progresso. Ao ser transposto para a realidade latino-americana 

(incluso a brasileira) se desdobra em opostos, em dualidades, entre elas, otradicional x 

moderno, contendo a percepção positivista de um continuum histórico linear – do 

simples ao complexo. Ao contrário desta visão, Martins esclarece o fato de que o 

subdesenvolvimento dependente é um elemento constituinte do moderno e não uma 

fase que o antecede e, nesse sentido, os estudos sobre a modernidade no Brasil devem 

passar necessariamente pelo reconhecimento de sua anomalia, sua inconclusividade. 

O tradicional, o arcaico,convive num processo de bricolagem com o moderno, como 

expressão de uma presença simultânea de tempos históricos diferentes.123 

Conceitualmente, a modernidade só se apresenta em completude quando 

contém ao mesmo tempo a consciência crítica do moderno – como moderno situado, 

alvo de consciência e balizamento. Assim, a modernidade “não se confunde com 

objetos e signos do moderno, porque a ele não se restringe, nem se separa da 

racionalidade que criou a ética da multiplicação do capital; que introduziu na vida 

social e na moralidade” a instrumentalidade e o cálculo racional das ações dos 

indivíduos no cotidiano (Idem: 18). Contém a ética que transforma o homem em 

objeto, inclusive objeto de si mesmo. Com base nas análises de Weber, em sua obra – 

Ciência e Política, duas vocações –a modernidade para ele, além dos signos que 

atravessam os modos de vida, “é a realidade social e cultural produzida pela 

consciência da transitoriedade do novo e do atual”. (Idem: 19, grifos nossos)124 

Ao contrário do que sugere a noção de globalização – como sendo o encontro 

homogeneizante da diversidade do homem –a modernidade é formada por ritmos 

desiguais de desenvolvimento econômico e social, “pelo acelerado avanço tecnológico, 

pela acelerada e desproporcional acumulação de capital, pela imensa e crescente 

                                                           
123

Parafraseando, nesse sentido, para ele, o brasileiro já é pós-moderno antes de ser moderno. 

124
Considera necessária a distinção entre constatar e definir filosoficamente a modernidade e explica-la 

sociologicamente.  A modernidade surge na consciência social no sec XVIII e só no século XIX é 

explicada. 
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miséria globalizada, dos que tem fome e sede não só do que é essencial à reprodução 

humana, mas também fome de justiça, de trabalho, de sonho, de alegria”. (Idem:20) 

Nesta afirmação incorpora a noção de necessidades radicais, originalmente 

desenvolvida por Lefebvre e trabalhada por Agnes Heller125. 

Se a modernidade anuncia o possível, embora não o realize, o mundo 

contemporâneo encontra-se bloqueado às alternativas do possível. Contém 

mistificações ineficazes, pois é impossível hoje acobertar as contradições. Resta o 

cinismo. A modernidade é um projeto inconcluso.  O conflito se torna cotidiano e se 

dissemina como conflito cultural. 

Diante da questão: “Como o provisório permanente se dá nas diferentes 

sociedades?”, o caso brasileiro aponta para o fato de que a modernidade não se 

completou, produziu um diverso segmentado e uma travessia permeada pelo magico e 

pelo místico. 

A modernidade vem a nós como objeto, como signo, como expressão do ver e 

não do viver e do acontecer. (Idem: 27) 

Num descompasso histórico, a vivência do moderno se faz pelo apelo ao não 

moderno, ao rústico, ao sertão, onde estariam as raízes de nossa autenticidade. A 

modernidade aqui aparece aqui sem laços fundos:- como afirma, as nossas 

desigualdades sociais são também o nosso descompasso histórico. 

Ao contrário de outras sociedades, como a inglesa, onde a força da tradição 

impôs condições à experiência do moderno (papel das corporações de ofício impondo 

limites nas relações de trabalho), funcionando como crítica, no Brasil, só muito 

lentamente e de maneira transversal, o tradicional se revela como crítica das 

irracionalidades do moderno, como é o caso da música caipira126. Na prática, o recurso 

ao tradicional funciona mais como um contraponto – mobilizando o apelo ao mundo 

da fé e da festa.  

                                                           
125

Vide nota de rodapé n. 6 pagina 20. 
126

As referencias de Martins ao papel da tradição nas transformações burguesas na Inglaterra tem como 

base os estudos clássicos de THOMPSON, E. P. em especial The MakingoftheEnglishWorking Class. 

Penguim Books, Harmondworth, 1968. 
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A nossa experiência crítica do moderno é o deboche – uma crítica mutilada. 

(Idem: 32) 

Em outra dimensão, onde se revela também a incompletude da modernidade 

brasileira, o apelo ao tradicional funciona aqui mais como uma consciência nacional do 

que social. O tradicionalismo expresso pela cultura popular se ajusta a uma aparência 

de modernidade. 

A cultura popular carrega o seu tempo histórico e se integra a modernidade 

como anomalia e problema. O tradicionalismo encerra o persistente, o passado e o 

costumeiro e, portanto, uma anomalia numa cultura dominada pelo provisório e 

passageiro. (Idem: 33) 

Segundo ele, a Revolução de 1930 que representou um grande passo em 

direção ao moderno, procurou se legitimar na tradição, na cultura popular, elementos 

que se tornam as raízes culturais do nacionalismo.  

Ao contrário das interpretações que consideram que o popular se incorpora à 

modernidade para lhe conferir identidade, Martins, vê o contrário – o moderno e os 

signos da modernidade é que são incorporados ao popular. O moderno se transforma 

em máscara, em simulação. O tradicional revela as incongruências e irracionalidades 

da modernização no Brasil – por isto somos ambíguos. 

Este fenômeno não é apenas cultural mais se encontra entranhado no 

econômico e nas relações sociais – o moderno, o avançado, se realiza no Brasil, 

resgatando o não moderno. As relações de trabalho “anticapitalistas” (trabalho 

escravo, produção camponesa, etc.) se inserem na reprodução ampliada do capital. 

(Idem:37) 

Nesse sentido, a modernidade é um artifício; os signos se tornam fetiches. As 

anomalias da modernidade estão presentes nos comportamentos (comportamento no 

trânsito), etc.  

O duplo funciona como verdadeira orientação cultural: ao mesmo tempo em 

que desenvolve técnicas de ocultamento, apresenta adornos imitativos, um desejo de 

ser visto, ser notado, desenvolvendo uma teatralidade nas espacialidades públicas e no 
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convívio social. Esta teatralidade tão bem analisada por Goffman nos contextos da vida 

cotidiana revela que o importante é a exterioridade – aquilo que se vê. 

A vida cotidiana é a expressão desencontrada de temporalidades históricas 

diversas. Os tempos históricos no Brasil são confundidos e se imiscuem no dia a dia – 

como colagens de tempos históricos. 

Entretanto, para Martins este fenômeno é mais do que a hibridação cultural 

tão bem analisada por NestorCanclini127.  

No caso brasileiro a vivência do híbrido enquanto presença de momentos 

históricos diversos/coexistentes produz uma ambiguidade constante e não representa 

uma simples justaposição de elementos culturais diversos e fragmentados. Ao 

contrario, 

Estamos em face de uma cultura arraigada, 

marcada por uma lógica assimilacionista e integradora, 

capaz de juntar o diverso e, sobretudo, de conciliar o 

antagônico como forma de resistir à inovação e à 

transformação. (...) É a lógica do duplo, do ser e do 

parecer ser; do praticado e do dado a ver – a logicada 

alma dividida entre duas orientações opostas, a do 

colonizado e a do colonizador. (Idem: 50) 

A lógica desta cultura híbrida produz uma realidade histórica particular: a 

lentidão, o decidir lento é uma estratégia social de uma personalidade básica 

particular, a da dissimulação, que não é mecânica nem passiva, mas contém 

criatividade e inventividade. (Id.Ibidem) 

Em síntese, a consciência moderna no Brasil, segundo José de Souza Martins, é 

incompleta. O privado é precário e não funda uma consciência social moderna e 

impessoal. A pessoa e não o indivíduo continua sendo o centro das relações sociais. 

Como exemplo, o comportamento eleitoral sinalizam os domínios próprios do pessoal 

– o clientelismo. 

                                                           
127 Refere-se ao livro de Nestor Canclini: Culturas Híbridas (estratégias para entrar y salir de la 

modernidade).Grijalbo, México, 1990. 
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Teoria e método de investigação 

A adoção do marxismo histórico pelo autor, como método de investigação da 

realidade social, perpassa colocações, análises e interpretação teórica de Henri 

Lefebvre, perseguindo o que ele denomina como postura de “retorno a Marx” e 

“retorno à dialética”, “mas um retorno crítico, isto é, retorno a um Marx situado no 

tempo e na História” (p.111). Esta postura difere de outras que buscam nele o autor de 

um sistema acabado assumido por um “marxismo de Estado”, justiceiro, mas não 

marxiano (no sentido da dialética). 

Lefebvre no fundo retorna ao residual deste Marx, 

ao irredutível de sua pessoa e de seu tempo. A um Marx 

da Historia, personagem, pensador, homem de luta, de 

incertezas e não de certezas. (...) 

Este Marx humano está no centro do retorno e no 

centro das indagações de Lefebvre. É um Marx 

inconcluso, que não se pôs a tarefa de pensar sòzinho as 

rupturas da História e a transformação do mundo no 

sentido do avanço da universalidade do homem. Não é 

um Marx messiânico, embora seja um Marx utópico e 

profético. (Idem) 

As colocações referentes a este olhar metodológico estão predominantemente 

em dois capítulos desta obra: Excurso: As temporalidades da História na dialética de 

Henri Lefebvre (Cap.5) e História e memória (Cap.6). 

As afinidades de Martins com Lefebvre tornam este último o porta-voz de suas 

próprias posturas teóricas. Mais do que a adoção de conceitos marxistas, enxerga 

nesse investigador uma convergência entre um modo de pensar e uma prática – ou 

seja, a utilização efetiva do método dialético, como um método que foi se definindo 

aos poucos ao longo da obra de Marx. 

Através do conceitoformação econômico-socialtal como formulado por Marx no 

livro A Ideologia Alemã e utilizado por Lenin na análise da situação russa, afirma ser 
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possível compreender as possibilidades das coexistências de tempos históricos que se 

articulam na expressão de um determinado contexto social. 

Como indicador do princípio de totalidade e ao mesmo tempo da unidade do 

diverso, o conceito se refere à duas dimensões: refere-se tanto a um  segmento do 

processo histórico capitalista quanto ao conjunto do processo histórico. Ou seja,capta 

um fenômeno inerente à sociedade capitalista:- o desenvolvimento desigual. 

O conceito incorpora relações entre o espacial e o temporal, entre espaço e 

história. 

Ao mesmo tempo em que na obra de Marx há a eleição de Londres como 

observatório privilegiado, sabe que deveria explicar como o processo de reprodução 

ampliada do capital assumia formas diferentes nos diversos países. (Idem: p. 116) 

Ao mesmo tempo, critica a forma como este conceito foi incorporado nas 

análises do Brasil e da América Latina que por um viés economicista levou à visão de 

dicotomias, entre elas, a de desenvolvimento x subdesenvolvimento. 

Sobre este fenômeno, conforme indica, Lefebvre enfatiza o fato de que as 

relações entre infraestruturas e superestruturas são atravessadas por ritmos 

diferentes, ou seja, as forças produtivas, as relações sociais e as superestruturas 

políticas e culturais não revelam a não homogeneidade entre estas esferas nos 

contextos históricos específicos. 

 [...] A formação é econômica e social porque 

abrande simultaneamenteestes dois âmbitos da práxis: a 

natureza (o econômico) e a sociedade (o social). O 

homem age sobre a natureza na atividade social de 

atender suas necessidades. Constrói relações sociais e 

concepções, ideias, interpretações, que dão sentido 

àquilo que faz e àquilo de que carece. Reproduz, mas 

também produz, isto é, modifica, revoluciona a 

sociedade, base de sua atuação sobre a natureza, 

inclusive sua própria natureza. [...] 
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Justamente aí o desencontro entre o econômico e o social, este 

atrasado em relação àquele. O econômico anuncia possibilidades que a 

sociedade não realiza ou realiza com atraso. Marx já indicara como 

contradição fundamental da sociedade capitalista a contradição a produção 

social e a apropriação privada dos resultados da produção. (idem, p.117) 

Nesse sentido, a noção de formação social retomada por Lefebvre contém as 

possibilidades de coexistência de tempos históricos e nessas relações se insere não 

apenas o passado e o presente, mas também referencia o futuro, o possível.  

O encontro de Lefebvre com Marx através da noção de formação social impõe 

ao método de investigação, de acordo com Martins, um caráter regressivo-

progressivo. Deve conter procedimentos que permitam investigar a dupla 

complexidade da realidade social – no plano horizontal e vertical. Ou seja, realizar a 

identificação e recuperação de temporalidades desencontradas e coexistentes. 

Os componentes do método envolvem três aspectos e momentos de análises. 

1. Descrição do fenômeno: a partir de um olhar teoricamente 

orientado, a complexidade da vida social pode e deve ser descrita. O 

investigador procede como um etnólogo; 

2. Momento analítico-regressivo: significa penetrar verticalmente 

na vida social, investigando relações sociais que possuem datas 

desencontradas.  A realidade é decomposta. “Cada relação social tem sua idade 

e sua data, cada elemento da cultura material e espiritual também tem sua 

data. *...+ Nesse momento, fica evidente a importância do domínio de 

disciplinas especiais – a sociologia, a antropologia, a história, a economia, a 

estatística, etc”. (Idem, p.120)Esta contribuição multidisciplinar é que permite 

identificar a datação dos seus componentes. 

3. O terceiro momento (conforme o método da dialética de 

Lefebvre) recebe a denominação de histórico-genérico porque o investigador 

volta-se para o presente, agora mais compreendido e explicado. “A volta à 

superfície fenomenológica da realidade social elucida o percebido pelo 

concebido teoricamente e define as condições e possibilidades do vivido”. 

(Idem: 121) 
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No percurso regressivo-progressivo de análise, 

 “*...+ é possível descobrir que as contradições 

sociais são históricas e não se reduzem a confrontos de 

interesses entre diferentes categorias sociais. [...] Na 

descoberta da gênese contraditória de relações e 

concepções que persistem está a descoberta das 

contradições não resolvidas, de alternativas não 

consumadas, necessidades insuficientemente atendidas, 

virtualidades não realizadas”. (Idem: 121) 

 “Falas, gestos, entonações, modos de 

relacionamento, desencontros entre o falado, o 

percebido e o feito, tudo enfim tem de ser 

concretamente vivido, ainda que no limiar do percebido. 

São estes desencontros que dão sentido à práxis, 

fazendo-a repetitiva, mimética ou inovadora, no mesmo 

ato, no mesmo movimento. [...] no vivido a práxis é 

contraditória. Ela reproduz relações sociais. Mas, 

Lefebvre observa, não há reprodução de relações sociais 

sem uma certa produção de relações, não há repetição 

sem uma certa inovação”. (Idem: 121; 122) 

Para Martins, é na tensão das defasagens temporais que surgem as 

possibilidades de uma práxis revolucionária, “praxis que se funda no resgate e na 

unificação política dos resíduos – concepções e relações residuais que não foram 

capturadas pelo poder, que permanecem nos subterrâneos da vida social, virtualidades 

bloqueadas”. (Idem) 

Na superfície, o poder domina e controla os espaços, as relações e joga para o 

nível abstrato  das equivalências das trocas do contrato social um igualitarismo 

abstrato. 

“Nos resíduos e no virtual estão as necessidades radicais, necessidades que não 

podem ser resolvidas sem mudar a sociedade, necessidades insuportáveis, que agem 

em favor das transformações sociais, que anunciam as possibilidades contidas nas 
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utopias, no tempo que ainda não é, mas pode ser”. (Idem: 122) 

 “Para isso é preciso juntar os fragmentos, dar sentido ao residual, descobrir o 

que ele contém como possibilidade não realizada”. 

Também no capítulo 6 – História e Memória, o autor amplia sua elaboração 

teórica, procurando justamente recolocar o papel central da dimensão histórica no 

plano investigativo da realidade social.  

Este capítulo é constituído de uma longa entrevista em sua versão integral 

onde J.S. Martins pontua seu arcabouço conceitual e o seu percurso reflexivo, 

entrelaçando sua história de vida, desde o período em que foi um trabalhador 

adolescente na fábrica de cerâmica São Caetano128. 

O reconhecimento destas relações já sinaliza um posicionamento teórico onde 

trabalho e vida estão indissoluvelmente ligados e, por isto mesmo o papel da memória, 

do seu ponto de vista, é o de alinhavar a história de vida com análises 

sociológicas.Assim, ao longo da entrevista, são referenciadas várias de suas obras, 

inclusive a pesquisa que resultou no livro Subúrbio - Vida cotidiana e História no 

subúrbio da cidade de São Paulo. (Op.cit)Ao estudar suas origens “no subúrbio” aponta 

o fato pouco analisado de que os fluxos migratórios dos anos cinquenta precediam não 

só do Nordeste, mas também de Minas Gerais. Aponta a este respeito o déficit de 

interesse investigativo, inclusive sobre as migrações estrangeiras e a portuguesa 

especificamente porque lhe diz respeito. 

Algumas colocações destacadas esclarecem a forma com que, segundo ele, a 

história desponta na vida cotidiana. 

 “em Subúrbio abro uma polêmica com quem acha 

que a história local é o âmbito da miniaturizado da 

História, que na história local ocorrem, necessariamente, 

em pequena escala os grandes processos da História. Esta 

suposição é insustentável. A história local é a história da 

particularidade, embora ela se determine pelos 

                                                           
128

 Entrevista concedida à revista Memória, São Paulo, ano V, n.19. 
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componentes universais da História, pelos processos mais 

amplos e significativos.” (p.132) 

Estes grandes processos estariam ocultos e invisíveis, cabendo ao investigador 

descobrir os nexos entre o particular e o geral. “A história local é certamente um 

momento da História, mas momento no sentido de expressão particular e localizada 

das contradições históricas” (Idem) 

É o mesmo posicionamento, embora com outra designação, de investigadores 

da vida cotidiana, como Machado Pais que explica os nexos entre as determinações 

mais amplas da sociedade e os fragmentos da vida social no cotidiano, através da 

noção: contexto social e contexto dos indivíduos. 

Conforme Martins,  

 “É no âmbito local que a história é vivida e é 

onde, pois, tem sentido para o sujeito da História.Entre o 

homem comum e a História que ele faz há um abismo 

imenso, o abismo de sua alienação, de sua impotência 

diante das forças que ele próprio desencadeia quando, 

querendo ou não, junta a força da sua ação à práxis 

coletiva que cria o novo e conserva o velho”. (Idem) 

 

As revelações da vida cotidiana 

Em Martins, a vida cotidiana é o objeto de análise sociológica. Desenvolve no 

capítulo 2 – Senso comum e vida cotidiana os posicionamentos teóricos acerca deste 

objeto reproduzindo um ensaio, originalmente publicado em 1998 na Revista Tempo 

Social. 

Para ele, o interesse contemporâneo crescente em torno da vida cotidiana, 

decorre sobretudo “do refluxo das esperanças da humanidade num mundo novo de 

justiça, de liberdade e de igualdade” (Idem: 55) e assim tem sido justificado. 

“O interesse pela vida cotidiana se difunde como 

um dos componentes mais nítidos do ceticismo 
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decorrente das desilusões que tem acompanhado a 

notável capacidade de auto-regeneração da sociedade 

capitalista” (Idem) 

A descrença nas certezas propostas pela 

sociedade moderna se aliaria à crise das grandes 

estruturas e do poder do Estado. Esta crise é também 

intelectual e questiona os grandes modelos 

interpretativos. “Se a vida de todo o dia se tornou o 

refúgio dos céticos, tornou-se igualmente o ponto de 

referência das novas esperanças da sociedade. O novo 

herói da vida é o homem comum imerso no cotidiano”. 

(Idem: 57) 

Com estes argumentos introduz o tema e as relações implícitas entre cotidiano 

e senso comum. Colocando em xeque as limitações das abordagens sociológicas de 

cunho positivista, formuladas no século XIX, situa a emergência de outros referenciais 

teóricos como a sociologia fenomenológica de Alfred Schutz de um lado e dialética 

marxista de outro. Aponta o fato de existir entre elas divergências e pontos de 

encontro, especialmente no reconhecimento de ambas sobre a importância do senso 

comum e da vida cotidiana. 

Considera que as sociologias fenomenológicas apresentam uma enorme 

riqueza de interpretação do senso comum. “O senso comum é comum não porque seja 

banal [...] 

Mas porque é conhecimento compartilhado entre os sujeitos da relação social. 

*...+  sem significado compartilhado não há interação”. (Idem:59)  

No campo relacional da vida cotidiana os atores negociam mediações de 

significados exigindo dos investigadores um complexo mecanismo de deciframento 

dos códigos compartilhados. 

Referencia Erving Goffman para quem as relações sociais estão permeadas de 

teatralidade e simulação. É através delas que o indivíduo garante não cair em 
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descrédito perante seus pares. Além desse aspecto, a vida cotidiana envolve também a 

criação de novos significados, frente situações de catástrofe, desajustes ou anomia. 

Tanto a fenomenologia quanto as interpretações dialéticas reconhecem a 

instabilidade inerente da vida cotidiana que passa por descontinuidades e crise de 

significados.  

Entretanto, para ele, “O vivido em Schutz é o vivido dos significados que 

sustentam as relações sociais. Mas, em Lefebvre o vivido é mais do que isso: é a fonte 

das contradições que invadem a cotidianidade, de tempos em tempos, nos momentos 

de criação” (Idem: 63) 

A reprodução social lembrou Lefebvre mais de 

uma vez, é reprodução ampliada do capital, mas é 

também reprodução ampliada das contradições sociais: 

não há reprodução de relações sociais sem uma certa 

criação do novo, mas não há produto sem obra, não há 

vida sem História. Esses momentos são momentos de 

anúncio do homem como criador e criatura de si mesmo. 

E, através de Agnes Heller, aponta o potencial transformador e criativo que 

permeia a vida cotidiana dos indivíduos. 

É no fragmento de tempo do processo repetitivo 

produzido pelo desenvolvimento capitalista, o tempo da 

rotina, da repetição e do cotidiano, que estas 

contradições fazem saltar fora o momento da criação e 

do anúncio da História – o tempo do possível. (Idem: 63) 

As rupturas do cotidiano representam para Agnes Heller, momentos de eclosão 

de necessidades radicais – “Essas necessidades ganham sentido na falta de sentido da 

vida cotidiana. Só pode desejar o impossível aquele para quem a vida cotidiana se 

tornou insuportável *...+”. 

É aí que o reencontro com as descobertas das 

orientações fenomenológicasganha um novo sentido. 

Pois é no instante dessas rupturas do cotidiano, nos 
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instantes da inviabilidade da reprodução, que se instaura 

o momento da invenção, da ousadia, do atrevimento, da 

transgressão. E aí a desordem é outra, como é outra a 

criação. Já não se trata de remendar as fraturas do 

mundo da  vida para recria-lo. Mas de dar voz ao silêncio, 

de dar vida à História. 

 

Texto 2 

O tempo da fronteira. Retorno à controvérsia sobre o tempo histórico da frente 

de expansão e da frente pioneira. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 8(1): 25-70, 

maio de 1996. Tempo Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 8(1): 25-70, maio de 1996. 

A escolha deste texto como resenha, visa, sobretudo apresentar um conceito 

que vem notabilizando o autor em termos de entendimento dos processos de conflito 

do mundo rural – a fronteira – ao mesmo tempo em que exprime a aplicação de seus 

referenciais conceituais em situações da realidade vivida.  

Para ele, “O que há de sociologicamente mais relevante para caracterizar e 

definir a fronteira no Brasil é, justamente, a situação de conflito social”. (Idem:1)  

Esta concepção relacionada ao avanço da fronteira agrícola no Brasil tem sido 

recentemente utilizada nos estudos urbanos como urbanização de fronteira (Francisco 

José Scaliusi; Haroldo Torres; Eduardo Marques) e serve para designar processos de 

produção do espaço através de violência e lutas declaradas em torno da propriedade 

da terra urbana. 

O texto serve ainda para ilustrar que no caso da expansão da fronteira agrícola 

no Brasil a violência dos processos de expropriação de trabalhadores rurais (típica dos 

processos de acumulação primitiva do capital) ao contrário do que ocorreu na 

Inglaterra, coexiste no Brasil com relações capitalistas já sedimentadas evidenciando a 

coexistência de temporalidades históricas desencontradas.  

A seleção de alguns fragmentos deste artigo, apresentada  à seguir, destaca 

algumas argumentações e a riqueza interpretativa do autor: 
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A história contemporânea da fronteira, no Brasil, é 

a história das lutas étnicas e sociais. Entre 1968 e 1987, 

diferentes tribos indígenas da Amazônia sofreram pelo 

menos 92 ataques organizados, principalmente, por 

grandes proprietários de terra, com a participação de 

seus pistoleiros, usando armas de fogo. Por seu lado, 

diferentes tribos indígenas realizaram pelo menos 165 

ataques a grandes fazendas e a alguns povoados, entre 

1968 e 1990, usando muitas vezes armas primitivas como 

bordunas e arco-e-flecha. (Idem: 26) 

Não só os índios da fronteira foram envolvidos na 

luta violenta pela terra. Também os camponeses da 

região, moradores antigos ou recentemente migrados, 

foram alcançados pela violência dos grandes proprietários 

de terra, pelos assassinatos, pelas expulsões, pela 

destruição de casas e povoados. Entre 1964 e 1985, quase 

seiscentos camponeses foram assassinados em conflitos 

na região amazônica, por ordem de proprietários que 

disputavam com eles o direito à terra. (Idem: 27) 

Na minha interpretação, nesse conflito, a fronteira 

é essencialmente o lugar da alteridade. É isso o que faz 

dela uma realidadesingular. À primeira vista é o lugar do 

encontro dos que por diferentes razõessão diferentes 

entre si, como os índios de um lado e os civilizados de 

outro; como os grandes proprietários de terra, de um 

lado, e os camponeses pobres,de outro. Mas, o conflito 

faz com que a fronteira seja essencialmente, a um só 

tempo, um lugar de descoberta do outro e de 

desencontro. (Idem) 

Não é só o desencontro e o conflito decorrentes 

das diferentes concepções de vida e visões de mundo de 

cada um desses grupos humanos. O desencontro na 
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fronteira é o desencontrode temporalidades históricas, 

pois cada um desses grupos está situadodiversamente no 

tempo da História. Por isso, a fronteira tem sido cenário 

de encontros extremamente similares aos de Colombo 

com os índios da América: as narrativas das testemunhas 

de hoje, cinco séculos depois, nos falam das mesmas 

recíprocas visões e concepções do outro. (Idem) 

 

Texto 3 

A aparição do demônio na fábrica, no meio da produção. Tempo Social; Rev. 

Sociol. USP, S.Paulo, 5(1-2): 1-29, 1993.(editado em nov. 1994). 

 http://www.fflch.usp.br/sociologia/temposocial/pdf/vol05n12/Aparicao. 

O artigo escrito em 1994 contém de forma condensada o mesmo objeto de 

análise constante de um livro mais recente de Martins, publicado em 2008 - A aparição 

do demônio na fábrica  - Origens sociais do Eu dividido no subúrbio operário. (op.cit) É 

um exemplo da teoria interpretativa e do método proposto por ele que capta no 

presente relações de temporalidades diversas vivenciadas pelos indivíduos atuantes. 

Ele próprio sintetiza o conteúdo do artigo, da seguinte maneira:  

 “A aparição do demônio, várias vezes, durante 

uma semana, em umagrande fábrica do subúrbio da 

cidade de São Paulo, em 1956, foi uma indicaçãode que 

os fenômenos de demonização podem ocorrer também 

fora do mundo tradicional e rural dos camponeses. 

Também os operários da modernaindústria estão sujeitos 

à invocação do imaginário arcaico para compreenderas 

mudanças tecnológicas na produção. Quando a 

modernização industrialintroduz uma separação radical 

entre o pensar e o fazer no processo de trabalho,o 

imaginário arcaico pode preencher esse vazio para lhe dar 

http://www.fflch.usp.br/sociologia/temposocial/pdf/vol05n12/Aparicao
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sentido: osentido que sua irracionalidade pode ter”. 

(Idem:1) 

Segue uma seleção de fragmentos do artigo que exemplificam os 

procedimentos metodológicos e os recursos sociológicos de interpretação: 

Ainda adolescente, com 17 anos, fui testemunha 

de um insólito acontecimento na fábrica em que 

trabalhava em São Caetano do Sul, no subúrbio da cidade 

de São Paulo: o aparecimento do demônio para várias 

operárias de uma nova seção onde se fazia aescolha, 

classificação e encaixotamento de ladrilhos na Cerâmica 

São Caetano S.A. Durante vários e sucessivos dias, no ano 

de 1956, há 37 anos, portanto, diversas operárias 

desmaiaram ao longo da jornada de trabalho. Socorridas, 

quando voltavam a si alegavam ter visto o demônio a 

espreitá-las de umcanto do imenso salão em que 

trabalhavam. As visões terminaram quando a direção da 

empresa decidiu chamar o sacerdote da paróquia vizinha 

para celebraruma missa e benzer as novas instalações da 

fábrica. (Idem: 1) 

Ao resgatar de forma analítica este episódio da vida cotidiana operária, Martins 

se propõe, como afirma, “produzir um documento para a história das relações de 

trabalho no Brasil e uma contribuição ao estudo das particularidades da vida cotidiana 

na fábrica”. (Idem: 2) 

Revela seus procedimentos metodológicos: 

O acontecimento a que me refiro pode ser 

metodologicamente examinadocomo revelador e 

analisador de certas características do processo 

detrabalho em crise. Tomei a decisão de fazer este 

estudo, redigi um extenso texto registrando o mais 

minuciosamente possível todas as lembranças que tinha 

da ocorrência ede suas circunstâncias. Rememorei, 
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também, e anotei detalhadamente todosos momentos do 

processo de trabalho, desde a chegada do barro das 

jazidasaté a saída dos produtos da empresa. Depois disso, 

procurei localizar antigos empregados da fábrica para 

recolher deles referências igualmente minuciosas a 

respeito do mesmo assunto e a respeito da aparição do 

demônio. De modo que minhas próprias anotações 

pudessem ser conferidas e confrontadas comas 

lembranças que tinham. Entrevistei demoradamente dois 

engenheiros diretamente envolvidos nos acontecimentos, 

o antigo chefe da seção do pessoal, oantigo mestre da 

seção de ladrilhos e o padre que foi chamado para 

celebrar amissa e benzer as novas seções e as operárias. 

Várias testemunhas importantes já haviam falecido 

quando decidi fazer esta reconstituição. Entre elas, o 

mestre e a contramestre da própria seção de escolha de 

ladrilhos.  

O outro engenheiro lembrava-se das dificuldades 

técnicas que apareceram com a mudança de tecnologia 

nas novas seções de produção de ladrilhos, mas não se 

lembrava do aparecimento do demônio. 

Os entrevistados que, como eu haviam trabalhado 

na fábrica confirmaram a exatidão de toda a 

reconstituição que fiz do processo de trabalhona Divisão 

de Terra Cota. Acrescentaram detalhes de natureza 

técnica, inclusive nomes de máquinas e equipamentos, 

como prensas e fornos, bem como nomes de engenheiros 

e mestres de seções, responsáveis por vários episódios 

em última instância relacionados com o do aparecimento 

do demônio. 

Podemos rememorar a nossa própria vivência do 

passado a partir de um novo e diferente modo de ver 
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ecompreender a vida, definido pelas circunstâncias do 

nosso presente. Neste caso, concretamente, utilizando o 

aparato teórico e interpretativo da sociologia. (p.5) 

Segundo ele, a aparição do demônio ficou na memória como um incidente, 

superado pela perspicácia de se chamar o padre da paróquia para neutralizar a sua 

presença com a celebração da missa e a bênção das novas instalações. 

Porém, do ponto de vista sociológico, é justamente o aparecimento do 

demônio que vai dar sentido aos acontecimentos. Nesta perspectiva de análise, o 

fenômeno só pode ser explicado recorrendo-se ao quadro das circunstâncias criadas 

pelas inovações tecnológicas pelas quais a fabrica passava no momento. 

Ao resgatar o processo de inovação da indústria, vem mostrar os impactos 

sobre as condições de trabalho que, ao mesmo tempo, desestruturaram as rotinas 

cotidianas e as subjetividades dos trabalhadores, pois “a decisão de ampliar o setor de 

ladrilhos, praticamente, implicou em construir uma fábrica nova”. (Idem:8) 

As citações à seguir, seguem os argumentos do autor na interpretação do 

evento inscrito âmbito do cotidiano e que se interpõe aos seus aspectos repetitivos, 

rotineiros e podem desnudar na reação dos agentes envolvidos, segundo Martins, a 

coexistência de tempos historicamente díspares. 

As transformações tecnológicas da indústria apresentavam as seguintes 

características:  

Duas das três novas seções introduziram 

mudanças técnicas substantivasna produção de ladrilhos: 

a de prensagem e a de queima. A seção de escolha, 

classificação e encaixotamento não sofreu mudança em 

relação àseção velha, já que não houve o aparecimento 

de qualquer tecnologia quesubstituísse o caráter 

inteiramente artesanal do trabalho que ali se realizava. 

No meu modo de ver, como mostrarei adiante, nesse 

descompasso tecnológicoestá a causa fundamental das 
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tensões que levaram ao aparecimento do demôniona 

nova seção de escolha de ladrilhos. (Idem: 8) 

Na nova seção de prensagem de ladrilhos, o 

trabalho foi muito modificado. A empresa decidiu instalar 

prensas Dorst, de fabricação alemã. Importouuma e as 

demais foram produzidas na própria fábrica, mediante 

licençada indústria, que enviou da Alemanha um técnico 

para acompanhar suafabricação até que começassem a 

funcionar. A prensa Dorst era automática e bem diferente 

das prensas volantes da seção velha. Nestas, o próprio 

operárioregulava o ritmo da produção numa penosa 

interação com a máquina. Era umtrabalho pesado, como 

classificavam os próprios operários. Na nova seção, o 

operário se adaptava ao ritmo da máquina. (Idem: 9) 

Na seção de escolha, as caixas eram descarregadas 

sobre a bancada, como acontecia na seção velha. E daí 

em diante o processo de trabalho nãosofrera qualquer 

modificação. Uma diferença, porém, se fez 

imediatamentepresente. Na seção velha, o fluxo de 

ladrilhos dos fornos para a escolha eraregular, mas não 

era contínuo. Sendo diversos os fornos, nem sempre 

erapossível sincronizá-los. Assim como nas prensas, o 

ritmo de enforna e de desenforna era inteiramente 

dependente de força humana. Não era raro que as moças 

da seção velha de escolha terminassem acomeçassem a 

chegar à bancada. Muitas vezes elas eram dispensadas do 

trabalho e iam para casa duas ou trêshoras antes do 

término da jornada, que começava às 7 horas da manhã e 

terminavaàs 16 horas, com intervalo para almoço das 11 

até o meio-dia. Muitas delas alegavam preferência por 

esse trabalho porque assim conseguiam 

conciliaratividades domésticas com o trabalho da fábrica, 
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embora essas dispensasnão ocorressem todos os dias. Na 

nova seção de escolha esses intervalos deixaram de 

existir. (Idem: 10) 

Na nova seção de escolha esses intervalos 

deixaram de existir. Além disso, o ritmo do trabalho foi 

enormemente intensificado. Embora o trabalho na nova 

seção de escolha não tivesse sofrido qualquer 

modificação em relaçãoao que se fazia na seção velha, 

passou agora a ser regulado pelo fluxo contínuo e 

sistemático de materiais liberados pelo forno túnel. 

(Idem: 10) 

Ao lado da questão do novo ritmo de trabalho imposto pela incorporação de 

novas tecnologias são introduzidos outros elementos que afetaram a cultura do 

trabalho: a vigilância dos trabalhadores passa a assumir características policialescas e 

estava, “de certo modo, relacionada com a necessidade de difundir, no interior da 

fábrica, uma economia de gestos do trabalho e de promover uma redução no 

desperdício de tempo”. (Idem: 11) 

Um dos sinais de que a vigilância começava a 

assumir características propriamente policiais, no lugar 

do olhar patriarcal do chefe da seção, foia contratação 

pela empresa de uma dupla de vigilantes. (Idem) 

No meu modo de ver, a empresa, ainda que de 

modo vacilante, procurava implantar um padrão racional 

e impessoal de vigilância e disciplina. De fato, no conjunto 

a fábrica era muito dependente do poder pessoal dos 

mestres, alguns dos quais tinham poderes excepcionais. 

Além disso, os mestres de várias das seções estavam 

vinculados a uma verdadeira organização familiar e 

clânica no interior da fábrica. (Idem: 12) 

De qualquer modo, porém, ela é indicativa do teor 

de relacionamento entre o tradicionalismo personalista 
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dos mestres e a racionalidade impessoal e técnica 

representada pelos engenheiros. Da parte destes, houve 

claros procedimentos no sentido de superaro 

tradicionalismo artesanal dos mestres e de operários 

qualificados de tipo antigo. Alguns setores da fábrica 

eram muito dependentes desses artesãos, às vezes muito 

bem pagos por seu trabalho. Um deles não era 

empregado da fábrica. Era um velho canteiro, altamente 

especializado, periodicamente contratado para renovar o 

revestimento de pedra do tamborão giratório em que o 

manganês era reduzido a um barro fino e posteriormente 

a pó para produção de ladrilhos de cor preta. Uma 

providência dos engenheiros foi a de colocar a seu lado, 

“para auxiliá-lo”, um hábil operário da própria fábrica 

para que aprendesse os segredos da profissão, de modo 

que a empresa deixasse de ser dependente do artesão. 

(Idem: 13) 

A análise sociológica feita por Martins sobre as relações entre condições 

materiais e comportamentos evidencia não apenas a diversidade de relações sociais e 

de mentalidades existentes no interior dessa grande indústria naquele momento como 

expressão do desenvolvimento desigual da tecnologia e das técnicas. Segundo ele, esta 

situação implica no desenvolvimento desigual da própria concepção de classe social e 

em condutas desiguais de uma mesma classe em relação do capital e á empresa. Mais 

especificamente,  

No caso da Cerâmica, valores e concepções 

patriarcais interferiam diariamente no confronto com a 

racionalidade do saber tecnológico veiculado pelos 

engenheiros. A maioria dos operários e mestres morava 

em dois bairros que se desenvolveram ao lado da fábrica. 

Com isso havia uma teia de relações sociais de vizinhança 

exterior à fábrica que não deixava de se fazer presente, 

de algum modo, no seu interior. Boa parte do modo como 
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a questão da aparição do demônio foi interpretada teve a 

ver com essa cultura de vizinhança, que estava 

inteiramente fora do alcance da cultura técnica confinada 

ao interior da indústria. (Idem: 16) 

 

A minha suposição é a de que a aparição do 

demônio na seção de escolha da Cerâmica São Caetano, 

em 1956, explica-se pelas circunstâncias da transição que 

a fábrica estava sofrendo naquele período. (Idem) 

Essa diversidade de relações com o objeto de 

trabalho parece sugerir que ao longo do processo e nas 

diferentes seções havia diferentes modalidades do que 

Marx chama de sujeição do trabalho ao capital (e 

poderíamos falar, também, em diferentes graus dessa 

sujeição). (Idem)129 

Finalizando, cabe trazer à luz mais algumas interpretações sobre o caso 

estudado: 

As interpretações de Marshall (1967) e Thompson 

(1979) sobre a importância das tradições pré-capitalistas 

na resistência aos efeitos expropriatórios da expansão 

capitalista e na afirmação dos direitos sociais dos 

trabalhadores ganham sentido, no meu modo de ver, 

nessa desvinculação transitória entre a consciência e o 

trabalho. Desvinculação que não existe quando se 

instaura a sujeição real do trabalho ao capital, quando o 

capital desmonta o processo de trabalho organizado 
                                                           
129 Ao utilizar a distinção feita por Marx de sujeição formal e sujeição real do trabalho ao capital, o autor 

esclarece que: “Na sujeição formal, o artesão mantém os procedimentos artesanais e o saber que os 

sustentam. O capital compra a sua força de trabalho para se apossar do produto, sem se apossar, no 

entanto, do modo de fazer as coisas, isto é, do processo de trabalho”. (Idem: 17) 
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segundo a concepção artesanal, fragmenta seus 

procedimentos e o refaz segundo sua própria lógica. 

(Idem: 17) 

Para as operárias da seção de escolha, essa 

captura teve peculiaridades. Ela se deu no plano do ritmo 

do trabalho. Mas não se deu no trabalho propriamente 

dito. Daí a aparência de mera sujeição formal do trabalho 

ao capital. Esse trabalho ainda dependia de habilidades 

estritamente artesanais e, portanto, de um conhecimento 

que era próprio do artesão. Mas, o ritmo do trabalho já 

não era regulado pela disposição do corpo. Era regulado 

pelos próprios equipamentos que nas seções anteriores 

adquiriam a velocidade ditada por suas possibilidades 

técnicas. (Idem: 18) 

As operárias da seção de escolha interpretaram a 

seu modo os dessajustes da produção e o aparecimento 

de grandes quantidades de ladrilhos defeituosos. 

Elas os atribuíram à presença do demônio na 

fábrica e por isso se sentiam pessoalmente ameaçadas. 

Ele era visto meio sorridente, bem vestido, como os 

engenheiros, num canto da seção. As operárias alegavam, 

também, que nos momentos em que ele aparecia, 

sentiam cheiro de enxofre, um cheiro que a cultura 

popular associa à figura de satanás. A contramestra da 

seção era uma senhora muito católica moradora no 

bairro vizinho à fábrica em que também moravam as 

operárias. E muito católico era o próprio mestre da seção 

de escolha, cujo irmão, também mestre de outra seção, 

era o organista da matriz da Sagrada Família, em São 

Caetano. Aparentemente, foi na conversa deles com as 

operárias que surgiu a idéia de chamar o padre da 

paróquia de Vila São José para celebrar uma missa e 
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benzer as novas instalações da fábrica. Alegavam as 

operárias que o demônio estava ali presente porque a 

fábrica começara a funcionar antes de receber a bênção 

do padre. (Idem: 20) 

Sociologicamente, o demônio deu visibilidade ao 

invisível das inovações tecnológicas que alteraram o ritmo 

do trabalho e por esse meio oculto se apossaram do 

corpo das operárias. Numa passagem justamente célebre, 

Marx diz que a produção do pior artesão é superior à 

produção da melhor abelha porque o artesão pensa sobre 

aquilo que faz. O trabalho não se materializa senão pela 

interpretação que dele faz o próprio trabalhador. (idem) 

Mesmo mantendo a forma artesanal da produção, 

no caso das operárias da seção de escolha, o trabalho foi 

capturado de modo invisível pelos meios de produção 

mais modernos do conjunto do processo de trabalho. O 

lugar vazio do pensamento que dirige o trabalho e se 

manifesta no produto que dele resulta foi nesse caso 

ocupado pelo imaginário e pela fabulação. Mas, um 

imaginário fundado na memória coletiva, cujos 

componentes, conservados inconscientemente, 

emergiram do fundo dos tempos que ela encerra e 

guarda. Prontos, no entanto, para dar uma coerência 

arcaica a um presente contraditório esem sentido, 

porque nele a significação foi separada do vivido. (Idem) 

A grande maioria dos operários da Cerâmica era 

constituída de migrantes da zona rural que chegaram ao 

subúrbio com a crise do café nos anos trinta, quando a 

cidade de São Paulo viveu um importante surto industrial. 

Nos próprios anos cinqüenta, houve um grande fluxo de 

migrantes rurais do Nordeste do país e de Minas Gerais 

rumo ao subúrbio. (Idem: 25) 
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Também, os acontecimentos, as pequenas 

conspirações e os pequenos boicotes cotidianos, 

sobretudo a aparição do demônio, sugerem uma 

resistência implícita além do imediato e do 

imediatamente perceptível: uma crítica na própria ação, 

como a denomina Lefebvre (1958, p.18), às 

transformações técnicas e sociais pelas quais a fábrica 

estava passando. (p. 21) 

Mais do que qualquer outra coisa, a aparição do 

demônio foi uma figuração crítica do ver oculto, da 

vigilância dissimulada e desleal, porque punha em dúvida 

os mecanismos patriarcais da lealdade pessoal que até 

então haviam assegurado a ordem interna na fábrica. Nas 

relações, agora, o ingrediente da suspeita e da 

dissimulação. Justamente, relações sociais assim 

baseadas implicam em trazer para o primeiro plano do 

relacionamento a mediação do conhecimento que 

constrói a relação, isto é, implicam no predomínio do 

imaginário, o simbólico como condição do vínculo social, 

a precedência do cotidiano em relação ao não-cotidiano. 

(Idem: 22) 

O que surpreende é a eficácia desse 

tradicionalismo rural invadindo a grande indústria e a 

produção moderna e nelas se recriando e se atualizando. 

A aparição do demônio tem sido até os dias de 

hoje frequentemente mencionadaem estudos 

sociológicos e antropológicos na América Latina. (idem) 

O caso da aparição do demônio na Cerâmica 

revela que ele foi também associado aos meios 

capitalistas de produção, máquinas e instalações. À 

medida que a riqueza muda de forma, a expressão do 
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mal, que é satanás, também migra de uma forma a outra. 

(Idem) 

O caso da Cerâmica indica que na cultura operária, 

de certa fase ao menos e na circunstância da coexistência 

de tempos distintos da história do trabalho, pelo atalho 

da aparição que revela a força do mal, o trabalhador 

toma consciência do duplo e contraditório caráter do 

trabalho (...) Também toma consciência da força objetiva 

do trabalho social que se tornou uma força do capital. E 

da permanente coexistência dos opostos na produção, o 

que se vê e o que não se vê, mas é e está lá. (Idem: 22) 

No conjunto, a identificação dos cruzamentos entre as influências sociais mais 

amplas e as especificidades da situação manifesta no cotidiano, neste caso, em relação 

ao trabalho, ilustra os posicionamentos teóricos do autor que priorizam a História e a 

Cultura e ilustra ainda a busca metodológica de identificação dos recortes verticais na 

confluência de tempos históricos e nos recortes horizontais da vida social que trazem o 

conjunto de relações que tornam cada evento específico e único. 
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Citações / conceitos: 

Melancolia / Depressão 

Página 49:  

"[...] Depressão [original em cursiva] é o nome 

contemporâneo para os sofrimentos decorrentes da 

perda do lugar dos sujeitos junto à versão imaginária do 

Outro. O sofrimento decorrente de tais perdas de lugar, 

no âmbito da vida pública (ou, pelo menos, coletiva) 

atinge todas as certezas imaginárias que sustentam o 

sentimento de ser [original em cursiva]. O aumento da 

incidência dos chamados “distúrbios depressivos”, desde 

as três últimas décadas do século XX, indica que devemos 

tentar indagar o que as depressões têm a nos dizer, a 

partir do lugar até então ocupado pelas antigas 

manifestações da melancolia, como sintomas das formas 

contemporâneas do mal-estar." 
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Desejo 

Página 58:  

“[...] Demissão subjetiva [original em cursiva] foi como 

Lacan designou a posição do sujeito que se deprime: aquele 

que sofre da única culpa justificável, em psicanálise, a culpa 

por ceder em seu desejo. Não se trata de supor que a 

alternativa para as depressões seria o domínio egótico e 

consciente do objeto [original em cursiva] de desejo. O desejo, 

em psicanálise, é por definição inconsciente – e seu objeto, 

perdido." [...] 

"No que toca à demissão subjetiva, o que varia de um 

sujeito para outro não é o maior ou menor “conhecimento” do 

objeto de desejo, mas o compromisso – ou o descompromisso - 

com a condição desejante, através das escolhas de vida que 

representam o que mais importa e interessa a cada sujeito. A 

via do compromisso com o desejo é a única via não-alienada 

de produção de sentidos para a vida, ou seja, a única cuja 

escolha não serve a um suposto desígnio do Outro. O desejo, 

em Lacan, é a «metonímia do nosso ser». Na impossibilidade 

de reencontro com a totalidade do ser [original em cursiva], 

para sempre perdido, as moções do desejo representam o ser 

a partir de pequenos fragmentos, de frações metonímicas, 

como as ruínas das grandes edificações desaparecidas 

permitem deduzir que um dia elas estiveram inteiras, ali. Ceder 

dessa dimensão equivale assim a desistir de ser.” 
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Página 90: 

"Do ponto de vista da constituição dos sujeitos, 

sabemos que a separação entre a criança e o Outro materno 

produz perda de um objeto (dito objeto a [original em cursiva], 

inaugurador de toda a série de objetos aos quais o desejo há 

de dirigir seu impulso) que, por sua própria natureza, é 

impossível de ser reencontrado. Esse objeto perdido passa a 

funcionar, então, como causa do desejo [original em cursiva]. 

Não confundir com o suposto «objeto de desejo«, promessa 

e/ou fantasia com a qual estamos sempre a nos iludir: o desejo 

não tem objeto que o satisfaça; é puro impulso em busca de 

reencontro de maneira fugaz, e nenhum há de satisfazê-lo 

definitivamente antes da morte, único objeto total ao alcance do 

humano." 

Página 97: 

"[...] Trair sua via desejante em nome de uma oferta de 

gozo que se revela, ao final, impossível, já que é sempre do 

gozo fálico que se trata, e nunca do gozo Outro, lança o sujeito 

no buraco entre desejo e gozo, buraco cavado por ele mesmo 

no cerne da falta-a-ser. Pois o ser faltante para o humano, só 

se constrói precariamente ao longo do caminho daquele que 

persegue o seu desejo." 
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Projeto 

Páginas 82, 83 e 84: 

"Quinze anos depois de escrever Origem do barroco 

alemão, Benjamin lançou suas teses Sobre o conceito de 

história (1940). A sétima das dezoito teses é dedicada à critica 

ao historicismo, representada pelo historiador Fustel de 

Coulanges, que equipara a história dos vencedores ao triunfo 

inevitável do Bem.130 Tal procedimento visa anular toda a 

esperança de transformação do estado vigente da vida social. 

Se as formas de dominação impostas pelos vencedores de 

ocasião representam o triunfo do Bem, o que mais esperar do 

futuro? Qual o sentido, para os derrotados, de pensar um 

projeto de transformação da vida presente? O mecanismo 

mental que sustenta o conformismo é o da «identificação 

afetiva (dos perdedores) com os vencedores»: de maneira 

análoga à da covardia moral [original em cursiva] apontada por 

Lacan, encontramos aqui as condições da demissão subjetiva 

daquele que abre mão de sua via para tentar se colocar do lado 

do Bem do Outro. A origem do fatalismo melancólico é a 

«indolência do coração, a acedia, que hesita em apoderar-se 

da imagem histórica que lampeja fugaz». Quem se beneficia do 

fatalismo historicista? «A identificação afetiva com os 

vencedores ocorre, sempre, em beneficio dos vencedores de 

turno», escreve Benjamin." 

                                                           
130 Como nota no. 107, a psicanalista comenta: «Alguns defensores do capitalismo neoliberal não deixam 

de fazer o mesmo, ao projetar, retrospectivamente, as motivações e as razões próprias do investidor 

capitalista para explicar a história humana, desde Adão e Eva.» 
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[...] 

"Aqui sim, na identificação afetiva com os vencedores, 

encontramos uma relação entre a melancolia e a (auto)traição – 

a mesma que, segundo a intuição de Lacan, estaria na origem 

da culpa depressiva daquele que «cede de seu desejo». A 

disposição fatalista a colocar-se sempre a favor dos 

«vencedores de turno», identificados a partir do artifício 

historicista como se fossem os detentores do Bem, leva o 

sujeito a «trair a própria via», traição, análoga àquela que 

Lacan projeta na origem da culpa." 

[...] 

Página 87: 

[NÃO PROJETO] 

"A partir da traição representada pela identificação com 

os vencedores, outros componentes do fatalismo melancólico 

seriam: o sentimento de que as ações humanas estariam 

privadas de valor, a deslealdade para com os homens em troca 

da lealdade para com os objetos signos de poder, a indolência 

fatalista ante um mundo vazio e a reificação das relações 

humanas. Nenhuma dessas condições da melancolia 

benjaminiana é estranha ao sujeito contemporâneo. Sobretudo, 

nenhuma delas é estranha aos depressivos, estes que vieram 

substituir os melancólicos, a partir de meados do século XX, 

como representantes privilegiados da subjetividade 

contemporânea." 
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Página 88: 

"[...] a posição de dependência que caracterizava o 

cortesão talvez sirva de metáfora para as multidões de 

“prestadores de serviços” das classes baixas e médias 

urbanas. Penso na multidão de “vendedores de projetos”, 

“organizadores de eventos”, trabalhadores autônomos ou 

terceirizados que dependem da chamada boa apresentação, da 

produção de uma “imagem pessoal” que lhes possibilite vender 

a si mesmos no mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo." 

Página 96: 

"Na sociedade do consumo, gozar é a forma mais 

eficaz de trabalhar para o Outro. A dimensão subjetiva dos 

prazeres, das pulsões, dos afetos, transformou-se em forca de 

trabalho na sociedade regida pela indústria da imagem. O que 

esse trabalho produz? Nada mais nada menos que os sujeitos 

de que o atual estágio do capitalismo necessita: sujeitos 

esvaziados do que lhes é mais próprio, mais íntimo, portanto 

disponíveis para responder aos objetos e imagens que os 

convocam; sujeitos ligados ao puro “aqui e agora” de um 

presente veloz, incapazes de imaginar um devir que não seja 

apenas a reprodução da temporalidade encurtada 

característica do capitalismo contemporâneo." 
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Experiência / Vivência 

Página 151: 

"[...] possibilidade de se experimentar alguns intervalos 

de tempo relativamente independentes das exigências do 

presente imediato. A conservação do passado no presente 

[original em cursiva] (ou de aspectos relevantes dele), que 

integra o sentimento bergsoniano da duração [original em 

cursiva], pode ser pensada como uma das condições da 

experiência [original em cursiva], no sentido que lhe atribui 

Walter Benjamin." 

Página 153: 

"O célebre ensaio “O narrador”, de Walter Benjamin, é 

uma reflexão sobre a desmoralização da experiência na 

modernidade cujo pano de fundo não-declarado são as 

drásticas mudanças na temporalidade causadas pela 

predominância da técnica não apenas sobre outras formas de 

relação com a natureza, mas acima de tudo das relações entre 

os homens." 

Página 155: 

"[...] Se a vida psíquica, premida pela necessidade de 

reagir a estímulos externos velozes e violentos, fica restrita ao 

trabalho (protetor) da atenção consciente, que experiência se 

produziria a partir de uma vivencia dessas?" 

[...] 

[CULTURA] 
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"[...] A experiência que passa de geração em geração 

não é idêntica à perpetuação da tradição, cuja principal função 

é indicar o lugar que cada um deve ocupar na ordem social, 

assim como o tipo de comportamento adequado a tal lugar. A 

tradição participa dos mecanismos de estabilização e 

perpetuação do poder; a experiência, por sua vez, não tem 

relação com a autoridade e sim com o sentido que uma 

coletividade é capaz de extrair a partir do que seus 

antepassados viveram, ou das narrativas que seus 

contemporâneos trouxeram de regiões e de países distantes. 

[...]" 

Página 158: 

"[...] a pós-modernidade de Lyotard e de outros 

pensadores em voga nos anos 1980 estaria marcada pela 

absoluta desconfiança em relação a todos os procedimentos de 

transmissão de saber. A pretensão da ciência de recobrir todo 

o campo do saber revela-se vã; a ciência não é o 

Conhecimento, é apenas um subconjunto dele que exclui, por 

exemplo, «o saber-viver, o saber-fazer, o saber-escutar, etc.». 

[...]" 

Página 159: 

"[...] Tudo parece possível, não porque o horizonte das 

possibilidades e da liberdade tenha se alargado, mas porque os 

critérios e os limites que davam sentido à vida foram 

destruídos. A decadência das grandes narrativas corresponde 

à perda de referências que caracteriza a forma subjetiva do 
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indivíduo, que se vê na condição desamparada de ter de se 

tornar autor de sua própria vida. [...]" 

Página 162: 

[CULTURA] 

"[...] O narrador pré-moderno não é exatamente um 

autor; é o portador de um saber que circula na coletividade a 

que pertence. Através das narrativas, as gerações presentes 

legam saber às gerações seguintes; tal saber, acrescido das 

representações imaginárias do passado – aparentemente 

inúteis, do ponto de vista prático -, tem o poder de adicionar 

valor e encanto à vida. Essa é uma das funções das narrativas: 

através delas, a experiência de uma comunidade de 

convivência forma uma cadeia ou uma rede de historias, 

passadas de geração a geração. [...]" 

"Em Benjamin, a experiência é incompatível tanto com 

a temporalidade veloz quanto com a sobrecarga de solicitações 

que recaem sobre a consciência. A condição da experiência 

benjaminiana é antes o ócio do que a atividade. «O tédio é o 

pássaro de sonho que choca os ovos da experiência», escreve 

ele, antecipando a proposição de Bergson que diz que, quando 

as necessidades contínuas da ação presente inibem o acesso 

do psiquismo ao passado, «ele irá recuperar a força de 

transpor o limiar da consciência sempre que nos 

desinteressarmos da ação eficaz e nos colocarmos [...] na vida 

do sonho». As atividades que favorecem a transmissão das 

experiências através das narrativas são executadas em um 
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tempo distendido, diferente do tempo da produção mecanizada 

que caracteriza o nascimento do capitalismo." 

Página 163 

"[...] é a questão da perda da experiência na 

modernidade, seguido de uma reflexão sobre as condições que 

a tornaram possível outrora. [...] Viver a vida sem ter de tomar 

para si o duro encargo de ser o guardião solitário de todo o 

vivido: tal possibilidade de deixar-se estar no fluxo temporal 

parece inatingível para os indivíduos desgarrados da 

temporalidade coletiva, no mundo contemporâneo." 

Página 166: 

[CULTURA] 

"No trecho citado no início deste capítulo, Benjamin se 

refere à desmoralização da experiência. O que seria uma 

experiência desmoralizada? Uma vivência que não pode ser 

compartilhada, da qual não se tira lição alguma, excluída do 

campo humano de produção de sentido. Em Benjamin, a ideia 

de experiência se refere às vivências comunicáveis [original em 

cursiva]. [...]" 

[PROJETO | CULTURA] 
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Desejo / Projeto / Experiência 

Página 147: 

"O desejo de ser (desejante), ou de “continuar sendo”, 

é que torna o futuro um tempo prenhe de perspectivas, de 

esperanças, cujo sentido é todo construído entre o passado e o 

presente [...]" 

Página 148: 

"Onde está o sujeito do desejo, no presente contraído 

que domina a temporalidade contemporânea?" 

 

Espaço público 

Página 65: 

"[...] A vergonha é um afeto causado quando um 

homem é ferido em sua imagem pública, enquanto que o 

tormento da culpa é uma questão de foro íntimo, provocada 

pela (auto)condenação da consciência moral. Em uma 

sociedade guerreira, em que o valor de um homem se 

estabelece em ato diante de todos os seus companheiros, o 

sentimento público da vergonha é mais determinante do que a 

culpa. A crise melancólica que leva o herói ao suicídio resulta 

da vergonha por seu ato ensandecido, do qual ele não poderia 

ser considerado “culpado”, mas que o desmoraliza diante das 

exigências de bravura e autocontrole, considerados um Bem na 

sociedade a que o guerreiro pertencia. O suicídio de Ájax, visto 

como manifestação de melancolia pelo pensamento da 
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Antiguidade, reforça a ideia de que o melancólico sofreria os 

efeitos da perda de seu lugar ante os desígnios do Outro." 

Página 76: 

"[...] o espaço urbano – marcado pela perda do 

pertencimento dos cidadãos às formas comunitárias de 

convívio que a modernidade destruiu. Em Baudelaire, 

consuma-se a ideia do Belo como objeto perdido. Mas seu 

trabalho não é recriar o sublime através dos fragmentos de 

uma unidade ideal, supostamente perdida, como na proposta 

dos românticos setentistas. De acordo com Walter Benjamin, 

Baudelaire teria assumido para si a tarefa heróica de, através 

de sua poesia, emprestar uma forma simbólica à modernidade, 

esse tempo cujo devir não se anuncia no horizonte." 

Página 195: 

"[...] O que importa aqui, na trilha da indicação de Hegel 

sobre a importância decisiva de se ganhar o espaço público 

(extra-familiar) para se lograr o «acabamento da 

personalidade», é que a linha argumentativa que liga essas 

passagens pontuais, na obra de Lacan, permite-nos articular – 

vejamos como – depressão, covardia moral, apego à imago 

materna, recuo frente ao desejo e retirada da vida pública." 

Página 224: 

[CULTURA] 

"Retomemos a proposta benjaminiana de que a 

experiência confere valor ao vivido. Do lado de quem transmite, 
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a experiência se completa quando o vivido ultrapassa o âmbito 

solitário da vida interior e passa do privado ao público. O valor 

acrescido ao vivido, no ato dessa passagem, é evidente por si 

só. Do lado de quem recebe, escuta, acolhe e/ou questiona o 

relato da experiência de outrem, o fato de participar da corrente 

da transmissão (re)instaura o valor coletivo, perdido ou 

recalcado, da condição humana131. O psicanalista é alguém 

que trabalha por sua conta e risco, sozinho, sim, mas jamais 

solitário." 

Página 270: 

"[...] O depressivo se esconde do espaço público 

porque é o lugar do Outro paterno, lugar a partir do qual ele 

deveria finalmente entrar em rivalidade fálica da qual viveu a se 

esquivar. O espaço público põe à prova a potência do sujeito, 

seja qual for a maneira como ela se manifeste; o espaço 

público solicita alguma potência [original em cursiva]. Que não 

se confunda, como bem lembra Lacan, a potência (dita) fálica 

com a enganosa potência do (órgão) falo, esse que »ali onde é 

esperado como sexual, nunca aparece senão como falta, e é 

essa a sua ligação com a angústia«. A potência necessária 

para ocupar um lugar, qualquer que seja, no espaço público 

nada tem a ver com o órgão viril – se assim fosse, as mulheres 

estariam todas excluídas dessa possibilidade. Tem a ver com o 

corpo, sim, enquanto imagem que se mantém de pé diante do 

olhar do outro (o semelhante). E tem a ver também com os 

mesmos mecanismos de defesa que protegem o eu [original 

                                                           
131 A arquitetura. A paisagem. O patrimônio. 
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em cursiva] da invasão voraz do Outro, já que o espaço público 

é organizado pelas estruturas simbólicas de poder, as quais 

não prescindem do apoio das formas imaginárias do Outro. 

Aqui se encontra também uma importante chave para a 

compreensão das agorafobias. 

Da mesma forma, apesar de todo o esforço ideológico 

em sustentar o laço social contemporâneo na base de 

convocações ao desempenho individual, apagando com isto a 

dimensão conflitiva da vida em sociedade, ainda assim o 

espaço público é atravessado por várias dimensões de conflito. 

O que a crença individualista produz é justamente o oposto da 

vida social com base em que «cada um cuide da sua vida e 

não se preocupe com a vida do outro»." 

Página 283: 

"[...] Os significantes que ordenam a vida pública ficam 

desmoralizados por esse deslocamento [a ideia de felicidade 

associada ao consumo] da transmissão entre gerações [de 

ideais e de significantes organizadores do campo social]. Agora 

são as crianças, o objeto mais privado de todos, que orientam 

as escolhas de seus pais. «Ser um bom pai» torna-se o ideal 

vazio dos homens que não sabem nem o que é ser pai [original 

em cursiva], nem o que é ser bom [original em cursiva]." 

Página 284 

"[...] Se o mercado é o grande organizador da vida 

social, os valores excludentes da vida privada sobrepõem-se 

aos valores que organizam o espaço público. Ser bom pai/boa 
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mãe não significa «transmitir o melhor» para os filhos, e sim 

«dar tudo de bom» aos rebentos, ao que se acrescenta 

automaticamente: «eles merecem». O mérito não é uma 

conquista, é um direito (prévio) do consumidor." 

 

O pai na Contemporaneidade / Espaço público 

Página 249: 

"[...] O depressivo já não é [original em cursiva], mas 

não investe nos recursos que tem. Daí que para ele a questão 

indentitaria se apresente de maneira muito mais dramática do 

que as questões com as identificações. Na 

contemporaneidade, essa posição periclitante fica ainda mais 

facilitada em função da particular fragilidade do pai no 

imaginário social. O pai imaginário, em nossa cultura, parece 

inconsciente. Colette Soler refere-se a uma fragilidade no 

semblante [original em cursiva] paterno, o que não é a mesma 

coisa que dizer que o Nome-do-Pai deixou de operar." 

Página 279: 

"[...] O mal-estar contemporâneo tem relação com a 

inconsistência do pai imaginário, figura central no complexo. 

Não é fácil para um pai sustentar seu lugar diante dos 

imperativos de gozo e de soberania do individuo que 

caracterizam o momento atual das sociedades capitalistas. 

Afinal, o que é um pai? Freud foi sensível a essa questão, ao 

repetir o dito popular que estabelece o pai como incerto em 
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comparação com a certeza biológica da maternidade. O Pai, 

assim como a Mulher, não existe; ele se define não pela 

participação biológica no ato da concepção, mas pelo exercício 

simbólico de uma função." 

Página 281: 

"[...] A fragilidade dos discursos que sustentariam o 

semblante [original em cursiva] paterno propicia o recuo dos 

adolescentes diante dos avatares do segundo enfrentamento 

com as questões relativas à rivalidade edípica." 

 

Contemporaneidade / Espetáculo 

[TEORIA | PROJETO] 

Página 92: 

"[...] Uma das características mais paradoxais da 

chamada sociedade do espetáculo é justamente essa 

combinação entre uma grande variedade de imagens que se 

oferecem à identificação e a repetição praticamente idêntica 

dos enunciados que elas veiculam. 

É possível que, no atual estágio do capitalismo, a 

condição de desamparo do sujeito moderno ante o 

descentramento e a multiplicação das formações imaginárias 

que, dessa forma, impossibilitam uma representação estável e 

socialmente compartilhada do Outro esteja em vias de 

superação. [...] A multiplicidade de discursos, de saberes e de 

valores que caracterizam a modernidade vem dando lugar a 
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uma nova forma de discurso único, fundado sobre razões de 

mercado, muito mais eficaz do que a dominação da Igreja na 

Idade Média – já que a norma contemporânea se impõe pela 

sedução, não pela interdição. Os mandatos que caracterizam o 

“discurso do Outro” na vida contemporânea advêm de 

formações do imaginário produzidas e difundidas pela indústria 

das chamadas comunicações ou, como parece mais 

apropriado nomeá-las a partir das teses de Debord132, 

indústrias do espetáculo." 

[AUSENCIA DE TEORIA | REFLEXÃO TEÓRICA] 

Página 93: 

"[...] O conceito de espetáculo, em Débord, não se 

resume a «um conjunto de imagens, mas [é] uma relação social 

entre indivíduos, mediada por imagens» [original em cursiva]. 

Isso equivale a dizer que, na sociedade do espetáculo, as 

imagens, em sua forma mercadoria, é que organizam 

prioritariamente as condições do laço social." 

[...] 

"De certa forma, é como se uma réplica do fantasma, 

que situa o sujeito do inconsciente diante da demanda do gozo 

do Outro, se apresentasse aos sujeitos a partir de um outro 

lugar, socialmente compartilhado e alheio ao inconsciente." 

Página 94: 

                                                           
132 Em nota no. 123, a autora se refere à: “Ver Guy Debord, A sociedade do espetáculo (1967) (trad. 

Estela dos Santos Abreu, Rio de Janeiro, Contraponto, 2002), p. 17: «O espetáculo é o sol que nunca se 

põe no império da passividade moderna.» 
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[...] 

"A face imaginária do Outro, na vida contemporânea, 

vem sendo atualizada continuamente nos termos da indústria 

espetacular através de seu setor de ponta, a publicidade. Por 

ela, a demanda do Outro vem coincidir com os mais primitivos 

mandatos do supereu [original em cursiva], prometendo 

atender aos anseios mais recalcados ao longo da travessia 

edípica: anseios de abrir mão da via do desejo em troca de 

uma oferta (imaginária) de gozo." 

[...] 

"O que o Outro exige do sujeito contemporâneo é 

sempre que ele goze. Muito. Que essa seja uma das faces 

contraditórias do imperativo superegóico – «goze!/não 

goze!»133 - só faz tornar essa exigência, promovida a condição 

organizadora do laço social, ainda mais angustiante e 

opressiva para os sujeitos." 

 

Contemporaneidade / Espetáculo / Trabalho 

Página 96: 

[...] 

"Trabalha-se para o mercado como se trabalha para o 

gozo: o mercado financeiro e a indústria do espetáculo são as 

                                                           
133 Em nota no. 130, a autora comenta: «Para uma boa discussão do imperativo do gozo, ver Ricardo 

Goldenberg (org.), Goza! (Salvador, Amálgama, 1996)». 
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duas pontas avançadas da acumulação do capital no século 

XXI." 

Páginas 98, 99, 100: 

[AUSÊNCIA DE PROJETO] 

"[...] Já se observou a prevalência do ressentimento 

nas sociedades cujos membros se colocam, antes de mais 

nada, como demandantes de reconhecimento por parte do 

Outro. Tal dependência se agrava quando a condição do 

reconhecimento já não depende do esforço, do trabalho, do 

talento, nem mesmo da perseverança e da insistência em obter 

um lugar junto ao Outro. [...] Na origem da produção capitalista, 

«o valor seria determinado pelo trabalho investido em um 

produto cujo destino é a capacidade de ser vendido e de 

permitir, com isso, o ciclo da acumulação». 

[...] O que se vende, no estágio atual do capitalismo, é 

a dimensão mais íntima dos sujeitos, seu próprio valor de gozo 

[original em cursiva] 134. O sujeito não vende seu tempo de 

trabalho; vende a si mesmo como objeto de gozo para o 

Outro." 

 

Tempo / Memória / Contemporaneidade 

[CULTURA] 

Páginas 99, 100: 

                                                           
134

 Em nota no. 145, a autora faz referência: «O conceito de valor de gozo é de Eugênio Bucci, em 

Televisão objeto..., cit.» VER 
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"[...] As obras da cultura do divertimento já não 

disfarçam seu caráter de documentos de barbárie. Sua função 

é instaurar o eterno presente da vida espetacular, para a qual 

todo passado é remoto e toda experiência, supérflua. No dizer 

de Bucci135, o sujeito da cultura do espetáculo observa o 

mundo como se fosse eterno álbum familiar preenchido não 

pelas imagens de seus parentes, mas pelos acontecimentos do 

mundo das celebridades." 

Página 127: 

"[...] Arrisco propor que o passado, cuja inscrição 

psíquica se dá através da memória, conserva o tempo em sua 

versão imaginária. É a memória que confere uma permanência 

imaginária a essa forma negativa do tempo, que é o passado. A 

função da memória, participante do mesmo registro psíquico do 

corpo e do narcisismo, é essencial para manter nosso 

sentimento imaginário de identidade ao longo da vida; ela 

funciona como garantia de que algo possa se conservar diante 

da passagem inexorável do tempo que conduz tudo o que 

existe em direção ao fim e a morte. [...]" 

Página 134: 

"A temporalidade linear, narrativa, que caracteriza 

nossa percepção consciente do tempo, é fruto do trabalho de 

adaptação ao princípio de realidade próprio dos mecanismos 

do eu (moi). A autopercepção da atenção consciente impede 

um das modalidades gozosas de fruição do tempo: o abandono 

                                                           
135 Idem. 
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contemplativo. Para cumprir sua função protetora do 

psiquismo, de aparar os choques advindos do mundo externo, 

o sistema P-Cc em de se manter desimpedido de ruminações, 

rememorações, devaneios. [...] Por isso mesmo, a uma 

existência em que a atenção consciente é permanentemente 

solicitada à custa do empobrecimento da memória, falta o 

sentido do que Freud chamou de «obras psíquicas de 

sucessivas épocas da vida»" 

Página 142: 

"Talvez seja necessário recuperar a lembrança das 

tardes de tédio, daquelas que só acontecem na infância, para 

entender o que ocorre com o psiquismo em estado de 

abandono, na ausência de estímulos que solicitem o trabalho 

do sistema P-Cc136. As fantasias mais fabulosas de algumas 

histórias de Monteiro Lobato ocorrem a seus personagens em 

momentos de completa inatividade, quando Pedrinho e 

Narizinho não têm nada mais a fazer a não ser desenhar 

«XXX» com o dedo nas almofadas de veludo da sala do sítio – 

brincadeira que os dois primos chamam, apropriadamente, de 

«exercício de parar de pensar.» [...]" 

Página 147: 

[PROJETO] 

"O presente orientado pelas percepções que advêm do 

passado imediato [que] avança “a roer o futuro” que, embora 

seja um tempo morto – afinal é um tempo em não vive ninguém 

                                                           
136 P-Cc = percepção da consciência. 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

478 

 

[original em cursiva], está ancorado nas fantasias que 

representam nossos desejos. O desejo de ser (desejante), ou 

de “continuar sendo”, é que torna o futuro um tempo prenhe de 

perspectivas, de esperanças, cujo sentido é todo construído 

entre o passado e o presente; a esperança, por sua vez, é uma 

antecipação de realização de desejos que depende da 

capacidade de adiar gratificações. 

[CULTURA | DURAÇÃO] 

[...] Quanto mais a vida é dominada pela premência do 

fazer [original em cursiva], - mais restrita a percepção da 

duração. Dela, da duração137, dependem não apenas o 

sentimento de continuidade da existência, com também a 

possibilidade de fruição de alguns intervalos de tempo não-

apressados, não-precipitados, em direção ao futuro imediato. 

Associamos a fruição à atitude contemplativa, chamada por 

muito filósofos de vida do espírito: mas não se deve esquecer 

que a matéria da fruição é o corpo, sobretudo o corpo em 

repouso. " 

" [...] o futuro, tempo da incerteza por excelência (por 

isso mesmo, tempo da fantasia) nos reserva uma única 

certeza, a morte. A obsolescência de todas as coisas e de 

todas as experiências projeta os viventes precocemente em 

direção à essa certeza. [...] A onipotência que a ciência 

promete ao sujeito contemporâneo produz tal horror à morte 

que faz de nós suicidas em potencial, que fugimos da incerteza 

                                                           
137 Henri Bergson. Matéria e memória (1896) (trad. Paulo Neves, São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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precipitando-nos em direção ao único tempo seguro, o futuro 

no qual se inscrevem nossas mortes.  

[...] 

O que parece, em nossa obsessão pelo futuro, um 

excesso de desejo (e de vida) não passa do pathos [original em 

cursiva] contemporâneo: é a impaciência, essa aflição que nos 

precipita em direção ao vazio por não tolerarmos a 

impossibilidade de parar o tempo. " 

Página 148: 

[SEM VALOR DE PROJETO] 

"Todas essas questões [QUAIS? a memória «inibida 

pelas necessidades da ação presente» - p. 144; «O presente 

orientado pelas percepções que advêm do passado imediato 

[que] avança “a roer o futuro”» - p. 147; «horror à morte» e 

«nossa obsessão pelo futuro» - p. 148] nos conduzem 

diretamente à nossa especulação a respeito dos efeitos da 

velocidade que a sociedade contemporânea imprime à vida, ao 

inutilizar a cada instante o passado não-imediato em função da 

necessidade urgente de responder a estímulos presentes, com 

atenção voltada para o futuro próximo. Nesse sentido, o tempo 

vazio de que sofrem os depressivos pode estar relacionado não 

tanto a uma vida inativa, mas, em primeiro lugar, a uma vida 

limitada ao fazer; em segundo lugar, à perda das modulações 

rítmicas entre o tempo de trabalho e o tempo do ócio, ou entre 

o tempo cotidiano e o tempo dos ritos sagrados, cujos ritmos 
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contrastantes promovem experiências diversificadas e 

conferem valores diferentes a cada uma delas. [...]" 

"Onde está o sujeito do desejo, no presente contraído 

que domina a temporalidade contemporânea? Se, por um lado, 

o neurótico é aquele que adia ao máximo o momento do 

encontro com o desejo, também podemos sugerir que a pressa 

interessa a ele, uma vez que ela suprime o intervalo por onde o 

je [original em cursiva] tende a se manifestar." 

 

Artigos e ensaios: 

Seleção 01: http://www.mariaritakehl.psc.br/ 

Textos escolhidos: 

01. "A realidade ficcional", 2004 

Disponível em: http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=4 Acessado em 

29/03/2012 

 

Conceitos: 

Realidade / Cultura 

“Nós, humanos, nunca estamos mergulhados no real. O real é para as focas, os 

cavalos, as araras azuis. Seres da natureza. Nossa realidade está sempre semi encoberta por 

um véu imaginário; fora dele, seria impossível viver. Também não é de hoje que o poder se 

vale de recursos de fantasia para se consolidar e se fortalecer nos corações humanos. Tudo 

isso já foi entendido pelos grandes autores dos romances do século XIX, que se consagraram 

como “realistas”: a realidade não é feita de “fatos”, mas de linguagem. Nosso senso de 

realidade não se estrutura a partir dos eventos e acidentes que nos acontecem na vida, nem a 

http://www.mariaritakehl.psc.br/
http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=4
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partir de nossa experiência direta, sensível, com as coisas do mundo; é o modo como a cultura 

interpreta os eventos, explica e valoriza as coisas, que compõe a realidade. Segundo este 

ponto de vista, senso de realidade e senso comum são mais ou menos a mesma coisa – o que 

implica em dizer que a realidade humana é basicamente social, e o espetáculo faz parte dela. 

As cortes absolutistas dos séculos XVII e XVIII, por exemplo, empregavam recursos 

espetaculares para impressionar e seduzir a plebe. 

O problema é que a ficção política adaptada à cultura de massa sofreu um tremendo 

empobrecimento estético. A mitologia que fornece consistência imaginária às relações de 

poder no século XXI funciona a partir da lógica de crianças de cinco anos de idade. Parece 

inocente – mas não é. Nada é mais cruel, mais violentamente maniqueísta, do que as fantasias 

de crianças de cinco anos de idade." 

 

Realidade / Cultura / Imagens 

“Nenhuma sociedade sobrevive sem sua produção imaginária. No século XIX, período 

de consolidação da hegemonia burguesa no ocidente, Balzac, Dickens, Flaubert, Tolstói e 

tantos outros grandes romancistas contribuíram para formatar a imaginação da parcela letrada 

da sociedade. Para muitos desses autores, o objetivo do romance realista era explicar a nova e 

confusa realidade social. Balzac, por exemplo, pensava descrever a vida em sociedade como 

um cientista, não como ficcionista. Não entendeu, nem poderia, a importância fundamental da 

invenção literária da vida social. 

Os grandes romancistas daquele período escreveram suas obras em um mundo onde 

as palavras e o pensamento tinham uma importância muito maior do que têm hoje na 

determinação da vida social. Hoje quem dá as cartas, quem organiza a realidade social para as 

grandes multidões da sociedade de massas são, sobretudo, as imagens; e as imagens, 

aparentemente, pertencem ao domínio dos “fatos”. As imagens, mais próximas da experiência 

sensível do que do entendimento intelectual, têm um poder muito maior do que as palavras em 
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produzir, não a mais completa tradução da realidade, mas o que Flaubert chamou de efeito de 

real. Elas parecem nos mostrar as coisas tais como são, diretamente, como se não tivessem 

sido organizadas por uma linguagem; como se o único trabalho do homem tivesse sido o de 

captá-las em sua verdadeira natureza, como fruta não cultivada colhida no meio de uma 

floresta sem signos.” 

 

Realidade 

“No que consiste o realismo, do ponto de vista da televisão brasileira? Em primeiro 

lugar, como todos sabem, são consideradas realistas todas as formas de exploração de nossas 

mazelas sociais. O apresentador Ratinho exibe o vídeo de uma criança sendo estuprada pelo 

padrasto? Realismo. Silvio Santos permite que os participantes de alguns de seus jogos se 

deixem humilhar (voluntariamente...) por dinheiro? Realismo. Os episódios de Linha Direta 

promove nosso gozo com o espetáculo de assassinatos violentos? Realismo. Quanto mais 

abjeta a cena, mais nos parece “real”. Como se não fosse, justamente, uma cena. Somos 

levados a pensar que as pessoas fazem essas coisas diante das câmeras de tevê porque na 

realidade elas “são” assim. Queremos acreditar que as imagens são neutras. Como se o 

sofrimento não estivesse sendo brutalmente estetizado, como se os participantes desses 

programas não fossem, também eles, enganados, e como se as emissoras não lucrassem 

vendendo pânico e horror para a classe média. 

Em segundo lugar, consideramos como realista a resignação perante os fatos. 

“Realismo”, aqui, designa toda atitude conformista, em oposição ao “romantismo”, tido como 

característico do sonhador de sonhos impossíveis. Este último é visto com simpatia pela 

dramaturgia popular, mas é um tipo exótico, esquisitão, “perdedor”. Quem não quiser passar 

por otário, deve aceitar “a vida como ela é”. Para que contrariar o senso comum? Pobre Nelson 

Rodrigues, que não viveu para ver sua soberba ironia transformar-se em cinismo.” 
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02. Minha vida daria um romance, 2002 

Disponível em: http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=65 Acessado em: 

29/03/12 

 

Conceitos: [ainda por grifar] 

"O que significa dizer que nós, neuróticos comuns, organizamos mentalmente nossas 

histórias de vida como se fossem romances? Antes de mais nada, que não suportamos o caos, 

a errância, a passagem do tempo nos conduzindo onde não podemos prever e nos 

modificando de maneiras que não conseguimos controlar. Mas significa também que 

pertencemos a um tipo de sociedade em que o tempo de fato modifica as pessoas, uma 

sociedade que permite e até promove que o rumo tomado por uma vida se distancie tanto de 

sua origem que, se não produzirmos algum fio narrativo ligando começo, meio e fim, algumas 

representações que nos sustentam subjetivamente perderão completamente o sentido. A ideia 

de que somos “indivíduos”, por exemplo, coesos e reconhecíveis ao longo do tempo; a ideia de 

que a vida que vivemos constitui uma unidade coerente e dotada de sentido e não uma 

sucessão de dias transcorridos a esmo. 

[...] 

A representação dos efeitos do tempo é uma necessidade para nós, modernos. 

Mas quem narra a passagem do tempo, na modernidade? As transformações que 

ocorreram na passagem das sociedades tradicionais, em que cada sujeito se representava 

como pertencendo a uma comunidade, com seu quadro de referências simbólicas 

relativamente estável, e as sociedades modernas, nas quais o sujeito se inscreve numa ordem 

tão complexa e abstrata que não se dá conta de suas filiações simbólicas e passa a se 

considerar como um indivíduo isolado, acabaram com a figura do narrador. Este é o argumento 

de Walter Benjamin no conhecido texto sobre o narrador. Nele, Benjamin escreve que a 

modernidade provocou a perda de um gênero literário, a narrativa, perda que corresponde à 

http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=65
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extinção de um modo de ser subjetivo em função do desaparecimento de alguns de seus 

pontos de sustentação. O narrador existe, em primeiro lugar, enquanto existe a possibilidade e/ 

ou a necessidade de se transmitir e compartilhar experiências; as rápidas alterações na 

“paisagem humana” do século XX tornaram a experiência praticamente impossível de se 

transmitir. Em segundo lugar e em decorrência disto, o narrador é um homem que sabe 

aconselhar, mas seus conselhos não são como os conselhos de um especialista; a sabedoria 

do narrador é plasmada na vivência coletiva, “tecida na substância viva da existência (... a 

sabedoria representa...) o lado épico da verdade’”. Portanto, em terceiro lugar, o narrador só 

existe como elo numa cadeia de narrativas, trazidas pela tradição oral. Se ele imprime sua 

marca pessoal na narrativa (esta seria a face autoral, “individual” do narrador), a narrativa, que 

sempre vem de longe, de outro tempo ou de outras terras, também marca a biografia do 

narrador. É de um mundo onde o tempo passa mais devagar, onde a morte não interrompe a 

cadeia entre o passado e o futuro, onde cada sujeito é apenas um elo a mais na longa corrente 

entre seus antepassados e seus descendentes, que surge a figura do narrador. Com o 

desaparecimento deste mundo, o narrador fica obsoleto. 

[...] Quem advém em seu lugar é o romancista, representante de outra conformação 

subjetiva, a subjetividade moderna. O romancista não é um elo na transmissão da experiência: 

é um sujeito que ocupa um lugar de exceção, segregado dos demais. Suas preocupações não 

são exemplares, seu ponto de vista sobre a vida social pretende-se singular. 

[...] A frase de Lacan138 me faz pensar em alguma coisa mais parecida com a urgência 

com que respondemos quase diariamente ao imperativo que Michel Foucault chamou de 

“discursificação da vida cotidiana”, imperativo de tudo dizer ao Outro, a algum Outro suposto 

                                                           
138 Lembrar, do início do ensaio: “«Todos acabam sempre se tornando um personagem do romance 

que é a sua própria vida. Para isto não é necessário fazer uma psicanálise. O que esta realiza é 

comparável à relação entre o conto e o romance. A contração do tempo, que o conto possibilita, produz 

efeitos de estilo. A psicanálise lhe possibilitará perceber efeitos de estilo que poderão ser úteis a você». A 

frase foi dita por Lacan a um jovem candidato a análise e reproduzida por este último em um depoimento 

publicado alguns anos depois da morte do psicanalista.” 
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capaz de colocar ordem na fragmentação e na dispersão das identificações que compõem o 

frágil revestimento imaginário do eu na modernidade. 

[...] é possível também pensar, com Jacques Rancière por exemplo, que esta escritura 

individual, órfã de qualquer autoridade explícita (o que deixa margem para supormos, como 

psicanalistas, a submissão inconsciente a um discurso recalcado), nasce justamente dos 

lugares deixados vazios pelo poder: é onde o sujeito ocidental se desgarra de uma tradição 

que fala por ele e produz algum sentido para a sua vida, que ele se vê compelido a falar/ 

escrever/ narrar. 

[...] 

[...] a fabulação que dá sentido às mais corriqueiras das vidas tem um aspecto vital, 

criativo, necessário. A fabulação dá consistência imaginária ao eu, este eu que é tudo de que o 

sujeito dispõe para estar com o outro e para existir no tempo, uma vez que, desde o 

inconsciente, não é com o outro que se está: o sujeito do inconsciente existe no Outro e na 

atemporalidade.  

O sentido antigo da palavra fábula, escreve Foucault, designa “aquilo que merece ser 

contado”. Fazer da vida comum algo digno de fábula é uma pretensão tipicamente moderna; 

mas é necessário também perguntar, num mundo que se desgarrou da certeza de pertencer a 

um plano divino ou mesmo a uma harmonia natural asseguradora, que outro recurso teria o 

sujeito para se inserir no fluxo contínuo e errático de uma linguagem que já não reconhece 

paternidade, sem ser inteiramente engolido e pulverizado por ela. A literatura é sim um artifício, 

que toda comunidade letrada reconhece como artifício. Mas um artifício, (novamente Foucault) 

que produz efeitos de verdade. Se a linguagem, nas sociedades modernas, é um acervo 

comum, arbitrário, sem Deus nem pai que a sustentem de fora dela, o homem cava seu túnel 

narrativo por entre o caos dos significantes que remetem somente uns aos outros, tentando 

deter-se no tempo, o que é o mesmo que dizer: tentando “ser”.  

[...] 
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A falência, ou no mínimo o esgarçamento do poder simbólico das religiões nas 

sociedades modernas está diretamente relacionada, a meu ver, com a emergência da literatura 

como resposta necessária para a constituição dos sujeitos. Uma das respostas possíveis – 

certamente a mais poderosa – à nossa separação de um estado (ideal) de natureza, sempre foi 

a produção, pela cultura, de modos de religação entre o homem e o universo, entre os homens 

e o Pai perdido (Deus), e entre os homens e sua comunidade terrena. 

[...] A literatura tem um papel organizador da existência nas sociedades que se tornam 

laicas. 

[...] 

A literatura a que me refiro é precisamente o romance realista, que surge na Europa a 

partir do final do século XVIII, em resposta a uma certa crise nas relações dos indivíduos com a 

tradição que, até então, amparava suas escolhas de vida e sua visão de mundo. Esta quebra 

na unicidade do discurso do Outro trouxe a necessidade de uma certa auto-fundação das 

escolhas subjetivas que produziu, consequentemente, o apelo a uma rede de interlocuções 

horizontais, a que chamei fraternas, de onde se pudesse enunciar algum tipo de verdade que 

desse conta deste desamparo dos sujeitos modernos, desde o final da Renascença. 

[...] 

A falta de certezas universais e/ ou transcendentais exige que se afirme o indivíduo 

como centro de suas próprias referências – o que coloca a necessidade de uma melhor 

definição do que seria uma personalidade individual. 

[...] Como para nós, psicanalistas, toda psicologia individual é tributária (quando não 

indissociável) de uma psicologia social, não é difícil deduzir, da função organizadora do campo 

social exercida pelo romance realista, sua função determinante na estruturação “individual” dos 

sujeitos modernos. 

[...]  
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Ora, uma história de vida individual, orientada para a construção de um destino pessoal 

(ainda que fracassado, como ocorre nas narrativas dos melhores romances), só faz sentido 

como representação imaginária de um sujeito que pensa a si próprio como separado de seus 

semelhantes, responsabilizado por seus erros e acertos e encarregado, sozinho, de traçar/ 

escrever o curso de sua passagem sobre a terra. Representação necessária, ainda que 

insuficiente, para sustentar a outra ponta da corda sobre a qual se equilibra o sujeito moderno, 

desgarrado das formações sociais que, nas sociedades pré-modernas, conferiam lugares 

estáveis e destinações razoavelmente seguras a vidas que não eram pensadas como 

existências individuais mas como partes de um todo, cujo sentido era compartilhado pela 

comunidade à qual os sujeitos pertenciam. 

[...] 

Se o desamparo é parte da condição humana, as grandes formações da cultura 

funcionam para proporcionar, num mundo feito de linguagem, algumas estruturas 

razoavelmente sólidas de apoio para estes seres por definição desgarrados da ordem da 

natureza. 

[...] 

Mas acima de tudo, e apesar de todas as modalidades de alienação através das quais 

vivemos tentando nos submeter a um suposto saber do Outro, talvez não desejássemos viver 

numa cultura que desautorizasse a experiência individual como fonte de conhecimento, em 

nome de uma verdade preestabelecida pelos antepassados ou pelas autoridades capazes de 

interpretar os desígnios divinos. 

[...] 

Onde existe a escolha, a verdade já não é UMA. 

[...] 
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O sociólogo Norbert Elias, cujo pensamento guarda afinidades declaradas com a teoria 

freudiana (a parte mais importante de sua obra foi escrita na década de 30) e cujas ideias 

teriam influenciado um filósofo do porte de Michel Foucault, oferece dados muito interessantes 

para se entender a passagem de culturas em que os homens se pensam como partes 

integrantes de um todo, e as culturas modernas, em que os homens se pensam como 

indivíduos. Duas separações fundamentais ocorrem neste processo, escreve Elias: a 

separação entre cada homem e os outros homens, vivos ou mortos, dos quais depende não 

apenas sua existência física mas sua constituição subjetiva, seu saber, sua moralidade – sua 

socialização, enfim. E a separação, instituída pelos processos civilizadores, entre cada homem 

e seu próprio corpo: seus impulsos, suas mais diversas fomes, seus processos fisiológicos e 

concomitantemente suas vontades, taras, tendências – por que não escrever, seus “desejos”? 

– cuja expressão deixou de ser admitida no espaço de convivência com os outros homens, e foi 

apartada da cena pública, relegada ao espaço da intimidade, de uma privacidade cada vez 

menos compartilhada e cada vez mais compreendida como o lugar da “verdade” do indivíduo, 

separada do espaço público pela adoção de máscaras de recato, civilidade e cortesia. 

[...] 

O sujeito moderno observa-se, julga-se, pensa o tempo todo em si. A revolução do 

pensamento trazida pela descoberta de Copérnico permitiu que se desenvolvesse a 

capacidade de uma auto observação distanciada, desdobrada, como se os homens 

aprendessem a ver a pequenez de sua condição a partir do sol, em vez de considerar, 

ingenuamente e sem fazer perguntas, seu próprio planeta e consequentemente a si mesmos 

como o centro do mundo. 

Para exemplificar as consequências do esquecimento da dimensão coletiva do sujeito 

moderno, é surpreendente a leitura que Norbert Elias faz do que ele considera como engodos 

da dúvida cartesiana, a partir desta ilusão do sujeito que supõe pensar por si mesmo e 

sustentar sozinho sua existência. Para ele, Descartes só poderia duvidar de sua existência [...] 
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[...] 

O grande gesto de Descartes foi este, o de apoiar o ser no pensamento, isto é, na 

representação. O sujeito existe na medida em que pensa a si mesmo; o que equivale a dizer: 

existe na medida em que se insere na linguagem, dando-se à representação. Ora, meio século 

antes das Meditações, outro filósofo, já herdeiro do desencantamento do mundo mas também 

de uma primeira emancipação do homem fundada no pensamento humanista, já havia 

inaugurado o grande exercício de constituir o ser na linguagem. Mas, à diferença de Descartes, 

Michel de Montaigne não funda uma certeza metafísica baseada num suposto pensamento 

“puro”. É na escrita, e na escrita dirigida ao semelhante (recurso inventado pelo filósofo depois 

do luto pela perda do grande amigo e interlocutor, Étiènne de La Boétie), que Montaigne tece o 

fio de seu eu. 

[...] 

Recusando a autoridade de sábios e antepassados como fonte de segurança, 

Montaigne percebe que a construção dos saberes se dá entre os semelhantes: «nossas 

opiniões sustentam-se mutuamente, uma serve de degrau à outra e assim acontece que quem 

sobe mais alto e adquire maior reputação não tem em verdade grande mérito, pois não faz 

senão superar de um átimo o que vem abaixo».  

Desta forma, o objeto que um homem pode conhecer melhor, a partir de seu posto de 

observação, é ele próprio. Para Montaige, escreve Erich Auerbach, o “conhece-te a ti mesmo” 

não é apenas uma lei moral, mas uma exigência da teoria do conhecimento. Seus ensaios 

representam uma verdadeira revolução epistemológica, não só porque funda o conhecimento 

na experiência (de si), mas também porque o filósofo parte da admissão de sua total ignorância 

face a cada novo objeto que decide examinar. Coloca-se, assim fora de toda a tradição, ao 

relento de qualquer doutrina diante do mundo.  

Por fim, e ainda com o auxílio do pensamento de Norbert Elias, observamos em 

Montaigne a ideia de um eu como verdade última do sujeito, resultante de uma separação já 
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bastante consolidada entre o público e o privado. Para Montaigne, o eu é a forma dominante 

que o sujeito encontra escutando atentamente a si mesmo, na intimidade; uma forma que 

insiste e se repete, destacando-se assim de todas as outras máscaras com que ele 

eventualmente tenha que se apresentar, em sua vida pública. Ou seja: entre tantas mutações, 

é possível identificar um traço dominante que representa o sujeito. 

[...] 

As obras que podemos considerar constitutivas do sujeito moderno são exatamente os 

expoentes do romance realista, os mais conhecidos, incorporados ao acervo das experiências 

coletivas da sociedade ocidental. Os grandes romances de autores como Balzac, Zola, Defoe, 

Richardson, Stendhal, Flaubert, Emilly e Charlote Brönte, Eça de Queiroz, Jane Austen, 

George Eliot, Dickens, Machado de Assis, Tolstoi, Dostoiévski, e tantos outros, que operaram 

durante mais de um século organizando a experiência subjetiva, “explicando” o funcionamento 

da sociedade capitalista nascente, produzindo sentidos e revelando a falta de sentido da vida, 

proporcionando às vezes consolo, às vezes confirmação para o desamparo dos leitores seus 

contemporâneos. Mas principalmente, pela possibilidade de colocar em ação mecanismos de 

identificação entre leitores e personagens (o que certamente foi responsável pela mobilização 

de um imenso público consumidor de literatura, facilitado pela democratização da escolaridade 

das populações urbanas européias), a leitura dos romances realistas se coloca, a meu ver, 

entre os principais mecanismos responsáveis pela formação dos padrões subjetivos próprios 

ao individualismo moderno.  

[...] 

O estatuto dos personagens no romance realista, modifica-se radicalmente em relação 

às tradições narrativas anteriores – não são mais figuras destacadas da massa, reis, santos ou 

heróis, e sim pessoas comuns, que só se destacam da massa pelo fato de possuírem uma 

história de vida digna de ser relatada ou, sobretudo, por desejarem fazer de sua vida uma 
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história digna de relato. Por isto é que se considera o Don Quixote de Cervantes, do século 

XVI, o grande precursor do romance moderno. 

A identificação do leitor com estes personagens sem fama e sem prestígio funciona de 

maneira a, simultaneamente, em primeiro lugar legitimar a experiência e, em segundo lugar, 

autorizar a diferença. Se a experiência, como vimos em Walter Benjamin, é aquela parcela do 

vivido que é transmissível porque é compartilhável, sua existência pressupõe um solo comum, 

uma fundamentação simbólica coletiva, que garanta uma certa uniformidade no sentido de tudo 

o que é vivido, mesmo por cada homem isoladamente. 

Ora, quando Benjamin defende a ideia da morte da experiência, não está se referindo 

ao fim de nossa capacidade de refletir sobre o vivido. Muito menos ao fim de nossa 

necessidade de fazer, do que é vivido isoladamente, algo que possa ser comunicado. Mais 

ainda: algo que faça sentido quando comunicado, ou que faça sentido porque pode ser 

comunicado. No quadro de isolamento do individualismo moderno, como fazer, do vivido, 

experiência? Como comunicar o que se passa, quando o solo comum da vida social é tecido 

justamente da soma de nossas diferenças? Que tipo de discurso é capaz de, ao mesmo tempo, 

autorizar a diferença e legitimar a experiência? 

Legitimar a experiência: se o sentido da vida não nos é dado a priori por qualquer 

discurso religioso ou moral; se o lugar do sujeito na desordem e/ ou mobilidade das sociedades 

capitalistas recém emergentes deve ser construído por cada um ao longo de sua vida, a 

experiência, como vivência de solidão e exclusão, adquire o valor daquilo que pode conferir 

saber e densidade psicológica ao indivíduo. O solo comum da experiência moderna é formado 

justamente por aquilo que o sujeito moderno, na perspectiva de Norbert Elias, tenta recalcar 

para representar a si mesmo como indivíduo: sua imensa nostalgia da memória (fantasiosa) de 

uma vida comunitária, a angústia de imaginar-se responsável por seu próprio destino, seu 

desgarramento, sua solidão. A perda do sentido da vida, nas sociedades em que cada um deve 

inventar a própria vida, é justamente a experiência compartilhada por todos os sujeitos 
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modernos. É dela que tratam os romances; é o sentimento de não pertencer a um mundo 

abstrato ao qual, supostamente, todos os outros pertencem, que alimenta os personagens 

romanescos e possibilita a identificação dos leitores, que tentam “aquecer suas vidas geladas” 

na história dessas vidas literárias. 

Autorizar a diferença: o grande poder de produzir a adesão dos leitores está no fato 

dos personagens do romance realista serem não apenas pessoas “comuns”, mas pessoas que, 

por um motivo ou por outro não se ajustam perfeitamente, nem à velha ordem aristocrática 

decadente nem à nova ordem burguesa. São perdedores, ou marginais, ou idealistas 

incapazes de realizar seus ideais (Fréderic Moreau, de A Educação Sentimental de Flaubert, 

Julien Sorel de O Vermelho e o Negro de Stendhal) e, sobretudo, mulheres. 

[...] 

As mulheres representam, no romance, o “polo da verdade subjetiva”, em 

contraposição às conveniências e aparências que regem o jogo social. 

[...] 

Resta ainda uma pergunta, lançada pela frase de Lacan que abre este artigo: no que 

consiste a “passagem do romance ao conto” efetuada pelo sujeito/autor depois de um percurso 

de análise? Em uma operação estética, certamente; uma operação que se torna possível 

quando o sujeito já não se sente mais tão compelido a explicar-se, abandonando a pretensão 

neurótica de tudo saber e tudo dizer sobre si. A operação de simbolização da castração 

efetuada ao longo de uma análise libera o sujeito da compulsão de tentar deter no tempo o 

movimento errático da vida podendo criar, a partir de sua falta-a-ser, uma ficção mais 

imprecisa, cheia de elipses, que suporte os enigmas em vez de tentar esclarecê-los todos. O 

reconhecimento da dívida simbólica para com o Outro, e da dependência do sujeito em relação 

aos semelhantes, produz um abalo na fortaleza narcísica própria das formações subjetivas das 

sociedades individualistas. O trabalho de uma análise pode ser comparado a uma espécie de 

desconstrução dos sujeitos modernos, personagens dos romances de suas próprias vidas das 
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quais se crêem os únicos autores, inconformados com a finitude de suas trajetórias individuais, 

obcecados por deter no tempo e na memória todos os detalhes de uma vida que não faz 

sentido.  

[...] 

O que não significa que deste sujeito “desconstruído” venha a emergir a figura pré-

moderna do narrador cujo desaparecimento é constatado, nostalgicamente, por Walter 

Benjamin." 

 

03. A histeria e o ressentimento, 2004 

Disponível em: http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=25 Acessado em: 

29/03/12 

Conceitos: [ainda por grifar] 

"[...] 

Aquilo de que o neurótico abre mão não é de satisfazer seu desejo, mas de 

comprometer-se com ele.  

[...] O neurótico recua de sua condição desejante, e não exatamente de seu desejo. 

Este, sendo por definição inconsciente, não lhe é acessível. Recua em nome de uma 

submissão aos imperativos do supereu, instância psíquica herdeira do complexo de Édipo. Que 

imperativos são estes, e por que se formaram no atravessamento do complexo de Édipo? São 

imperativos de gozo: gozo que a criança perdeu pela intervenção da Lei."139 

 

 

 

                                                           
139 Lei também imposta pela sociedade – uma condição de exclusão? 

http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=25
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03. O deserto do real e os excessos do Imaginário, 2003 

Disponível em: http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=24 Acessado em: 

29/03/12 

Conceitos: [ainda por grifar] 

"Logo na Introdução aos cinco ensaios que compõem este livro, Slavoj Zizek adverte o 

leitor: ao contrário do que rezam os pressupostos liberais, a liberdade de pensamento não é o 

fundamento da liberdade política. Talvez ocorra aos leitores brasileiros a frase que encabeçava 

a coluna dos aforismos de nosso grande filósofo Millôr Fernandes: “livre pensar é só pensar”. 

Para Zizek, este “só pensar” de que nos ocupamos na sociedade pós moderna – criticando, 

questionando, desconstruindo as convicções que sustentam estratégias do poder – pode ser 

condição não de nossa liberdade mas de nossa servidão. A falta de referências dogmáticas, a 

falta de um Mestre inquestionável a quem enfrentar, a doce indiferença com que a cultura pós-

moderna acolhe toda contestação, fazem do livre pensamento uma atividade intelectual ociosa 

e agradável, mas inútil. “O único modo de assegurar a servidão social é através da liberdade 

de pensamento”, escreve o filósofo esloveno que compreende – com Chesterton mais do que 

com Kant – que o engajamento subjetivo é o modo mais eficiente de fazer com que as pessoas 

colaborem com sua própria dominação. 

[...] 

Contra a generalização desse eficiente dispositivo de alienação, Zizek não se 

constrange em propor que ... “hoje, a única forma de romper com as restrições da 

mercadização alienada é inventar uma nova coletividade” (p. 105). 

[...] 

Nos cinco ensaios que compõem este livro de 2002, editado recentemente no Brasil 

pela Ed. Boitempo, Slavoj Zizek analisa as transformações ideológicas que se produziram na 

Europa e nos Estados Unidos depois dos atentados do 11 de setembro de 2001, sem dissociá-

las do panorama psicossocial que produziu as condições do próprio atentado. O mundo 

http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=24
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contemporâneo estaria mergulhado na paixão pelo Real (expressão tomada do filósofo francês 

Alain Badiou), da qual o terror fundamentalista é apenas a expressão mais espetacular. O Real 

é o elemento traumático que resiste a ser integrado simbolicamente na vida social – e/ou na 

realidade psíquica. 

[...] Só que paixão pelo Real não é o avesso da ideologia: é a força propulsora das 

formações imaginárias que recobrem todos os aspectos da vida que não podemos 

compreender. É precisamente do imaginário que se alimenta a ideologia. Aliada a todas as 

formas de gozo, tal paixão gera o impulso cego que nos precipita, em ato, a intervir diretamente 

sobre o Real, nos casos em que todo o campo simbólico parece estar tão perfeitamente 

recoberto pelo imaginário que nenhuma mudança substancial parece possível. 

[...]  

Este é o paradoxo da paixão pelo Real: ela é alimentada pelas formações do 

imaginário, que no caso contemporâneo são produzidas na escala superindustrial do 

espetáculo globalizado. [...] Expressões como “a guerra do Bem contra o Mal”, utilizadas pelo 

próprio presidente Bush para mobilizar o mundo a favor de sua “guerra contra o Terror” são 

evidências disso. A idéia de um “Bem” absoluto só se sustenta em termos imaginários, 

indissociável da crença em um “Mal” absoluto do qual ela é o oposto complementar. «O que 

um homem mau odeia não é o bem», escreve Zizek, lembrando Novalis: «ele odeia 

excessivamente o mal»(p.164). 

[...] para Zizek, o ato capaz de produzir diferença significativa nas condições do poder é 

aquele que incide sim sobre o Real, mas aposta na possibilidade de ressimbolização, 

produzida aprés coup, por efeito do próprio ato. Um ato, escreve ele, sempre envolve um risco 

radical: se é sempre situado em um contexto concreto, isto não significa que esteja 

inteiramente determinado por esse contexto. «Um Ato altera retroativamente as próprias 

coordenadas em que interfere. Esta falta de garantias é o que os críticos (da noção de Ato) não 

podem suportar: eles querem um Ato sem riscos» (p. 175)". 
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04. Contradições entre capitalismo e patriarcalismo, 2005 

Disponível em: http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=83 Acessado em: 

29/03/12 

Conceitos: [ainda por grifar] 

"[...] 

Se as lutas identitarias contra as tradições patriarcais não foram incompatíveis com o 

avanço do capitalismo, grande parte das lutas solidárias o são, pois comportam 

necessariamente uma dimensão de luta de classes. A cada novo Forum Social, mais me 

convenço de que esta continua sendo a grande divisão de águas, mesmo que seu eixo já não 

seja claramente polarizado entre burgueses e proletários. Hoje a luta de classes passa pela 

preservação do meio ambiente, pelas políticas migratórias e a preservação/expansão políticas 

públicas em geral e as mil faces assumidas pela relação entre capital e trabalho, numa 

economia em que a concentração de capital já não depende majoritariamente da produção 

industrial. Mas ainda assim – e agora volto ao conjunto das reivindicações do que estou 

chamando de feminismo solidário – é no que toca à luta de classes que o patriarcalismo é 

aliado do capitalismo. [...]" 

 

05. Em defesa da família tentacular, 2003 

Disponível em: http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=14 Acessado em: 

29/03/12 

Conceitos: [ainda por grifar] 

"Uma das queixas que os psicanalistas mais escutam em seus consultórios é esta: «eu 

queria tanto ter uma família normal...! [...] Acima de toda essa falação, paira um discurso 

institucional que responsabiliza a dissolução da família pelo quadro de degradação social em 

que vivemos.  

http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=83
http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=14
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[...] 

Como se a crise social que afeta o todo o país não tivesse nenhuma relação com a 

degradação dos espaços públicos que vem ocorrendo sistematicamente no Brasil, afetando 

particularmente as camadas mais pobres, há quase quarenta anos. 

[...] 

A sociedade contemporânea, regida acima de tudo por leis de mercado que 

disseminam imperativos de bem estar, prazer e satisfação imediata de todos os desejos, só 

reconhece o amor e a realização sexual como fundamentos legítimos das uniões conjugais. A 

liberdade de escolha que esta mudança moral proporciona, a possibilidade (real) de se tentar 

corrigir um sem número de vezes o próprio destino, cobram seu preço em desamparo e mal 

estar. 

[...] 

Não é necessário retrocedermos até as revoluções burguesas européias para procurar 

o que se perdeu no ocidente, e particularmente no Brasil, a partir dos anos 1950. Basta 

recordar o que foi a “tradicional família brasileira” para perguntar: o que estamos lamentando 

que tenha se perdido ou transformado? Será que a sociedade seria mais saudável se ainda se 

mantivesse organizada nos moldes das grandes famílias rurais, a um só tempo protegidas e 

oprimidas pelo patriarca da casa grande que controlava a sexualidade das mulheres e o 

destino dos varões? Temos saudade da família organizada em torno do patriarca fundiário, 

com sua contrapartida de filhos ilegítimos abandonados na senzala ou na colônia, a esposa 

oficial calada e suspirosa, os filhos obedientes e temerosos do pai, dentre os quais se 

destacariam um ou dois futuros aprendizes de tiranete doméstico? O sentimento retroativo de 

conforto e segurança que projetamos nostalgicamente sobre o patriarcado rural brasileiro não 

seria, como bem aponta Roberto Schwarz em “As idéias fora do lugar” [4], tributário da 

exploração do trabalho escravo, que o Brasil foi o último país a abolir já quase às portas do 

século XX? 
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[...] 

A família burguesa no Brasil, escreve Maria Ângela D’Incao na História das mulheres 

no Brasil [5] , desenvolveu-se no século XIX na esteira da necessidade de “civilizar”, o que era 

o mesmo que dizer – afrancesar – nossa sociedade escravocrata, mestiça, luso-tropical. Ou 

seja: nasceu para fortalecer um núcleo de resistência contra as condições históricas 

formadoras da sociedade brasileira. Naquele período, o desenvolvimento das cidades e da vida 

burguesa influiu também na arquitetura das residências, procurando tornar o convívio familiar 

mais íntimo, mais aconchegante, o que significa: mais separado do tumulto das ruas e do 

burburinho da gente do povo. Esta tendência de fechamento da família sobre si mesma foi o 

início do que D’Incao chama de processo de privatização da família, marcado pela valorização 

da intimidade. 

Era uma privacidade vigiada. As famílias que se retiravam, civilizadamente, do convívio 

caótico e miscigenado das ruas das cidades brasileiras, abriam suas casas para a apreciação 

de um “público” selecionado, capaz de atestar o sucesso de sua elitização e de seu 

branqueamento. 

[...] 

Esta foi a família nuclear burguesa no Brasil, privatizada, excluída do convívio das ruas 

como garantia de preservação e transmissão dos privilégios de classe. Estavam formados os 

padrões de exclusão e seleção das elites, a ser adotados pelas famílias das classes mais 

baixas, cada qual tentando simular as boas maneiras dos que estão acima – e assim, quem 

sabe, conseguir um casamento vantajoso para um dos(as) filhos(as) – e separar-se dos “maus 

modos” dos que ficam ainda mais abaixo.  

[...] 

De certa forma, a família desprivatizou-se a partir da segunda metade do século XX, 

não porque o espaço público tenha voltado a ter a importância que teve na vida social até o 

http://www.mariaritakehl.psc.br/conteudo.php?id=14#_ftn5
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século XVIII, mas porque o núcleo central da família contemporânea foi implodido, atravessado 

pelo contato íntimo com adultos, adolescentes e crianças vindas de outras famílias. 

[...] 

[...] é dentro dessa estrutura chamada de família que a criança vai se indagar sobre o 

desejo que a constituiu – o desejo do Outro – e vai se deparar com o enigma de seu próprio 

desejo. É nesse percurso que ela vai se tornar um ser de linguagem, barrado em relação ao 

gozo do Outro. Em linhas gerais, isto seria suficiente para constituir seres humanos orientados 

pela Lei que interdita o incesto, que é aquela que exige de cada sujeito a renúncia a uma 

parcela de seu gozo para pertencer à comunidade humana.  

[...] 

A relação entre a dissolução da família patriarcal, hoje, e a correspondente “dissolução 

dos costumes”, pode se dar por duas vias. A primeira delas vai no sentido do público ao 

privado. O modelo de socialização que durante quase dois séculos esteve ao encargo da 

família patriarcal só fazia sentido em sociedades onde havia algum tipo de continuidade entre a 

vida pública e a vida privada, onde os valores aprendidos e as restrições impostas aos sujeitos 

no âmbito da família correspondiam a ideais e exigências importantes para o desempenho dos 

papéis na vida pública. A dissolução do espaço público em vários países do Ocidente – que no 

Brasil ganha contornos dramáticos – e a passagem de uma ética da produção para uma ética 

do consumo, entre outros fatores, são os grandes responsáveis pela desmoralização da 

transmissão familiar dos valores, e não o contrário.  

[...] 

A segunda via é a que vai do privado ao público, e diz respeito à dificuldades dos pais 

e mães contemporâneos – ou padrastos e madrastas – em sustentar sua posição de autoridade 

responsável perante as crianças. É como se o peso da dívida para com a família patriarcal, a 

que me referi acima, impedisse os adultos de legitimar suas funções no âmbito das estruturas 
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familiares que eles foram capazes de constituir. Neste ponto, não importa que se trate de uma 

mãe solteira com seu único filho ou de uma família resultante de três uniões desfeitas e 

refeitas, com meia dúzia de filhos vindos de uniões anteriores de ambos os cônjuges, ou ainda 

de um par homossexual que conseguiu adotar legalmente uma criança. Seja como for, cabe 

aos adultos que assumiram o encargo das crianças o risco e a responsabilidade de educá-las. 

Talvez o peso da dívida para com a família idealizada faça com que estes adultos sintam-se 

também em dívida com seus filhos, legítimos ou de adoção, e assim incapazes de lhes impor 

as restrições necessárias a um processo educativo.  

A isto soma-se o descompromisso crescente da sociedade contemporânea em relação 

a todas as tradições, mesmo as de um passado recente. Mas a tradição recalcada, como bem 

lembra Hanna Arendt [14], retorna ainda com mais força para determinar, sem que o saibamos, 

a vida social. A mesma cultura que nos incita a viver de maneira radicalmente diferente das 

escolhas de nossos pais – o que nos mantém ao desabrigo de toda possibilidade de 

transmissão das experiências – não é capaz de legitimar as novas configurações familiares que 

foram surgindo, e ainda nos oferece como ideal de felicidade justamente o modelo familiar da 

geração dos nossos avós. Os adultos ficam, assim, em um lugar de difícil sustentação. A 

sustentação simbólica da autoridade perdeu a consistência imaginária conferida pela tradição; 

assim, homens e mulheres se vêem na contingência de impor limites e transmitir ideais a seus 

filhos por sua conta e risco. 

[...] 

A patologia da família que representa a si mesma como desestruturada – isto é, que 

não consegue confiar na estrutura criada a partir de suas necessidades e deslocamentos 

afetivos – está relacionada à omissão da geração parental em relação à educação dos filhos, 

sejam eles seus consangüíneos ou não. Some-se a isso o alto investimento narcísico de que 

as crianças são objeto, como única razão da existência privatizada dos adultos de hoje – uma 

existência desgarrada tanto de sentido público quanto de laços tradicionais, portanto projetada 
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em direção ao futuro. Na cultura do individualismo e do narcisismo, as crianças são a única 

esperança de imortalidade, a única “obra” destinada a levar adiante o nome e a memória de 

seus pais. Ninguém quer errar, ninguém se arrisca a contrariar os desejos de uma criança que 

representa a realização de uma perfeição impossível e imperativa.  

[...] 

Necessário, mas insuficiente: se o espaço público não for revalorizado e se as 

responsabilidades públicas não forem retomadas, sobretudo no Brasil, a família sozinha não 

será capaz de dar conta da crise ética que estamos enfrentando. A situação se agrava no caso 

das famílias pobres, fragilizadas pela falta de políticas sociais e de construção da cidadania; 

nelas, o desvio em relação às fantasias de família ideal podem ser vividas como uma forma de 

desmoralização dos pais, o que dificulta a tarefa de educação dos filhos e pode produzir 

justamente a delinqüência e a violência que se quer evitar. 

Mas a restauração do espaço público não pode ser deixada a encargo do Um – de um 

governante que represente, no imaginário popular, o patriarca protetor. Se existe uma 

correspondência entre as estruturas sociais e a estrutura familiar, nas repúblicas democráticas 

contemporâneas a costura do espaço público só se legitima se for fruto do trabalho e do pacto 

entre os cidadãos – que correspondem, na estrutura familiar, não aos pais mas ao conjunto dos 

irmãos."140 

Notas: 

[4] - Roberto Schwarz – “As idéias fora do lugar” em: R.Schwarz: Ao vencedor, as batatas.São 

Paulo: Duas Cidades, 1992. 

[5] - Maria Angela D’Incao – “A mulher e a família burguesa” em: Mary del Priori (org.): História 

das mulheres no Brasil. São Paulo: Contexto, 1997. 

[14] - Hanna Arendt: “A tradição e a época moderna” em: Entre o passado e o futuro. Rio de 

Janeiro: Perspectiva, 1976. 

 

 

                                                           
140 A fratria comentada antes. 

http://www.mariaritakehl.psc.br/conteudo.php?id=14#_ftnref4
http://www.mariaritakehl.psc.br/conteudo.php?id=14#_ftnref5
http://www.mariaritakehl.psc.br/conteudo.php?id=14#_ftnref14
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06. Reservas Ambientais, Reservas do Imaginário, 1989 

Disponível em: http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=144 Acessado em: 

29/03/12 

Conceitos: [ainda por grifar] 

"[...] 

Precisamos das reservas naturais como reservas de mistério, de desconhecido, 

reservas para nosso fascínio e nosso medo. Reservas de escuridão. Já pensaram que a 

escuridão total, completa, de uma noite sem lua e sem estrelas, é quase uma desconhecida 

para a maioria de nós? Reservas de silêncio, como no deserto. Reservas de cheiros estranhos, 

que nos remetem a um mundo sem humanidade, o mundo das nossas origens perdidas no 

tempo. Reservas de memória, da memória da espécie, impossível de se guardarem 

computador. Reservas para o inconsciente.  

Reservas de humildade, onde devemos ser lembrados da insignificância de nossa 

condição no universo. Reservas de instintos, de pulsões, de fúria, de desamparo. Nós não 

seríamos humanos se não existissem as grandes reservas naturais." 

  

http://www.mariaritakehl.psc.br/resultado.php?id=144
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experiência. 
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Theodor Adorno e Max Horkheimer: A industrial cultural. 

V. A condição pós-moderna. 

David Harvey: A condição pós-moderna 

Paul Virilio: O espaço crítico 

Maurice Blanchot: a conversa infinita 

VI. Os meios de comunicação. 

Marshall McLuhan: A galáxia de Gutenberg 

Max Weber: A ética protestante e o espírito do capitalismo. 

VII. A Informática e o sistema multimídia. 

VIII. A questão central: os meios de comunicação como poder. 

 

1- Destruição da Esfera da opinião pública: 

Segundo o autor Christopher Lasch observa em seu livro Cultura do narcisismo 

os mass medias tornaram irrelevantes as categorias de verdade e falsidade 

substituindo-as pelas noções de credibilidade ou plausibilidade e confiabilidade- para 

que algo seja aceito como real basta que pareça como crível ou plausível, ou oferecido 

por alguém confiável. Os fatos cederam lugar a declaração de “personalidades 

autorizadas”, que não transmitem informação, mas preferências, as quais se 

convertem imediatamente em propaganda. 

Uma mecânica análoga acontece no caso do Estado, a sutileza consiste em 

aumentar propositadamente a obscuridade do discurso para que o cidadão se sinta 

tanto mais informado quanto menos puder racionar, convencido de que as decisões 

políticas estão com especialistas- críveis e confiáveis- que lidam com problemas 

incompreensíveis para leigos. 
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Qual a base de apoio da credibilidade e da confiabilidade? Trata-se do apelo à 

intimidade, à personalidade, à vida privada como suporte e garantia da ordem pública. 

Em outras palavras, os códigos da vida pública passam a ser determinados e definidos 

pelos códigos da vida privada, abolindo-se a diferença entre espaço público e espaço 

privado. 

Não é casual, mas uma consequência necessária dessa privatização do social e 

do político, a destruição de uma categoria essencial das democracias, qual seja, a da 

opinião pública. 

Gradualmente desaparece uma figura essencial do jornalismo: o jornalismo 

investigativo, que cede lugar ao jornalismo assertivo ou opinativo. Os jornais passam, 

assim, a ocupar o lugar que, tradicionalmente, cabia a grupos e classes sociais e a 

partidos políticos. 

Os deslocamentos mencionados não teriam consequências graves se não 

tivessem ocorrido ao mesmo tempo em que se deu a concentração do poder 

econômico midiático. 

 

2- Encenação: A produção do simulacro. 

Não cremos que a dimensão do espetáculo tenha sido criada pela comunicação 

de massa nem que o espetáculo, enquanto tal, seja um malefício para a cultura, pois é 

próprio da obra de pensamento e da obra de arte oferecem-se e exporem-se  ao 

pensamento, à sensibilidade e à imaginação de outrem para lhe confira sentido e as 

prossiga. 

Espetáculo e especulação possuem a mesma origem e estão ligados a ideia do 

conhecimento como operação do olhar e da linguagem. A cultura está impregnada de 

seu próprio espetáculo, do fazer e do deixar fazer. A questão, portanto, não se coloca 

diretamente sobre os espetáculos, com o que sucede ao espetáculo, quando 

capturado, produzido e enviado pelos meios de comunicação de massa. 

No livro Viagem na irrealidade cotidiana, Umberto Eco distingue a televisão 

antiga (que chama de paleotelevisão) da atual (que chama de neotelevisão). Na 
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Paleotevê, escreve o autor, o evento acontecia independentemente de sua 

transmissão. Na neotevê, o acontecimento é preparado para ser transmitido. 

Quando o acontecimento é feito com a finalidade de ser transmitido, o 

espetáculo não se refere ao acontecimento e sim à encenação do acontecimento, ao 

seu simulacro. 

Transformando em simulacro, o que é o espetáculo? No livro A sociedade do 

espetáculo, Guy Debord escreve: 

“O espetáculo apresenta-se ao mesmo tempo 

como a própria sociedade, como uma parte da sociedade 

e como instrumento de unificação. Como parte da 

sociedade, ele é expressamente o setor que concentra 

doto olhar e toda a consciência. Pelo fato desse setor 

estar separado, ele é o lugar do olhar iludido e da falsa 

consciência; a unificação que realiza é tão-somente a 

linguagem oficial da separação generalizada”  

Certamente, o ponto culminante da encenação e do simulacro foi alcançado 

pela rede de notícias CNN com a transmissão, ao vivo e em cores, da Guerra do Golfo, 

em 1991, transformando em festa de fogos de artifício, sem mortos nem feridos, sem 

dor e sem odor. Um entretenimento. 

 

3- Entretenimento 

Hannah Arendt apontou a transmutação da cultura sob os imperativos da 

comunicação de massa, isso é a transformação do trabalho cultural, das obras de 

pensamento e das obras de arte, dos atos cívicos e religiosos e das festas em 

entretenimento. 

O entretenimento é uma dimensão da cultura tomada em seu sentido amplo e 

antropológico, pois é a maneira  como uma sociedade inventa seus momentos de 

distração, diversão, lazer e repouso. No entanto, por isso mesmo, o entretenimento se 
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distingue da cultura quando entendida como trabalho criador e expressivo das obras 

de pensamento e da arte. 

A cultura possui três traços principais que tornam distante do entretenimento: 

 - É trabalho, ou seja, movimento de criação do sentido, quando a obra 

de arte e de pensamento capturam a experiência do mundo dado para interpretá-la, 

criticá-la, transcendê-la e transformá-la- é a experimentação do novo. 

 -É a ação para dar a pensar, dar a ver, dar a refletir, a imaginar, e a 

sentir o que se esconde sob experiência vividas e cotidianas. 

 -Em uma sociedade de classes, de exploração, dominação e exclusão 

social, a cultura é um direito do cidadão, direito de acesso aos bens e obras culturais, 

direito de fazer cultura e de participar das decisões sobre a política cultural. 

Com a imagem da cultura de massa, os meios de comunicação negam esses 

traços da cultura. Sob a ação dos mass medias, as obras de pensamento e de arte 

correm vários riscos comoa: 1) de expressivas, tornarem-se reprodutivas e repetitivas; 

2) de trabalho de criação, tornaremse eventos para consumo; 3) de experimentação 

do novo, tornarem-se parte do mercado da moda, passageiro, efêmero, sem passado e 

sem futuro; 5) de formas de conhecimento que desvendam a realidade e instituem 

relações com o verdadeiro, tornarem-se dissimulações, ilusão falsificadora, publicidade 

e propaganda. 

Mais do que isso. A chamada cultura de massa se apropria das obras culturais 

para consumi-las, devorá-las, destruí-las, nulificá-las em simulacros. 
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4- Destruição da autonomia do pensamento e das artes: indústria 

cultural. 

Para o autor Boaventura de Souza Santos, o projeto moderno se estrutura nos 

seguintes pilares e regulamentações: 

  

 

 

 

 

 

 

 

Todavia, para o autor, o caráter abstrato dos princípios de cada um dos pilares 

levou cada um deles à tendência s maximizar-se com a exclusão do outro, e a 

articulação entre o projeto moderno e o surgimento do capitalismo assegurou a vitória 

do pilar da regulamentação contra o da emancipação. 

A vitória do pilar da regulamentação (Estado e mercado) opera no sentido de 

esmagar o pilar da emancipação e para isso destrói a autonomia racional do 

pensamento, das artes e da ética e do direito. 

Para se aprofundar no conceito de autonomia racional do pensamento e das 

artes, Chaui tomará o ensaio de 1935 “A obra de arte na era de sua reprodutibilidade 

técnica” escrito por Walter Benjamin. 

Neste ensaio, Benjamin acompanha o movimento histórico e social de 

passagem das artes do campo religioso ao de sua autonomia, ou ao campo artístico 

propriamente dito.  

Projeto moderno 

Pilar da Emancipação Pilar da Regulação 

Racionalidade 

cognitiva e 

instrumental da 

ciência 

Racionalidade 

expressiva das 

artes 

Racionalidade da 

prática da ética 

e do direito 

O Estado O Mercado A comunidade 
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Para o autor a obra de arte possui aura ou é aurática quando possui as 

seguintes qualidades: é única, uma, irrepetível, duradoura e efêmera, nova e 

participante de uma tradição, capaz de tornar distante o que está próximo e estranho 

o que parecia familiar porque transfigura a realidade. 

A questão não está no fato da reprodução e sim na nova modalidade de 

reproduzir: a reprodução técnica, que permite a existência do objeto artístico em 

série. A Fotografia, por exemplo, o valor expositivo suplanta o valor de culto, embora 

algo deste ainda tenha permanecido, quando se leva em conta o papel central do 

retrato ou do rosto. Todavia, a partir do momento em que a figura humana se torna 

ausente, prevalece por inteiro o valor da exposição.  

A destruição da aura está prefigurada como possibilidade inscrita na própria 

essência da obra de arte porque, além do valor de culto, ela possui também o valor de 

exposição, e este último suscita a reprodutibilidade quando as condições sócio-

históricas a exigirem e possibilitarem. 

Walter Benjamin assumia uma posição otimista, pois imaginava que a 

reprodução das obras de arte permitiria à maioria das pessoas o acesso a criações que, 

até então, uns poucos podiam conhecer e fruir. Em outras palavras, esperava que 

houvesse não só a democratização da cultura e das artes, mas sobretudo que estas 

pudessem colocar-se na perspectiva da revolução comunista e da crítica 

revolucionária. 

A partir da segunda Revolução Industrial, no século XIX, as artes foram 

submentidas a uma nova servidão: às regras do mercado capitalista. Surge a 

indústria cultural, expressão cunhada por Theodor Adorno e Max Horkheimer para 

definir a transformação das obras de arte em mercadoria e a prática do consumo de 

“produtos culturais” fabricados em série. Perdida a aura, a arte não se democratizou, 

massificou-se e transformou-se em distração e diversão para as horas de lazer. 

Como escrevem Adorno e Horkheimer, a obra de arte, atualmente, não 

transcende o mundo dado, é “arte sem sonho”, é sono em que adormence, a 

criatividade, a conciência, a sensibilidade, a imaginação, o pensamento e a crítica tanto 

do artista como do público. Os produtos da indústria cultural buscam meios para ser 

alegremente consumidos em estado de distração. 
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Qual o efeito do entretenimento como descanso? A hostilidade diante de tudo 

que possa ser mais do que simples divertimento, que peça atividade em vez de 

passividade. 

Como opera a indústria cultural? A indústria cultural vende cultura. Para vendê-

la deve seduzir e agradar o consumidor. Para seduzi-lo e agradá-lo, não pode chocá-lo, 

provocá-lo, fazê-lo pensar, trazer-lhe informações novas que o perturbem, mas deve 

devolver-lhe, com nova aparência, o que ele já sabe, já viu, já fez. A “média” é o senso 

comum cristalizado, que a indústria cultural devolve com cara de coisa nova. 

Adorno e Horkheimer assimila que a “atrofia da imaginação e da 

espontaneidade do consumidor cultural” não deve ser explicada em termos 

psicológicos, pois “os próprios produtos paralisam aquelas faculdades”. 

 

5- A condição Pós-moderna. 

Examinando a nova forma capitalista, David Harvey aponta a faze dita pós-

industrial com as seguintes características: 1) a fragmentação e a dispersão da 

produção econômica (incidindo diretamente sobre a classe trabalhadora, que perde 

seus referenciais de identidade, de organização e de luta); 2) a hegemonia do capital 

financeiro; 3) a rotatividade extrema da mão de obra; 4) os produtos descartáveis 

(com o fim das ideias de durabilidade, qualidade e estocagem); 5)a obsolescência 

vertiginosa das qualificações para o trabalho em decorrência do surgimento incessante 

de novas tecnologias; e 6) o desemprego estrutural, decorrente da automação e da 

alta rotatividade da mão de obra, causando exclusão social, econômica e política. 

A dimensão econômica e social da nova forma de capital é inseparável de uma 

transformação sem precedentes na experiência do espaço e do tempo, designada por 

David Harvey como a “compressão espaço-temporal” 

No mesmo sentido o autor Paul Virílio fala de acronia e atopia, ou da 

desaparição das unidades sensíveis do tempo e do espaço vivido sob os efeitos da 

revolução eletrônica e informática. Por seu turno, a profundidade de campo, que 

define o espaço da percepção, desaparece sob o poder de uma localidade sem lugar e 

das tecnologias de sobrevoo. Vivemos sob o signo da telepresença e da 
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teleobservação, que impossibilitam diferencias entre aparência e o sentido, o virtual e 

o real, pois tudo é imediatamente dado sob forma da transparência temporal e 

espacial das aparências, apresentadas como evidências. 

Segundo o autor Maurice Blanchot, em seu livro A conversa infinita, o cotidiano 

já não pode ser alcançado, pois não é mais aquilo que se vive, mas aquilo que se 

olha, que se mostra, simulacro e descrição sem nenhuma relação ativa. O mundo 

inteiro nos é oferecido sob a forma do olhar. E nada nos pode inquietar. 

 

6- Os meios de Comunicação. 

O autor Max Webber identifica a ética burguesa do trabalho e a figura do 

trabalhador no capitalismo. Na verdade, porém, o homem honesto, que trabalha, 

poupa e investe é a auto-imagem do burguês e não a figura dos que trabalham para 

que ele poupe e invista. A ética burguesa é a ideologia burguesa e, como tal, 

generalizou-se para toda a sociedade, tornando-se ética interiorizada pelos 

trabalhadores. Essa ética burguesa pendura até o final da forma industrial do 

capitalismo, perdendo força à medida que o capital necessita do consumo de massa e, 

sobretudo, quando o capitalismo passa à forma pós-industrial, isto é, quando, em 

decorrência do salto tecnológico, a acumulação de capital deixa de exigir a inclusão no 

mercado de trabalho e o desemprego se torna estrutural. Doravante uma nova ética 

(ou uma nova ideologia) passa a valorizar a satisfação imediata dos desejos, o gozo e a 

fruição, que se tornam imperativos morais. É este o núcleo ideológico que garante a 

eficácia da propaganda. 

Além de vender imagens, dissimulando a venda de mercadorias, a propaganda 

é impulsionada pelo mercado a vender a imagem de empresas que nada têm a ver 

com o produto consumido.  

 

 

 

 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

521 

 

Citações/conceitos: 

Cultura – Cultura de Massa – Indústria cultural- entretenimento 

Simulacro – espetáculo. 

Sociedade Moderna e pós-industrial. 
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Biografia 

Nelson Brissac Peixoto é brasileiro, de São Paulo-SP (1952). Sociologia pela 

Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (1976), mestrado em Filosofia 

pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1980),  doutorado em Filosofia pela 

Universidade de Paris I Sorbonne (1984) e pesquisador visitante na Columbia 

University de Nova York. Professor no Departamento de Comunicação e Semiótica da 

PUC-SP. Experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, coordenador do projeto 

Arte/Cidade. 
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Arte/Cidade - Intervenções Urbanas. São Paulo: Ed. SENAC, 2002. v. 1. 372 p.  

Paisagens Urbanas. São Paulo: Ed. SENAC, 1996. v. 1. 347 p.  

 

Artigos relevantes [entre outros]: 

Artigos nas coletâneas O olhar (1988), O desejo (1990), Ética (1992) e 

Artepensamento (1994), publicadas pela Companhia das Letras, e Imagem-máquina 

(Editora 34, 1993); 

 

Produção técnica ou artística 

Arte/Cidade - Zona Leste. 2002. (Outro).  

Arte/Cidade - A cidade e suas histórias. 1997. (Outro).  

Arte/Cidade - A Cidade e seus fluxos. 1994. (Outro). 
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Leituras propostas: 

1.  “O olhar do estrangeiro”, in O olhar. São Paulo: Companhia das 

Letras; décima reimpressão. 

Cidade contemporânea corresponde ao apelo da aceleração do tempo-espaço, 

da sobreexposição, gerando um “tempo sem tempo”, “Um mundo onde “tudo é 

produzido para ser visto, mas o ver é um problema”  

Tal condição afeta o nosso modo de perceber a cidade:  

“Mudanças na estrutura urbana, na arquitetura, nos 

meios de comunicação e transporte viriam alterar 

profundamente a própria constituição da realidade, a nossa 

experiência e nossa maneira de ver [...] um achatamento da 

paisagem [...] a paisagem urbana se confundindo com os 

outdoors. O mundo se converte em cenário, os indivíduos em 

personagens. A cidade-cinema. Tudo é imagem.” (p.361) 

O autor aponta outra possibilidade de tempo de fruição, vinda do conceito de 

Baudelaire: 

“O caminhar lento [...] com a figura do flaneur [...] 

indivíduo que vivia na rua como se estivesse em casa” (p. 362) 

“Daí o recurso ao olhar do estrangeiro [...] aquele que 

não é do lugar, que acabou de chegar, é capaz de ver aquilo 

que os que lá estão não podem mais perceber. Ele é capaz de 

olhar as coisas como se fosse pela primeira vez e de viver 

histórias originais....livrar a paisagem da representação que se 

faz dela, retratar sem pensar em nada já visto antes. Contar 

histórias simples, respeitando os detalhes, deixando as coisas 

aparecerem com são. *...+ “ele é capaz de olhar estes cenários 

em ruínas com a imediaticidade e o entusiasmo daquele que 

acabou de chegar.” (p. 364) 
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2. Arte/Cidade - Intervenções Urbanas. São Paulo: Ed. SENAC, 

2002. v. 1. 372 p. 

Resumo: o livro parte dos textos descritivos referentes às três montagens do 

Projeto Arte/Cidade para traçar um panorama crítico do que foram os 

desdobramentos das intervenções artísticas, em choque com os interesses de outros 

agentes que produzem e consomem espaço na metrópole. 

“Arte/Cidade é um projeto de intervenções urbanas. Toda 

intervenção na cidade é necessariamente plural. É urbanística, 

arquitetônica, política, cultural e artística. A particularidade de 

Arte/Cidade consiste em reconhecer essa complexidade, em 

que as ações não são vistas isoladamente (segundo regras 

próprias, como num museu), mas no interior desse campo mais 

amplo que é a cidade. Como intervir num universo desprovido 

de sistema centralizador e unificador? Trata-se de lidar com o 

indeterminado, o que escapa, o que não tem medida. Toda 

intervenção na cidade existente deve levar em conta esse 

imponderável. Não se detém por completo o controle das 

condições nem as consequências das ações ali realizada. [...] 

Implica entender a cidade como algo em movimento. Não na 

forma de vetor progressivo, orientado, mas em várias direções. 

Intervir: um gesto sobre o que já está em movimento. Como 

surfar ou entrar numa frequência. [...] metrópole: um universo 

onde só se pode interferir indiretamente, por reverberação. [...]  

Não há mais como pretender uma ordenação planificada do 

espaço urbano. [...] É um projeto que ninguém individualmente 

pode garantir.” 

As intervenções promovidas por Arte/Cidade são, porém, 

investigativas e criticas, especulações essencialmente artísticas sobre a 

natureza e o destino daquelas áreas da cidade. Não visavam determinar o 

perfil definitivo dos lugares. Nem efetivar reformas estruturais na trama 

urbana, tarefa que cabe aos órgãos administrativos da cidade. Aqui se tratava 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

526 

 

de intensificar a percepção desses espaços, trazer à tona significados ocultos 

ou esquecidos, apontar para novas possibilidades e usos, redimensionar sua 

organização estrutural, sugerir novas e inusitadas configurações.  

As primeiras intervenções ocorreram no antigo 

Matadouro da Vila Mariana, zona sul da cidade. Cerca de 

quinze artistas e arquitetos criaram [...] Nesse primeiro bloco 

havia uma estrutura arquitetônica pesada e isolada do resto da 

cidade, que recebeu artistas voltados para um corpo-a-corpo 

com a matéria, a inércia e o peso das coisas. 

O segundo bloco teve lugar numa área demarcada por 

três edifícios, em torno do viaduto do Chá, no centro de São 

Paulo. Foram ocupados o topo dos prédios, a área do vale e as 

ruas circundantes. Cerca de vinte artistas e arquitetos 

conceberam intervenções [...]. Antigos dispositivos de olhar, 

mecanismos de comunicação, projeções, estruturas em 

suspensão e sistemas interativos foram instalados em toda a 

área, formando um universo em circulação. 

Já no último bloco, realizado em 1997, tivemos uma 

estação de trens e um trecho ferroviário que passa por locais 

significativos do período fabril da cidade: os silos e construções 

abandonados de um antigo moinho e os galpões e chaminés 

que restam de um grande complexo industrial na zona oeste 

da cidade. (Pg. 13) 

Aqui se evidenciou, mais do que nas outras intervenções, 

o significado particular desses sítios. Dessa vez, cerca de 

quarenta artistas, além de um grupo de arquitetos, prepararam 

intervenções nos locais. Os visitantes percorriam de trem esses 

diversos lugares, numa composição ferroviária especialmente 

reservada para o evento, que parava nos vários sítios dessa 

situação urbana. 
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[...] As obras concebidas pelos artistas e arquitetos 

passaram a ser cada vez menos relacionadas com sua própria 

produção regular (concebida e realizada em ateliê ou estúdio), 

para refletir cada vez mais a relação com a situação e os 

locais. Um aprendizado foi sendo feito ai, um procedimento foi 

sendo configurado. 

O projeto se caracterizou por ocupar edificações em 

momentos de transição, quando estavam sendo suspensos seus 

usos tradicionais e decididas suas futuras utilizações. O antigo 

matadouro era uma dependência pública já destinada a 

posterior uso cultural. [...] 

Cada projeto de intervenção ocorreu, portanto, num 

momento propício para introduzir a discussão sobre estes 

processos de conversão. Uma avaliação do impacto destes 

projetos na releitura dos lugares e situações da cidade e do 

papel que possa ter tido nas operações urbanas que estavam 

sendo ali implantadas. Oportunidades que não foram 

completamente percebidas nem aproveitadas, em parte por 

causa das dificuldades — quando não existiam precedentes de 

práticas semelhantes — de introduzir abordagens alternativas 

nas negociações com as instituições e empresas que cediam 

estes espaços, muitas vezes interessadas em controlar e utilizar 

a iniciativa. 

A área do centro onde ocorreu o segundo Arte/Cidade, o 

vale do Anhangabaú, passara por profundas transformações 

urbanísticas nos anos 1980, quando foi construído o jardim 

sobre a via expressa para automóveis. Só indiretamente o 

projeto trouxe à discussão os princípios e resultados da 

implantação deste novo espaço público na cidade. Não foi 

feito um levantamento sequer deste processo de 
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reurbanização, nem foi ele tomado como referência das 

intervenções. 

No caso do terceiro Arte/Cidade, a situação era ainda 

mais complexa. Toda a região, ao longo dos ramais 

ferroviários, foi recentemente alvo de uma operação urbana — 

questionável do ponto de vista arquitetônico e urbanístico — 

que definiu novos parâmetros de ocupação do terreno e 

incentivou empreendimentos imobiliários. (Pg. 14)  

Um grande rearranjo da população pobre estava 

ocorrendo na cidade, sem que isso fosse efetivamente levado 

em conta, Os interesses em jogo eram muito maiores do que o 

anunciado. Ao se realizar em terreno já controlado por uma 

construtora, o projeto acabou se colocando numa situação em 

que não poderia ser diretamente critico. Mas como, então, 

criar uma interface com a dinâmica urbana, com a política 

urbana que está sendo proposta? A arte (e a arquitetura) pode 

sustentar esse projeto, sem ser instrumentalizada? 

Enfim, que impacto Arte/Cidade produziu na cidade? 

Como a arte pode interagir com a produção real da cidade? O 

que fazer para que não se resuma a "arte na cidade'? Pode 

ainda a arte propiciar um olhar novo, um pensamento 

prospectivo sobre a cidade? Seria ela ainda capaz de instaurar 

um espaço reflexivo? Neste sentido, como afirma a arquiteta 

Regina Meyer, Arte/Cidade foi uma despedida: uma vontade 

de assumir a cidade como arte. 

Até que ponto a cidade, normalmente tida como espaço 

da funcionalidade e domínio do permanente [...] pode ser 

tomada como um campo de experimentação, de testes? [...] 

Uma abordagem que transcenda a vivência imediata das 

situações, a apreensão intuitiva que redunda necessariamente 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

529 

 

em resultados apenas estetizantes, mas ao mesmo tempo 

introduza a dimensão da experimentação (própria da arte) em 

procedimentos mais adequados à lógica da edificação e do 

funcionamento da cidade. [...] 

Aqui talvez residam os limites de Arte/Cidade: de uma 

fase a outra, o projeto ganhou escala, mas nunca adquiriu 

outra dimensão. Não se imbricou efetivamente nos processos 

de produção e administração da cidade. Uma experiência que 

parece apontar para urna direção: a superação da escala. 

Assumir a diluição na cidade, deixando de ser urna exposição. 

Intervenções que vão se fazendo e, para o publico, apenas 

estejam lá (rio local, em documentação, on line), no contexto 

do espaço urbano e da vida social. O que implica também, no 

tempo, deixar de ser um evento, mas um conjunto difuso de 

iniciativas cuja amarração conceitua; se faça por suas 

reverberações e registros. Exatamente como se constrói a 

metrópole. (Pg. 15) 

As megacidades são o horizonte da contemporaneidade. 

Não se pode compreender a criação artística e arquitetônica 

atual independentemente das grandes escalas da metrópole, 

aliadas à perda das referências históricas e locais que 

provocam. [...]  

Assistiu-se, no final dos anos 1960, a uma crise dos 

espaços expositivos tradicionais, corno os museus e as 

galenas. O minimalismo rompe com o espaço transcendental 

da arte moderna, rejeitando a base antropomórfica da 

escultura tradicional e a falta de relação com o lugar. Ele 

recolocaria a obra de arte entre os objetos, explorando as 

consequências perceptivas de uma intervenção num dado 

local. Ocorre uma redefinição de sua escala em termos de 
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recepção, urna mudança de orientação do objeto paia o 

observador. [...] 

A escultura moderna passou de uma lógica do lugar 

histórico, o monumento ou estátua, para a da forma 

autônoma - o objeto sem lugar, absorvendo o Pedestal que 

indicava sua implantação num local. A produção 

contemporânea iria, inversamente, incorporar esses limites 

externos, a arquitetura e a paisagem, instaurando uma outra 

lógica do espaço. Um processo de ampliação que vai fazer a 

escultura admitir no seu campo tudo aquilo que até então 

excluía, passando a explorar as possibilidades das relações com 

a arquitetura e a paisagem. 

Nessa situação, o espectador passa de uma 

contemplação deambulatória de objetos autônomos, 

apresentados num contexto neutro, para viver uma 

experiência estética, proporcionada pelo lugar investido 

artisticamente. Daí o recurso a edificações sem uso, como 

galpões industriais, ou espaços públicos (ruas, fachadas, 

monumentos). Espaços de conotação forte e imediata, capazes 

de proporcionar experiências com o passado e o significado 

social e político dos lugares. 

[...] Uma radical alteração na questão da percepção, que 

passa a pressupor um observador inserido no espaço 

engendrado pela obra. [...]  

Mas quando as práticas de sitio especifico foram 

introduzidas, ao final da década de 1960, a questão era a 

critica da autonomia da obra de arte, da escultura entendida 

apenas por meio de suas relações estruturais internas. A 

incorporação do lugar no âmbito da percepção da obra 

ocorreu, portanto, essencialmente pela extensão desses 

princípios para o sítio ao redor. [...]  
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[...] Serra, além de Smithson, radicalizaram os 

procedimentos para sitio específico, recorrendo a escalas, 

métodos Industriais de produção e processos de implantação 

que, em vez de simplesmente se adequar ao lugar, introduzem 

um olhar crítico sobre a situação urbana. [...] São intervenções 

na cidade que reequacionam o espaço urbano. 

[...] Ocorre uma extensão do conceito de sítio, para 

abarcar não só o contexto estético da obra, mas também os 

significados simbólico, social e político dos lugares, bem como 

as circunstâncias históricas nas quais obra de arte, observador 

e lugar estão inseridos.  

É superada a pressuposição formalista de que os sítios da 

percepção estética são política e socialmente neutros. [...] a 

obra é tomada em relação à situação urbana e cultural. [...] No 

final dos anos 1980, a procura de novos espaços para práticas 

artísticas toma-se uma norma. Os procedimentos da land art 

dos trabalhos para site-specific evoluem para ocupações 

espalhadas pela cidade e para a utilização das redes de 

comunicação. (Pg. 18) 

[...] A pretensa originalidade desse tipo de manifestação 

passa então a residir, muitas vezes, mais no caráter bizarro do 

lugar investido do que na qualidade das obras apresentadas. 

Impõe-se então a estratégia artística - radicalmente oposta à 

que marcou na origem a especificidade do sítio - que consiste 

em abandonar a pesquisa formal em favor da contextualização 

das obras. Aqui, cada artista reage numa situação de exposição 

em relação ao trabalho do outro e aceita as contaminações, 

interferências e sobredeterminações que possam daí resultar.  

[...] Ocorre uma dissipação da exposição no meio urbano, 

baseada num programa que requer que o espectador se 

movimente através dela. A visita ao museu é substituída por 
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uma série de itinerários urbanos, numa retomada anacrônica 

do modelo do flâneur e sua fascinação com o estranhamento 

da cidade. A especificidade do sitio recupera a ideia de jornada. 

O minimalismo e as obras para sítio especifico, com a 

valorização da experiência e da deambulação, acabariam 

então, paradoxalmente, formatando uma pragmática baseada 

no espetáculo da cidade. Com a transformação da cidade no 

local de exibição, o mapa substitui a obra de arte, a cidade 

substitui o museu. 

Há uma forte dimensão pitoresca nessa deambulação por 

edifícios em ruínas. Uma experiência que se pode fazer, em 

última instância, em qualquer lugar, ameaçando 

paradoxalmente a especificidade da inscrição original.  

[...] a crítica que perpassa essas formulações despreza 

vários aspectos: a obrigação de procurar obras através da 

cidade exige do espectador um engajamento muito superior 

ao que demanda a visita organizada e mais passiva a um 

museu. Além disso, a revelação de espaços que se quer tornar 

extraordinários pode produzir resultados de excepcional 

pertinência. Tais intervenções podem permitir trocas mais sutis 

entre as imagens, os lugares e os observadores. 

Mas ocorreu, sem dúvida, uma radical transformação da 

prática do in sito. Hoje qualquer coisa pode ser agrupada sob 

essa expressão. [...]  

A prática do in situ hoje corre o timo de ser, na maioria 

dos casos, mais um modo disfarçado de publicidade e política 

corporativa. Todo um segmento da produção in situ flerta com 

o novo paradigma da estética comunicacional. (Pg. 19) 

O trabalho vai para o lugar. [...] O que resta da 

especificidade do sitio é agora menos definido por uma 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

533 

 

estratégia visando o lugar do que por um intercâmbio de 

lugares, criações que se fazem na passagem de um lugar a 

outro. 

Surge então uma nova figura, o ‘artista interventor 

itinerante’, que toma o mundo como um vasto campo para 

suas ações pontuais. [...] Fica implícita a presunção de que o 

local de transformações políticas é também o local de 

transformações artísticas. O etnógrafo converte-se em 

paradigma da arte contemporânea. 

[...]mapeamento hoje tende ao sociológico e ao 

antropológico. Os trabalhos para lugar específico subsidiados 

passam a tratar situações como sítios etnográficos. Usados para 

fazer não-lugares parecerem específicos novamente, restaurá-

los como locais enraizados e não como espaços abstratos. 

Utilizados para reintroduzir valores como autenticidade e 

singularidade, Para uso de patrocinadores. A arte para lugar 

específico converte-se assim num mapeamento etnográfico de 

comunidades. 

[...] Os projetos para lugar específico são convertidos em 

locais turísticos, e as tensões são reconciliadas com promoção 

cultural e política. A nova obra para sítio específico converte-se 

em simples política de identidade comunitária.  

[...] Lugares carregados de significação histórica, política 

ou social, mas também cenários banais da vida cotidiana, áreas 

populares, são convertidos em parques de visitação turística. O 

próprio artista se converte em turista e os curadores passam a 

locar artistas etnográficos nômades em diferentes sítios. 

As operações para lugar especifico são convertidas 

numa prática nomádica: aos artistas itinerantes cabe realizar 

várias visitas, pesquisas e encontros coro especialistas, 
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administradores e membros da comunidade. Um trabalho com 

parâmetros estabelecidos: seleção de sitio, estudo da cultura, 

projeto. [...]  

Essas manifestações, típicas do início dos anos 1990, 

com suas exposições montadas precipitadamente sobre 

fundações precárias ou inexistentes, provam que não basta 

contar com o "gênio" de um lugar ou a atração de um tema 

especial. 

Não por acaso a metáfora da cartografia (itinerários, 

territórios) vem dominando as grandes exposições 

internacionais nos últimos anos. [...] 

Cada exposição, ancorada num determinado ponto do 

mundo, tributária das particularidades históricas e políticas do 

sítio escolhido, contribui para estabelecer uma posição e um 

ponto de vista nessa empresa de colonização, nessa estratégia 

de desenhar um novo mapa e, se possível, um novo mundo.  

A culminância desse processo viria a ser a conversão da 

arte para lugar específico em arte comunitária. Aqui, arte é 

integrada diretamente às questões sociais, como a ecologia, os 

sem-teto, a aids, a violência e a sexualidade. 

O sitio agora é estruturado informacionalmente, em vez 

de espacialmente. [...]  

Ao adotar mobilidade, fluidez e nomadismo, 

características do poder e do capital em nosso tempo, a arte 

para lugar específico estaria configurando uma forma de 

resistência ao establishment da arte ou uma capitulação à 

lógica da expansão capitalista? (Pg. 20) 

A implantação de projetos de arte situacional utiliza, em 

última análise, arte para promover os locais como lugares 
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únicos. [...] Sob o pretexto de ressuscitar os lugares, a arte In 

sito acaba sendo mobilizada para apagar as diferenças, através 

da serialização mercantil das cidades.[...]  

Uma nova situação se delineia, portanto, nos anos 1990, 

com a superação do horizonte original do in situ, marcado 

pela ocupação de pontos específicos na cidade, locais que 

eram entendidos como ambientes alternativos para 

exposições artísticas. Um novo fator está na origem dessa 

mudança: a consolidação das megalópoles, cidades cuja 

imensa dimensão e complexidade não se ajustam mais aos 

padrões convencionais de estrutura urbana e arquitetônica, de 

organização e percepção do espaço, fenômeno acentuado 

pelos efeitos da Integração globalizada e dos novos meios de 

comunicação, alterando os dispositivos tradicionais de 

proximidade e distância, as conexões entre as diferentes 

regiões e cidades do planeta. 

Em vez de locais, posicionados e circunscritos, passamos 

a lidar com espaços cada vez mais ilimitados, genéricos 

(desprovidos de história, esvaziados de suas características 

arquitetônicas e sociais, transfigurados em suas funções 

urbanas) e amorfos. [...] Não mais locais, mas territórios 

urbanos. 

A intervenção artística vem contribuir para redefinir o 

espaço urbano, ao criar novas tramas com a arquitetura e o 

urbanismo ao redor, o espaço urbano. [...] A arte não vem 

ressaltar aspectos já inscritos no local. O artista não busca 

lugares particularmente dotados de significado histórico ou 

imaginário. (Pg. 21) 

A obra para sitio especifico evidencia que o local está 

em permanente mutação. Não há referência a uma localização 

primordial e estável. Antes que a intervenção ocorra ali, o sítio 
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não tem volume bem definido. A obra impõe algo estranho, 

que permite organizar a experiência do lugar. Uma ação que 

reestrutura a percepção de um espaço dado. A emergência de 

novas relações entre as coisas num contexto dado - mais que a 

qualidade intrínseca da própria coisa - engendra novas 

significações e novos modos de ver. 

Não é a lógica das construções existentes que define um 

lugar. [...] a obra não se ajusta ao contexto, é uma intervenção 

que desestrutura e redimensiona o lugar. [...] 

Serra aponta para a questão fundamental da 

organização do espaço e da percepção no mundo 

contemporâneo: não há mais um ponto de vista privilegiado, 

que abarque toda a situação. [...] O observador tem de 

deslocar-se em tomo da obra, um olhar peripatético que se 

consuma como experiência no espaço e no tempo. O percurso 

nada tem que ver com o passeio turístico contemplativo: aqui, 

o movimento, a paralaxe traçada entre o observador e seu 

objeto, é constitutivo da obra e das condições da percepção. 

[...] Não por acaso assiste-se, por toda parte, a um 

renovado interesse por operações que foram emblemáticas na 

renovação estética dos anos 1970, as grandes Intervenções em 

espaços abertos da land art. [..] Os projetos de Robert 

Smithson dão outra dimensão aos princípios do site-specific, 

[...] o próprio sitio é indefinível e instável. (Pg. 22) 

Esses sítios são lugares processo de desestruturação, 

assolados pela erosão e poluição industrial. [...] Aqui medidas 

geológicas de tempo são postas em ação. [...]  

São também lugares indistintos - áreas de urbanização 

desregrada (como em Hotel Palenque) ou periferias coalhadas 

de detrito industrial - despojadas de qualquer particularidade. 
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Ao mesmo tempo obra em construção e ruína. Smithson 

desenvolve intervenções in situ a partir de condições 

intencionalmente opostas: situações desprovidas de localização 

e especificidade. 

Os sítios não são escolhidos por causa de sua harmonia 

ou beleza, mas justamente por suas características entrópicas. 

Lugares dilacerados pela indústria, urbanização caótica e 

devastação da natureza. São situações que não favorecem a 

circunscrição e o pertencimento. [...]  

Essa excursão por uma devastada periferia industriai 

ironiza os procedimentos do turismo cultural: é um tour por 

um não-lugar, e os monumentos são apenas elementos 

desprovidos de significado num vazio sem fim. [...] (Pg. 23) 

Os antimonumentos de Smithson não produzem uma 

nova identidade para o lugar: de nada serve visitar esses locais, 

tudo o que ali resta para ser encontrado é a dimensão da 

ausência, [...] A experiência do observador passa a ser uma 

continua perda de referências perceptivas. 

Seus projetos para esses espaços em colapso [...]. Tais 

escalas não são da experiência nem da percepção individuais. 

[...] Aqui o observador, levado a percorrer esses espaços 

extensos e irregulares, nunca tem um ponto de vista 

abrangente. O itinerário determinado pelas formas 

geométricas rígidas do minimalismo é substituído por um 

percurso tortuoso.[...]  

Esses projetos não conformam o que se convencionaria 

chamar propriamente de sítio. Implicam grandezas que já 

apontam para as grandes escalas do mundo 

contemporâneo.[...]  
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A experiência do sujeito individual tomou-se um aspecto 

limitado da vida social. Seu conteúdo não coincide mais com o 

lugar em que ela se dá, suas coordenadas estruturais não são 

mais dadas ao vivido imediato. As novas e enormes realidades 

globais são inacessíveis a qualquer sujeito, irredutíveis às 

formas convencionadas da obra de arte. [...] (pg. 24) 

A ênfase na experiência do observador desconsiderava 

as dimensões da história, da linguagem e do poder. A 

espacialização da arte contemporânea colocada à questão da 

percepção em outras bases. 

A noção de sítio é ampliada: a obra de arte passa a 

incidir não apenas sobre o local de exibição (o museu, por 

exemplo), mas também sobre a própria cidade. Essa 

abordagem das condições de produção e percepção da arte 

levaria a urna critica dos espaços, das convenções de exibição e 

das instituições artísticas. [...] (Pg. 26) 

A demanda de obras de arte pública, por parte de 

instituições governamentais e privadas, exige perguntar como 

essa modalidade de arte participa da produção de formas, usos 

e significados da cidade. [...]  

Ao contribuir no desenho espacial das situações 

urbanas, a arte pública hoje opera no sentido de atribuir 

coerência a esses lugares investidos pelo planejamento e 

pelos interesses imobiliários e institucionais, ocultando os 

mecanismos de apropriação e exclusão que estão na sua base. 

Essas obras são utilizadas para transmitir a ilusão de 

estabilidade cultural e continuidade histórica, avalizando a 

ideia do desenvolvimento urbano coma restauração ou 

renovação. 
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As novas formas de intervenção [...] visariam então essas 

situações de complexa dinâmica urbana. São práticas sobre 

monumentos ou áreas de desenvolvimento urbano que 

procuram redesenhar esses sitios, reapropriando o espaço da 

cidade contra a sua organização para o lucro e o controle. 

Projeções de imagens de sem-teto sobre a arquitetura 

monumental, encarregada de apagar sua presença na cidade. 

Criação de dispositivos de comunicação para excluídos, num 

ambiente que dificulta a interação por meio das formas 

simbólicas da cidade. As intervenções se contrapõem ao 

desenho da cidade revitalizada, num trabalho voltado cada vez 

mais para o conjunto do ambiente urbano, em vez de sítios 

arquitetônicos particulares. 

[...] Os novos grandes projetos públicos de arquitetura 

violam o padrão tradicional das cidades pela imposição de 

megaestruturas metropolitanas. As cidades tornam-se o 

campo de urna nova monumentalidade. Ocorre uma alteração 

na lógica do monumento, remetendo à rearo da cidade com a 

indústria cultural, o turismo e o entertainment. Estratégias de 

revitalização urbana através da utilização do patrimônio 

histórico como sítio de exibição de arte e espetáculos. 

Operações que transformam cidades contemporâneas ern 

cidades-museus: a monumentalidade: voyeurismo, a 

percepção à distância desses lugares. 

Como pensar a intervenção - a princípio específica - no 

contado da cidade genérica, por definição não-específica? [...] 

Intervenções pontuais, inscritas num local preciso, hoje 

só ganham significado em relação à situação urbana mais 

ampla. São demarcações num campo muito mais vasto, 

impossível de apreender e circunscrever a partir do porto de 

vista por elas estabelecido. (pg. 27) 
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[...] Essas intervenções passam cada vez mais a 

depender de articulações com toda a trama urbana em que se 

inserem, os dispositivos de ocupação, transporte e 

comunicação ali implantados, os serviços públicos existentes, 

os projetos urbanísticos e culturais previstos ou em 

andamento naquelas regiões da metrópole. 

Hoje, qualquer projeto de intervenção urbana tem de 

ser feito a partir das operações urbanas promovidas pela 

administração pública. Funcionando como uma articulação 

entre esses grands travaux, fazendo ecoar mais o seu impacto 

na cidade, introduzindo dimensões (históricas, sociais, 

políticas) não previstas nos projetos originais. [...] 

Esses projetos passam a lidar com escalas que não dizem 

mais respeito ao lugar, mas remetem sempre a outros pontos 

da nebulosa urbana. [...]  

As conexões entre os sítios de intervenção não se fazem 

mais segundo um continuum espacial, passível de um percurso 

turístico. As relações entre os diferentes pontos no espaço 

descontínuo e ilimitado das metrópoles se fazem por 

articulações entre o próximo e o distante, interfaces entre o 

que não é contíguo, ignorando as medidas de distância próprias 

do espaço continuo. [...]  

Em vês da rígida implantação da cidade tradicional, o 

espaço metropolitano é uma coleção soft de partes justapostas 

sem ligação entre si. [...] 

Assim se pode definir o papel das intervenções que se 

realizam nesse campo: fazer da área uma zona de 

conturbação, como que tomada por um cataclisma. 

Intervenções que provoquem ecos, um movimento expansivo 

cujo efeito pode surgir de qualquer ponto. 
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Tentativa de articular um espaço fragmentado, através 

das intransponíveis descontinuidades entre suas partes. 

Intervalos que guardam tanto a marca do passado quanto a do 

futuro, desdobramento de um volume que produz seu próprio 

espaço. Produção de rei uma dimensão dentro dela mesma, e 

não mais organizada a partir de um outro lugar ausente, de 

uma localidade ou de uma utopia. (Pg. 28) 

Configuração de um campo que assimila dentro de si 

próprio a diferença, o desdobramento em outro. 

Trata-se da questão das relações entre diferentes 

experiências espaciais: como passar do lugar ao espaço da 

metrópole? Como ligar o local e o global? Como passar de uma 

escala a outra? Como intervir nessa grande escala, nessa 

extensão sem contornos nem fim? [...] 

As intervenções tendem, portanto, a não ser locais, mas a 

abranger áreas mais amplas, a partir dos territórios 

configurados pelos sistemas de transporte e comunicações e 

pelas grandes operações urbanas. Trabalhando interseção 

desses diferentes, nos intervalos surgidos no tecido 

fragmentado e nos fluxos descontínuos da megalópole. Uma 

sobreposição de atividades e projetos, ativando diferentes 

características e escalas. Uma cartografia que opere por adição, 

tomando cada vez mais densa e saturada a situação. 

Evidenciando zonas de ação e intervalos de articulação: uma 

urbanização tensionada e complexa. (pg. 29) 

Citações / conceitos: Intervenção artística, frequência, turismo, escala x 

dimensão, monumentalidade e cataclisma. 
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Textos: 

01. A ideologia do lugar público na arquitetura contemporânea (um roteiro) 

Em: O lugar da arquitetura depois dos modernos. São Paulo: Edusp Paz e 

Terra, 1995. 

Resumo: O texto trata da tentativa de arquitetos e urbanistas de devolver a 

cidade à coletividade, desenvolvida a partir dos anos 60 na esteira das críticas ao 

movimento moderno feitas no CIAM X (1956). Na rejeição à frieza e mecanicidade das 

cidades modernas, os arquitetos desenvolvem uma verdadeira “obsessão” pelo lugar 

público, que, segundo a autora, muitas vezes se apresenta tão mecânico e burocrático 

quanto a própria cidade moderna. 

“Arquitetos e urbanistas passaram a criar – ou 

simplesmente preservar – fatos urbanos, lugares destinados em 

princípio a reativar formas da vida social, focos em condições 

de aglutinar um sem-número de objetos arquitetônicos 

desconexos em torno de um espaço que se apresentasse como 

‘coisa pública’.” *p. 99+ 

Na construção de seu argumento, cita como referência a Escola de Veneza, 

através de Cacciari, que luta contra a idéia em vias de aceitação de um retorno aos 

antigos ideais da comunidade tradicional contra a metrópole, como fonte de todos os 

males sociais. A mitificação da polis seria algo falso e desafinado com os tempos 

modernos. Destaca ainda a argumentação de Sennet, como um dos promotores da 

ressurreição do homem público a partir de suas críticas a essa febre comunitária que, 

mais que revalorização da convivência social se trata de um refúgio na intimidade 

como defesa à fobia ultramoderna das incertezas do mundo e da grande cidade.  

Abro aqui um parêntesis para comentar a posição de Sennet: essa intimidade 

excessiva extrapolada da família aos relacionamentos sociais deriva em perda de 

empenho nas coisas de interesse mútuo enquanto políticas públicas e comuns, para 

deformar-se em idolatria do personalismo e da superficialidade, que se tornam o 

objeto de interesse “comum” a todos. A comunidade, neste sentido, torna-se um 
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espaço de fechamento em torno de idéias pré-concebidas e homogêneas onde o 

diferente é expulso e somente importam temas de interesse imediato, evitando-se 

discussões de maior transcendência. 

Neste contexto, as idéias de Camillo Sitte são resgatadas, na tentativa de criar 

espaços próprios à vida pública em oposição aos espaços meramente residuais e vazios 

resultantes da organização urbana moderna, herdeiras do pensamento urbanístico do 

século XIX. 

“Quase sempre superdimensionados, tais espaços 

desérticos (por mais povoados que se apresentem) seriam 

responsáveis por uma nova “doença nervosa”, característica 

dos tempos modernos, provocada em larga medida pela 

ausência de pontos de referência, síndrome que Sitte passou a 

chamar de ‘agorafobia’.” *p.102+ 

A interiorização da vida no espaço residencial é o retrato da agorafobia iniciada 

nos lares burgueses e o embrião do fechamento comunitário atual. O movimento 

moderno, no entanto, destrói esse refúgio intimista residencial, sem oferecer de volta 

o espaço público, criando uma espiral de indiferenciação total, onde exterior e interior 

se confundem, onde se perde a “aura” dos espaços e materiais, a “nova pobreza”, em 

palavras de Benjamin. 

Fazendo um paralelo com o pensamento de Simmel, Otília interpreta que a vida 

nervosa metropolitana corresponde à contínua transformação do valor de uso em 

valor de troca, pois a metrópole é a sede da economia monetária e está 

intrinsecamente vinculada ao intelecto, que se ajusta ao mecanismo de produção e 

reprodução de mercadorias. Afirma que o tipo blasé a encarnação da ideologia da 

própria metrópole, exprimindo-se pela mais completa indiferença pela individualidade 

de seres e coisas, que seria uma autopreservação pela desvalorização do mundo 

objetivo. Essa dissociação seria uma das formas elementares de sociabilidade na 

metrópole. 

Coloca a Paris de Haussmann como a forma da violência causada pela 

demolição da reconciliação entre comunidade e sociedade pela “vontade de poder” 

encarnada pela metrópole. Contrapõe as reformas de Haussmann ao Fórum 
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Bonaparte, de Antolini (1802) em relação à influência na arquitetura moderna, dizendo 

que o barão reorganiza a cidade de acordo com os interesses do capital, expulsando do 

centro de Paris seus antigos moradores, decompondo a cidade em setores, abrindo-a 

para a circulação de mercadorias e tropas de guerra e privilegiando a forma 

especulativa de poder. Já Antolini buscava criar um espaço urbano singular capaz de 

irradiar efeitos tais que estabelecessem uma espécie de comunicação imediata com a 

população. Antolini teria influenciado os opositores do pensamento haussmaniano-

corbusiano, capitaneados por Giedion, que pregavam a idéia diretora de reativação, ou 

criação, de lugares com sentido forte, em geral ligados à práticas coletivas que 

impregnam a representação e a “vivência” da cidade pelos seus habitantes. Com isto, 

dispensando-se o recurso a modelos, a cidade deveria em princípio voltar a ser uma 

res civica, como queria Camillo Sitte. 

Essa mudança ratificava as críticas feitas no CIAM de 1947 e, em 1951, o grupo 

MARS defende a re-centralização da cidade dispersa pelo zoneamento funcional 

moderno, através de um lugar que possa se manifestar o sentido da comunidade: o 

“coração da cidade”.  

Diversas propostas neste sentido vão sendo apresentadas, muitas inviáveis, 

mas que mudaram definitivamente o rumo do pensamento urbanístico, já não mais 

avaliado do ângulo da performance funcional de suas partes. É na esteira destes 

debates alternativos que, especialmente a partir dos anos 60, as teorias do Plano 

começam a ser substituídas pelas teorias do lugar, procurando conceber de modo 

menos abstrato, sistêmico, autoritário e instrumental a cidade. 

É neste contexto que Rossi recoloca em circulação o termo “lugar”, entendido 

como uma relação singular e sem embargo universal entre certa situação local e as 

construções aí sediadas e Gregotti formula a noção de lugar como algo 

“antropogeográfico”, para além do mero espaço físico, algo delimitado e instaurado 

pela atividade simbolizadora do homem. A arquitetura como lugar simbólico está 

sempre implicada na memória coletiva, nos valores de um grupo determinado. Rossi 

considera a cidade como depositária de história, possuindo muitos tempos 

sobrepostos e que devem conviver em harmonia. É contra a museificação ou 

embalsamamento do patrimônio, que perde assim seu potencial significativo. 
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Monumentos devem se integrar ao tempo da cidade, como iluminações profanas 

vindas do passado para iluminar o presente. 

O pensamento teórico da época foi marcado pela cientificidade que dominava 

as ciências humanas, influenciados pelo pensamento estruturalista, onde Otília 

reconhece uma contradição com a idéia de lugar: o lugar como foco de significações 

coletivas, a história, a continuidade, a memória, era tudo o que o estruturalismo 

tentara demolir, aproximando-se muito mais dos idéias modernistas que aos de seus 

dissidentes. 

Otília ressalta a repercussão do texto de Heidegger – Construir, habitar, pensar 

– no debate arquitetônico da época (de Gregotti a Frampton), apesar de ser 

essencialmente hostil à vida urbana marcou os arquitetos que buscavam ressemantizar 

as cidades. Heidegger inverte a lógica do pensamento anti-metrópole alemão: o 

vínculo orgânico da casa com a comunidade sempre foi concebido como um 

prolongamento harmonioso do lugar significativo prévio, a casa exprime o lugar que a 

precede. Para ele, a construção-habitação é que inaugura o lugar, ao cercar, delimitar 

um espaço significativo para o homem. Esta redescoberta da dimensão poética da 

arquitetura influencia especialmente a Purini, que por sua vez é fortemente 

influenciado por Louis Khan. 

A autora contrapõe os pensamentos da época através dos projetos para o 

centro de Roma apresentados na Trienal de Milão de 1987, com Purini (Projeto 

unitário) e Einsemann (scaling). 

Para Einsenmann esse novo gosto pelo monumento, promovendo a reativação 

de certos rituais, estaria sacralizando o urbano ao se pretender expurgar a cidade 

moderna, eliminando tudo o que ela encerra de impessoal, de insignificante e forjando 

identidades obviamente postiças. Ele considera a preservação de lugares simbólicos, 

hoje completamente destituídos de valor, ou até mesmo a simples fixação de pontos 

significativos de pontos de referência para a população, uma intervenção autoritária. 

Otília estabelece um vínculo entre o requerimento do grupo capitaneado por 

Giedion, Sert e Lèger – Nove pontos sobre a monumentalidade - por ações do Estado 

no sentido de investir o excedente da produção de riquezas na construção de centros 

de vida coletiva e as iniciativas dos Estados capitalistas modernos na construção de 
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obras monumentais (ex: Barcelona 1992). Nestes casos, porém, os ideais republicanos 

e societários tem pouco a ver com essa pseudo-monumentalidade midiática. 

Criação de cenários através da limpeza dos centros, segundo o pensamento de 

Jeudy, é uma estratégia política que se vale da cultura a fim de forjar uma nova 

harmonia dos vínculos sociais. O autor prega uma ação polivalente, que evite a 

preservação que supervaloriza a monumentalidade, substituindo-a por uma que 

estabeleça contradições ativas entre conservação e memória. 

No mesmo sentido se orienta a teorização sobre o regionalismo crítico de 

Framption, considerado por ele como o único caminho para se construir uma 

arquitetura humanista no futuro. Imagina uma cidade populacionalmente densa, na 

qual se manifeste uma densidade cultural que possa liberar o usuário para novas 

experiências. Assim, a provisão de “formas-lugares” torna-se essencial para o que 

entende ser uma prática crítica. O raciocínio é francamente citadino, contra a ideologia 

das comunidades dispersas. Vê a necessidade de um domínio delimitado para definir 

uma arquitetura de resistência – dentro das megalópoles são atributos setoriais da 

densidade urbana – que podem gerar novos fatos sociais arquitetônicos que se 

oponham à extensão sem fim das cidades modernas. 

Otília enumera uma série de experiências que lograram êxito, ao encontrar 

soluções arquitetônicas contemporâneas que ao mesmo tempo foram capazes de 

preservar as referências locais= Bohigas, Gregotti, Siza, Barragán, Reidy e o primeiro 

Niemeyer, Botta e Tadao Ando, entre muitos outros. 

Todo o pensamento descrito ao longo do texto, entremeado pelo claro 

direcionamento ideológico de esquerda da autora, converge em um mesmo sentido: 

 “Contra uma paisagem urbana comandada pela lógica do 

Mesmo, enquadrada por uma civilização internacional 

dominada pela compulsão programada do consumo: a uma 

arquitetura do lugar. Se for mantida a perspectiva urbana e se 

não se perder a consciência de que se trata de uma sociedade 

de massa, talvez se possa escapar simultaneamente à tirania da 

intimidade e à ideologia comunitária, ou, o que vem a dar no 

mesmo, à formação de guetos.” *p.155+ 
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Citações / conceitos: 

Monumentalidade 

Significação coletiva 

Cidade moderna 

Fatos urbanos 

Espaço público 

 

02. Lúcio Costa e a “Boa Causa” da Arquitetura Moderna. 

 Em: Sentido da formação: três estudos sobre Antonio Candido, Gilda de Mello 

e Souza e Lúcio Costa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997. 

Resumo: Neste texto, escrito pela edição do livro Lúcio Costa – registro de uma 

vivência, Otília discute o esquema da “formação” da arquitetura brasileira baseada nos 

depoimentos reunidos no compêndio de Costa. 

Expõe a argumentação de Lúcio de tratar a arquitetura moderna num país mal 

acabado como o Brasil apenas coerente se tratada como um projeto, uma vontade 

consciente de suplantar manifestações vanguardistas avulsas, cuja cristalização vem 

com o Revolução de 30. Ressalta a vantagem da arquitetura entrar no moderno após o 

“desrecalque localista” (Antonio Candido) dos modernistas dos anos 20, sendo 

portanto, “moderna sem ser modernista”. 

Acresce que um feito de tamanhas proporções permitiu que os assuntos 

específicos da arquitetura ganhassem publicidade e entrassem no debate cultural 

brasileiro, animado pelo impulso modernizador institucional. Pensar a arquitetura 

passou a ser uma maneira de refletir sobre os caminhos da formação nacional, ainda 

por acabar  

Lúcio Costa criou um arremate verossímil pelo qual nos certificamos da 

maioridade alcançada, a visão retrospectiva ordenadora de um passado até então 

constrangedor. Ao tradicionalizar o passado arquitetônico remoto, torna-se assim 
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possível recontar a história da arquitetura brasileira à luz do enxerto bem sucedido da 

Nova Construção. 

Otília discorda desse esquema, argumentando que a arquitetura brasileira 

moderna vem correndo desde o berço por uma pista inexistente, e que não haveria 

maneira de corrigir rumos simplesmente porque o “bom caminho” não existe, e que a 

prova disso seria sua própria consagração. 

Desde o início essa arquitetura sofreu restrições, especialmente dos 

estrangeiros. Tanto os estrangeiros quanto os brasileiros reconheciam o descompasso 

da absoluta falta de base material local exigida pela nova racionalidade construtiva, 

porém os estrangeiros o utilizavam para denunciar a infidelidade aos princípios e os 

brasileiros para valorizá-la como uma “vantagem” do atraso, que nos permitira liberar 

a invenção plástica dos constrangimentos utilitários. Para Otília, as duas partes estão 

equivocadas, pois o que estava ocorrendo aqui era a prova espetacular da falência 

mundial da ideologia arquitetônica moderna, transfigurada numa ideologia de 

segundo grau: a consagração das virtudes nacionais. 

A marca do subdesenvolvimento nesta marcha triunfal aparece justamente no 

retumbante acertos desta maioridade precoce. Como aplicar uma arquitetura baseada 

no progresso técnico num país arcaico e subdesenvolvido?  

O viés estético enaltecido como marca nacional expunha afinal à luz do dia o 

formalismo integral da arquitetura moderna – abstração mesma do espaço ordenado 

pelo capital. Sendo funcional e bonita de ver na franja colonial do sistema, onde por 

princípio não poderia jamais ter dado certo, a Nova Construção brasileira e sua 

enorme carga simbólica, muito mais institucional e monumental do que propriamente 

social, encarregou-se, ironicamente, ao triunfar na periferia, de por a nu as verdadeiras 

razões da arquitetura moderna. 

Na visão da autora, o triunfo da arquitetura brasileira levou o Movimento 

Moderno a confessar na periferia o que escamoteara no centro: que tudo poderia não 

passar de um jogo de formas. (Piñon teria razão? Seria a mesma interpretação, a 

partir de visões ideológicas distintas?) 
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E era justamente o desenvolvimento das técnicas construtivas que liberava o 

arquiteto para todo tipo de inventiva e virtuosismo no qual nos mostrávamos exímios. 

Lúcio Costa teria procurado persuadir a todos os interessados – inclusive a ele 

mesmo – que a explicação do milagre devia ser procurada na convergência da alma 

nacional, criando um auto-engano coletivo. 

O colapso da modernização brasileira por motivo da globalização do 

capitalismo causou uma desintegração geral decorrente desta nova situação de 

dependência e não poderia deixar de afetar pela raiz nosso já combalido pensamento 

arquitetônico, ferido de morte desde 1964. 

Tudo isso deixou a arquitetura brasileira totalmente vazia, sem assunto, mas 

com um dos patrimônio modernos mais preciosos do mundo. Mas o que fazer com 

este “arquivo morto”?: o capitalismo não tolera o vazio ideológico e encarregou-se de 

forjar, na ausência de referências sociais objetivas, identidades meramente simbólicas. 

O que fazer com nosso acervo? Decompô-lo em imagens reprodutíveis e lançá-

las no mercado. É preciso convencer o público de que essas imagens são, sobretudo 

nacionais, idiossincráticas, o que tornou nossa arquitetura moderna num regionalismo 

a mais. 

 

Citações / conceitos: 

Lúcio Costa 

Escola carioca 

Regionalismo/ identidade nacional 

Subdesenvolvimento 

Formalismo 
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Biografia  

Fontes: 

http://www.unisinos.br/ihu/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalh

e&id=4803  

http://www.opovo.com.br/opovo/colunas/eliogaspari/673086.html 

http://www.unisinos.br/ihu/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalh

e&id=4811 

Renato Janine Ribeiro (Araçatuba, SP, 1949-), filósofo brasileiro, Curso de 

Filosofia USP – FFLCH . Em 1968, inicia investigação sobre o pensamento de Thomas 

Hobbes (filósofo inglês do séculu XVII) sobre a cultura política nas “sociedades 

ocidentais dissidentes” (entre as quais inclui o Brasil e a América latina). Em seguida foi 

se aproximando da filosofia política e do debate politico brasileiro. Mestrado na 

Univerdidade de Paris – Sorbone, 1973. Doutorado na USP, 1976. Usa o conhecimento 

filosófico para refletir sobre a sociedade atual e seus antecedentes. Desde de 1975 é 

professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São 

Paulo – FFLCH, sendo que a partir de 1993, torna-se professor titular de Ética e 

Filosofia Política. 

Em 1978, publica seu mestrado “A Marca do Leviatã”, reeditado em  2003, em 

que procura ver quais são as brechas que existem dentro de um poder que pretende 

ser forte.  

A partir de1989, com o início autoritário do governo Fernando Collor, procurou 

explicar pela filosofia política as condições às condições de uma sociedade carente de 

democracia. Anos 1990: escreveu vários ensaios com convicção de que uma sociedade 

ocidental dissidente (como a brasileira), tendo em vista o pensamento hegemônico da 

política, que caracterizou como “norte-atlântico” (Europa e Estados Unidos).  Mérito 

Científico, 1998; Prêmio Jabuti, 2001; Ordem de Rio Branco, 2009; curador das edições 

iniciais do Café Filosófico da CPLF, exibido na TV Cultura, 2003 e 2004; de 2004 a 2008 

foi Diretor de Avaliação da Capes (órgão legalmente incumbido da avaliação e eventual 

fechamento dos programas de pós-graduação existentes no Brasil). 

 

http://www.unisinos.br/ihu/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=4803
http://www.unisinos.br/ihu/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=4803
http://www.opovo.com.br/opovo/colunas/eliogaspari/673086.html
http://www.unisinos.br/ihu/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=4811
http://www.unisinos.br/ihu/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalhe&id=4811
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Contato:  

Renato Janine Ribeiro – professor titular de Ética e Filosofia Política na USP  

São Paulo/SP. Tel. (11) 3031-2431 – rjanine@usp.br 

 

Livros (entre outros): 

A marca do Leviatã, 1978;  

A última razão dos reis - ensaios de filosofia e política, 1993;  

Ao leitor sem medo - Hobbes escrevendo contra o seu tempo, 1999;   

A etiqueta no antigo regime, 1999; 

A sociedade contra o social: o alto custo da vida pública no Brasil, 2000;  

Por uma nova política, 2004; Ética na política, 2006;  

É possível superarmos a cultura das transgressões? In Cultura das transgressões 

no Brasil.  

wikipedia.org/wiki/Renato_Janine_Ribeiro  

Revista Filosofia, n. 12, junho de 2000        

 

Leitura proposta: 

A sociedade contra o social: o alto custo da vida pública no Brasil. São Paulo, 

Companhia das Letras, primeira edição, quarta reimpressão, 2006. Copyright 2000.  

 

O livro se estrutura em: 

Abertura: O Brasil e a filosofia política (p.09); A sociedade contra o social (p.19); 

Grandeza e miséria do “politicamente correto” – A ação política como compensação 

pela história passada, Justiça e mau humor, A identidade pela dor; Iracema ou A 

fundação do Brasil (p.45); O real e seu imaginário ou O fim da esquerda iluminista 

mailto:rjanine@usp.br
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(p.45); Apêndice: a história que voltou ao real (p.89); Intermezzo variado (p.92) –  A 

histeria do gerúndio, Enternecer o futuro, Negar raízes; Uma política sem políticos: 

Collor e Senna (p.101); O Brasil pela novela (p.123); A vida social muito cara (p.145); Da 

política da corrupção (p. 162) – Somos todos corruptos, ou A insuficiência da 

antropologia, para explicar a corrupção, Corrupção e democracia, A corrupção como 

furto ou da privatização da coisa pública, Um problema: onde está a corrupção?: 

Entreato: corrupção e liberdade (p.191); as duas éticas ou a ação do possível (p.193); 

Bibliografia (p.223); e Índice remissivo (p.227).  

 

Destacam-se no livro os seguintes assuntos /questões:  

Filosofia política e filosofia; Visão brasileira sobre a filosofia; filosofia política e a 

ação, e o pontífice pensador; Imprescindível priorizar questões com as quais se tem 

compromisso forte; O contexto brasileiro; A filosofia, as humanidades e a ciência; 

Discutir as ideias em vários níveis; Onguinização; O caráter assistencial / clonagem; O 

passado; opressão; a covardia: rir dos fracos?; A avareza autoral; A ganância privada; A 

política e o alto custo do empenho pessoal; A sociedade e os grupos; Revolução, 

utopia, filosofias e políticas; A imagem nas notas e moedas brasileiras; Conflito, a 

ilusão; A história do Brasil que aprendemos, o medo do futuro; O sonho de fuga da 

realidade, do trabalho, o sonho irreal; Collor e Senna; O contrato, a fé e a razão; A rua, 

a praça, a moral; A decência e o alto custo do empenho pessoal; A política da 

corrupção; A Res Publica / a coisa pública, a ganância e sonho do sucesso rápido. 

 Filosofia política e filosofia – A filosofia política, raras vezes ao longo a história, 

esteve desligada da política. Dificilmente a filosofia política nascerá fora da política, ou 

pelo menos da atenção a ela (10).  

Visão brasileira sobre a filosofia – Não é o que imaginamos no Brasil, onde 

nutrimos uma visão meio empertigada da filosofia, afastada dos problemas de nosso 

dia-a-dia (09).  

A filosofia política e a ação e o pontífice pensador – Sem ação no horizonte não 

há filosofia política. Daí que não tenha cabimento nossa tendência, quase 
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subserviente, a imaginar que a filosofia só ocorre quando o pensador assume a cátedra 

e pontifica... a posição do pontífice convém mal à filosofia (10).  

A filosofia só tem sentido, pelo menos quando diz respeito à pergunta sobre a 

ação – e, portanto à ética e à política –, quando assume um tom crítico, sem submissão 

ou preconceito. Imprescindível priorizar questões com as quais se tem compromisso 

forte.  

É preciso explicitar o elo da filosofia política com o mundo da ação: com tudo 

que este possui de frágil, duvidoso, efêmero. ... ainda consumimos obras que vêm do 

mundo capitalista avançado, e que partem de um problema ou episódio de lá (que têm 

valor, porém é imprescindível considerar os contextos de origem e o nosso próprio).  

... continuamos achando que o universal pertence ao primeiro mundo, e que 

estamos confinados no particular. (Contexto / contexto brasileiro) (11). Em política, 

pelo menos – a filosofia terá sempre, que ser mais imaginativa que a ciência (mais 

ligada ao monitoramento da ação imediata). 

A filosofia, as humanidades e a ciência –  A filosofia não é ciência, assim como 

não o são essas outras formas de conhecimento que se chamam as artes e a literatura: 

em todas elas, age o sonho. (Filosofia/artes/literatura – nelas, tem ação o sonho) (12).  

A ciência apaga o passado.... já as humanidades, e entre elas a filosofia, têm 

uma história de longo percurso, que elas nunca renegam.... as humanidades não têm 

uma validade priorizada no presente... tudo o que nelas se produziu continua dotado 

de validade.... é uma história na qual os diversos tempos permanecem – embora isso 

não signifique que seja estática ou deva manter, com o passado, relações de 

reverência. (Tradição). (Ciência/ filosofia) (13). ...as humanidades jamais cindem 

(separam) o sujeito do objeto... portanto, possibilitam uma crítica profunda e séria da 

modernidade.  

O essencial é que a filosofia política imagina e sonha; é por aí que ela se 

distancia do imediato... e concebe novas potencialidades. Há algo de utópico na 

filosofia política. Não no sentido de síntese do impossível com o generoso, mas no 

sentido de tomar distância do usual para procurar o inusitado. Sonhar o novo: por que 

não? (14). ...um trabalho como este (livro) pretende ser uma via de mão dupla.... 
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almeja mostrar que os conceitos da filosofia política, como público, privado, 

representação. ... supõe que de uma sociedade diferente das usuais, daquelas que 

deram à modernidade o seu cânone, seja possível extrair provocações para a teoria, 

forçá-la a pensar o novo, dar algum tipo de salto.  

Uma discussão das questões da pólis, para ter cabimento numa sociedade de 

perfil ainda que incipientemente democrático, deve pressupor que os cidadãos não 

sejam apenas aqueles de quem se fala, mas também aqueles a quem se fala e, se 

possível, embora isso se mostre muito difícil, aqueles que falam (15).  

  Discussão de ideias em vários níveis –  ... o importante é discutir ideias... é na 

imprensa cotidiana que a matéria ética ou política será posta à prova... daí minha 

crença de que um texto possa mover-se em vários níveis, destinando-se tanto a um 

público mais culto quanto a um público mais amplo (16). A sociedade contra o social 

ou a sociedade privatizada. No Brasil...curiosa oposição entre os termos sociedade e 

social. Atualmente, no discurso dos governantes, dos publicistas ou no dos 

economistas: “sociedade” – o conjunto dos que detêm o poder econômico. O “social” 

– remete a uma política que procura minorar a miséria (discutir o conceito de HIS e o 

“alto padrão”). Assim, a sociedade é ativa: ela manda, sabe o que quer – e que 

funciona por si mesma, sem tutela do Estado (classes dominantes de Marx). Karl Marx 

(1818-1883) (19). Já o social tem, por melhor ocorrência no discurso político o lema 

“tudo pelo social”, que serviu ao presidente Sarney para enunciar a intenção de acudir 

aos pobres, por meio de ministérios e agências reduziriam a miséria absoluta... essa 

política nunca deixou de ser assistencial, paternalista – ao oposto do que se entende 

por cidadania... Assim se mede a distância que vai da sociedade ao social.... esfera do 

paliativo, da caridade (20). ... em sua atuação efetiva, os órgãos de Estado que se ligam 

à assistência ou à caridade aparecem como sendo nada sérios... corporativistas... 

corruptos. A economia é (tratada) como séria e moderna; o social, perdulário e 

arcaico. É o que justifica priorizar o socorro a um banco, sobre as necessidades sociais. 

O problema é que entre “a sociedade” e “o social” se trava uma luta sem tréguas, por 

que não, de classes. O social diz respeito ao carente, a sociedade, ao eficiente (21). O 

social é aquilo que não pode tornar-se sociedade. 

....porque aceitar tão facilmente que a voz coletiva seja a da economia? Por que 

aceitar que se exclua o mundo da política, com seu pressuposto democrático da 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

559 

 

igualdade?  E por que, na economia, supor que só tenha racionalidade para agir quem 

detém o capital? (22). Portanto, a convicção de que a sociedade é ativa enquanto 

economia, e passiva enquanto vida social. Remetem-se à carência, à passividade, 

assuntos importantes como a saúde, a educação, a habitação, o transporte coletivo. (O 

caráter assistencial). 

Mas que preço paga uma sociedade como a brasileira (usando aqui o termo 

sociedade num sentido amplo, menos incorreto) ao cindir-se assim entre o substantivo 

e o adjetivo, entre o essencial e o dispensável, entre ação e carência?  (arquitetura 

para ricos / arquitetura para pobres?) (23). ...vivemos uma espécie de esquizofrenia 

(24).  

Grandeza e miséria do “politicamente correto” – ... por ingênuo ou exagerado 

que seja o “politicamente correto”, se ele não chega aqui não é por seus defeitos, mas 

por suas qualidades (26). Onguinização – “Onguinização” da sociedade, isto é, 

substituição do conceito de sociedade civil pelo de entidades beneméritas que se 

voltam para a prática localizada do bem.... (29). Quantos preconceitos não rondam por 

aí, moldando a mente das crianças assim como moldam as nossas? (30). Os projetos 

devem ser de sociedades e não de grupos (31). Justiça e mau humor – quanto mais 

justo for um empenho político, mais o seu praticante se estaria incapacitando de lidar 

com as coisas como elas são e, sobretudo, com os humanos assim como são. A razão 

para tanto é que a vontade decidida de introduzir a justiça neste mundo seria 

tributária de um racionalismo radicalizado. De tanto usar a razão, perder-se-ia o jeito, 

a ginga com que se lida com o mundo (33). (não aceitar a situação vigente, mas ter a 

sabedoria para estabelecer diálogo e estratégias para a construção da mudança). 

Interpretação filosófica da esquerda e da direita . ... Marx critica o interpretar 

filosófico, por considerá-lo insuficiente. Marx contrastava a inação do filósofo 

tradicional, mesmo de esquerda, com a ação que viria de sua imersão nas lutas 

proletárias. Os vícios do interpretar (interpretação) são os mesmos usualmente 

atribuídos à retórica: numa palavra, a falta de compromisso com uma base sólida, que 

seja a verdade ou a ação legítima. É essa base instável, ou falta de base, que permite a 

proliferação sofística das palavras ou a vertigem de um interpretar sem âncora (35). 

“Todo poder tende à corrupção, e o poder absoluto corrompe absolutamente” (Lorde 

Acton, historiador e pensador liberal inglês do século XI) (37).  
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 (Ação do arquiteto / conceitos, valor, ética, política na ação do projeto e na 

ação da vida). 

Revolução, utopia, filosofias e políticas – ... às filosofias de melhor cepa 

correspondem políticas mais fracas e menos eficazes. Os britânicos serão bons na 

economia e na política, os europeus continentais na filosofia – sobretudo os alemães, 

de política e economia mais atrasadas (38). Revolução: se tiver êxito, esse será 

demorado, até porque um sem-fim de ajustes se fará necessário entre teoria e prática 

(37) .... revolução, filosofia e utopia têm forte vínculo entre si. Só uma teoria densa 

permite romper com a prática vigente – e o faz em nome de uma mudança radical e 

sistemática nas coisas do mundo, ou seja, de um projeto utópico...  

A teoria em excesso constitui delírio. A filosofia sem experiência não se 

distingue de uma forma de loucura. O bem superdimensionado produz o mal. Da razão 

(exagerada) se chega à loucura, não porque a primeira negue a si própria, mas porque 

se exacerbe (38)  

Conservadorismo, humor televisivo, o zombar dos fracos .... o conservadorismo 

está muito distante de ajudar a emancipação das pessoas. De todo modo, a associação 

entre humor, leveza e espontaneidade – opostos à justiça, à seriedade e ao mau 

humor – é mais que duvidosa. Nosso humor televisivo em boa medida se faz de 

imagens negativas, em especial da mulher, e do homossexual, apresentados ambos 

como “menos”, com um déficit em relação à razão, ao equilíbrio, à norma. Por que 

somente rir do fraco, não do forte?.... existe um riso subversivo, revolucionário, aquele 

ao que Umberto Eco (1932-) dedica “O nome da rosa”, aquele que Robespierre temia, 

em seus opositores. Por que não rir do poder, em vez de zombar da impotência? (39). 

A identidade pela dor . A sociedade e os grupos. A sociedade (não pose ser) pensada 

como um conjunto de grupos.... As reivindicações de grupos acentuam a 

homogeneidade de seus membros, até conceber que somente seja possível a relação 

social entre clones....... deformação do espaço público (41). (os grupos de políticos e 

relação com as tribos urbanas?).  

Numa sociedade complexa, uma demanda se mostra mais forte: a necessidade 

de se expressar através de uma linguagem que outros setores da sociedade entendam 
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e possam aceitar (dialogar). Quando atende a grupos ....convence quem está 

convencido, persuade os já conversos. (A questão da identidade exacerbada) (42).  

Identidade – Uma política só pode ser libertadora se ela for capaz, também de 

nos libertar da identidade. (Como a boa arquitetura vai além do programa e da 

identidade do cliente... e do arquiteto?). Identidades, para contribuírem em favor de 

uma vida democrática, precisam ser pelo menos um pouco fluídas, um tanto lábeis 

(instáveis, provisórias, mutáveis) – em suma, abrir-se a alguma perturbação (43). 

Opressão – Talvez a opressão seja varrida do mundo quando ninguém mais a 

levar a sério, quando dela todos rirem. Mas para isso é preciso ir além do 

paroquialismo, além da dor.  Não penso que a insistência em apenas uma dimensão da 

vida – e naquela que nos dói mais, como a do judeu que jamais esquece Auschwitz – 

ajude a construir uma experiência social que permita a novidade. 

Para inovar é preciso ir além do sofrimento (44).  O passado não pode 

bloquear o futuro (49).  

Buscar raízes é pluralizar a origem (com relação a José de Alencar). Para buscar 

as raízes, é preciso olhar crítico – valores a desenvolver e a reparar, novos horizontes / 

direcionamentos. O nativo sua submissão / enaltecimento e o colonizador (50). 

(Considerar os submissos de si próprios).  

 

A imagem nas notas e moedas – Uma das questões essenciais na doutrina 

econômica é a da moeda como representação, no caso, de riquezas .... mas também 

da nacionalidade (65). ...como a moeda atua no imaginário dos povos ....o caráter 

simbólico do real ( as imagens impressas nas cédulas – da realeza extinta e banida, 

heróis nacionais,  à rica fauna....e sempre Deus seja louvado.... (66). O cuidado para 

não se mitificar o passado (67). O passado não pode bloquear o futuro (49). Criação de 

uma nova moeda como solução de inflação / maior aceitação de mudanças de caráter 

econômico. (Aspecto mágico) (78). 

Conflito, a ilusão e Tiradentes –  O conflito não precisa estar enraizado de 

maneira simplista, mas sempre provirá (derivará) de interesses, desejos ou posições na 

sociedade... (80). ... parte dos problemas sociais passa a ser entendida de uma posição, 
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que em larga medida retoma a linguagem ilustrada, como resultando de erros, de 

meros erros. Ilusão, engano, má informação, preconceito (preconceito com relação à 

educação recebida, por exemplo), e não no racial do termo – passam a servir de 

elementos estratégicos para explicar o que acontece de negativo na sociedade.  

Um enorme leque de condutas passa a ser apresentado como irracional e, 

portanto fruto de erro, em face do qual outras posturas são as únicas racionais (81). 

..imagens das novas moedas... desde as oportunidades perdidas ao começo de tudo / 

natureza virgem (87). Assim, à luz do nome e das imagens da nova moeda, mas 

também dos discursos de crítica à inflação, é compreensível que mais uma vez se 

embarque no sonho da natureza redentora, à qual se sacrifica a dolorosa – porém 

necessária – consciência de uma história pesada, quase pesadelo. O real assim 

concebido, é sonho: o sonho de que possamos nos desfazer do passado, simplesmente 

relegando-o à esfera da fantasia e do erro ou errância, e apostando, como 

fundamento, na natureza prévia ao civilizado (88).  

... por que os brasileiros puderam sonhar dessa maneira...? histórias de 

sucesso? (89).  

O que impressiona, porém, é tratar-se de uma história de má qualidade, banal 

e institucional, ao modo dos piores manuais escolares. No governo de um sociólogo, a 

leitura da história proposta nas moedas ignorou por completo o que mostraram as 

ciências humanas – e a própria pesquisa histórica – em nosso tempo. Isso se liga a uma 

ideia de identidade nacional, poder-se-ia dizer que, se a Copa do Mundo é a pátria das 

chuteiras, e o hino é a pátria com a mão no coração, as moedas marcam a 

nacionalidade no dia-a-dia, no troco do ônibus (ninguém percebe isso?) (90).  

A ênfase não está na nação, mas no Estado. Sua preocupação não é com o 

povo, mas com o território. Conta a soberania nacional, não a soberania popular.... 

Tiradentes é o excesso, a sobra popular na festa que celebra o Poder. Ele é o único 

herói popular, o único que se deu realmente mal (mártir) (91).  

A histeria do gerúndio – o futuro, pelo menos como tempo verbal, está 

invadido pelo presente contínuo...uma presença intensificada. Forma o presente da 

presença.... aquele em que a ação está “mesmo” sendo praticada, em que as coisas de 

fato ocorrem.  
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Será que, ao jogarem uma overdose de presente e presença no futuro, nossos 

falantes não estão compensando um medo do vazio? (92). Inflacionar nossas ações é 

típico do que eu chamaria de uma história brasileira, que compensa num excesso 

imaginário aquilo que falta em nossa história (93).  

Enternecer o futuro – dificuldade de lidar com o tempo  

A história que aprendemos – Talvez sintamos, hoje, dificuldade em lidar com o 

tempo.  

Os tempos verbais são como construímos nossa apreensão do passado, do 

presente e do futuro. Existe coisa mais insossa do que a história que aprendemos?  

A nossa história é toda ela construída de heteronomia (vinda pronta de fora): 

colônia, escravidão, ditaduras. Certamente é por isso que a figura do herói se esvaiu 

tanto, nos últimos anos, perdendo a capacidade de seduzir ou mesmo de persuadir 

quem lê o País.  

 A nossa relação com a nossa história equivocada e a incerteza de nosso futuro. 

(A história sincera / processo do profissional arquiteto) (95).  

O esvaziamento da história escolar e oficial confessa a perfeita medida de sua 

falsidade – da dificuldade de expor uma história triunfante, quando todos sabem que o 

presente do Brasil não é uma história nem de sucesso, nem de justiça, nem esse deve 

ter sido seu passado. A história brasileira é em boa parte lavrada no horror (opressão e 

injustiça).  

... não será por silenciar, por omitir o acerto de contas que nunca fizemos com 

o passado, que temos tanta dificuldade em construir o futuro? (96). 

 Negar dívidas, negar raízes  

Essa difícil relação com o passado, gera uma exacerbação do presente.... 

eventualmente produz uma orfandade de fancaria (sério, honesto, mesmo que seja 

grosseiro) – e de pouca duração – com respeito a algum político ou figura admirada, 

aparece com muita clareza na dificuldade de se reconhecer alguma dívida. 
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Jamais ajustamos contas com: a escravidão, com a colônia, com a iniquidade. 

Talvez por isso, vivemos a ilusão do eterno recomeço. (Talvez por isso, tenha sido 

possível brincar de realidade com uma nova moeda....). (O profissional arquiteto que 

não se envolve com a nossa realidade / contexto, com o contexto “público”, incluindo 

os espaços públicos / coletivos). Daí também nossa dificuldade em reconhecer raízes. 

Isso tenho presenciado no trabalho acadêmico.  

Trabalhos acadêmicos – Quantos trabalhos já li, que são avarentos o mais que 

podem na confissão de uma leitura, de uma dívida que seja. Citamos pouco, uns aos 

outros. Fingimos nos relacionar diretamente com o objeto, numa epistemologia 

ingênua em que o objeto, a coisa mesma, estaria sendo visado sem a mediação dos 

outros que escreveram, das leituras que fizemos, de décadas, séculos ou milênios de 

comentadores. 

 (Avareza com relação às fontes de informação / vaidade e a falta de coragem 

de se mostrar / camuflagem pouco ética. Avareza autoral).  

Para nos socializarmos, precisaríamos abrir mão dessa fantasia de uma relação 

direta e privilegiada com o texto em si mesmo, e reconhecer que só temos acesso a ele 

pela mediação de nossa cultura, pela transmissão que a nós chegou vinda dos outros, 

mesmo daqueles com quem competimos – porque este individualismo que 

supostamente valida uma leitura certa, a única certa, a nossa, é altamente competitivo 

(no mau sentido) .... é preciso que nos socializemos (97).  

Competição e desprezo – ... nas camadas universitárias se compete pelo 

prestígio, nas classes ricas, se despreza e desconsidera o outro, nas classes populares, 

se busca a salvação da alma.  

O sonho de fuga da realidade, do trabalho –  ... o sonho de um acesso direto, 

imediato... o sonho lotérico, a vitória súbita... como se o esforço não tivesse nada a ver 

com o resultado... a dificuldade brasileira em lidar com o trabalho, com a demora, 

dilação (adiamento), frustração, em suma, com o tempo; ou ainda, com o outro, com o 

social; o que pode ser novo nesta observação é a dificuldade de articular o social.  

(A trajetória ética X sucesso / dinheiro / prestígio – também na arquitetura) 

(99).  
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... o que realmente conta – o sucesso, o dinheiro, a salvação .... fica, então, 

muito complicado lidarmos com esse mundo das meras aparências, dos apenas 

fenômenos....  

lidar com o outro é tratar com quem nunca conhecemos em seu íntimo, mas 

somente pela mostra externa; eis o que frustra, quando se tem o anseio do absoluto; e 

este é o desafio para quem mora em nosso mundo – saber que só criamos relações, só 

respeitamos o outro, quando aprendemos a conviver, isto é, a viver no relativo.  

(Conhecer intimamente e respeitar o outro qualquer, incluindo o cliente) (100).  

Uma política sem políticos: Collor e Senna  

A palavra público na modernidade – Na modernidade, é preciso distinguir na 

palavra público dois sentidos principais: - a) aquilo que se opõe a privado, e se faz 

sinônimo do bem comum. Isso não quer dizer estatal: pode haver uma esfera pública 

que não pertença ao Estado (o coletivo), por exemplo a de uma associação ou 

entidade que não tenha por finalidade apenas o bem de seus donos (o chamado 

terceiro setor) (ou coletivo).... (101). Coletivo é um dos caminhos mais ricos para a 

invenção democrática, hoje que, simultaneamente à ruína dos principais Estados 

Comunistas, se esgotou a identificação do público com o estatal. - b) o que se opõe a 

palco, tendo assim por sinônimo a plateia. No sentido teatral, o público vale menos 

que o palco (102).  

A política moderna se entende, em boa parte, pelo conflito dessas duas ideias 

de público.  

Modernidade – desenvolveu uma esfera pública, na qual a opinião e o voto 

decidem as questões de interesse geral, que saem da competência do rei – agora 

convertido numa figura privada que se apossou indevidamente da dimensão pública.  

Monarquia – os truques da monarquia, o rei controla e vale mais que público. 

Os truques da etiqueta real visavam, justamente, a impressionar mentes, a calar 

dissidência, a fazer que num povo como o francês um traço psicológico – o medo do 

ridículo – silenciasse outro, o espírito crítico..... regular o seu juízo pelas aparências 

que veem. Essa preeminência (superioridade) do governante é a razão da etiqueta, 

que a manifesta na minúcia dos gestos. (A etiqueta, a aparência e a arquitetura de 
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grife) (103). ... essas tecnologias de controle da sociedade pelo bom jogo das 

aparências continuam fortes, hoje (104). A adoração do príncipe. Quanto mais se 

teatralizar a política – quanto mais os cidadãos forem reduzidos a público, a 

espectadores das decisões políticas – menor será o caráter público das políticas 

adotadas, menor seu compromisso com o bem comum, com a res publica que dá 

nome ao regime republicano (105).  

O republicano, o público e o publicitário – Collor  

... quanto mais o governante concorrer para sua popularidade, menos será 

republicano, e maior o risco correremos de que, esquecendo o público pelo 

publicitário, ele se aproprie da coisa comum para fins privados. É republicano o regime 

que não somente visa ao bem comum – por quaisquer meios que sejam, inclusive os 

autoritários – mas também e sobretudo escolhe, nessa direção, meios republicanos, 

que estão ligados á igualdade, à liberdade, à fraternidade. Por isso a transparência se 

torna uma virtude republicana....   

Será a partir da ideia de que não só os fins, mas também os meios, são 

relevantes no autogoverno dos humanos, que uma diferença nítida oporá as 

monarquias e as repúblicas, em especial no século XIX e em começo do XX (106).  

Collor como o príncipe esportista  

 (A transparência / sinceridade do projeto arquitetônico; não projeto da 

imagem enganosa). O essencial, porém, é que, insinuando-se quer deus quer animal, o 

governante perca a esfera propriamente humana e política (107). ...energia confundida 

com a mera força ou saúde física. (Collor=Indiana Jones) (109). Não haverá risco 

extraordinário na excessiva teatralização do poder?  

O caráter espetacular das decisões – ... as dificuldades das classes burguesas 

em definir projetos para o Brasil enfrentar a inflação, seus problemas sociais e suas 

dificuldades no mercado mundial, levava-as a apoiar, com maior ou menor 

entusiasmo, um aventureiro a quem pouco conheciam. Devendo a vitória eleitoral ao 

uso moralista de denúncias duvidosas contra seu adversário, Collor escancarou seus 

flancos para o momento em que a imprensa e a opinião pública começassem acusá-lo 

de crimes (mais graves), que foram sendo comprovados.... como no pensamento 
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político moderno ninguém é sem pecado.... (110). ... os problemas do País e a vida 

sexual de seus políticos (111). Dona Leda, a telenovela e a importância da preservação 

do nome da família (114). ... uma mostra da fragilidade de nossa dimensão pública, 

expressa no fato de que vinha a público, para deter a lavagem de roupa suja, a figura 

que tradicionalmente exprime a força da vida privada, a mulher que deu à luz.  

A necessidade de se redefinir o que é público e o que é privado, entre nós e 

constituir um espaço da discussão política...  isso ocorrerá à medida que se redefinirem 

o que é público e o que é privado, o que exige repensar o estatuto, um por um, de 

inúmeros territórios da vida ética.  Haverá que repensar o lugar da sexualidade, o dos 

vários poderes, e até o do amor, nesse redesenhar as fronteiras entre o que tem de ser 

preservado pessoal, a todo custo e com todo o direito, e o que precisa ser exposto e 

debatido por todos a quem interessa (115).  

Airton Senna – Já vimos que público tanto pode se referir à natureza da coisa 

comum quanto à posição passiva dos espectadores. Será preciso ainda ver ainda 

outros sentidos.... Se no caso de Collor tivemos a discussão entre público e privado 

num registro mais tradicional, contrapondo-se à definição de um espaço político e sua 

apropriação patrimonialista, com o luto nacional por Ayrton Senna veio à luz a 

possibilidade de outra discussão – a de como um particular carreia, para si, emoções 

que lamentam não conseguir ser públicas (116). ...Senna aparecia como modelo 

positivo, e os políticos como padrão negativo, do exercício efetivo do poder. A 

dedicação ao trabalho e seriedade, apareciam como qualidades que os homens 

públicos deveriam ter, e não têm. Aqueles que dizem que trabalham (117).  

Heróis perdem batalhas ou, se as ganham, é à custa da própria vida. Sua 

grandeza está em trocarem o bem pessoal pelo coletivo. .... a televisão constituiu 

como heróis uma penca de personagens de histórias em quadrinhos que sempre 

vencem.... não há derrota, não há perda do lado do bem (120). A dificuldade do 

projetar, as várias possibilidades e respectivas tentativas; os erros, a reflexão, as 

retomadas.  

A experiência da perda – lidamos mal com a frustração, lidar mal não que dizer 

sofrer. É não aprender com experiência da perda. Deus é brasileiro ou o país 
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abençoado por natureza........ nenhum poder existe sem algum consentimento do 

dominado (Leviatã de Thomas Hobbes) (121). 

(A positiva experiência da perda. Na arquitetura, o objeto construído 

representando o que sobrou de uma ideia). 

Será o caso, assim, de assinalar a dificuldade da sociedade brasileira em lidar 

com a potestas (poder), com o mundo dos homens, seu desejo desesperado de trocá-

lo pelo mundo, mais fácil, das coisas? (122).  

O Brasil pela novela  

Mas o governo Collor não foi só novela. A partir de certo momento, o registro 

exaltado foi cedendo lugar a uma fala mais sensata, racional, equilibrada. ... 

combatendo a novela, veio todo um trabalho de prosa. Era prosa a paciente 

investigação de jornalistas e opositores, procurando desmontar uma rede de 

corrupção (125). Um dos melhores momentos de nossa imprensa foi esse trabalho de 

jornalismo investigatório, que desmontou o imaginário e o ilusionismo do presidente 

(126). A novela, a ilusão regeneram a cidade sem tocar na política (130).  

O importante é, certamente, lidar com o social, combater a desigualdade e a 

injustiça. O inquietante é então esse juízo terrível sobre o país: a sociedade se 

regenera, a política continua perversa. O prefeito cassado por crimes quer voltar ao 

poder.... o próprio personagem que alegoriza Lula, o lixeiro Fabrício, acaba aceitando 

ser cooptado, em situação subalterna (vice-prefeitura), pelo esquema dominante. Não 

será esse um auto-retrato que a cultura de massas esboça em nosso país? A sociedade, 

movida pela empresa e pela complexidade de relações sociais ricas e positivas – de 

amizade, vizinhança, fé –, vê-se capaz de enfrentar suas falhas.... sempre o sonho do 

ganho fácil e sem trabalho.  

  O capital correto e o abusivo – o capital só detém valor moral, só é validado 

quando pode apresentar-se como trabalho congelado, como dedicação e empenho 

que se perpetuam. (O capital correto e o abusivo; o que provém do trabalho e o que 

provém da corrupção política) (131).  

A palavra e o contrato, a fé e a e a razão – Um contrato é um ato de fé. 

Tendemos geralmente a reduzir a fé à crença numa divindade... a fé é a crença no 
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outro, seja ele Deus ou um alguém qualquer. Fé e razão podem não ser antagônicas, e 

podem até mesmo coincidir naquilo que mostram, provam ou fundam – mas a fé é 

essencialmente uma dispensa da razão. Se a razão provar tudo em que devo acreditar, 

a rigor já não estarei acreditando. Estarei sabendo.... a confiança no consanguíneo 

exprime um mais que a fé, uma certeza (cuidado, nem sempre) (132). Na modernidade 

o contato foi substituído pelo contrato. O que havia de espontâneo, físico, confuso no 

primeiro, foi convertido nas formas racionais, elaboradas, precisas do segundo (165). 

Mas essa mudança não liquidou a base afetiva do estar junto com o outro. O erro da 

maior parte dos teóricos modernos da política está em formatar uma sociedade ou um 

Estado, e não perguntar por que as pessoas ficam neles, por que obedecem as suas 

ordens, por que convivem umas com as outras. O Estado desenvolvido funciona quase 

por inércia, no jogo dessa transcrição do egoísmo individual em bem público (166). 

A ineficiência do serviço público e a prepotência dos ricos –  aparecem, mais 

que tudo, como corrupção. Contra elas, a honestidade se faz força. Mas, justamente 

porque a perspectiva é moralista, fica impossível ir além de uma esquizofrênica 

regeneração da sociedade – esquizofrênica porque dividida entre o real e o utópico, o 

verossímil e o sonho, a indecência e o trabalho, os políticos e o povo (136). 

A questão dos valores e a clonagem – ... quando pagamos um seguro-saúde, 

usando um sistema de saúde paralelo ao oficial, para o qual contribuímos 

compulsoriamente mas que tememos, por ser péssimo; ou quando pomos nossas 

crianças em uma escola particular;ou quando, voluntários, participamos de uma 

organização empenhada em resgatar parte da dívida social. Tudo isso se faz à margem 

da atividade oficial, ao lado de um poder de Estado em que não acreditamos, mas que 

não temos poder de destituir ou substituir. O custo disso é enorme. (Custo social). 

Para cada espaço do Estado, é preciso constituir um replicante que de fato funcione 

(clone).... São réplicas bem-sucedidas daquilo que em nossa vida política resultou em 

desastre. Entre nós é grande o desejo de punir, isso não quer dizer que se punam os 

crimes. (dificilmente, entretanto ocorre a autopunição).  

É por isso que tudo vira moral, nada chegando à política.  

.... uma qualidade altamente positiva de nossa sociedade, que é sua preferência  
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pela pessoa, pelo ser humano, mais que pela instituição. Pela clonagem .... o 

custo é enorme. Mantemos dois países! O institucional e o paralelo. Mantemos vidas 

paralelas. Esgotando-nos. Mas não haverá, aqui, outra coisa que não um fracasso? 

(138).  

A vingança e a justiça – O desejo de vingança é um anseio de desfazer o que 

aconteceu de mau, e de retornar a um passado miticamente bom.... já a busca da 

justiça está voltada para o futuro.... não há justiça sem o esquecimento. Esquecimento 

quer dizer também anistia (139). Para haver justiça – no futuro – é preciso perdoar o 

passado.... justiça jamais é a simples retribuição exata do que aconteceu 

(compreensão, interpretação, entendimento, ponderação).  

mas o perdão estritamente pessoal não consegue montar uma dimensão social 

(140). 

A rua, a praça – ... o mundo moderno nasce da substituição das virtudes pelos 

interesses. A rua é um lugar de passagem, em que a permanência ocorre por exceção; 

já a praça é um lugar de reunião, e, mais que isso, de decisão (ágora). Substituir a 

praça pela rua é renunciar ao lugar público como espaço de decisão, e convertê-lo em 

território de sociabilidades mais fugazes – em logradouro público (circulação 

pública).... a ágora está indo embora... (141).  

O egoísmo já não é óbice (impedimento), porém ingrediente para o bem 

comum – desde que haja as vias que permitam essa transmutação do mal em bem, da 

ganância individual em vantagem social.  

O bem social dificilmente poderá resultar de outra coisa que não do bem 

individual. A lógica da transformação de mal em bem nos escapa (142). O bem tornou-

se dispensável, mas com ele se foi o amor. Uma vida social construída por vícios 

atenuados só exige pouco de quem se contenta com pouco: de quem tem por primeira 

frase “ajude-me” e não “me ame”, de quem quer bens e não o bem, propriedade e não 

afeto (143).  

Uma vida social muito cara 

A moral – Uma grande equação inaugura a modernidade, desde o século XVI, 

pelo menos: a ação política deixa de medir-se segundo a moral, passando a manter 
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com esta última, relações complexas e mesmo contraditórias (146). A preferência está 

em seguir a moral (sempre que possível); mas fica patente que, em caso de 

necessidade, fazer-se mau não é desaconselhado, nem desonroso.... (a questão do 

caráter, tendo em vista os resultados) (147). ... o que faz Maquiavel é excluir a primazia 

da moral; é recusar que os atos para os quais não há padrão ou medida prévios (como 

são os dos príncipes e de todos aqueles que, neste mundo, não têm um legislador a 

eles superior) sejam utilizados para medir a qualidade ética da pessoa que os pratica; é 

entender que a moral, por si só, não anuncia nada quanto ao bom sucesso das ações 

sem medida ou padrão. E isso porque esvazia o ser do seu príncipe: porque entende 

que só há ação livre, criativa, inovadora, quando a temática do ser é substituída pela 

do parecer (148). Com a modernidade a moral terminará por se revelar custosa, 

onerosa. Mas antes disso, enquanto a modernidade em política apenas nasce (com 

Maquiavel), a ênfase estará em mostrar a moral como malsucedida, ineficaz: segui-la é 

o melhor meio de um governante arruinar o Estado (150). É impossível os homens se 

pautarem por ela de modo sistemático.No limite, Maquiavel poderia acreditar que 

alguém seguisse sistematicamente a moral em matéria política: o único problema é 

que fracassaria, também de modo sistemático e necessário. E seus sucessores, no 

limite, poderiam afirmar os bons resultados de uma política baseada na moral; mas o 

que farão será negar a viabilidade de seguir essa última, por demasiado onerosa.Já o 

trabalho positivo de Thomas Hobbes (1588-1679), Espinosa ou Spinoza (1632-1677) e 

Bernard Mandeville (1679-1733), consiste em tornar barata a vida pública, em 

desonerar a vida social (151). Mandeville a ilustrar sua tese dos “vícios privados, 

benefícios públicos” recorre ao exemplo da ganância privada que, ao se generalizar, 

resulta em livre concorrência – que é uma vantagem para a sociedade – como ele 

explica na Fábula das abelhas. Em suma, aquilo que a olhos cristãos passa por mal 

pode ser a condição para ter-se o bem neste mundo. (152). .. o melhor dos 

mecanismos é o que torna o bom sucesso da vida social independente da moral – (a 

prostituição / marinheiros, vício e pecado em Amsterdã / virtude de matronas e 

donzelas). Só haverá vida política, modernamente, se ela se libertar da moralidade. A 

genialidade moderna está, assim, em fazer a vida política existir mais ou menos 

independente de nosso querer (153).  
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Conexão entre interesse privado e benefício público, decência – muitas vezes, 

quase sempre essa conexão não se dá entre nós. O que temos, aqui, é a virtude 

privada e o vício público.  Dentre muitos, o caso Rubens Ricupero (1937-), em 1994 

bastidores do governo são expostos despercebidamente pelo então ministro. 

A modernidade capitalista não requer do indivíduo, que ele tenha decência, 

para que a vida social funcione. ... os ideais exacerbados passam, em nosso tempo, a 

gerar o contrário do que eles pretenderiam (Mao Tse Tung – 1893-1976) (154). ... 

podemos estar tão concentrados no próprio umbigo, ou seja, no interesse particular, 

que o bem público deixe de ter seus cultores. 

Mercado – A invenção da modernidade está em produzir o coletivo sem que 

cada ator precise tê-lo em mente. O social, o mundo comum a todos, nasceria a 

despeito de nossas intenções. Tal jogo pode chamar-se mercado (é a ele que se aplica 

o termo “mão invisível” ). Seu feito essencial é dispensar cada um de nós do 

extraordinário fardo que, na cristandade medieval ou na militância moderna de 

esquerda, exige, para haver sociedade, um enorme empenho pessoal. (O alto custo do 

empenho pessoal) (155).  

Decência pessoal, moral, o bem e o mal – mas continua presente uma 

valorização de algo vagamente chamado de decência pessoal. E o problema se torna 

agudo quando, de alguém cuja ética individual não se contesta, percebe-se uma 

conduta política menos virtuosa; ou quando a ação bem-intencionada resulta, 

socialmente, um desastre. ...a moral é sempre cara.  

Por várias maneiras, assim, se esquiva ou se perde de vista o que é 

propriamente político, constantemente reduzido ao que ele não é – seja a moral 

individual, seja a salvação. Antes de mais nada, isso ocorre porque, para cada grande 

problema, somente se concebe uma única solução.Nossa política está 

sobredeterminada pelo espiritual, e mais especificamente por um espiritual em 

particular, o da salvação – e isso vicia o jogo democrático ou mesmo político. Perde-se 

a dimensão humana (156). Se a política é o modo pelo qual nem anjos nem animais se 

relacionam e conseguem escolher, nós oscilamos entre a perfeição almejada da 

primeira ordem dos seres criados e a degradação receada do mundo bestial. Esta é 

outra maneira, aliás, de dizer a nossa ciclotimia (mudança alternada entre depressão e 
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excitação; bipolaridade). Nem Maquiavel nem Mandeville defenderam, jamais, uma 

completa indiferença de político à moral: o mal continua sendo, para ambos, mal. Mas 

perde o caráter absoluto, passa a ser mensurável, questão de quantidade, não mais de 

qualidade. O que importa é identificar o bem que produz mal e mal que produz bem. 

Não mais os opostos: fiel / herege; associado / adversário (157). ... a dificuldade 

brasileira em viver a república (os exageros de posicionamentos a favor e contra algo 

ou alguém).  Sempre que se pode, foge-se dessa dimensão, na qual o país é um terrível 

fracasso, e celebra-se o mundo tranquilizante do lar ou do indivíduo. Os brasileiros 

assim se concebem como tendo enormes qualidades como indivíduos, e tremendos 

defeitos como cidadãos ou governantes. Os atos pouco decentes em matéria política 

contam pouco, porque se concorda que nessa área nada será decente. O que valida 

um homem, e sua práxis, é a decência da vida privada (159). Não temos aquela ponte 

que faz o social emergir, como seu produto, das reações interindividuais, aquela ponte 

que faz as vantagens públicas brotarem dos vícios privados. Com isso, perdida a base 

pouco ética do social, sistematicamente o remetemos a um fundamento mais ou 

menos sagrado (o recorrente “salvacionismo” em nossa política). Mas esse solo santo 

contrasta de forma brutal com a empiria aviltada, com a lama do cotidiano, e por isso 

não permite estabelecer mediações entre um e outro. ... a proposta de colocar ética na 

política muitas vezes serve para ocultar manipulações, mais que para produzir uma 

vida social decente (160). Hipostasiamos (fazemos ficção de nossa suposta realidade) 

a intimidade, intensificamos o presente, multiplicamos o igual por si mesmo, 

refugiamo-nos na clonagem. ... enquanto não conseguirmos um caminho que seja 

novo, para articular o pessoal com o social, o privado com o público, o interesse com a 

política, estaremos presos a um movimento pendular, entre vícios e virtudes, 

pessimismo e otimismo, desalento e ilusão (161).  

Da (sobre a) política da corrupção – Somos todos corruptos? (ou A insuficiência 

da antropologia para explicar a corrupção). Cresce em nossa sociedade uma tendência 

a considerar a corrupção como um traço cultural que faz, de todos, seus cúmplices. 

A identidade nacional passaria pela corrupção generalizada (162). A mídia 

insistiu na ideia de que não há corrupção sem uma cultura de corrupção. A corrupção 

só prospera por ter o endosso, ainda que tácito, de quem está à sua volta – de todos 

que a consideram legítimo, aceitável ou compreensível estar à margem da lei. ... a 
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antropologia mostra como as vivências se organizam em sistema, de modo a gerar – 

ou reiterar – atitudes, atos e mesmo instituições. Uma sociedade na qual grasse (se 

alastre) a corrupção, dificilmente consegue conservá-la à sua margem. Ela tende a 

corroer todas as relações sociais..... Afeta tanto a sociedade quanto o Estado. Não 

somente os políticos ... a corrupção não poupa quem está fora do poder formal (163) . 

Exige-se uma cidadania mais ativa, uma responsabilização de todos, uma postura ativa 

em relação aos poderes, que deixam de ser vistos como externos a quem, por seu voto 

ou inação, os constitui.A  res publica resulta da ação coletiva e não como resultado de 

uma autoridade ante a qual os cidadãos se reduziriam a meros súditos, passivos (164). 

Discutir a corrupção é tema de uma antropologia política: aqui estamos na charneira 

(eixo) em que os costumes e a política se exigem um do outro (165). Costumes são o 

princípio de funcionamento de um governo. São eles que produzem a obediência, a 

recepção simpática às ordens que de cima emanam. Sem eles, as instituições, as 

estruturas de poder dão em nada.  

Não há poder que funcione sem um aval daqueles que a ele obedecem (167). 

Corrupção e democracia –   

... o fundamental é que a república moderna somente se torna possível ao 

descartar o princípio que regia a antiga.  A este princípio, Montesquieu chamava 

virtude, por ele entendendo algo próximo de abnegação: a capacidade de fazer o bem 

comum passar à frente dos interesses privados (que ele mesmo achava contra a 

natureza humana). 

Quando a república moderna se constitui, seus fundamentos sabem que ela 

não pode retomar o antigo princípio da virtude...A modernidade somente admite uma 

vida cívica que seja de baixo custo. Deseja liberdade, igualdade, eleições – mas não 

pode pagar o preço da virtude. Assim, se tivermos uma república, será com outro 

princípio, com um outro engate afetivo (168). 

O princípio monárquico – Se nos dispusermos a pagar um preço alto, 

estaríamos capacitados para a república. Mas, como nossa sociedade não que arcar 

com o alto custo da cidadania – que se chama virtude, abnegação –, a única saída que 

nos resta é o princípio monárquico: algo que seja errado do ponto de vista filosófico, 

mas funcione, na prática, limitando o poder de quem manda.  
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.... a honra se esvaziou porque o dinheiro tomou a sua dianteira (170). O 

princípio monárquico está – mais que na honra – na ideia de um erro teórico e moral 

que dá certo na prática. Pois é a partir dele que se constrói toda a vida social e pública 

da modernidade.  

A concorrência capitalista – está do lado desse erro moral, ou dessa moral 

minimizada: não consiste ela no empenho em maximizar os ganhos, em intensificar o 

eu, em desativar – na medida do possível – o outro? (171). Assim, se a democracia 

cobra muito de nós (pede que superemos pela virtude nossa natureza, egoísta, 

parcial), o risco nela é que a corrupção inscreva o despotismo, isto é, a morte da coisa 

pública, em seu seio.  

A corrupção é o que mata a república... (173). Qual seria a maior corrupção da 

nossa democracia ou da nossa ditadura? (corrupção escondida pela censura – grandes 

obras). 

Na ditadura moderna, como no despotismo antigo, a corrupção é da alma do 

negócio.  

A pólis, ou a civitas, assim se constituía ao arrepio dos interesses e desejos 

privados, assegurando a primazia do bem comum, da pátria, da coisa coletiva 

(desconsiderando-se os excluídos: escravos etc.). Não é o que sucede com a república 

moderna: essa não funciona reprimindo os interesses, e sim realizando-os, ainda que 

de forma indireta (174). 

A corrupção só se constitui problema para os Estados democráticos. .... a 

república moderna, exigindo pouco de nós, tolera mais em seu seio uma corrupção 

que, contudo, continua sendo seu veneno específico (175). 

Corrupção como furto ou Da privatização da coisa pública – ... a democracia é, 

dos regimes políticos, o que mais exige dos cidadãos. Somente nela, as mesmas 

pessoas que obedecem mandam. Somente nela, não se legisla basicamente para os 

outros, mas para todos, isto é, para si mesmo e para os outros. Isso requer um grau de 

autodisciplina desnecessário a outros regimes. É esse o sentido de virtude. Mas o que 

dela resta quando seu elevado teor de exigência foi substituído pelo laxismo, pela 

fadiga, descaso e indiferença? (176). O crime contra o bem comum não é entendido 
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como diferente, qualitativamente, daquele que atenta contra o bem particular. A 

corrupção acaba identificada a uma desonestidade qualquer.A noção atual de 

corrupção procede da assimilação da coisa pública à particular. Reduz-se a furto. 

(177).  

Sociedade medida pela economia – O bem comum não é apenas um bem, no 

sentido usual – e restrito – que o capitalismo atribui a esse termo. Ele é bem num 

sentido, também e, sobretudo moral, ético: não apenas uma propriedade, mas algo 

positivo, que se contrapõe ao que é visto como mal ou, pelo menos, como mau. Por 

isso, se é bom ter, como bem comum a coisa pública, então o investimento nela não é 

apenas econômico (Custo benefício) (178).  

Torna-se necessário não pensar a sociedade pelo primado da economia. A vida 

social é mais que a econômica. Vencer a corrupção não é simplesmente assegurar o 

bom trato do dinheiro público: é garantir o respeito ao outro. A corrupção não se 

resolve com uma boa polícia fiscal (179). Furto do patrimônio – enquanto erário 

(fazenda) – público se engata com alguns indivíduos, pensados como contribuintes ou 

sonegadores, e não como cidadãos. Qualquer estudo teórico da corrupção, ou 

qualquer medida prática contra ela, exige vê-la nos costumes, politizados, da 

sociedade (180).  

Um problema: onde está a corrupção? – A expansão da vida privada. O modelo 

de uma solução educativa para o desgaste da coisa pública, não basta. A modernidade 

inscreve o direito à diferença no cerne do poder político: o conflito é aceito como 

norma. O certo seria a harmonia (181). Nossa vida social barateada tem a enorme 

vantagem de permitir que a diferença se manifeste (182). Os tempos modernos não 

baratearam a vida social, cívica, política: o que eles fizeram foi privatizar o que a vida 

tem de relevante, seja nas horas de trabalho, seja nas de vida íntima, caseira e 

amorosa. O contato com o outro, sempre que este não reparte nossa intimidade ou o 

afeto mais próximo, foi se tornando tão caro que, se não houvesse os meios de 

barateá-lo, a coletividade sucumbiria. O barateamento da vida social não quer dizer 

que ela hoje seja mais fácil. Talvez comparando a sociedade moderna com as outras, 

seu custo tenha se tornado quase intolerável, caríssimo. Investimos pouquíssimo na 

sociedade. Participamos o mínimo possível. Fugimos, sempre que podemos das 

reuniões de condomínios, de sindicatos e de partidos. Isso, porém, vem junto com a 
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expansão da vida privada, ou íntima, compreendida como espaço de nossa realização 

pessoal – e, nesta, uma enorme diversidade se admite (184).  

Apropriação privada do patrimônio publico e a variação dos comportamentos 

pessoais são favorecidos. A liberdade afetiva seria favorecida pela indiferença em 

relação a uma comunidade de valores que, também, abre lugar para a dilapidação da 

coisa pública (185). Nossa sociedade capitalista, democrático-moderna, gera corrupção 

ao mesmo tempo que procura coibi-la. Como organizamos a vida social a partir do 

interesse mais que da virtude, da necessidade mais que do amor, disso resulta uma 

ampliada tendência à corrupção (186).  

O jovem, a metrópole e a comunidade mais coesa – é comum o jovem que 

retorna de uma comunidade mais coesa, seja ela indígena ou rural, elogiar o espírito 

coletivo que ali vigora, a solidariedade, o intenso encontro afetivo, o real interesse de 

umas pessoas nas outras. Muitas vezes não percebe ele que não admitiria pagar o 

custo disso, se implicasse uma relação de direito à diferença e, em especial, de sua 

liberdade sexual.  

O afrouxamento do elo social é a condição de nossa liberdade (187). A 

militância é inviável como modo generalizado de se viver o social. Ela se funda na 

ilusão de restaurar, exacerbando-se a pedagogia ou a dedicação pessoal, a coisa 

coletiva como alvo do amor de todos nós. O amor hoje é uma afecção (patologia) 

privada, ou íntima, ou doméstica (188).  

Cada vez mais, os vícios privados estão-se multiplicando, em vez de engendrar 

benefícios públicos – Eis por que se reativa, tanto, uma busca ética.  

O problema dos interesses é que são tão prosaicos que acabam liquidando 

aquele mínimo de poesia, seja ela lírica, seja ela épica, seja ainda dramática, que é 

necessário para termos elos sociais (189). A res publica atual é inevitavelmente 

adelgaçada, mesmo nos países mais ricos. Está, inexoravelmente submetida à 

produção de corrupção.  

Esta não pode ser vencida em definitivo. Pode ser, quem sabe, contida – 

porém,  
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ressuscitará, pois pertence à natureza de um regime em que o público sofre 

uma redução de tamanho e de investimento (190). (A cidade desenhada pelo poder 

reflete essa situação / realidade).  

Entreato: Corrupção e liberdade – Corrupção e liberdade têm muito em 

comum.... a corrupção tem, na república moderna, uma presença inevitável, 

decorrente da própria lógica de um investimento rebaixado, barateado, na coisa 

pública.  

 Conclusão sobre corrupção – quem sabe a corrupção não será o reverso mau e 

vergonhoso do que, em sua face luminosa, é a liberdade? (191). Não será o caso de 

apostarmos na liberdade, como luz que reduz as trevas da corrupção?   Em vez de 

procurarmos conter a corrupção reforçando o grau, a regra, a ordem, melhor será lutar 

contra ela em nome de outra desordem, que é a da criação de novas ordens, e de 

outro desregramento, que é o da emancipação em face das regras vigentes (a 

descoberta de elementos que corrompem o projeto e a busca de uma nova ordem). 

Em vez de pensar o mal como sempre congênito às coisas, pensaremos que ele pode 

ser enfrentado e desfeito desde que às claras. E por ai, longe de vivermos um período 

de decadência, quer em face da moral tradicional, quer da política antiga, teremos 

diante de nós a possibilidade de um outro trato da coisa comum aos homens (192). 

As duas éticas ou A ação do possível –  A modernidade começa com uma 

desilusão: quando se percebe que do bem não decorre o bem. Maquiavel faz essa 

terrível constatação – aquilo que, no plano privado ou pessoal ou religioso é bom e 

merece elogios, pode redundar em catástrofe no campo da política. Podemos falar em 

duas éticas (193).  Parte significativa de sua fala (Fernando Henrique Cardoso) consistiu 

em atacar a ingenuidade daqueles que pensam que o líder  político deveria pautar sua 

ação por regras morais (194). A ética da responsabilidade na política e agir 

politicamente na vida pessoal. Já a ética da responsabilidade é aquela que se aplica na 

política – não: melhor dizendo, é aquela que vale, sobretudo, para quem age 

politicamente. Agir politicamente, isto é, levando em conta as relações de poder, 

pensando na construção do futuro, pode-se fazer também fora da esfera usual da 

política: posso agir politicamente na minha vida pessoal, por exemplo. Essa Ética é 

muito mal compreendida pelo grande público. Na política, tudo seria validado, já que 
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validado pelos resultados. Mas não é assim que funciona esse tipo de ética (195). A 

política tem a ver com a construção do tempo. O político ...... precisa levar em conta a 

duração, continuidade do que faz .... os efeitos ou resultados de seus atos (197). De 

todo modo, ainda que a ação seja privada e egoísta, seu resultado é social (198). 

(Mandeville) ... da ganância de cada indivíduo decorre a concorrência capitalista.... da 

prostituição no porto de Amsterdã se segue o respeito à virtude das matronas e 

donzelas (199).  

Conclusão sobre Maquiavel e Mandeville –  Duas maneiras diferentes de jogar 

a política. Se abrirmos com Mandeville, estaremos considerando barata a vida social, e 

nos contentaremos com o papel de indivíduos procurando seu bem pessoal, e 

produzindo a vida social como que por acaso. (Evidentemente, toda a genialidade 

desse jogo está em fazer passar por acaso aquilo que não o é; em construir uma teia 

de relações que produza o social enquanto almejamos o particular). Se abrirmos com 

Maquiavel, estaremos considerando o social como resultante do político (200). A ética 

da responsabilidade não é apenas do governante. É também do rebelde. O que 

importa é, pois, uma atitude criativa, de quem se torna sujeito de sua vida, e não mais 

o lugar: a postura, e não a posição, eis o que conta (201).Poder não é mais um dado, 

não o apreendem mais os sentidos: ele é uma possibilidade, voltada para o futuro de 

ir-se além do que se é ou se está. Eis seu sentido de criação.... Provavelmente nossa 

vida social seja cara.... e nosso social empobrecido. Os condicionamentos são tão 

pesados, constituem um fardo com o qual é tão difícil lidar, que oscilamos entre a 

subserviência diante deles – o que caracteriza aqueles que lidam com a “dura 

realidade” dos economistas – e uma exaltação quase libertária, mas cuja condição 

básica é, mais que contestá-los, desconsiderá-los.  

Por isso vivemos oscilando entre o determinismo irrestrito de quem profere a 

economia e a irresponsabilidade de quem faz política (202). ....  a liberdade e a 

responsabilidade não fazem conexão entre nós; temos enorme dificuldade em pensar 

a economia politicamente, a ponto de esquecermos o nome de uma disciplina que é 

economia política (203). 

A ética da responsabilidade e a ética de princípios –  Há enorme dificuldade, 

em nossa cultura, em compreender – ou em aceitar – uma ética da responsabilidade.... 

de entender a ação política. Esta passa a ser considerada imoral ou amoral. Ora, existe 
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uma ética da política – e não num sentido apenas descritivo, como se diz que há uma 

ética dos criminosos, entendida como simples conjunto de regras. A ética da política é 

a ética da responsabilidade, o simular e o ser. A ética dos princípios soma as condições 

necessárias, mas não suficientes, para a escolha política: o agente deveria respeitar 

certas regras morais, porém sabendo que elas não lhe mostram um rumo que possa 

ter sucesso. Não basta parecer honesto, é preciso ser honesto: a aparência é menos 

que a essência. Simular é menos do que ser. Qualquer um encena a honestidade; 

poucos, realmente, a praticam (204). Enquanto no plano apenas ético o homem 

privado só arca com as consequências de seus atos livremente decididos, no plano 

político o homem que age politicamente tem de administrar também sua aparência. A 

responsabilidade pelas consequências pode ser mais que a obediência a um princípio. 

Há um erro sério em conceber a ética do estadista como facilitada (205). A condição de 

quem age na política é justamente a de quem formula as leis ou as regras, de quem 

elabora o quadro institucional, mas não a de quem está nele enquadrado. O político, e 

sobretudo o estadista, não sabe em que dará sua escolha. Medimos nós – melhor que 

o político, por que lidamos com nossas variáveis e dependemos menos da profusão 

das aparências – os efeitos probabilísticos de nossas ações (206).  Não entender a ética 

da responsabilidade implica não entender o que é a ação política – não ser capaz, por 

exemplo, de colocar-se no lugar do estadista (207). Na ética de princípios o fracasso 

não é fracasso.... quem perde ganha..... mesmo numa sociedade cada vez mais 

marcada pelo dinheiro, respeita-se quem abriu mão do sucesso a todo custo em 

função de um valor relevante (209).  

O decidir, intenção, possibilidade e também fracasso: o gesto e seu efeito.  

O momento em que deixamos de ser carneiros, e nos tornamos humanos, é 

quando cintila a intenção. É quando, também se divisa o fracasso. ... entre o gesto e 

seu efeito, entre o ímpeto e o final, há um sem-fim de desencontros, que, por sinal, 

são o que nos faz pensar, são o nos desafia a encontrar um rumo que seja nosso (210).  

O medo do fracasso e a cópia / modismos no lugar da criação - processo de 

projeto.   
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O jogo / tentativa e o desconhecido –  O jogo é um dos modos, por 

excelência, de nos relacionarmos com o estranho. Aos olhos da amada, um fracasso de 

boa intenção conta mais que a secura do sucesso. Curiosamente, essa vocação da ética 

da vida pessoal para o fracasso acaba constituindo uma de suas maiores qualidades. Já 

a ética da responsabilidade, sendo pautada por resultados, terá enorme dificuldade 

em tratar com a derrota. Irá evitá-la de todos os modos, mas quando a ela sucumbir 

não terá defesa, não terá discurso que seja plausível. 

Aplauso ao espaço de recolhimento e o desconforto do público – a intimidade 

é este espaço de recolhimento, de cuidado de si, em que o afeto se multiplica na 

mesma medida em que nos devasta o desastre que colhemos na rua, na praça, no 

olhar do estranho. O erro dos nossos defensores da ética da responsabilidade..... está 

em converterem-na em ética da irresponsabilidade. Isso porque não a levam 

devidamente a sério. Pensam-na assim como seus críticos e detratores, como uma 

ética com desconto (211). Na política, pensam eles, não valem as exigências da moral. 

Política como território em que tudo é permitido. À medida, porém, que me afasto, o 

resultado seco passa a valer mais do que  o fundo do coração. É essa a ética da 

responsabilidade. (212) 

 Olhar crítico após o distanciamento.  

A política da responsabilidade exclui a tragédia. Mas não impede a derrota. ... a 

política e ética pessoal não se opõem.... existem uma dignidade e uma exigência 

elevada também na ética da política (214/215).  

Não existem mais regras pré-definidas sobre como agir na profissão, no amor, 

nos tratos e contratos que firmamos, e que, sendo cumpridas, assegurariam o sucesso, 

ou pelo menos a certeza moral de haver agido bem. Precisamos, constantemente, 

inventar novas formas de ação e de associação. Deparamos, vezes sem número, com a 

dificuldade, o imprevisto, o fracasso (tal qual no processo de projeto) (216). 

Não cabe mais conferir papel canônico ou paradigmático a qualquer modelo já 

existente, por bem-sucedido que seja. Nossa relação com o Primeiro Mundo, ou 

Atlântico Norte, não pode ser a da mímesis (talvez devesse ser, melhor dizendo, a da 

catarse para nos livrarmos de um modelo que não é o único, nem o melhor para 

organizar o social) (218). 
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... a política está em suas mãos. (“Como sempre esteve, o amanhã está em 

nossas mãos” – mural de Mário Gruber na Estação Sé do Metrô, São Paulo). 

A filosofia política só pode ser pensada tratando, não apenas do que pode vir a 

ser, mas além disso, tendo bem em mente que o porvir só virá a ser mediante ação do 

leitor (indivíduo / cidadão) (219). Fingimos bem, nós autores de política, quando 

assumimos o tom empertigado ou pelo menos neutro, de quem está lidando com as 

coisas como elas são; porque nada é, em termos de ação humana; tudo, sem exceção, 

pode ou não vir a ser, e depende – para tanto – da disposição do leitor.... mais de dois 

mil anos de filosofia política: quantos autores se dirigem ao seu público?... afora 

prefácio e introdução? ... o tom de pontífice? (220). ... hoje, a vida de cada um de nós 

impõe desafios que, outrora, seriam apenas do estadista.  

A democracia almejada tem sempre  foco no cidadão, o qualquer um. ... 

cresceu o alcance da ética da responsabilidade. Ela não se confina mais no político em 

sentido estrito, o das instituições. Política, hoje, deve ser, sobretudo, ação – e ação de 

cada um, em sua vida própria (220). Ninguém está a salvo de um desastre, de um 

imprevisto; não há mais regras que nos poupem da novidade.  

Precisamos ser condottieri (condutores) de nossas vidas, estadistas de nosso 

destino. Isso, porém, que à primeira vista parece embriagar, de poder e de 

perspectivas, não é nenhum consolo: ao contrário, é um desafio para cada pessoa. Um 

desafio que inclui a exigência de articular o pessoal e o social, o ético e o político, o 

privado e o público (221).  

 

Cultura e sociedade, teoria e projeto 

Cultura e sociedade 

Assuntos e questões ponderados em “A sociedade contra o social: o alto custo 

da vida pública no Brasil” e suas relações com o tema do grupo de pesquisa: 

Como reflexo do capitalismo exagerado em sociedade conservadora, a 

realidade e as aparências se confundem no pensamento e no viver dos cidadãos, 

fomentando a busca pelo poder, imagem e dinheiro de forma altamente individualista. 
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Assim, a “esperteza” como qualidade vai superando o conhecimento, a cultura, a 

cidadania e o respeito ao outro. Também pelo fato de nossa sociedade se caracterizar 

por uma soma de grupos específicos e não de um todo de cidadãos. Os clones e as 

réplicas tornam-se bem sucedidos pelo fato de que a prestação dos serviços públicos 

ter se tornado altamente deficiente. 

Pondera-se sobre a nossa relação mal resolvida com nosso passado, em 

detrimento do processo evolutivo (bloqueio da evolução), fato deflagrado pela 

“linguagem ilustrada”, comprovada pela criação de uma nova e bondosa moeda do 

“real” em universo de inflação incontida, pela negação das raízes e das dívidas e pela 

difícil compreensão do trabalho, sempre relacionado com a frustração.  

Nossa punitiva sociedade plena de impunidades e, aparentemente, 

compreensiva e benévola serve de cenário para a coexistência do capital correto 

oriundo do trabalho idôneo e do capital abusivo da corrupção, demonstrando que a 

cidadania não se estabelece e o bem comum não é priorizado na sociedade sempre 

vista pela lente restrita da economia. 

A ética da responsabilidade e a nossa grande dificuldade de entendê-la e 

compartilhá-la é abordada com competência pelo autor, bem como as questões que 

envolvem o “parecer” e o realmente “ser” na nossa vida privada e, em especial, no 

âmbito de nossa vida pública. 

 

 Teoria e projeto 

São discutidos assuntos referentes à interpretação filosófica, suas limitações; o 

compromisso do pensar com a ação; o pensar e mudar o mundo; a utopia controlada, 

não o delírio; a teoria política e a formatação de uma sociedade ou um Estado com o 

compromisso de o diálogo com seus componentes ou cidadãos; a formas camufladas 

dos discursos pelo uso da hermenêutica, pelo jogo de palavras; a crítica à ideologia; o 

mundo da práxis (interação humana) e o da fabricação (mundo das ideias); a difícil 

relação entre os homens; república e democracia; domínio e consentimento do 

dominado; nossas raízes, nosso parentesco com a sociedade norteamericana e o nosso 

distanciamento com relação à Argentina; a decadência do ser humano público e sua 
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postura de mero espectador; o real e o imaginário – a glória de nossa natureza e a 

vergonha de nossa sociedade; o individualismo, inclusive nas nossas universidades; o 

“caráter narcisista” da cultura contemporânea, o individualismo e o não-público; a rua, 

a praça, os espaços público,   privado e coletivo.  

Com relação a projeto, são apropriados assuntos relacionados aos olhares e 

conhecimento do arquiteto frente ao posicionamento do cliente leigo em arquitetura; 

a forma ou maneira de entendimento dos espaços como lugar e como status; o 

contexto / geografia urbana e o objeto meramente privado, particular; a arquitetura 

competente em contraposição à arquitetura de imagem desde a residência unifamiliar, 

aos condomínios fechados e aos edifícios considerados sustentáveis e “inteligentes”; o 

real e o delírio; a busca do sublime, no contexto, e o sonho inconsequente; a 

consequente perversão da arquitetura; o sucesso pessoal e o apagar do passado, da 

consistência da vida; a responsabilidade do arquiteto pelo projeto que diz respeito ao 

sonho, ao embasamento / realidade, ao local, à construção e à mão de obra, 

tecnologia, durabilidade / manutenção, ao abrigo construído; respeito e diálogo com o 

cliente / outro, a ética da responsabilidade; o arquiteto e o olhar crítico a si mesmo, ao 

projeto e à obra construída; arquitetura como arte; a criação / inovação. 
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Roberto Schwarz (viena, 20 de agosto de 1938) é um crítico literário e professor 

aposentado de teoria literária. um dos principais continuadores do trabalho crítico de 

antonio candido, redigiu estudos sobre Machado de Assis elencados entre os mais 

representativos sobre o autor. 

Formou-se em ciências sociais pela usp em 1960. Em 1958-1959 participou do 

seminário marx, que se organizou para estudar o capital; o grupo era formado por josé 

arthur giannotti, fernando novais, paul singer, octavio ianni, ruth cardoso, fernando 

henrique cardoso, bento prado jr., francisco weffort, michael löwy e gabriel bolaffi. 

Numa estadia de dois anos nos EUA, fez pós graduação na universidade de yale, 

concluindo o mestrado em 1963, ano em que retornou ao Brasil. Exilando-se em Paris 

em 1969, quando a repressão política endureceu, doutorou-se em estudos latino-

americanos pela universidade de paris III em 1976. 

Foi professor de teoria literária e literatura comparada na USP (até 1968) e 

professor de teoria literária na unicamp (1978-1992) 

O pensamento de Schwarz sobre literatura é inseparável da reflexão mais 

ampla sobre política e sociedade, e, nessa linha, podem-se mencionar os ensaios 

“Cultura e política, 1964-1969” (originalmente publicado em Les Temps Modernes, 

1970, recolhido em O Pai de Família); “As ideias fora de lugar” (publicado em 1973 e 

depois incorporado ao livro Ao Vencedor as Batatas); “Nacional por subtração” (1986, 

recolhido em Que Horas São?) e “Fim de século” (1995, recolhido em Seqüências 

Brasileiras). 

 

Livros 

Ensaios 

 A Sereia e o Desconfiado. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 

1965. (2ª ed., Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.) 

 Ao Vencedor as Batatas: Forma literária e processo social nos 

inícios do romance brasileiro. São Paulo: Duas Cidades, 1977. (5ª 

ed., revista. São Paulo: Duas Cidades / Ed. 34, 2000.) 
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 O Pai de Família e outros estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

1975. 

 (organizador). Os Pobres na Literatura Brasileira. São Paulo: 

Brasiliense, 1983. 

 Que Horas São? São Paulo: Companhia das Letras, 1977. 

 Um Mestre na Periferia do Capitalismo: Machado de Assis. São 

Paulo: Duas Cidades, 1990. (3ª ed. São Paulo: Duas Cidades / Ed. 

34, 2001.) (Em inglês: A Master on the Periphery of Capitalism: 

Machado de Assis. Trans. John Gledson. Durham: Duke University 

Press, 2002.) 

 Misplaced Ideas: Essays on Brazilian Culture. Ed. and with an 

introduction by John Gledson. London: Verso, 1992. 

 Duas Meninas. São Paulo: Companhia das Letras, 1987. 

 Seqüências Brasileiras. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. 

 Cultura na Política, 1964-1969. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001. 

(Coleção Leitura) 

Poesia e teatro 

 Pássaro na Gaveta. São Paulo: Massao Ohno, 1959. (Poesia) 

 Corações Veteranos. Rio de Janeiro: Coleção Frenesi, 1974. 

(Poesia) 

 A Lata de Lixo da História. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977. (Teat 
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TEXTO 1: CULTURA E POLÍTICA 1964-1969 

Escrito entre 1969 e 1970 para um público francês 
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CULTURA  TEORIA  PROJETO  SOCIEDADE 

A presença cultural da esquerda não foi liquidada naquela data, e mais, de lá 

prá cá não parou de crescer. (pág. 7 e 8). 

Apesar da ditadura da direita, há relativa hegemonia cultural da esquerda no 

país (encontra-se nos grupos diretamente ligados à produção ideológica – estudantes, 

artistas, jornalistas, parte dos sociólogos e economistas, a parte raciocinante do clero, 

arquitetos, etc. (p.8). 

Cortadas naquela ocasião as pontes entre o movimento cultural e as massas, o 

governo Castelo Branco não impediu a circulação teórica ou artística do ideário 

esquerdista que, embora em área restrita, floresceu extraordinariamente. (p.9) 

Enqto lamentavam o confinamento e a impotência, construía-se no interior da 

pequena burguesia uma geração maciçamente anticapitalista (p.9). 

1964: foi possível à direita “preservar” a produção cultural, liquidando seu 

contato com a massa operária e camponesa, mas em 1968, quando o público “culto” 

constitui massa politicamente perigosa, será necessário censurar (p.9 e 10). Será 

necessário liquidar a própria cultura viva do momento. (p.10) 

Vamos voltar para antes de 1964:comunismo que se propagava no país: forte 

em antiimperialismo e fraco na organização da luta de classes. O PC pregava a aliança 

com a burguesia nacional. 

Formou-se uma espécie de MARXISMO PATRIÓTICO um complexo ideológico 

ao mesmo tempo combativo e de conciliação de classes, facilmente combinável com o 

POPULISMO NACIONALISTA então dominante (p.10) 

Esse complexo deteve a primazia teórica no Brasil (materialismo histórico), seja  

em face das teorias psicossociológicas (fatores sociais e pessoais. Estudo da natureza e 

influência da sociedade nas funções psíquicas dos indivíduos.) do “caráter nacional”, 

seja em face do nacionalismo simples da modernização, inocente de contradições 

(p.11). 

A posição comunista demonstrou às massas que a dominação imperialista e a 

reação interna estão ligadas. (p.p.11) 
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Mais antiimperialista que anticapitalista, o PC distinguia no interior das classes 

dominantes um setor agrário, retrógrado e pró-americano e um setor industrial, 

nacional e progressista, ao qual se aliava contra o primeiro. (p.12). 

O PC transformou em vasto movimento ideológico e teórico as suas alianças e 

acreditou nelas, enqto a burguesia não acreditava nele. Em conseqüência chegou 

despreparado à beira da guerra civil. (em oposição estava a corrente não marxista de 

Brizola, nacionalista radical). 

ESTE ENGANO ESTEVE NO CENTRO DA VIDA CULTURAL BRASILEIRA DE 1950 

PARA CÁ. (p.13). (o engano reporta-se à aliança com a burguesia nacional) 

O aliado principal do imperialismo eram os princípios arcaicos da sociedade 

brasileira (o latifúndio), contra o qual deveria erguer-se o povo (composto por TODOS 

interessados no progresso do país. 

No plano ideológico resultava uma noção de povo (apologética e 

sentimentalizável) que abraçava indistintamente as massas trabalhadoras, o 

lumpenzinato, a intelligentsia, os magnatas nacionais e o exército. (p.14). 

O símbolo desta salada está nas grandes festas de então, registradas por 

Glauber Rocha em Terra em Transe. (p.14) 

No Brasil, a deformação populista do marxismo esteve entrelaçada ao poder  

(no governo Goulart chegou a ser ideologia confessa de figuras da administração 

(p.15). De maneira vária, sociologia, teologia, historiografia, cinema, teatro, música 

popular, arquitetura, etc. refletiram os seus problemas. 

Entretanto a cada impasse invertia-se a direção da corrente. A faixa 

latifundiária do Congresso aprovaria medidas de modernização burguesa (reforma 

agrária), mas o Congresso não correspondia e a direita promovia ruidosamente o 

fantasma da socialização (p.15). 

Consolidava-se – aqui e ali - a convicção de que as reformas necessárias ao país 

não seriam possíveis no limite do capitalismo e portanto do populismo. Não puseram 

em dúvida o marxismo, mas a aplicação que o PC fizera dele. 
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Num segundo momento a tônica da crítica será o nacionalismo 

antiimperialista, anticapitalista, mas sem contato com os problemas da massa (p.15 e 

16). 

A partir desse mecanismo UM DÚBIO TEMÁRIO SOCIALISTA conquistou a 

cena.(p.17) 

Só na medida em que nalgum ponto rompesse com o sistema de conciliações 

então engendrado, que lhe dava impulso, a produção de esquerda escapava de ser 

pura ideologia (p.18) 

Como alternativas ao pensamento reformista do PC (portanto fora da máquina 

populista): 

Movimento cultural em Pernambuco, 1959, Miguel Arraes (foi prefeito de 

Recife em 1950, governador de Pernambuco por 3 vezes. A primeira em 1962. Em 

1964 é preso e parte para o exílio em 1965 na Argélia. Volta ao Brasil em 1979), 

alfabetização, e o método Paulo Freire : palavras “geradoras”. O trabalhador entrava, 

ao mesmo tempo, no mundo das letras e dos sindicatos, da constituição, enfim, de 

seus interesses históricos (p.19). 

Do método: a noção de que a miséria e o analfabetismo não são acidentes ou 

resíduos, mas parte integrada no movimento rotineiro da dominação do capital. (p.20) 

Durante este breve período em que a Polícia e a Justiça não estiveram 

simplesmente a serviço da propriedade (notavelmente em Pernambuco), as questões 

de uma cultura verdadeiramente democrática brotaram por todo canto, na mais alegre 

incompatibilidade com as formas e o prestígio da cultura burguesa. (p.20) 

FORAM TEMPOS DE ÁUREA IRREVERÊNCIA! (p.21).Período pré golpe: o país 

estava irreconhecivelmente  inteligente! (p.21). 

Entretanto, sobreveio o golpe e, com ele, a repressão e o silêncio das 1as. 

Semanas. (p.21). 

No tempo de Goulart o debate público estivera centrado na reforma agrária, 

no salário mínimo, no voto do analfabeto, na experiência organizada dos sindicatos. 
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Por confuso e turvado que fosse, referia-se a questões reais e fazia-se nos 

termos que o processo nacional sugeria. Depois de 1964, o quadro é outro: 

ressurgem as velhas fórmulas rituais em que os setores marginalizados e mais 

antiquados da burguesia escondem a sua falta de contato com o que se passa no 

mundo (a célula da nação é a família, o Brasil é altivo, nossas tradições são cristãs, 

frases que não mais refletem realidade alguma (p.23 e24) 

O golpe trouxe a revanche da província, dos pequenos proprietários, dos ratos 

de missa, etc. (p.23) 

O governo que saía do golpe não era atrasado. Era pró-americano e 

antipopular, mas moderno. Levava a cabo a integração econômica e militar com os 

Estados Unidos, a concentração e a racionalização do capital. (p.25). 

SISTEMATIZANDO UM POUCO, O QUE SE REPETE NESTAS IDAS E VINDAS É A 

COMBINAÇÃO, EM MOMENTOS DE CRISE, DO MODERNO E DO ANTIGO; DAS 

MANIFESTAÇÕES MAIS AVANÇADAS DA INTEGRAÇÃO IMPERIALISTA 

INTERNACIONAL E DA IDEOLOGIA BURGUESA MAIS ANTIGA E OBSOLETA, CENTRADA 

NO INDIVÍDUO, NA UNIDADE FAMILIAR E EM SUAS TRADIÇÕES . (p.27). 

Superficialmente, esta combinação indica apenas a coexistência de 

manifestações ligadas a diferentes fases do mesmo sistema. O importante é o 

caráter sistemático desta coexistência e o seu sentido, que pode variar. (p.27): na 

fase Goulart a modernização passaria pelas relações de propriedade e poder e pela 

ideologia que deveriam ceder à pressão das massas e das necessidades do 

desenvolvimento nacional. O golpe de 64 firmou-se pela derrota deste movimento 

através da confirmação das formas localistas de poder. (p.28) 

Assim, a integração imperialista, que em seguida modernizou para seus 

propósitos a economia do país, revive e tonifica a parte do arcaísmo ideológico e 

político de que necessita para a sua estabilidade. (p. 28).  

A modernização, de libertadora e nacional, passa a forma de submissão. 

(p.28) 

Esta experiência deu a matéria prima a um estilo artístico importante, ao 

TROPICALISMO. (P.28): a reserva de imagens e emoções próprias ao país patriarcal, 
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rural e urbano, é exposta à forma ou técnica mais avançada ou na moda mundial – 

música eletrônica, montagem eisensteiniana, cores e montagem do pop, prosa do 

finnegans wake, cena ao mesmo tempo crua e alegórica, atacando fisicamente a 

platéia. (p.29)                                                                                                         

O resultado da combinação é estridente como um segredo familiar trazido à 

rua, como uma traição de classe. (p.29). É um disparate, em cujo desacerto está 

figurado um abismo histórico real, a conjugação de etapas diferentes do 

desenvolvimento capitalista. (p.29). são muitas as ambigüidades e tensões nesta 

construção. (p.29) 

Qual o lugar social do tropicalismo? Como vimos, o tropicalismo submete um 

sistema de noções reservadas e prestigiosas a uma linguagem de outro circuito e outra 

data, operação de que deriva seu alento desmistificador e esquerdista. (p.31) 

 

Tropicália 

Caetano Veloso 

Sobre a cabeça os aviões 

Sob os meus pés os caminhões 

Aponta contra os chapadões 

Meu nariz 

Eu organizo o movimento 

Eu oriento o carnaval 

Eu inauguro o monumento 

No planalto central do país 

Viva a Bossa, sa, sa 

Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça 

Viva a Bossa, sa, sa 

Viva a Palhoça, ça, ça, ça, ça 

O monumento 

É de papel crepom e prata 

http://letras.terra.com.br/caetano-veloso/


CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

593 

 

Os olhos verdes da mulata 

A cabeleira esconde 

Atrás da verde mata 

O luar do sertão 

O monumento não tem porta 

A entrada é uma rua antiga 

Estreita e torta 

E no joelho uma criança 

Sorridente, feia e morta 

Estende a mão 

Continua....... 

Por meio dessas expressões, em que simpatia e desgosto são indiscerníveis, 

filia-se ao grupo dos que têm o “senso” do caráter nacional. (p.31) 

Se no método Paulo Freire a oposição entre seus termos (arcaísmo rural e 

reflexão especializada do alfabetizador) não é insolúvel: pode haver alfabetização 

(p.32). 

Para a imagem tropicalista é essencial que a justaposição de antigo e novo 

componha um absurdo, esteja em forma de aberração(p.32). O tropicalismo trabalha 

com o resultado da anterior tentativa fracassada de modernização nacional. (p.32) 

A direção tropicalista é oposta ao do cinema  de Glauber rocha da “estética da 

fome”: aqui o artista buscaria a sua forma e modernidade na etapa presente da vida 

nacional e guardaria independência. A direção tropicalista é inversa: denuncia pela 

vanguarda internacional e pelos pressupostos econômicos, o atraso do país. (p.33)       

Qual o fundamento histórico da alegoria tropicalista? (p.33) 

Os países colonizados foram incorporados ao mercado mundial (ao mundo 

moderno) como econômica e socialmente atrasados. A sua ligação ao novo se faz 

através, estruturalmente através de seu atraso social, que se reproduz ao invés de se 

extinguir. (p.34) 
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A imagem tropicalista encerra o passado na forma de males ativos ou 

ressuscitáveis, e sugere que são nosso destino, razão pela qual não cansamos de olhá-

la. (p.35) 

As arquiteturas de casas posteriores a 1964: para quem pensava na construção 

racional e barata, em grande escala, no interior de um movimento de democratização 

nacional, para quem pensara no labirinto das implicações econômico-políticas entre 

tecnologia e imperialismo, o projeto para uma casa burguesa é inevitavelmente um 

anticlímax. (p.36) 

Fora de seu contexto adequado, realizando-se em esfera restrita e na forma de 

mercadoria, o racionalismo arquitetônico transforma-se em ostentação de bom gosto 

– incompatível com a sua direção profunda – ou em símbolo moralista e inconfortável 

da revolução que não houve. (p.37) 

As soluções formais, frustrado o contato com os explorados, para o qual se 

orientavam, foram usadas em situação e para um público a que não se destinavam, 

mudando de sentido. De revolucionárias passaram a símbolo vendável da revolução. 

(p.37) 

A resposta do teatro ao golpe (teatro de arena - SP– Augusto Boal e show 

opinião –RJ) foi musical (p.38). 

A combinação da cena “rebaixada” (teatro próximo do público) com um público 

ativista provocou momentos teatrais extraordinários, e repôs as questões do 

didatismo (p.41). A distância entre o especialista e o leigo diminuía muito. (p.41). 

Se a forma artística  deixa de ser o nervo exclusivo do conjunto, é que ela 

aceita os efeitos da estrutura social como equivalentes aos seus, a que não mais se 

opõe no essencial. (p.41). O enredo é um artifício para tratar de nosso tempo. (p.43). 

A linguagem oblíqua tem o valor de sua astúcia, que é política. (p.43). 

O teatro OFICINA(José Celso Martinez Corrêa) ergueu-se a partir da 

desagregação burguesa em 1964. Ligava-se ao público pela brutalização e não – como 

o ARENA (Augusto Boal) - pela simpatia e seu recurso principal é o choque profanador 

e não o didatismo. José Celso argumentava assim: se em 64 a pequena burguesia ficou 
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com a direita ou não resistiu e a grande burguesia se aliou ao imperialismo, todo 

consentimento entre palco e platéia é um erro ideológico e estético. (p.46 e 47) 

A hostilidade do oficina  era uma resposta radical à derrota de 64, mas não era 

uma resposta política. Em conseqüência, apesar da agressividade, seu palco representa 

um passo atrás: é moral e interior à burguesia, reatou com a tradição pré-brechtiniana, 

cujo espaço dramático é a consciência moral das classes dominantes. (p.48). 

Imitação e indignação, levadas ao extremo, transformam-se uma na outra, uma 

guinada de grande efeito teatral, em que se encerra e expõe com força artística uma 

posição política (p. 49). 

O público identifica-se e desidentifica-se com o agressor coletivo, 

indefinidamente. Por seu conteúdo, este movimento é desmoralizante ao extremo, 

mas como estamos no teatro, ele é também imagem, donde sua força crítica. O que 

nele se figura, critica e exercita é o cinismo da cultura burguesa diante de si mesma. 

(p.51) 

Quem faz política não quer chocar... (p.52) 

Ouve-se que a universidade acabou, cinema e teatro idem. Mas as ditas 

instituições continuam, embora muito controladas. De fato, a curto prazo,  OPRESSÃO 

POLICIAL NADA PODE ALÉM DE PARALISAR, POIS NÃO SE FABRICA UM PASSADO 

NOVO DE UM DIA PARA O OUTRO. Que chance têm os militares de tornar 

ideologicamente ativas as suas posições? (p.54 e 55). 

Os militares nacionalistas, para fazerem frente  aos EUA teriam que levar a cabo 

alguma reforma que lhes desse apoio popular. É onde aposta o PC. (p.55). 

Os militares na província começam a entrar também para o ensino 

universitário, em disciplinas técnicas. Essa presença difusa dos representantes da 

ordem altera o clima cotidiano da reflexão (p.55). 

Falamos longamente da cultura brasileira. Sendo uma linguagem exclusiva 

(atinge 50 mil pessoas num país de 90 milhões) , sob esse aspecto – ao menos -  

contribui para a consolidação do privilégio. Por razões históricas ela chegou a refletir a 
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situação dos que ela exclui e tomou seu partido. Tornou-se um abcesso no interior das 

classes dominantes. 

Houve audácia, a qual convergindo com a movimentação populista num 

momento e com a resistência popular à ditadura noutro, produziu a cristalização de 

uma nova concepção de país. (p.57). Agora, quando o Estado burguês cancela as 

próprias  liberdade civis, que são o elemento vital de sua cultura, esta vê nas forças 

que tentam derrubá-lo a sua esperança (p.57 e 58). 

Que interesse terá a revolução nos intelectuais de esquerda, que eram muito 

mais anticapitalistas de elite que propriamente socialistas? (p.58). 

 

TEXTO 2: AS IDÉIAS FORA DO LUGAR, 1972 

1.DEBATE NO BRASIL: 

Um dos princípios da Economia Política é o trabalho livre. Ora no Brasil domina 

o fato impolítico e abominável da escravidão.  

O Brasil está fora do sistema da ciência (toda ciência tem princípios, de que 

deriva o seu sistema). Estávamos aquém da realidade, éramos antes um fato moral 

“impolítico e abominável” . (p.59). 

A ciência eram as Luzes, o Progresso, a Humanidade,etc. (p.59) 

 

Os que argumentavam no outro sentido, diziam: “antes bons negros que a 

filantropia britânica e sua hipocrisia britânica do trabalho, que explora o pobre irmão 

branco, escravo sem Sr. que dele se compadeça” (p.60) 

CADA UM A SEU MODO, ESSES AUTORES REFLETEM A DISPARIDADE ENTRE A 

SOCIEDADE BRASILEIRA, ESCRAVISTA , E AS IDÉIAS DO LIBERALISMO EUROPEU. 

(p.60). 
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Sumariamente está montada uma comédia ideológica, diferente da européia: 

na Europa: liberdade do trabalho, igualdade perante a lei, universalismo como 

ideologias que encobriam o essencial: a exploração do trabalho. (p.60) 

 

2. CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1824 

Tornava mais abjeto o instituto da escravidão (p.61) 

A mesma coisa para a professada universaliddae dos princípios, que 

transformava em escândalo a prática geral do favor. (p.61) 

Essa impropriedade de nosso pensamento, que não é acaso, foi- de fato – uma 

presença assídua. (p.61) 

Como pe sabido, éramos um  país agrário e independente dividido em 

latifúndios cuja produção dependia do trabalho escravo, por um lado e, por outro , do 

mercado externo. (p.61 e 62). os latifúndios dependiam  do trabalho escravo e do 

mercado externo (raciocínio econômico burguês, prioridade do lucro com seus 

corolários sociais) (p.62).Vêm daí as singularidades. 

 

3. NOSSAS SINDULARIDADES... 

HAVÍAMOS CONQUISTADO A LIBERDADE EM NOME DE IDÉIAS FRANCESAS, 

INGLESAS E AMERICANAS (LIBERAIS) que compunham nossa identidade nacional X 

ESTE CONJTO. IDEOLÓGICO CHOCA-SE CONTRA A ESCRAVIDÃO E SEUS DEFENSORES. 

(p.62). 

TRABALHADOR LIVRE X ESCRAVO 

A incompatibilidade do plano ideológico coloca-se, também na prática: o 

trabalhador livre dá mais liberdade a seu patrão, além de imobilizar menos capital: 

limite que a escravatura opunha à racionalização produtiva (p.63). O trabalho se faz 

não no mínimo, mas no máximo tempo (para encher e disciplinar o dia do escravo) 

(p.63). 
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O OPOSTO EXATO DO QUE ERA MODERNO FAZER. (P.63). 

O estudo racional do processo produtivo, assim como a sua modernização 

continuada, com todo o prestígio que lhes advinha da revolução que ocasionavam na 

Europa, eram sem propósito no Brasil. (p. 63) 

Está-se vendo que para a vida intelectual o nó estava armado. Em matéria de 

racionalidade, os papéis se embaralhavam e trocavam normalmente: a ciência era 

fantasia e moral, o obscurantismo era realismo e responsabilidade, a técnica não era 

prática, o altruísmo implantava a mais-valia,etc. (p.63). 

Impugnada a todo instante pela escravidão a ideologia liberal, que era a das 

jovens nações emancipadas da América, descarrilhava. 

 

Qual o nexo efetivo da vida ideológica? 

A colonização produziu, com base no monopólio da terra, três classes de 

população: o latifundiário, o escravo e o “homem livre”, na verdade dependente. Entre 

os primeiros dois a relação é clara, é a multidão dos terceiros que nos interessa. Nem 

proprietários nem proletários, seu acesso à vida social e a seus bens depende 

materialmente do FAVOR, indireto ou direto, de um grande. O agregado é a sua 

caricatura. O favor é, portanto, o mecanismo pelo qual se reproduz uma das grandes 

classes da sociedade, envolvendo também outra, a dos que têm. Note-se, ainda, que 

entre essas duas classes é que acontecerá a vida ideológica, regida, em conseqüência, 

por esse mesmo mecanismo. (p.65). 

 

Assim, com mil formas e nomes, o favor atravessou e afetou no conjunto a 

existência nacional, ressalvada sempre a relação produtiva de base, assegurada pela 

força. (p.65) 

 

O FAVOR É NOSSA MEDIAÇÃO QUASE UNIVERSAL (p.65). 
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É compreensível que os escritores tenham baseado nele a sua interpretação do 

Brasil, involuntariamente disfarçando a violência, que sempre reinou na esfera da 

produção. (p.65 e 66). 

O FAVOR, ao contrário do escravismo e tão incompatível quanto com as idéias 

liberais, as absorve e desloca, originando um padrão particular. (p.66) 

O favor ponto por ponto pratica a dependência da pessoa, a exceção à regra, a 

cultura interessada, remuneração e serviços pessoais (p.66). 

No campo das idéias adotávamos o que a burguesia européia tinha elaborado, 

na prática, o favor reafirmava as noções em que implica . (p.67). 

Adotadas as idéias e razões européias, elas podiam servir e muitas vezes 

serviram de justificação nominalmente “objetiva”, para o momento de arbítrio que é 

da natureza do favor (p.67) 

Ao legitimar o arbítrio por meio de alguma razão “racional”, o favorecido 

conscientemente engrandece a si  e ao seu benfeitor, que por sua vez não vê, nessa 

era de hegemonia das razões, motivo para desmenti-lo. (p.67). 

Ideologia de segundo grau: neste contexto as ideologias não descrevem sequer 

falsamente a realidade, e não gravitam segundo uma lei que lhes seja própria, por isso 

as chamamos de segundo grau. (p.68) 

O teste da realidade e da coerência não parecia, aqui, decisivo. Assim, com 

método, atribui-se independência à dependência, utilidade ao capricho, universalidade 

às exceções, mérito ao parentesco, igualdade ao privilégio, etc. (p.68) 

Tratava-se de uma combinação instável, que facilmente degenerava em 

hostilidade e crítica as mais acerbas (ácidas). Para manter-se ela precisa de 

cumplicidade permanente, cumplicidade que a prática do favor tende a garantir. (p.69) 

Essa cumplicidade sempre renovada (do favor) tem continuidades sociais mais 

profundas, que lhe dão peso de classe: no contexto brasileiro, o favor assegurava que 

nenhuma das 2 partes, e, especial a mais fraca, era escrava. Mesmo o mais miserável 

dos favorecidos via reconhecida no favor, a sua livre pessoa, o que transformava 
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prestação e contraprestação, por modestas que fossem, numa cerimônia de 

superioridade social , valiosa em si mesma. (p.70). 

Para apreciar devidamente a complexidade, considere-se que as idéias da 

burguesia, em princípio voltadas contra o privilégio, a partir de 1848 se haviam 

tornado apologéticas: a vaga das lutas sociais na Europa mostrara que a 

universalidade disfarça antagonismos de classe (p.70). 

Resta na experiência aquele “desconcerto” que foi o nosso ponto de partida: a 

sensação que o Brasil dá de dualismo e artificial – contrastes, desproporções, 

disparates, anacronismos, contradições, conciliações e o que for – combinações que o 

modernismo, o tropicalismo e a economia política nos ensinaram a considerar. (p.71) 

Sobre a transformação arquitetônica superficial: sobre as paredes de terra, 

erguidas por escravos, pregavam-se papéis decorados europeus ou aplicavam-se 

pinturas, de forma a criar a ilusão de um ambiente novo, como os interiores das 

residências dos países em industrialização. (p.73 texto de Nestor Goulart Reis Filho. 

Arquitetura residencial brasileira no século XIX). 

Os estratos sociais que mais benefícios tiravam de um sistema econômico 

baseado na escravidão e destinado exclusivamente à produção agrícola procuravam 

criar para seu uso, artificialmente, ambientes com características urbanas e 

européias, cuja operação exigia o afastamento dos escravos e onde tudo ou quase 

tudo era produto de importação.  (p.74. idem); 

Enfim, nas revistas, nos costumes, nas casas, nos símbolos nacionais, nos 

pronunciamentos de revolução, na teoria e onde mais for, sempre a mesma 

composição “arlequinal” (fragmentada), para  falar com Mario de Andrade: o 

desacordo entre a representação e o que, pensando bem, sabemos ser o seu 

contexto. (p.75) 

Tanto a eternidade das relações sociais de base (a escravidão) quanto a 

lepidez ideológica das “elites” (acompanhando os passos da Europa) eram parte – a 

parte que nos toca – da gravitação deste sistema por assim dizer solar, e certamente 

internacional, que é o capitalismo. (p.76). 
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Em conseqüência, um latifúndio pouco modificado viu passarem as maneiras 

barroca, neoclássica, romântica, naturalista, modernista e outras, que na Europa 

acompanharam e refletiram transformações imensas na ordem social. (p.76). 

No entanto vimos que é inevitável esse desajuste, ao qual estávamos 

condenados pela máquina do colonialismo , e ao qual, para que já fique indicado seu 

alcance mais que nacional, estava condenada a mesma máquina quando nos produzia. 

(p.76). 

Em resumo, as idéias liberais não se podiam praticar, sendo ao mesmo tempo 

indescartáveis.  

Mais interessante é acompanhar-lhes o movimento, de que ela, a falsidade, é 

parte verdadeira. 

Mas, essas idéias eram adotadas também com orgulho, de forma ornamental, 

como prova de modernidade e distinção. 

Submetidas à influência do lugar, sem perderem as pretensões de origem, 

gravitavam segundo uma regra nova, cujas graças, desgraças, ambigüidades e ilusões 

eram também singulares. Conhecer o Brasil era saber desses deslocamentos, vividos 

e praticados por todos como uma espécie de fatalidade, para os quais, entretanto, não 

havia nome, pois a utilização imprópria dos nomes era a sua natureza. (p.77) 

Largamente sentido como defeito, bem conhecido mas pouco pensado, este 

sistema de impropriedades decerto rebaixava o cotidiano da vida ideológica e 

diminuía as chances de reflexão. (p.77) 

 

As idéias da burguesia apareciam sobre um fundo mais vasto que as relativiza: 

as idas e vindas de arbítrio e favor. Abalava-se na base a sua intenção universal (p.78) 

Está-se vendo que este chão social é de conseqüência para a história da 

cultura: uma gravitação complexa , em que volta e meia se repete uma constelação na 

qual a ideologia hegemônica do Ocidente faz figura derrisória (zombaria, escárnio). 

(p.78) 
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A própria desqualificação do pensamento entre nós, que tão amargamente 

sentíamos, e que ainda asfixia o estudioso do nosso século XIX, era uma ponta, um 

ponto nevrálgico por onde passa e se revela a história mundial. (p.80)(Antonio 

Candido lança algumas idéias nesse sentido. Procura distinguir uma linhagem 

“malandra” em nossa literatura. (nota da p.80) 

Ao longo de sua reprodução social, incansavelmente o Brasil põe e repõe 

idéias européias, sempre em sentido impróprio. È nesta qualidade que elas serão 

matéria e problema para a literatura. (p. 80) 

Para falar da história literária ou geral, em vez do “panorama” e da idéia 

correlata de impregnação pelo ambiente, sempre sugestiva e verdadeira, mas sempre 

vaga e externa, tentei uma solução diferente: especificar um mecanismo social, na 

forma em que ele se torna elemento interno e ativo da cultura, uma dificuldade 

inescapável. (p.81). Noutras palavras, uma espécie de chão histórico, analisado, da 

experiência intelectual. (p.81) 

Procurei ver na gravitação das idéias um movimento que nos singularizava. 

(p.81) 

Partimos da observação comum, quase uma sensação, de que no Brasil as 

idéias estavam fora de centro, em relação ao seu uso europeu. (p.82). E 

apresentamos uma explicação histórica para esse deslocamento, que envolvia as 

relações de produção e parasitismo no país, a nossa dependência econômica e seu 

par, a hegemonia intelectual da Europa, revolucionada pelo capital. 

Para analisar uma originalidade nacional, sensível ao dia-a-dia, fomos levados 

a refletir sobre o proceso da colonização em seu conjunto, que é internacional. (p.81 

e 82). 

O tique-taque das conversões e reconversões de liberalismo e favor é o efeito 

local e opaco de um mecanismo planetário. (p.82).  
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Esse material propõe problemas originais à literatura: a matéria do artista 

mostra assim não ser informe (disforme, sem forma): é historicamente formada, e 

registra de algum modo o processo social a que deve a sua existência. (p.82 e 83). 

 

TEXTO 3:  NACIONAL POR SUBTRAÇÃO, 1986 

Brasileiros e latino-americanos sentimos constantemente a experiência do 

caráter postiço, inautêntico, imitado da vida cultural que levamos. (p.109) 

As suas manifestações  cotidianas vão do inofensivo ao horripilante: papai Noel 

com trenós, guitarra elétrica no país do samba, os militares de 64 dizendo que o povo 

brasileiro era despreparado e que a  democracia era uma impropriedade. (p.109). 

No século XIX comentava-se o abismo entre a fachada liberal do Império, 

calcada no parlamentarismo inglês, e o regime de trabalho efetivo, que era escravo. 

(p.110) 

Todos comportam o sentimento da contradição entre a realidade nacional e o 

prestígio ideológico dos países que nos servem de modelo. (p.110) 

Tem sido observado que a cada geração a vida intelectual no Brasil parece 

recomeçar do zero. O apetite pela produção recente dos países avançados muitas 

vezes tem como avesso o desinteresse pelo trabalho da geração anterior, e a 

conseqüente descontinuidade da reflexão. (p.111). 

Machado de Assis, Mário de Andrade e Antonio Candido souberam retomar 

criticamente e em larga escala o trabalho dos predecessores, entendido não como 

peso morto, mas como elemento dinâmico e irresolvido, subjacente às contradições 

contemporâneas (p.112). 

Trata-se da constituição de um campo de problemas reais, particulares, com 

inserção e duração histórica próprias, que recolha as forças em presença e solicite o 

passo adiante. (p.112). 
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O que fica de nosso desfile de concepções e métodos é pouco, visto que o 

ritmo da mudança não dá tempo à produção amadurecida. O inconveniente é real e 

faz parte do sentimento de inadequação que foi nosso ponto de partida. (p.113) 

Daí a busca de um fundo nacional genuíno, i.é, não adulterado: como seria a 

cultura popular se fosse possível preservá-la do comércio e, sobretudo, da 

comunicação de massa? O que seria uma cultura nacional sem mistura? (p.113). 

A ênfase muito justa nos mecanismos da dominação norte-americana servia à 

mitificação da comunidade brasileira, objeto de amor patriótico e subtraída à análise 

de classe, que a tornaria problemática por sua vez (p.114) 

Guardadas as diferenças, as duas vertentes nacionalistas (de direita- que 

denunciavam o marxismo como alienígena como se o fascismo fosse invenção 

brasileira e de esquerda- nacionalismo populista que coloca todo o mal no exterior) 

coincidiam: esperavam achar o que buscavam com a eliminação do que não é nativo. 

O resíduo, nesta operação de subtrair, seria a substância autêntica do país. (p.114) 

 

Em nossos dias (o texto é de 86), nesta atmosfera “global”, de mitologia 

unificada e planetária, o combate por uma cultura “genuína” faz papel de velharia. 

Fica patente o seu caráter ilusório, além de provinciano e complementar de formas 

arcaicas de opressão. (p.116). 

Assim como os nacionalistas atacavam o imperialismo e eram lacônicos quanto 

à opressão burguesa, os antinacionalistas de agora assinalam a dimensão autoritária e 

atrasada de seu adversário, com carradas de razão, o que no entanto faria crer que o 

reinado da comunicação de massa seja libertário ou aceitável do ponto de vista 

estético. Uma posição crítica e moderna, na aparência, conformista no fundo.(p.116). 

Os modernistas da mídia, mesmo tendo razão em suas críticas, fazem supor um 

mundo universalista que, este sim, não existe. (p.117). 

Conforme sugere o lugar-comum, a cópia (a colônia) é secundária em relação 

ao original (a Europa, por exemplo), depende dele, vale menos, etc. Esta perspectiva 
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coloca um sinal de menos diante do conjunto dos esforços culturais do continente e 

está na base do mal-estar intelectual que é nosso assunto. (p.118) 

CÓPIA FIEL... Abbas Kiarostami 

Demonstrar o infundado de hierarquias desse gênero é uma especialidade da 

filosofia européia atual (de Foucault a Derrida). Por que dizer que o anterior prima 

sobre o posterior, o modelo sobre a imitação, o central sobre o periférico, a infra-

estrutura econômica sobre a vida cultural e assim por diante? (p.118). 

Seria mais exato e neutro imaginar uma sequência infinita de transformações, 

sem começo nem fim, sem primeiro ou segundo, pior ou melhor (p.118) 

Resta ver se o rompimento conceitual com o primado da origem leva a 

equacionar ou combater relações de subordinação efetiva. (p.119). 

Contrariamente ao que aquela análise faz supor, a quebra do deslumbramento 

cultural do subdesenvolvimento não afeta o fundamento da situação, que é prático. 

(p.119) 

Na década de 20, o programa pau-brasil e antropofágico de Oswald de 

Andrade também tentou uma interpretação triunfalista de nosso atraso: o desajuste 

não é encarado como vexame, e sim com otimismo – aí a novidade – como indício de 

inocência nacional e da possibilidade de um rumo histórico alternativo, quer dizer, não 

–burguês. 

Esse progressismo sui generis se completa pela aposta na tecnificação: a idéia 

é aproveitar o progresso material moderno para saltar da sociedade pré-burguesa 

diretamente ao Paraíso. (p.120). 

Neste sentido a Antropofagia visava queimar uma etapa. (p.121). 

Oswald alterava a tônica dizendo que o primitivismo local é que devolveria à 

cansada cultura européia o sentido moderno, quer dizer, livre da maceração cristã e 

do utilitarismo capitalista (p.121). 

Foi profunda, portanto, a reviravolta valorativa operada pelo Modernismo: 

pela primeira vez o processo em curso no Brasil é considerado como tendo algo a 
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oferecer. Em lugar do embasbacamento, Oswald propunha uma postura cultural 

irreverente e sem sentimento de inferioridade, metaforizada na deglutição do 

alheio: cópia sim, mas regeneradora. (p.121) 

Hoje (anos 80), como não notar que o sujeito da antropofagia – semelhante 

neste ponto ao nacionalismo – é o brasileiro em geral, sem especificação de classe? 

Ou que a analogia com o processo digestivo nada esclarece da política e estética do 

processo cultural contemporâneo? (p.122). 

O pecado original, causa da desconexão (uma cultura nacional não 

autocentrada e harmônica), foi a cópia. 

Se, antes do século XIX a cópia do modelo europeu e a distância entre letrados 

e população não constituíam “disparate”, era porque a “coesão” (cultura nacional 

orgânica, harmônica) era efeito da “hábil política de segregação”, que separava o 

Brasil de tudo o que não fosse português” (p.127). 

Portanto, a cópia não nasceu com a abertura dos portos e a Independência, 

como queria Silvio Romero (Silvio Vasconcelos da Silveira Ramos Romero -Lagarto, 21 

de abril de 1851 — 18 de junho de 1914- foi um crítico literário, ensaísta, poeta, 

filósofo, professor e político brasileiro), mas é verdade que a partir daí ela se torna o 

insolúvel problema que até hoje se discute. Por que motivo a imitação passa a ter 

conotação negativa? 

A independência brasileira manteve a estrutura criada pela exploração colonial 

intacta. (p.128). 

De um lado o tráfico negreiro, latifúndio, escravidãi e mandonismo, um 

complexo de relações com regra própria, firmado durante a colônia e ao qual o 

universalismo da civilização burguesa não chegava; de outro, sendo posto em xeque 

pelo primeiro, mas pondo-o em xeque também, a Lei (igual para todos), a separação 

entre o público e o privado, as liberdades civis, o parlamento, o patriotismo romântico, 

etc. (p.129). 

A lista de arremedos lembrada por Silvio Romero e que a alfândega faria bem 

de barrar, inclui modas, costumes, leis, códigos, versos, dramas e romances. (p.129). 

Um a um poderiam parecer importação supérflua, vistos em conjunto, entretanto, são 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lagarto
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/21_de_abril
http://pt.wikipedia.org/wiki/1851
http://pt.wikipedia.org/wiki/18_de_junho
http://pt.wikipedia.org/wiki/1914
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_liter%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ensaio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poesia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Filosofia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil


CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

607 

 

aspectos da constituição e do aparelhamento do novo Estado nacional, bem como da 

participação das novas elites na cultura contemporânea. (p.130) 

Corrido o tempo, a marca ubíqua (o que está em toda parte) de 

“inautenticidade” veio a ser concebida como a parte mais autêntica do espetáculo 

brasileiro, algo como um penhor de identidade. Privados de seu contexto oitocentista 

europeu e acoplados ao mundo da sociabilidade colonial, os melhoramentos da 

civilização que importávamos passaram a operar segundo outra regra, diversa da 

consagrada nos países hegemônicos. (p.130). 

A presteza com que as “idéias novas” eram abraçadas, às vésperas da 

Independência mostram a vontade que se tinha de mudar, a generalizada certeza de 

que o povo, afinal, tinha amadurecido. Mas também é claro que a ordem social 

expressa por elas estava longe de encontrar aqui o seu equivalente exato, 

principalmente fora dos meios citadinos (p.130 e 131). 

O passo da colônia ao Estado autônomo acarretava a colaboração entre 

opressão colonial e inovações do progresso burguês. 

A nova etapa do capitalismo desmanchava a relação exclusiva com a 

metrópole e transformava os proprietários em classe dominante nacional (parte da 

burguesia mundial em constituição) e conserva entretanto as antigas formas de 

exploração do trabalho, cuja redefinição moderna até hoje não se completou. 

(p.131). 

Noutras palavras, a discrepância entre os “dois Brasis” não é produzida pela 

veia imitativa. Ela foi o resultado duradouro da criação do Estado nacional sobre 

base de trabalho escravo e decorria da Revolução Industrial inglesa e da 

conseqüente crise do sistema colonial. 

Assim, a má formação brasileira, dita atrasada, manifesta a ordem da 

atualidade a mesmo título que o progresso dos países adiantados (p.131 e132). 

Assim, a tese da cópia cultural é IDEOLOGIA na acepção marxista do termo, 

quer dizer, uma ilusão bem fundada. (p.132). 
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A cópia resultaria (e não teria por conseqüência) de formas de desigualdade 

brutais a ponto de faltarem mínimos de reciprocidade (povo e elite), sem os quais a 

sociedade moderna de fato só podia parecer artificiosa e “importada”. (p.133). 

 

TEXTO 4: FIM DE SÉCULO,1995 (IN SEQUÊNCIAS BRASILEIRAS. São Paulo : Cia 

das letras, 1999) 

Paulo Emilio Salles Gomes – texto apresentado à Primeira Convenção Nacional 

de Crítica Cinematográfica em 1960: O nacionalismo desenvolvimentista queria 

superar uma situação colonial presente no cinema brasileiro (as chanchadas, por ex.). 

O divórcio entre aspiração cultural e condições locais é um traço comum da 

vida em colônias ou ex-colônias (p.1 e 2). 

O desenvolvimento nacional reorganizava o espaço da imaginação e do 

pensamento crítico. Tratava-se de arrancar a população dos enquadramentos 

semicoloniais e trazê-la ao universo da cidadania, do trabalho assalariado e da 

atividade econômica moderna (industrial), contrariando o destino agrário a que o 

imperialismo, como se dizia, nos forçava. (p.2) 

Afastada de suas condições antigas, posta em situações novas e mais ou menos 

urbanas, a cultura tradicional não desaparecia, mas passava a fazer parte de um 

processo de outra natureza. Essa mescla de tradicional e moderno se prestava bem a 

fazer-se de emblema pitoresco da identidade nacional.(p.2) 

Com a distância no tempo, esta mescla sofre outra reviravolta: deixa de 

funcionar como emblema nacional para indicar um aspecto comum das 

industrializações retardatárias. (p.2). 

 

Seja como for, o nacionalismo desenvolvimentista armou um imaginário novo 

que, pela 1ª. vez, se refere à nação inteira. (p.2) 
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NASCIDO NA CONJUNÇÃO DE MERCADO INTERNO E INDUSTRIALIZAÇÃO, O 

CICLO DESENVOLVIMENTISTA ADQUIRIU CERTO ALENTO A PARTIR DA CONSTRUÇÃO 

DE BRASÍLIA. (p.3) 

Glauber Rocha e (reivindica a feiúra e a miséria do 3° mundo. P.3) a “estética 

da fome”. Naqueles anos foi elaborada a “Teoria da Dependência”, que estuda o 

vínculo entre ordem mundial e as situações de subdesenvolvimento (p.3). 

Com o golpe de 64 a dimensão democratizante do processo chega ao fim. (p.3). 

Mas não o próprio nacionalismo desenvolvimentista (p.3). 

O projeto dos generais era transformar o Brasil numa gde. potência. Mas, nos 

anos 80 ficava claro que o nacionalismo desenvolvimentista se havia tornado uma 

idéia vazia, uma idéia para a qual não havia dinheiro (crise da dívida, choque do 

petróleo). (p.4). 

Começava o período contemporâneo que vamos chamar de fim de século. 

(p.4). 

Na filosofia tem-se o desconstrucionismo. (o processo de modernização provou 

ser ilusório, não se completou).  

O desenvolvimento nacional pode não ter sido nem desenvolvimento nem 

nacional. 

O motor da industrialização patriótica esteve na Volkswagen e os esforços de 

integração da sociedade brasileira resultaram num quase apartheid. (p.4) 

As idéias de DERRIDA chegaram ao Brasil antes que se instalasse esse clima: a 

desconstrução servia como objeção ao paroxismo autoritário da ditadura e à rigidez  

da esquerda envolvida na luta armada. (p.4) 

A desconstrução filosófica, apesar do esoterismo, chega a parecer uma 

descrição empírica da atualidade e de seus equívocos e desenganos contemporâneos. 

Mas, aquela desintegração tem uma materialidade prática: o 

desenvolvimentismo arrancou populações de seu enquadramento antigo para 

reenquadrá-las  num processo de industrialização nacional, ao qual – a certa altura  
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(concorrência econômica) não pode dar continuidade. Essas populações encontraram-

se numa condição histórica nova: os sujeitos monetários sem dinheiro. (p.5) 

No que se refere ao esforço nacional, o que se vê são sacrifícios enormes para 

instalar usinas atômicas que nunca irão funcionar, estradas que não vão a parte 

alguma, ferrovias imensas entregues à ferrugem. O que fazer com elas? (p.5) 

Os resultados da ilusão são fatos sociais efetivos. (p.5) 

Noutras palavras, a falência do desenvolvimentismo, a qual havia revolvido a 

sociedade de alto a baixo, abre um período específico, essencialmente moderno, 

cuja dinâmica é a desagregação (p.5 e 6). 

A desintegração (DESMANCHE- luiz recamán) nacional não é uma questão 

nacional, mas um aspecto da inviabilização global das industrializações retardatárias. 

(p.6) 

Em quais pontos e por que razões – devidas ao passado colonial – o país 

discrepa da norma civilizada? (p.6) 

Contrariamente ao que diz a ideologia, o mercado não é para todos. 

Na nossa idéia de modernização, o problema não estava na marcha do 

mundo, mas apenas na nossa posição relativa dentro dela. (p.7) 

É sabido que o novo padrão competitivo se compõe à maravilha com o nosso 

descaso secular pelos pobres. Estes estão deixando de interessar até como força de 

trabalho quase gratuita. (p.7) 

O divórcio entre economia e nação é uma tendência que ainda mal 

começamos a imaginar. A pergunta não é retórica: o que é, o que significa uma 

cultura nacional que  já não articule nenhum projeto coletivo de vida material, e que 

tenha passado a flutuar publicitariamente no mercado, por sua vez, agora como 

casca vistosa, como um estilo de vida simpático a consumir entre outros? Essa 

estetização consumista das aspirações à comunidade nacional não deixa de ser um 

índice da nova situação também da... estética. Enfim, o capitalismo continua 

empilhando vitórias . (p.7) 
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Biografia 

Sérgio Ferro Pereira "(Curitiba, 25 de julho de 1938) Ferro se formou em 

arquitetura e urbanismo em 1962 na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da 

Universidade de São Paulo (FAUUSP), tendo sido logo depois convidado pelo professor 

João Batista Vilanova Artigas a integrar o quadro docente da instituição, como 

assistente de ensino na cadeira de História da Arte. A partir daquele ano até 1970 foi 

também professor de composição plástica, história da arte e estética em várias escolas 

e faculdades de arte e arquitetura em Santos, São Paulo e Brasília. Durante este 

período, juntamente de Rodrigo Lefèvre e Flávio Império, constituiu o grupo 

denominado Arquitetura Nova, o qual foi responsável pela elaboração de uma crítica, 

segundo a perspectiva do marxismo, à produção arquitetônica instituída no Brasil de 

uma forma geral e estabelecendo-se especificamente como um contraponto teórico à 

obra e a escola do antigo mentor do grupo, o professor Vilanova Artigas". 

"Nos anos 1960, Sérgio participa de um grupo de leituras de O Capital, de Marx, 

formado por estudantes e prfessores da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da USP, e que compunha o corpo editorial da revista Teoria e Prática. O 

grupo já era já era a segunda geração do chamado seminário Marx formada por: 

Roberto Schwarz, Ruy Fausto, Marilena Chaui, Francisco Weffort, entre outros), A 

primeira, e mais famosa era formada por Fernando Henrique Cardoso, José Giannotti, 

Fernando Novais, Paul Singer, Octavio Ianni, Bento Prado Jr.entre outros. (Arantes, 

Pedro "Arquitetura nova" pg.s 83 e 84).(Arantes, Pedro "Arquitetura nova" pg. 110). 

Devido à sua militância política e a perseguição do regime militar Ferro foi 

afastado da Universidade de São Paulo e exilou-se na França, estabelecendo-se em 

Grenoble. Impossibilitado de exercer a profissão de arquiteto naquele país, dedicou-se 

à atividade artística e ao magistério, em cursos de artes e arquitetura. Entre 1972 e 

1989 lecionou na Universidade de Grenoble, na França. Nesse período, realizou 

afrescos na Villeneuve (1975), na École Buttes (1981) e na École Joseph Vallier (1983). 

Sua pintura se caracteriza por imagens inacabadas, nítidas citações a Michelangelo e a 

Leonardo, misturadas a esboços, colagens, textos manuscritos. fonte: Wikipedia 
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"Lisasyas" - AOST - 97 x 130 cm 

 

http://www.joslavieroeguedes.com.br/Sergio_F.htm, acesso 25 de julho de 2012. 

 

Artigas e Brunelleschi 

 

http://www.g-arquitetura.com.br/vilanova_artigas.htm, a acesso 25 de julho de 2012. 

" Aqui em São Paulo os homens eram italianos. A técnica era distribuída por um 

grupo de artesãos capaz de realizar a prática da construção da residência: o escadeiro, 

o telhadeiro, que era o homem que fazia o telhado, via onde pôr as tesouras e tal, o 

pedreiro, e essa coisa fantástica que é o encanador. E havia ainda um misteriosíssimo, 

o fachadista,  que era capaz de bordar com cal e areia em uma fachada, todos os 

desenhos que se pudesse imaginar, volutas". (Arantes, Pedro "Arquitetura nova" cit. 

Vilanova Artigas. pg. 20 em a função social do arquiteto) 
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" Sou dessa geração de arquitetos modernos que, pela primeira vez, foram até 

o conhecimento do fazer operário, ou do subempreiteiro, para disser-lhes, em 

desenho, em projeto, o que era preciso fazer (...) nós rompemos com os resquícios 

medievais que ainda prevaleciam (...) Porque você poderia projetar no papel, não a 

escada que o escadeiro ia fazer, mas aquela que você queria que fosse realizada, 

dentro do espaço que lhe servia. Aí há uma passagem, um ponto histórico diferente, 

totalmente diferente". (Arantes, Pedro "Arquitetura nova" cit. Vilanova Artigas. pg. 21 

em a função social do arquiteto). 

 

http://www.google.com/imgres?q=brunelleschi&start=190&num=10&hl=pt-

PT&gbv=2&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=2_nkb6ceE1SK3M:&imgrefurl=http://phomul.canalbl

og.com/archives/brunelleschi__filippo/index.html&docid=qxDHVVUI9zbPeM&imgurl=http://phomul.ca

nalblog.com/images/DSC_2986.jpg&w=461&h=480&ei=Jh6UT_ThEITo 

 

"Brunelleschi aparece como uma espécie de Galileu para nós arquitetos, 

porque é o homem que pela primeira vez,  fez o projeto estrutural  de uma capela, 

abandonando as contribuições individuais que vinham da Idade Média, das 

corporações"(...) a novidade no desenho de Brunelleschi é a perspectiva, que é uma 

forma de abstração, de separação entre a representação e a realidade. Ela insere o 

mundo dentro de um único plano e o organiza. Nos termos utilizados por Artigas, 

poderíamos dizer que a perspectiva, como desígnio, projeta uma ordem nova, como 

mediação como codificação nova. O desenho é domínio sobre a natureza, mas 

também domínio sobre os que não sabem decifrá-lo. Brunelleschi tinha consciência 

desse poder. Consta-se por exemplo, que ele, fingindo estar doente, fez seu substituto 

http://www.google.com/imgres?q=brunelleschi&start=190&num=10&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=2_nkb6ceE1SK3M:&imgrefurl=http://phomul.canalblog.com/archives/brunelleschi__filippo/index.html&docid=qxDHVVUI9zbPeM&imgurl=http://phomul.canalblog.com/images/DSC_2986.jpg&w=461&h=480&ei=Jh6UT_ThEITo
http://www.google.com/imgres?q=brunelleschi&start=190&num=10&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=2_nkb6ceE1SK3M:&imgrefurl=http://phomul.canalblog.com/archives/brunelleschi__filippo/index.html&docid=qxDHVVUI9zbPeM&imgurl=http://phomul.canalblog.com/images/DSC_2986.jpg&w=461&h=480&ei=Jh6UT_ThEITo
http://www.google.com/imgres?q=brunelleschi&start=190&num=10&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=2_nkb6ceE1SK3M:&imgrefurl=http://phomul.canalblog.com/archives/brunelleschi__filippo/index.html&docid=qxDHVVUI9zbPeM&imgurl=http://phomul.canalblog.com/images/DSC_2986.jpg&w=461&h=480&ei=Jh6UT_ThEITo
http://www.google.com/imgres?q=brunelleschi&start=190&num=10&hl=pt-PT&gbv=2&biw=1920&bih=979&tbm=isch&tbnid=2_nkb6ceE1SK3M:&imgrefurl=http://phomul.canalblog.com/archives/brunelleschi__filippo/index.html&docid=qxDHVVUI9zbPeM&imgurl=http://phomul.canalblog.com/images/DSC_2986.jpg&w=461&h=480&ei=Jh6UT_ThEITo


CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

615 

 

perder a direção da obra por desconhecer as notações de seu desenho. Retornando ao 

comando e enfrentando uma greve, decide importar trabalhadores de outra cidade, 

provando que os artesões florentinos poderiam ser substituídos por outros quaisquer, 

uma vez que o trabalho era agora definido pelo desenho. Para aumentar a 

produtividade o arquiteto também interfere na organização do canteiro, instalando 

uma cantina no alto da cúpula e evitando assim que os operários desçam para comer, 

beber e conversar"(Arantes, Pedro "Arquitetura nova" pg. 22). 

 

Abóboda 

 

Hassan fathy - http://arquitecturasdeterra.blogspot.com.br/2008_10_01_archive.html, acesso 25 de 

julho de 2012. 

 

" Por trabalhar apenas por compressão, a abóboda é especialmente econômica, 

pois o caro numa estrutura é o controle da tração, que depende de materiais usinados 

como o aço. A compressão, ao contrário, pode ser realizada por materiais comuns e 

baratos" (Arantes, Pedro "Arquitetura nova" pg. 77). 

 

http://estruturasdemadeira.blogspot.com.br/2007/03/curiosidades-construo-de-uma-oca-xingu.html, 

acesso 25 de julho de 2012. 

http://arquitecturasdeterra.blogspot.com.br/2008_10_01_archive.html
http://estruturasdemadeira.blogspot.com.br/2007/03/curiosidades-construo-de-uma-oca-xingu.html
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" (...) a casa em abóboda instiga uma interpretação simbólica. sem ir longe no 

assunto, pode-se dizer que a abóboda, enquanto superfície côncava que protege seu 

morador, é uma expressão do habitat humano mais primordial: uma cobertura abrigo 

que produz uma espacialidade uterina e cavernosa. Uma gruta reinventada. (...) A 

Abóboda é também uma forma irmã da oca indígena brasileira, cuja sabedoria 

estrutural produziu uma cobertura leve e simples que se mantém de pé com 

naturalidade. (...) A casa da Arquitetura Nova, vista como gruta ou ocas modernas, 

com os dutos de iluminação e respiro e suas máquinas hidráulicas nas extremidades, 

torna-se uma espécie de abrigo macunaímico dentro da grande cidade.  

 

Res. Dino Zammataro, Butantã, SP, 1970: http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2007-

1/tijolos/Topico4.htm, acesso 25 de julho de 2012. 

 

(...) Essa mudança não era formal. Niemeyer já tinha construído abóbodas na 

Pampulha. o novo era (...) ser uma tecnologia simples, barata e facilmente 

generalizável, ideal para a casa popular". As Abóbodas de Niemeyer são todas falsas, 

são todas lajes curvas com muito aço dentro, custo caro à beça, desde a forma até o 

material" (Arantes, Pedro "Arquitetura nova" pg.s 78 e 79). 

http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2007-1/tijolos/Topico4.htm
http://www.arq.ufsc.br/arq5661/trabalhos_2007-1/tijolos/Topico4.htm
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(Arantes, Pedro "Arquitetura nova" pg. 115). 

 

Jazz 

(...) dispensando um desenho a priori e valorizando as contribuições individuais. 

O canteiro assim viraria um ateliê. 

Sergio conta que, nessa época, "nossa metáfora de bolso era o jazz (...)" Ao 

contrário da música ocidental tradicional, na qual prevalecem como figuras-chave o 

compositor e o maestro, o jazz é uma "música de executantes": tudo nele está 

subordinado à individualidade dos músicos. No novo canteiro, os operários 

abandonariam a posição de meros reprodutores de uma composição pronta, passando 

a improvisar com autonomia e reinventando, cada um a seu modo, como solistas de 

jazz, o sentido geral da obra. O arquiteto deixaria de ser o grande compositor e 

maestro e passaria, quando muito, a arranjador modesto que lança temas e situações, 
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adotando inclusive uma nova linguagem, uma vez que o desenho também precisaria 

ser outro, pois como o jazz, não há escrita acabada que dê conta.  

A Arquitetura Nova seria fruto do diálogo constante entre os participantes da 

construção, o pensar e o fazer re-unidos, tal como na experiência da pintura e do 

teatro. A Abóboda como canteiro-ateliê restituiria uma relação positiva e 

artisticamente produtiva entre arquitetos e operários. Isso significa que o recurso à 

manufatura141 e às técnicas comuns não apenas seria caminho para o barateamento 

da construção e sua democratização, mas também forma de restituir ao trabalhador 

sua competência e saber perdidos (Arantes, Pedro "Arquitetura nova" pg.s 83 e 84). 

 

O canteiro e o desenho segundo Pedro Arantes 

"Segundo Sérgio, o debate até então tinha se limitado à "técnica que o 

arquiteto conhece e que permite soluções ideais", mas não à técnica que se que 

encontra na produção efetiva da arquitetura: a pressão onipresente em busca da 

rentabilidade, a divisão e desqualificação do trabalho, os métodos atrasados etc. - pois 

o fim é o valor condensado no edifício, sua "função tesouro". Assim sendo, diante de 

um processo que é de produção de mercadorias, é "impossível a confiança ingênua 

numa racionalidade de conteúdo exclusivamente arquitetural". A "crise" na 

arquitetura não teria como ser resolvida apenas no âmbito cultural (superestrutura142) 

e só uma nova forma de produzir (infra-estrutura143) poderia indicar novos caminhos. 

Sérgio lança então três "tarefas fundamentais": " A apropriação dos meios de 

produção arquiteturais"; "A crítica do atual modo de produção arquitetural"; e o 

"Ensaio dos novos modos de produção arquiteturais" 

                                                           
141 Houaiss; trabalho, atividade que se realiza em máquina caseira ou manualmente. Etimologia 
lat.medv. manufactura, der. de manufacère (< manus,us 'mão' + v.lat. facère 'fazer'), prov. pelo fr. 
manufacture (1433) 'fabricação', (1537) 'local em que se fabrica, fábrica', de mesma orig.; ver man(i/u)- 
e faz-; f.hist. 1702 manufactura. 
142 Houaiss; no marxismo, o conjunto das relações econômicas de produção que, no decorrer da 
história humana, tem servido de base às diversas formas de pensamento e sentimento, e à organização 
jurídica, cultural ou política das sociedades (a superestrutura). 
143 Houaiss; no marxismo, o conjunto das relações econômicas de produção que, no decorrer da 
história humana, tem servido de base às diversas formas de pensamento e sentimento, e à organização 
jurídica, cultural ou política das sociedades (a superestrutura). 
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O texto de Sérgio Ferro,  apesar de ser dos mais citados, mereceu pouca leitura. 

Nos anos 1970, "O canteiro e o desenho tornou-se um dos mais mencionados 

trabalhos entre estudantes de arquitetura e os jovens profissionais, muito embora 

rarissimamente lido na íntegra e compreendido". O livro não parece ter sido lido de 

ambos os lados, tanto por detratores quanto por simpatizantes.  Para os primeiros, 

não se devia dar crédito ao pessimismo de um desertor da profissão, e para os 

segundos, muitas vezes envolvidos na militância, o livro era hermético e pouco prático, 

sendo tomado como mera denúncia das relações de exploração na canteiro. Enfim, até 

hoje estamos devendo uma leitura de O canteiro e o desenho. 

A dificuldade começa como o fato de Sérgio possuir uma familiaridade como o 

marxismo incomum para um arquiteto e mesmo para alguém da esquerda no Brasil. 

Apesar de seu esforço didático continuado, trata-se de uma árdua tarefa acompanhar 

todos os seus movimentos de seu argumento. Mesmo porque nós arquitetos, 

moldados pelo racionalidade geométrica e analítica, não estamos acostumados com a 

tal da dialética 144 (Arantes, Pedro "Arquitetura nova" pg.s 108 a 110). 

O ponto de partida do texto é mostrar que dentro da produção capitalista de 

mercadorias, a arquitetura é uma forma da forma-mercadoria, pois "todo e qualquer 

                                                           
144 Houaiss;  
1    Rubrica: filosofia.  
     em sentido bastante genérico, oposição, conflito originado pela contradição entre princípios teóricos 
ou fenômenos empíricos  
1.1    Rubrica: filosofia.  
     no platonismo, processo de diálogo, debate entre interlocutores comprometidos profundamente com 
a busca da verdade, através do qual a alma se eleva, gradativamente, das aparências sensíveis às 
realidades inteligíveis ou idéias  
1.2    Rubrica: filosofia.  
     no aristotelismo, raciocínio lógico que, embora coerente em seu encadeamento interno, está 
fundamentado em idéias apenas prováveis, e por esta razão traz sempre em seu âmago a possibilidade 
de sofrer uma refutação  
1.3    Rubrica: filosofia.  
     no kantismo, raciocínio fundado em uma ilusão natural e inevitável da razão, que por isto permanece 
no pensamento, mesmo quando envolvido em contradições ou submetido à refutação  
     Obs.: cf. dialética transcendental  
1.4    Rubrica: filosofia.  
     no hegelianismo, lei que caracteriza a realidade como um movimento incessante e contraditório, 
condensável em três momentos sucessivos (tese, antítese e síntese) que se manifestam 
simultaneamente em todos os pensamentos humanos e em todos os fenômenos do mundo material  
1.5    Rubrica: filosofia.  
     no marxismo, versão materialista da dialética hegeliana aplicada ao movimento e às contradições de 
origem econômica na história da humanidade  
2    Derivação: sentido figurado (da acp. 1.1). Uso: pejorativo.  
     arte, modo de discutir por meio de raciocínios especiosos e vazios. 
 



CULTURA E SOCIEDADE | O projeto: significado e valor 

620 

 

objeto arquitetônico é um dos resultados do processo de valorização do capital". Por 

isso, o desenho precisa ser desmistificado. O traço do arquiteto nada mais é do que o 

modo de "possibilitar a forma-mercadoria do objeto arquitetônico que sem ele não 

seria atingida". assim as questões relativas ao processo artístico envolvido na 

arquitetura passam a ser secundárias e ideológicas. 

O desenho arquitetônico, na realidade, tenderia para uma forma de "tipo-

zero"(Na expressão de Lévi-Strauss adotada por Sérgio. A forma de tipo-zero não teria 

nenhuma propriedade intrínseca, senão a de introduzir o sistema social por ela 

revelado.)" paralelepípedos anônimos prontos para qualquer - ou nenhum - uso", tal 

como a arquitetura de Mies Van der Rohe. Daí a intransitividade do desenho: ele pode 

ser qualquer. O desenho domina a produção no canteiro de obras, é a mediação entre 

o trabalhador e seu produto, entre o trabalho e o capital. Por isso, Sérgio afirma que o 

canteiro é uma forma heterônoma, cujo comando vem de fora e se materializa no 

desenho e no capataz. 

A dificuldade inicial é responder uma pergunta elementar: qual a "forma de 

produção" presente no canteiro? Não é uma forma industrial, pois as máquinas não 

são importantes e nem condicionam o trabalho; mas também não é artesanal, porque 

o trabalho já foi submetido a uma forma avançada de divisão. Sérgio adota então o 

conceito de "manufatura", já explicado por Adam Smith no exemplo da fabricação de 

alfinetes, uma transição entre o trabalho artesanal e  a forma industrial. Na 

manufatura, o capital fratura o trabalho e separa as ações em pedaços na 

decomposição forçada dos ofícios. As equipes são organizadas para tarefas limitadas 

nas quais a compreensão do processo, presente no artesão, é dispensada. 

Sérgio também faz uma distinção entre manufatura heterogênea e serial: a 

primeira ocorre nos canteiros de obra dos países mais desenvolvidos e é baseada na 

montagem de elementos pré-fabricados, enquanto a segunda, constituída 

basicamente de elementos trabalho cumulativo realizado no canteiro, ocorre onde a 

construção civil é mais atrasada como no Brasil. Se lembrarmos as duas experiências 

emblemáticas da Arquitetura Nova, a Casa Boris Fausto pretendia ser um exemplo de 

manufatura heterogênea e a Casa Bernardo Issler, um exemplo de manufatura serial. 
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http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.075/331, acesso 25 de julho de 2012. 

Dentro da visão do trabalho imposta no canteiro pela manufatura, aparece a 

figura do arquiteto. A concepção de totalidade do produto é entregue a ele que, com 

seu desenho, separa e segrega os diversos trabalhos. No canteiro de obras a 

fragmentação e a hierarquização criam uma "pirâmide" que define o grau de acesso a 

informações, partindo do mestre capacitado a ler os desenhos até os inúmeros 

serventes que apenas transportam cargas sem saber de nada. As separações também 

procuram enfraquecer o poder político dos trabalhadores, através de demissões e 

transferências freqüentes, evitando a formação de fortes identidades em cada equipe 

de trabalho. 

Como explica Sérgio, a essas separações corresponde o seu contrário: uma re-

totalização forçada sob o comando do capital. Forma-se o "trabalhador coletivo", que 

é a reorganização dos trabalhos separados em função da mercadoria previamente 

determinada. O desenho, por sua vez, determina a convergência das diversas ações 

num produto final - ajudado, é claro, pelo capataz. O trabalho é separado e re-unido 

numa dupla violência, uma vez que não há livre associação entre os trabalhadores. Sob 

a aparência da neutralidade técnica ou da liberdade artística, ele segrega, degrada e 

idiotiza o trabalho, ao mesmo tempo que fornece o esqueleto em torno do qual se 

cristaliza o trabalho separado. è assim desenho para a produção. 

"É portanto, entre a força produtiva do trabalhador parcelado e seu produto 

unitário que se interpõe o capital, sob a forma técnica do trabalho de fiscalização e de 

unificação de tarefas" (D. Deleule et F. Guéry, Le Corps Productif, Mame, 1972, p. 39-

40 cit. por Ferro, Sergio em o Canteiro e o Desenho p.13) 
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"No capitalismo, a técnica de produção é técnica de dominação. Separação e 

re-união não são apenas uma forma de produção de mercadorias, mas uma forma de 

controle de trabalhadores. A dominação ocorre na produção através do fetiche da 

mercadoria - em ambos os casos, há uma autonomização do produto em relação ao 

produtor. A mercadoria quer apagar as marcas deo trabalho que lhe deu origem. 

Na arquitetura, a autonomização ocorre pelo menos em dois momentos 

importantes. O primeiro quando entra em cena os materiais de revestimento, que 

encobrem as marcas do trabalho, o que leva Sérgio a afirmar que o "mais trágico" dos 

operários da construção é justamente o oficial de revestimento, pois cabe a ele o 

destino de apagar o trabalho: "Com sua mão treinada, leve, pela carga de muita 

sabedoria, acaricia até o polimento a superfície que desaparece". O segundo, pelo 

desenho do arquiteto, na "disposição sábia dos volumes sob a luz"(Arantes, Pedro 

"Arquitetura nova" pg.s 113 a 116). 

"Estas Instituições não teriam nenhuma propriedade intrínseca, senão a de 

introduzir as condições prévias à existência do sistema social ao qual revelam, ao qual, 

sua presença - em si mesma desprovida de significação - permite de se pôr como 

totalidade" (C. Levi-Strauss, Les organisations Dualistes Existent-Elles?, In 

Anthropologie Structurale, Plon, 1958, p. 176 cit. por Ferro Sergio em o Canteiro e o 

Desenho p. 13). 

O desenho pode assumir os padrões dominantes ou não, seguir a "função" ou 

fazê-la seguir, ser qualificado como racional, orgânico, brutalista, metabólico ou como 

se queira no interior da confusão das pseudotendências, ser mais ou menso 

conformista em relação ao "utensílio" que informa, ser modulado, modenado ou a-

sitemático, ornar ou abolir o ornamento: a constante única é ser o desenho para a 

produção. 
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entrevistas no Brasil, na França, na Inglaterra e nos EUA. O Arquivo foi selecionado 
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Bienal de São Paulo, 1998. P. 128-147 

http://www.pucsp.br/nucleodesubjetividade/suely%20rolnik.htm
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Leituras / resenha e análise: 

Artigo:  

HERKENHOFF, Paulo e PEDROSA, Adriano (Edit.). Arte Contemporânea 

Brasileira: Um e/entre Outro/s, XXIVa Bienal Internacional de São Paulo. São Paulo: 

Fundação Bienal de São Paulo, 1998. P. 128-147 

Resumo: Baseado no Manifesto do Pau-Brasil (1924) e Manifesto Antropófago 

(1928) de Oswald de Andrade, a autora apresenta a estratégia antropofágica como 

uma alternativa da construção da casa subjetiva pelo homem no mundo 

contemporâneo.  

Citações / conceitos:  

Subjetividade  

Antropofagia  

Cultura contemporânea 

Globalização 

 

Cultura e sociedade 

O texto descreve o mundo contemporâneo através da imagem de um oceano 

infinito, agitado por ondas turbilhonares, sem fronteiras estáveis, onde a humanidade 

necessita habituar-se a navegar. Esta sociedade encontra-se desorientada porque 

carece de uma casa subjetiva: não sabe como reconstituir uma identidade, um 

território, neste mundo movediço. 
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“Não sem a casa concreta (grau zero da sobrevivência em que se encontra um 

contingente cada vez maior de humanos), mas sem o “em casa” de um sentimento de 

si, ou seja sem uma consistência subjetiva palpável – familiaridade de certas relações 

com o mundo, certos modos de ser, certos sentidos compartilhados, uma certa crença. 

Desta casa invisível, mas não menos real, carece toda a humanidade globalizada.” (P. 

01) 

“Como recompor uma identidade neste mundo onde territórios nacionais, 

culturais, étnicos, religiosos, sociais, sexuais perderam sua aura de verdade, 

desnaturalizaram-se irreversivelmente, misturam-se de tudo quanto é jeito, flutuam 

ou deixam de existir?” (P. 02) 

Existe uma tendência na elite brasileira de consumir cultura européia, deixando 

assim de investir na construção de um “em casa” em terras brasileiras. 

“A tendência que se mantém hegemônica desde então é a de consumir cultura 

européia, cartografias de sentido que, além de terem sido produzidas no contexto de 

uma experiência de não mistura, são desencarnadas da experiência sensível, porque 

forjadas sob a égide do racionalismo. Ora, em seu transplante para o Brasil, tais 

cartografias culturais são consumidas a-criticamente sem levar em conta as 

necessidades de sentido que se colocam no novo contexto, o que as torna duplamente 

desencarnadas. Puros jogos arrogantes de erudição e inteligência resultando em 

repetições estéreis e num “em casa” deselegante, porque vazio de sentido e 

desvitalizado. É o tal “lado doutor, o lado citações, o lado autores conhecidos” com seu 

“tédio especulativo” de que nos fala Oswald de Andrade – uma espécie de superego 

bacharelesco agindo contra o pensamento.” (P. 03) 

A cultura popular por sua vez sente o dever de constituir um território de 

existência no país – questão de sobrevivência psíquica. E esta cultura é desqualificada 

(folclorizada, na melhor das hipóteses), por uma cultura oficial. 

“Uma terceira tradição, no entanto, insinua-se entre estes dois campos, na qual 

borra-se a fronteira discriminatória que os separa, promovendo uma contaminação 

geral não só entre erudito e popular, nacional e internacional, mas também entre 

arcaico e moderno, rural e urbano, artesanal e tecnológico. Toma corpo um “em casa” 

que encarna toda a heterogeneidade dinâmica da consistência sensível de que é feita 
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a subjetividade de qualquer brasileiro, a qual se cria e recria como efeito de uma 

mestiçagem infinita – nada a ver com uma identidade.” (P.04)  

 

Teoria e projeto 

A estratégia adotada pela autora para reconstruir essa casa subjetiva baseia-se 

no Movimento Antropofágico, uma manifestação artística brasileira da década de 

1920, fundada e teorizada pelo poeta paulista Oswald de Andrade. O nome do 

movimento vem da prática tupi que consiste em devorar os inimigos nos quais são 

detectadas virtudes a fim de encarná-las, integrá-las à alma. 

“A cultura brasileira nasce sob o signo de uma multiplicidade variável de 

referências e sua mistura. No entanto, também desde o nascimento, muitas são as 

estratégias do desejo face à mistura, distintos graus da exposição à alteridade que esta 

situação intensifica.” (P. 03) 

A estratégia antropofágica atuará entre estas culturas, fundindo-as, e pode ser 

teorizada em 03 operações. A primeira desloca a idéia de “centro” e torna tudo 

igualmente bastardo – a antropofagia  não respeita hierarquias - os brasileiros são “tão 

deseuropeus, como desíndios e desafros”, como escreve Darcy Ribeiro.  

 “(…) o critério de seleção para o ritual antropofágico na cultura não é o 

conteúdo de um sistema de valor tomado em si, mas o quanto funciona, com o que 

funciona, o quanto permite passar intensidades e produzir sentido. E isto nunca vale 

para um sistema como um todo, mas para alguns de seus elementos, que se articulam 

com elementos de outros sistemas, perdendo assim qualquer conotação 

identitária.”(P.06) 

A segunda operação afirma que o exercício da criação de cultura não tem 

como finalidade significar ou revelar verdades, e sim, cartografar mapas de sentido 

através da justaposição de mundos que não se roçam num mapa oficial de existência 

mas que estão misturados na estratégia antropofágica. Portanto, afirma-se na segunda 

operação, que qualquer experimentação, seja ela bem ou mal sucedida, é mais válida 

do que a reprodução de um modelo.  
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 “Fazer cultura antropofagicamente tem a ver com cartografar: traçar um mapa 

de sentido que participa da construção do território que ele representa, da tomada de 

consistência de uma nova figura de si, um novo “em casa”, um novo mundo.” (P.06) 

A terceira operação implica no fim de uma soberania colonial - desfaz-se a 

divisão entre mundo de colonizados e colonizadores , estendendo as fronteiras até 

abarcar todo o conjunto do planeta.  

 “Se naquele momento este desmanchamento mal começava a se esboçar, 

hoje, na era do neoliberalismo globalizado, definitivamente tais figuras não cabem 

mais. O eixo de relações de força deslocou-se de terreno e mudou suas figuras. Os 

pares que definiam o conflito político na modernidade se embaralharam. Já não se 

trata mais de uma soberania do tipo colonial: a potência hegemônica não enfrenta 

mais seu Outro, não há mais exterioridade, pois ela estende progressivamente suas 

fronteiras até abarcar o conjunto do planeta.” (P.07) 

“Uma quarta operação ainda é que a cultura produzida no Brasil torna-se uma 

linha de fuga da cultura européia e não mais reposição submissa e estéril, nem 

simples oposição que mantém aquela cultura como referência.” (P.07) 

O modo antropofágico requer uma exposição à alteridade: desejar a 

singularidade do outro, sem medo de se contaminar, já que é na contaminação em que 

a potência vital se expande. Alcança-se um estado corporal em que “suas cordas 

nervosas vibram a música dos universos conectados pelo desejo”. Portanto o modo 

antropofágico de subjetivação atualizado em seu vetor mais ativo” é aquele que 

cartografa, guia o conhecimento através da vibração e contaminação.  

 “Numa primeira aproximação, restrita ao visível, a subjetividade antropofágica 

define-se por jamais aderir absolutamente a qualquer sistema de referência, por uma 

plasticidade para misturar à vontade toda espécie de repertório e por uma liberdade 

de improvisação de linguagem a partir de tais misturas. No entanto, para um olhar 

mais arguto, que capta o invisível, a antropofagia atualiza-se segundo diferentes 

estratégias do desejo, movidas por diferentes vetores de força, que vão de uma maior 

ou menor afirmação da vida até sua quase total negação. Eles se distinguem 

basicamente pelo modo como a subjetividade conhece e rastreia o mundo, por aquilo 
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que move sua busca de sentido e pelo critério de que se utiliza para selecionar o que 

será absorvido para produzir este sentido.” (P.08) 

Em sua atualização reativa a antropofagia substitui os critérios éticos por 

critérios narcísicos,guiados pela representação e a imitação, ou seja, estéril. 

“Quando é uma lei transcendente que rege a formatação da subjetividade, o 

operador de consistência é a mente, guiada pelo ponto de vista do ego e sua vontade 

de completude, estabilidade, eternidade. Alucinação de uma transcendência que 

arranca o desejo de sua imanência produtiva e o submete à falta, a qual passa a ser o 

motor de seu movimento. Um critério narcísico rege as escolhas.” (P.10) 

A alta antropofagia caracteriza-se pela subjetivação impessoal onde o “todo 

aberto está disperso nas múltiplas conexões do desejo” enquanto a baixa 

antropofagua caracteriza-se por um princípio identitário-figurativo de um eu, uma 

“individualidade murada, presa a suas vivencias psíquicas e comandada pelo medo de 

se perder de si”. Portante enquanto uma produz um rizoma que se transforma 

infinitamente fazendo alianças e contágios, a outra acredita numa evolução linear e o 

compromisso aprisionador com um sistema de valores assumido.  

                                                           
 
 
 

 

 

 


