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RESUMO 

 

O presente trabalho visa a estudar as maneiras com que o pensamento tecnicista, 

individualista e liberal vigente na pós-modernidade interfere na sustentabilidade, 

compreendida não apenas como preservação dos recursos naturais, mas também, e 

especialmente, como preservação da igualdade e dignidade humanas. Do mesmo modo, 

pretende-se apontar caminhos para a superação de tal pensamento, especialmente por meio do 

resgate do senso comum ligado às classes que se apresentam como resistentes ao padrão 

vigente. Como forma de se efetivar o referido processo aponta-se o caminho referente à 

revalorização do patrimônio cultural do povo. Serão estudadas as características da cultura do 

povo capazes de determinar a superação do paradigma dominante por um mais includente, 

aberto a diversas formas de verdade. O desenvolvimento do trabalho passa pela análise dos 

mecanismos viáveis, em diversos campos do saber, para a promoção e resgate cultural. Serão 

analisados os mecanismos para revalorização cultural propostos pela Pedagogia, pela Teologia 

e pelo Direito, bem como sua eficiência para a finalidade pretendida. Concluir-se-á com a 

análise da viabilidade de superação do paradigma tecnicista, cientificistas, liberal e 

consumista vigente por uma epistemologia capaz de garantir a efetiva sustentabilidade 

socioambiental.  

 

Palavras-chave: Pós-modernidade; Sustentabilidade; Senso Comum; Cultura do Povo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to study the ways in which the prevailing scientistic, individualistic 

and liberal thought in postmodernity interferes in the sustainability , understood not only as 

conservation of natural resources , but also, and especially, as preservation of equality and 

human dignity. Similarly, is intended to show ways to overcome such thinking, especially 

through the redemption of common sense attached to classes that present as resistant to the 

current standard. Aiming to rescue de common is pointed the revaluation of the people´s 

cultural heritage. The characteristics of the folks culture able to determine the resilience of the 

dominant paradigm for a more inclusive, open to various forms of truth will be studied. The 

development of the work involves the analysis of viable mechanisms in various fields of 

knowledge to promote cultural revival. Mechanisms for cultural revaluation proposed by 

Pedagogy, by Theology and by the Law, and its efficiency for its intended purpose will be also 

analyzed. Will conclude with an analysis of the feasibility of overcoming the technicalities, 

scientistic, liberal and consumerist paradigm prevailing by an epistemology capable to 

promote an effective social and environmental sustainability. 

 

Keywords: Postmodernity; Sustainability; Commom Sense; Folk Culture. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

Não se discute que a sociedade ocidental encontra-se no estágio de desenvolvimento 

chamado pós-modernidade (ou segunda modernidade para alguns), e que tal fase tem como 

fundamentos o individualismo, o consumismo, e o exacerbado apego à razão técnica. 

Com efeito, esse paradigma é causa de um desenvolvimento tecnológico jamais 

pensado, que proporciona o invento de técnicas cada vez mais modernas em todos os níveis 

imaginados e que nunca se satisfaz na busca pelo aprimoramento. 

No entanto, essa forma de se fazer ciência, ligada ao vigente capitalismo liberal e, 

consequentemente, à visão antropocentrista e individualista, tem apresentado, como 

contrapartida ao incrível avanço tecnológico, uma degradação ambiental sem precedentes, 

bem como a acentuação gritante das desigualdades sociais e regionais. 

Por outro lado, tal paradigma aponta, em sua mais aceita vertente, para o próprio 

desenvolvimento tecnológico como forma de superar os problemas por ele mesmo causados. 

Do mesmo modo, indica que é o próprio mercado que deve apontar soluções para a exclusão e 

garantir a participação efetiva e integral no jogo excludente por ele mesmo determinado. 

Assim, encontra-se a sociedade pós-moderna diante de um, a princípio insolúvel, paradoxo. 

Além disso, não se pode olvidar para o fato de que os avanços tecnológicos, diante 

das determinações do capitalismo vigente, não são acessíveis a toda a população, mantendo-se 

restritos a uma pequena parcela de pessoas detentoras do poder econômico.  

A questão ambiental, diante desse cenário, fica aguardando a proximidade da 

absoluta insustentabilidade para ser pensada. Ademais, as soluções serão apontadas pelo 

desenvolvimento tecnológico e distribuídas conforme “a mão invisível do mercado”, ou seja, 

não beneficiarão a maior parte da população.  

Assim, a sociedade atual universaliza os danos, mas restringe as soluções à pequena 

parcela da população. Tal situação não é diferente no planejamento urbano, importante 

caminho para garantir a sustentabilidade ambiental, ficando relegada a participação dos mais 

pobres a programas como o Orçamento Participativo iniciado em Belo Horizonte e 

disseminado para outros municípios, cuja efetividade da influência popular é bastante 

discutida.  

Com efeito, o mais comum é que as questões referentes à sustentabilidade e ao 

planejamento urbano sejam influenciadas, de modo mais efetivo, pelos interesses 

mercadológicos que, normalmente, excluem a participação dos mais pobres, até por ser 
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primordialmente, e como sugere a própria expressão, baseada em interesses meramente 

financeiros. 

A solução encontrada por alguns pensadores, no entanto, em contraposição à corrente 

doutrinária vigente, é no sentido de que apenas através da busca por uma ruptura 

epistemológica capaz de superar o paradigma liberal, tecnicista e excludente vigente seria 

possível tratar adequadamente a questão da sustentabilidade. 

Nesse passo, e diante da necessidade de superação do paradigma imposto pela pós-

modernidade, coerente a argumentação que pretende resgatar o senso comum como forma de 

enfrentar os problemas causados pela pós-modernidade. 

Nesse diapasão, o objetivo principal deste estudo é resgatar e analisar os 

fundamentos da sociedade pós-moderna, avaliando suas interferências sobre a questão da 

sustentabilidade, da exclusão social e do planejamento urbano, bem como a possibilidade de 

superação desses fundamentos através da revalorização do senso comum. 

Como forma de se revalorizar o senso comum e superar a visão atualmente 

predominante, será analisada a hipótese de resgatar a cultura do povo, valorizando as diversas 

manifestações culturais produzidas pelas camadas oprimidas. 

Para tanto, buscar-se-á por meio de pesquisa bibliográfica crítica, em um primeiro 

momento, estudar o conceito de sustentabilidade ambiental, para que seja possível clareza na 

delimitação do objeto a ser defendido. 

Posteriormente, pretende-se analisar os fundamentos da pós-modernidade, bem como 

suas consequências na busca pela sustentabilidade efetiva, especialmente no que se refere à 

participação popular, de modo a evitar que as soluções ambientais encontradas não se 

restrinjam a uma pequena parcela da população, mas sejam universalizadas. 

Após, será analisada a hipótese da revalorização do senso comum, como resposta aos 

problemas ocasionados pela pós-modernidade. Com efeito, necessário indicar um caminho 

para a superação do paradigma pós-moderno, caso constatado que este é o grande causador da 

insustentabilidade vigente. 

A partir de tal análise, e com utilização da figura mítica do Saci, será verificada a 

possibilidade de revalorização da cultura do povo como forma de se efetivar o pretendido 

resgate do senso comum. Nesse passo, será realizada a análise do conceito de cultura, de 

cultura do povo em contraposição ao termo cultura popular e cultura de massas, bem como a 

respeito da extensão da sua influência na construção de um novo (ou na revalorização do) 

senso comum. 
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Serão analisados os empecilhos atualmente existentes à efetivação da revalorização 

da cultura do povo, sob os mais diversos aspectos e relacionadas às diversas formas de poder 

e de direito. 

 Por fim, alguns mecanismos apontados por algumas correntes doutrinárias na 

Teologia, na Pedagogia e no Direito para efetivação do resgate cultural proposto serão 

analisados para possibilitar a consecução do fim pretendido. No mesmo passo, será analisada 

a efetividade de tais mecanismos e a possibilidade de se manter ou aprimorar sua utilização. 

Pretende-se concluir com a indicação de caminhos viáveis para a superação do 

paradigma pós-moderno através do resgate cultural e a, consequente, revalorização do senso 

comum em busca da efetiva sustentabilidade socioambiental. 
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2 CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE 

 

Como suporte para a pesquisa que se pretende desenvolver, necessário definir o que 

se entende por sustentabilidade, uma vez que este é o necessário primeiro passo para se 

debater o tema proposto para o presente trabalho. Destaque-se que diversas são as teorias a 

esse respeito, o que torna imperiosa a definição para dar continuidade ao estudo da questão 

central. 

Nesse passo, ganham relevo três principais correntes que buscam definir o conceito 

de sustentabilidade. A primeira delas resume o termo a pequenas atitudes ou projetos 

comumente chamados de “sustentáveis”, como separar o lixo e economizar água, pelo 

cidadão ou por empresas (pequenas ou grandes) com objetivo de angariar novos clientes 

através do discurso ambiental.  

É possível afirmar que chegamos ao início do século XXI com um conceito de 

desenvolvimento sustentável bem mais amadurecido, que não está mais restrito as 

discussões acadêmicas e políticas, de defensores e contestadores, mas que se 

popularizou por todos os continentes, passando a fazer parte da vida cotidiana das 

pessoas. Um conceito que está presente desde as pequenas atitudes diferenciadas de 

comportamento, como a separação e a reciclagem do lixo doméstico, tomadas pelo 

cidadão comum, até as grandes estratégias e investidas comerciais de algumas 

empresas as quais se especializaram em atender um mercado consumidor em franco 

crescimento, que hoje cobra essa qualidade diferenciada tanto dos produtos que 

consome, quanto dos processos produtivos que o envolvem; uma verdade que abre 

grandes perspectivas para o futuro. (GONÇALVES, 2005) 

 

Trata-se de uma visão demasiadamente restrita, incapaz de garantir efetividade, 

sequer, quanto à preservação dos recursos naturais. Com efeito, no atual estágio de 

desenvolvimento da sociedade, os riscos superam expressivamente a capacidade de 

efetividade de tais atitudes. 

A segunda corrente restringe a utilização do termo sustentabilidade à defesa dos 

recursos ambientais contra a completa extinção, não abrangendo qualquer sentido referente ao 

acesso dos recursos naturais. Trata-se de corrente teórica com ramificações que sugerem, por 

um lado, a configuração de perfeita sustentabilidade pela possibilidade de substituição dos 

bens naturais por outros produzidos pela tecnologia, desde que garantam idêntica utilidade, e 

por outro prisma, que apenas haveria sustentabilidade plena pela preservação de determinados 

bens naturais em quantidade suficiente para garantir o usufruto às futuras gerações com a 

mesma qualidade do que atualmente verificado. 

The objective is again to protect natural ecosystems but not simply for the pleasure 

of people, as is so often the case in anthropocentrism. Instead, the argument of 

strong sustainability theorists is that nature has biotic rights (e.g.Devall 1990; Devall 
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and Sessions 1985; Naess 1986 1989; Skolimoxki 1981). Nature is seen to have a 

right to remain unmolested that does not require justification in human terms – just 

as there are inalienable ‘human rights that require no justification. (WILLIAMS; 

MILLINGTON, 2004, p.102)
1
 

 

Por sua vez, uma terceira vertente defende que a expressão tem alcance mais amplo, 

que abrange não apenas a defesa dos recursos naturais, mas também a busca por igualdade 

social, econômica e política, por não considerar suficiente a preservação de recursos sem 

acesso igualitário a eles. Sustenta a referida corrente que apenas se pode falar em 

sustentabilidade diante de um cenário que garanta alcance de objetivos sociais, ambientais e 

econômicos. 

One of the most striking characteristics of the term sustainable development is that it 

means so many different things to so many different people and organizations. The 

literature is rife with different attempts to define the term (see Mebratu, 1988; 

Pezzoli, 1997 for overviews) and debates have erupted between those who prefer the 

three pillars approach (emphasizing the social, ecological and economic dimensions 

of sustainable development), or a more dualistic typology (emphasizing the 

relationship between humanity and nature), or others (see more discussion in 

Gibson, 2002).
2
 (ROBINSON, 2003, p.373) 

 

A primeira visão apontada é comumente difundida pelos meios de comunicação e 

trata-se, na verdade, de uma forma simplória de aplacar os conflitos morais existentes 

especialmente nas camadas mais abastadas da população, diante da inegável degradação 

ambiental ocasionada pelo consumismo exagerado. 

Com efeito, é evidente que o desenvolvimento tecnológico causador da já 

mencionada degradação ambiental sem precedentes favorece, de forma desproporcional, a 

camada da população que tem recursos financeiros para adquirir os produtos dela advindos. 

Assim, os desejos de consumo dessa parcela da população são todos perfeitamente 

alcançáveis, não havendo qualquer impedimento para a satisfação de todas as suas vontades 

patrimoniais.  

No entanto, não é possível que essa parcela da população simplesmente omita os 

                                                 
1
 O objetivo é, novamente, proteger os ecossistemas naturais, mas não somente para o prazer das pessoas, como 

é geralmente o caso no antropocentrismo. Ao contrário, o argumento das teorias da sustentabilidade forte é que a 

natureza tem direitos bióticos (e.g.Devall 1990; Devall and Sessions 1985; Naess 1986 1989; Skolimoxki 1981). 

Natureza parece ter o direito de permanecer intocada que não requer justificação em termos humanos – do 

mesmo modo como há direitos humanos que não necessitam justificação. (tradução nossa). 
2
 Uma das mais impressionantes características do termo desenvolvimento sustentável é que ele tem diversos 

significados para as mais diversas pessoas e organizações. A literatura é repleta com diferentes tentativas de 

definir o termo (ver Mebratu, 1998; Pezzoli, 1997) e debates irromperam entre aqueles que preferem a 

abordagem com três pilares (enfatizando as dimensões social, ecológica e econômica do desenvolvimento 

sustentável), ou a tipologia mais dualística (enfatizando a relação entre a humanidade e a natureza), ou outros 

(veja mais em Gibson, 2002) (tradução nossa). 
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efeitos da tal processo, não obstante não existam, em regra, maiores e efetivas preocupações 

com as questões ambientais por parte desse grupo, uma vez que acredita (ou ao menos se 

utiliza de tal escusa de consciência) que o desenvolvimento tecnológico é suficiente para 

abrandar os efeitos da degradação, ao menos para o próprio grupo, o que já seria suficiente. 

Ocorre que, para evitar o conflito moral ocasionado pela atitude evidentemente 

degradadora, egoísta e excludente, busca o referido grupo realizar pequenas atitudes 

“sustentáveis”, através das quais receberia o perdão moral pela degradação que o beneficia. 

Do mesmo modo, propaga o referido grupo a efetividade de tais atitudes, como maneira de 

omitir os verdadeiros efeitos e a verdadeira extensão da degradação.  

Aqui, o excedente “cultural” é explicado em seus mínimos detalhes: o café é mais 

caro que em qualquer outro lugar porque, na verdade, o que estamos comprando é a 

“ética do café”, e isso inclui preocupação com o meio ambiente, responsabilidade 

social para com os produtores e um lugar onde podemos participar da vida 

comunitária (a Starbucks sempre apresentou suas lojas como uma comunidade 

Ersatz (substituta). E, como se não bastasse, se a sua necessidade ética ainda não 

estiver satisfeita e você continuar preocupado com a miséria do Terceiro Mundo, 

você pode comprar outros produtos. (...) Não é também por essa razão que 

compramos alimentos orgânicos? Quem realmente acredita que as maçãs 

“orgânicas” meio podres e muito caras são mais saudáveis que as variedades não 

orgânicas? A questão é que, ao compra-las, não estamos apenas comprando e 

consumindo, estamos fazendo algo significativo: estamos mostrando nossa 

consciência global e nossa capacidade de nos preocupar, estamos participando de um 

projeto coletivo. (ŽIŽEK, 2011, pp.54-55) 

 

Fosse o termo tomado de forma tão restrita, não faria qualquer sentido o presente 

trabalho, uma vez que essas pequenas atitudes são propostas e realizadas a todo instante, até 

mesmo por aqueles que, em muito, se distanciam do verdadeiro objetivo de sustentabilidade. 

Encontra-se, portanto, tal conceituação, por demasiadamente restrita e inútil, desde já, 

rechaçada. 

A segunda corrente, ainda em uma visão restrita, defende que o conceito de 

sustentabilidade está limitado à preservação dos bens naturais contra a completa degradação, 

não abarcando, portanto, a busca por igualdade de acesso a tais bens. É essa definição que, 

equivocadamente, consta da grande maioria dos manuais de Direito Ambiental. 

Constata-se que os recursos ambientais não são inesgotáveis, tornando-se 

inadmissível que as atividades econômicas desenvolvam-se alheias a esse fato. 

Busca-se com isso a coexistência harmônica entre economia e meio ambiente. 

Permite-se o desenvolvimento, mas de forma sustentável, planejada, para que os 

recursos hoje existentes não se esgotem ou tornem-se inócuos. (FIORILLO, 2006, 

p.27) 

 

Observa-se que, para tal corrente, a sustentabilidade será alcançada desde que o 

desenvolvimento econômico ocorra sem a destruição total, ou com um mínimo de 
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preservação, dos recursos não renováveis. Assim, ainda que tal preservação não seja suficiente 

para garantir o usufruto de tais bens para toda a população, desde que não ocorra sua extinção, 

já estaria configurada a perfeita sustentabilidade. 

Ainda que tal modo de pensar possa determinar a preocupação com as gerações 

futuras, a preocupação se restringe à garantia de que os recursos naturais estejam disponíveis 

para exploração dos seres humanos ainda não nascidos, mesmo que, também futuramente, a 

exploração e utilização se deem por uma pequena parcela da população. 

The definition of sustainable development given by the Brundtland Commission 

serves as the core element for almost all of the establishment’s definitions. 

According to some authors belonging to this group, the Brundtland Commission 

Report, Our Common Future, is the key statement of sustainable development, 

which is defined as “development that meets the needs of the present without 

compromising the ability of future generations to meet their own needs”.
3
 

(MEBRATU, 1998, p.505) 

 

Verifica-se, portanto, que o uso equitativo a que se refere tal corrente não considera o 

acesso igualitário dos recursos no âmbito da população em geral, não se busca garantir o 

acesso a todos, mas apenas preservar a utilização excludente para as futuras gerações. A 

sustentabilidade, assim, estaria garantida desde que o acesso aos recursos naturais, atualmente 

existentes, continuasse restrito, no futuro, por uma pequena parcela da população. 

É nesse sentido o posicionamento de importante parcela da doutrina especializada, 

supostamente baseada nos textos internacionais que buscaram definir o conceito de 

sustentabilidade.  

La mayoría de los trabajos dentro de estas disciplinas aceptan la definición del 

informe Brundtland de forma acrítica y parcial. Tan sólo se recoge de forma 

sistemática la primera parte de la definición (p.e. Oskamp, 2000a y 2000b), donde 

dice que “es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (CMMAD, 1988, p. 67) pero no se recogen los dos conceptos con los 

que continúa la misma, diciendo que “encierra en sí dos conceptos fundamentales: el 

concepto de “necesidades”, en particular las necesidades esenciales de los pobres, a 

las que debería otorgar prioridad preponderante; la idea de limitaciones impuestas 

por el estado de la tecnología y la organización social entre la capacidad del médio 

ambiente para satisfacer las necesidades presentes y futuras”.
4
 (ARAGONES; 

                                                 
3
 A definição de desenvolvimento sustável apresentada pela Comissão Brundtland serve como núcleo para quase 

todas as definições estabelecidas. De acordo com alguns autores pertencentes a esse grupo, o Relatório 

Brundtland, Nosso Futuro Comum, é afirmação chave do desenvolvimento sustentável, que é definido como 

“desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras 

satisfazerem as suas próprias necessidades”. (tradução nossa) 
4
 A maioria dos trabalhos dentro dessas disciplinas aceita a definição do informe Brundtland de forma acrítica e 

parcial. Sistematicamente, recorre-se, tão somente, à primeira parte da definição (p.e. Oskamp, 2000 a e 2000 b), 

de onde se diz que “é o desenvolvimento que satisfaz às necessidades da geração presente sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras para satisfazer suas próprias necessidades” (CMMAD, 1988, p.67) mas não 

recorrem aos conceitos com os quais continua a mesma, dizendo que “encerra em si dois conceitos 

fundamentais: o conceito de “necessidades”, em particular as essenciais dos pobres, às quais deveria outorgar 
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IZURIETA; RAPOSO, 2003, p.222) 

 

Não se duvida que, em diversos pontos dos textos internacionais referentes ao tema, 

tal conceito esteja consagrado. Aliás, é o que se pode observar da análise da Declaração de 

Estocolmo de 1972, que apresenta entre seus princípios a proteção e melhoria do meio 

ambiente, para as gerações presentes e futuras (princípio 1); a utilização de formas de evitar o 

esgotamento futuro dos recursos naturais (princípio 5); a preservação do ar, do solo, da fauna, 

da flora e dos ecossistemas naturais (princípios 2 e 13). 

Do mesmo modo, essas definições não destoam, a princípio, do que está previsto no 

Relatório Brundtland, também elaborado pela ONU, que, em seu Princípio 9 determina a 

necessidade de utilização racional dos recursos naturais. 

A Convenção de Helsinki de 1992, por sua vez, objetiva a incentivar um sistema de 

cooperação para a despoluição e conservação dos cursos de água transfonteiriços e lagos 

internacionais, nada acrescentando à definição restrita de sustentabilidade no âmbito de seu 

tema específico. 

Essa corrente de pensamento, por sua vez, subdivide-se em outras duas concepções, 

conhecidas como concepção fraca e concepção forte de sustentabilidade. A primeira defende 

que, havendo possibilidade de substituição plena dos recursos naturais capaz de fazer com que 

as futuras gerações desfrutem das mesmas comodidades atualmente existentes, estaria 

garantida a sustentabilidade. Por outro lado, a concepção forte defende que não é suficiente a 

substituição dos recursos naturais, devendo ser eles preservados para que as futuras gerações 

desfrutem das mesmas oportunidades atualmente existentes, somente assim estaria garantida a 

sustentabilidade. 

Há ainda uma divisão fundada na possibilidade plena (concepção fraca) ou não 

(concepção forte) de fungibilidade dos recursos. Teorias como a de Solow (1992) 

que defendem uma substitutividade plena dos recursos integrantes do capital total, 

desde que as futuras gerações possam gozar de um bem-estar igual ou superior ao 

atual, contrapõem-se a defensores de uma fungibilidade limitada, pois, para eles, o 

capital da natureza não pode ser substituído por nenhum outro. Esses pensadores 

afirmam que o capital natural está se tornando cada vez mais escasso, restringindo 

os horizontes de crescimento indefinido. Já os seguidores da concepção fraca veem 

o futuro com mais otimismo: o homem encontrará novas formas de capital natural e 

adotará métodos que tendam a otimizar seu emprego. (SAMPAIO, 2003. P.49) 

 

No entanto, uma análise mais aprofundada dos próprios textos internacionais já 

mencionados evidencia o equívoco, ou ao menos a insuficiência, dessa segunda corrente, em 

                                                                                                                                                         
prioridade preponderante; a ideia de limitações impostas pelo estado da tecnologia e a organização social entre a 

capacidade do meio ambiente para satisfazer as necessidades presentes e futuras. (tradução nossa). 
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qualquer das vertentes exposta, uma vez que o conceito de sustentabilidade neles definido é 

mais abrangente e mais adequado às necessidades da sociedade atual. O conceito restrito, por 

sua vez, não é suficiente para orientar a busca de uma sustentabilidade capaz de garantir a 

equidade no acesso aos recursos. 

Nesse passo, não se pode olvidar para o fato de que, já no Princípio 1, a Convenção 

de Estocolmo determina a necessidade de se emprestar conceito mais ampliado ao termo 

sustentabilidade. 

O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao desfrute de 

condições de vida adequadas em um meio ambiente de qualidade tal que lhe permita 

levar uma vida digna e gozar de bem-estar, tendo a solene obrigação de proteger e 

melhorar o meio ambiente para as gerações presentes e futuras. A este respeito, as 

políticas que promovem ou perpetuam o apartheid, a segregação racial, a 

discriminação, a opressão colonial e outras formas de opressão e de dominação 

estrangeira são condenadas e devem ser eliminadas. (ONU, 2001) 

 

No mesmo sentido as disposições da Declaração do Rio de Janeiro de 1992, que 

expressamente inclui no conceito de sustentabilidade a “tarefa essencial de eliminação da 

pobreza” e a redução das “diferenças de níveis de vida e de responder, de forma melhor, às 

necessidades da maioria dos povos do mundo” (ONU, 1992). 

Também a Conferência de Copenhague de 1995 reforça a ideia de que a 

sustentabilidade deve ser entendida de modo mais amplo, “valorizando o reforço da 

capacidade dos pobres de utilizar de modo viável os recursos do meio ambiente” (ONU, 

1995). 

Esse conceito mais abrangente é, portanto, o efetivamente indicado pelas convenções 

internacionais que, se por um lado não tiveram efetiva aplicação, por outro podem ser 

consideradas, ao menos, como um “crescimento de consciência na humanidade concernente à 

questão ambiental” (BOFF, 2012, p.36). 

Ademais, esse conceito é o que melhor se coaduna com as necessidades existentes no 

atual estágio de desenvolvimento da sociedade, uma vez que contempla não apenas uma 

preservação de recursos para uma pequena parcela da população, mas se constitui em ideal de 

busca pelo acesso igualitário a tais bens. Trata-se de universalização das soluções, e não 

apenas dos problemas. 

O que se propõe, portanto, é uma completa mudança de paradigmas, capaz de, 

efetivamente, garantir uma sustentabilidade ambiental que englobe todos os aspectos 

necessários a garantir uma sadia qualidade de vida à presente e às futuras gerações. 

Sachs considera que a abordagem fundamentada na harmonização de objetivos 

sociais, ambientais e econômicos, primeiro chamada de ecodesenvolvimento, e 
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depois de desenvolvimento sustentável, não se alterou substancialmente nos vinte 

anos que separaram as conferências de Estocolmo e do Rio. E acredita que 

permanece válida, na recomendação de objetivos específicos para oito das suas 

dimensões: social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica, política 

nacional e internacional. (VEIGA, 2010, p.171) 

 

Por ser a única forma de sustentabilidade que faz sentido ser defendida, é dessa visão 

ampla que trata o presente trabalho e é sob essa perspectiva que se analisará o papel da 

revalorização do senso comum na busca pela sustentabilidade. 

Ressalte-se, do mesmo modo, que não se considera a chamada ecoeconomia uma 

forma de se garantir a sustentabilidade, uma vez que se pode concluir, sem maior esforço de 

raciocínio, que representa apenas mais uma forma de se ganhar dinheiro, agora se utilizando 

de uma suposta bandeira ecológica. Trata-se de quantificar o meio ambiente e transformá-lo 

em moeda a ser negociada na bolsa de valores. 

Com efeito, a ecoeconomia trata-se apenas da mais uma vertente do pensamento 

econômico atual, que tem sustentado, de forma veemente, que o desenvolvimento tecnológico 

sem freios e a “mão invisível do mercado” são suficientes para garantir automática 

preservação ambiental, ou a sustentabilidade. 

Importante, nesse passo, destacar que a história tem mostrado que a “mão do 

mercado” apenas é invisível quando chamada a promover a justiça social e a sustentabilidade. 

No entanto, torna-se bem visível quando se trata de manter privilégios e garantir o 

locupletamento dos poderosos à custa da exploração dos menos favorecidos. 

Assim, reafirma-se, o conceito de sustentabilidade tomado pelo texto tem significado 

amplo, de busca pelo equilíbrio social, cultural, ecológico, ambiental, territorial, econômico e 

político. Abandona-se, portanto, qualquer conceito restrito que signifique apenas uma 

justificativa moral, ou, por outro lado, mais uma forma de comércio. 

No entanto, reconhece-se que os conceitos restritos acima mencionados têm 

prevalecido, uma vez que são fruto da cultura ocidental, com apego irrestrito à técnica, ao 

mercado e ao individualismo, e que têm emperrado o avanço filosófico, político e social capaz 

de garantir efetiva sustentabilidade, uma vez que a fé na técnica tem sido fundamento para um 

preocupante comodismo no que se refere à preservação ambiental, no sentido amplo já acima 

explicitado. 
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3 O INSUSTENTÁVEL MAL ESTAR DA PÓS MODERNIDADE 

 

Definido o conceito de sustentabilidade a ser adotado na presente pesquisa, impõe-se 

agora discutir as ameaças e ofensas existentes a este ideal, bem como delimitar os entraves 

para alcançar o que foi proposto. Diante disso, necessário analisar as características da 

sociedade atual que representam impedimento à busca pela sustentabilidade. 

Nesse passo, não se duvida que o momento atual de desenvolvimento da história da 

humanidade se trata da evolução natural do projeto moderno, que, paradoxalmente, como se 

verá, é a própria superação desse ideal. 

Rather we have to say that the postmodern is Always implied in the modern because 

of de fact that modernity, modern temporality comprises in itself an impulsion to 

exceed itself into a state other than itself. And not only to exceed itself in that way, 

but to resolve itself into a sort of ultimate stability, such for example as is aimed at 

by the utopian project, but also by the straightforward political project implied in the 

grand narratives of emancipation. Modernity is constitutionally and ceaselessly 

pregnant with its postmodernity.
5
 (LYOTARD, 1991, p.25) 

 

O referido momento histórico é conhecido, dentre outros nomes, por pós-

modernidade, termo que, por ser mais usual e difundido, será adotado no presente trabalho, 

não obstante críticas existentes à sua utilização, especialmente defendidas por Lyotard (1991), 

que prefere o termo “modernidade reescrita”. 

Não é em toda parte, porém, que essas condições parecem, hoje, estar prevalecendo: 

é uma época que Anthony Giddens chama de “modernidade tardia”, Ulrich Beck de 

“modernidade reflexiva”, George Balandier de “supermodernidade”, e que eu tenho 

preferido (junto com muitos outros) chamar de “pós-moderna”: o tempo em que 

vivemos agora, na nossa parte do mundo (ou, antes, viver nesse época delimita o que 

vemos como a “nossa parte do mundo...). (BAUMAN, 1998, p.30) 

 

Certo é que, independentemente do nome a ser empregado para definir o atual 

momento histórico, não se discute que as características nele predominantes têm sido causa de 

degradação ambiental nunca antes percebida na História e têm colocado a humanidade diante 

de um paradoxo aparentemente insolúvel. 

Em quase todas as dimensões imagináveis (exceto, é claro, na visão extremamente 

restrita de mero conforto moral através de pequenas atitudes), a sustentabilidade resta 

comprometida neste momento da História. 

                                                 
5
 Em vez disso, tenho que dizer que o pós-moderno está sempre implícito no moderno, por causa do fato de que a 

modernidade, a temporalidade moderna, compreende-se no impulso para se superar em outro estado. E não 

somente para se superar desse modo, mas para resolver-se em um tipo de estabilidade final, tal, por exemplo, 

como destinado pelo projeto utópico, mas também pelo projeto político implícito nas grandes narrativas de 

emancipação. Modernidade é constitucionalmente e incessantemente grávida da pós-modernidade. (tradução 

nossa) 
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A sociedade contemporânea incorporou a si mesma o conceito de natureza. 

Integrada à produção econômica, o convívio com os recursos naturais tem se 

desdobrado em riscos e perigos, negociados no processo de socialização. Nesta 

seara, importante compreender o que vem a ser “modernização reflexiva”. Beck 

explica que novos padrões institucionais são criados e ocasionam a autodestruição 

da sociedade industrial. (NAVES, 2010, p.27) 

 

Observa-se, portanto, que a pós-modernidade apresenta novos e grandiosos riscos 

para a sociedade, cuja existência não se verificou no momento histórico anterior e, no mesmo 

passo, apresenta soluções tão fáceis quanto equivocadas para os problemas por ela criados.  

Necessário, desse modo, verificar como tal estágio de desenvolvimento da sociedade 

influencia na sustentabilidade para, após, analisar como é possível transpor os obstáculos 

existentes na busca pelo objetivo proposto no presente trabalho, bem como para propor 

soluções mais adequadas do que as apresentadas pela própria epistemologia vigente na pós-

modernidade.  

Com efeito, se a insustentabilidade é causada por mecanismos surgidos ou 

desenvolvidos em tal etapa da História, não se pode pretender combate-los sem antes, de 

forma aprofundada, entende-los.  

 

3.1 A Pós-Modernidade e a Degradação dos Recursos Naturais 

 

Diante disso, não se pode olvidar para o fato de que o mencionado estágio de 

desenvolvimento da sociedade é marcado pelo apego à razão técnica, pelo pensamento liberal, 

pela desregulamentação e privatização, bem como pelo individualismo consumista, que 

determina o rápido descarte de bens diante do invento de novas tecnologias. 

Necessário, nesse passo, ressaltar que a sociedade ocidental moderna é resultado da 

junção/evolução dos pensamentos das culturas helênica e judaico/cristã. Nasce no pensamento 

grego, por sua vez, o apego à racionalidade, como fundamento para a existência humana. 

(…) pois os gregos foram os primeiros a definir o ser humano como animal racional, 

a considerar que o pensamento e a linguagem definem a razão, que o homem é um 

ser dotado de razão e que a racionalidade é seu traço distintivo em relação a todos os 

outros seres. Mesmo que a razão humana não possa conhecer tudo, tudo o que pode 

conhecer ela conhece plena e verdadeiramente. A tendência à racionalidade significa 

que a razão humana ou o pensamento é condição de todo o conhecimento verdadeiro 

e por isso mesmo a própria razão ou o próprio pensamento deve conhecer as leis, 

regras, princípios e normas de suas operações e deu seu exercício correto. (CHAUÍ, 

2011, p.33) 

 

A evolução desse pensamento legou à sociedade ocidental a transformação dessa 

razão, antes contemplativa, em uma razão técnica, mas sem que houvesse uma ruptura no 
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apego à razão como fundamento. 

Entre várias diferenças devemos mencionar uma, talvez a mais profunda: a ciência 

antiga era uma ciência teorética, ou seja, apenas contemplava os seres naturais, sem 

jamais imaginar intervir neles ou sobre eles por meios técnicos; a ciência clássica é 

uma ciência que visa não só ao conhecimento teórico, mas sobretudo à aplicação 

prática ou técnica. Francis Bacon dizia que “saber é poder”, e Descartes escreveu 

que “a ciência deve tornar-nos senhores da natureza”. A ciência clássica ou moderna 

nasce vinculada à ideia de intervir na natureza, de conhecê-la para apropriar-se dela, 

para controlá-la e dominá-la. A ciência não é apenas contemplação da verdade, mas é 

sobretudo o exercício do poderio humano sobre a natureza. Numa sociedade em que 

o capitalismo está surgindo e, para acumular capital, deve ampliar a capacidade do 

trabalho humano para modificar e explorar a natureza, a nova ciência será 

inseparável da técnica (CHAUÍ, 2011, p.278) 

 

Como já adiantado pelo trecho acima transcrito, o apego a essa razão tecnicista em 

uma sociedade capitalista gera cada vez maior degradação ambiental, e cada vez mais 

desigualdade social, empurrando a sociedade ocidental sempre para mais longe da 

sustentabilidade. 

Com efeito, o estímulo à busca pela tecnologia mais moderna, mas eficiente, e, 

consequentemente pelo consumismo exagerado e pela concorrência desmedida toma conta da 

sociedade moderna e se transporta para as relações interpessoais e para a relação com o meio 

ambiente. 

Esse avanço tecnológico sem medidas imposto pelo capitalismo liberal tem sido 

causador dos mais graves problemas ambientais a que tem assistido a sociedade ocidental 

atual. A degradação ambiental e social atualmente predominante tem causa evidente nesse 

contexto acima descrito. 

A promessa da dominação da natureza, e do seu uso para o benefício comum da 

humanidade, conduziu a uma exploração excessiva e despreocupada dos recursos 

naturais, à catástrofe ecológica, à ameaça nuclear, à destruição da camada de ozono, 

e à emergência da biotecnologia, da engenharia genética e da consequente conversão 

do corpo humano em mercadoria última. (SANTOS, 2001, p.56) 

 

No entanto, tal contexto também torna a sociedade moderna absolutamente fadada a 

essa degradação. Com efeito, como visto, o traço predominante da sociedade ocidental 

moderna é a fé na razão tecnológica. Assim, a saída apresentada para se buscar o 

desenvolvimento sustentável é, exatamente, a busca por mais tecnologia. 

Trata-se defender que a técnica, que colocou a humanidade diante de um 

desenvolvimento absolutamente insustentável, é o caminho a ser seguido para buscar a 

sustentabilidade. 

O debate científico internacional passou recentemente a ser pautado pela hipótese 

ultra-otimista de que o crescimento econômico só prejudicaria o meio ambiente até 

um determinado patamar de riqueza aferida pela renda per capita. A partir dele, a 
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tendência seria inversa, fazendo com que o crescimento passasse a melhorar a 

qualidade ambiental. Raciocínio idêntico à velha parábola sobre a necessidade de 

primeiro fazer o bolo crescer para depois distribuí-lo melhor. Tanto é, que essa 

hipótese tem sido chamada de “curva ambiental de Kuznets”, por analogia à famosa 

curva em “U” invertido proposta em meados dos anos 1950 pelo terceiro ganhador 

do prêmio Nobel de Economia, em 1971. (VEIGA, 2010, p.110) 

 

A situação narrada revela o predomínio do que acima se chamou de corrente de 

sustentabilidade fraca, que indica a possibilidade de substituição dos recursos naturais 

existentes pelo avanço inevitável da tecnologia. 

Klaasen e Opschoor (1991) diferenciam os dois enfoques, denominando-os de 

perspectiva “neoclássica” e perspectiva “ecológica”, respectivamente. Para a 

primeira, ocorrerá desenvolvimento sustentável se o crescimento potencial dos 

recursos superar o valor da soma da taxa de utilização menos a taxa de progresso 

tecnológico exógeno e se a produtividade dos recursos for suficientemente elevada. 

Os níveis iniciais de qualidade ambiental (“um complexo de poluição e de recursos 

naturais”) e o capital produzido pelo homem devem exercer influência sobre as 

possibilidades de desenvolvimento econômico sustentável. “Se o próprio estoque de 

recursos afetar a utilidade ou se produzem irreversibilidades, o consumo e a 

exploração ótica cai”. (SAMPAIO, 2003, p.49) 

 

Seguindo esse raciocínio e tendo em vista que, como dito, a pós-modernidade trata-

se de um novo estágio de desenvolvimento da modernidade, verifica-se que o risco de 

degradação existente nessa nova fase da sociedade é, diante do desenvolvimento tecnológico, 

ainda mais devastador, uma vez que, evidentemente, a causa dos problemas não pode ser, 

concomitantemente, sua solução.  

Com efeito, o desenvolvimento tecnológico foi traduzido em nova epistemologia, 

que transformou o homem, de dono da natureza e dos recursos naturais em criador da 

natureza e seus recursos. Há, atualmente, a fé na razão técnica como criadora, capaz de 

substituir bens naturais eventualmente extintos em razão da ação predatória do homem. 

A manipulação de seres vivos no âmbito genético rompeu as fronteiras entre a 

natureza e sociedade, inaugurando uma nova fase de desenvolvimento, com novos 

riscos sociais, políticos e ecológicos. Assim, de sociedade que domina o meio 

ambiente, vislumbra-se uma sociedade que intervém na formação do meio ambiente. 

(NAVES, 2010, p.27) 

 

Diante disso, se antes (na modernidade) era possível ao homem utilizar, sem 

qualquer medida os bens ambientais consubstanciando sua atitude na ideia de que era dono da 

natureza, agora (na pós-modernidade) a degradação sem limites se funda na ideia de que tudo 

pode ser restabelecido ou substituído pela razão técnica. 

Nesse passo, se antes ainda havia a possibilidade de se frear a degradação dos 

recursos naturais através de fundamentos como a necessidade de se garantir a equidade 

intergeracional, a fim de permitir que as futuras gerações tivessem acesso aos bens hoje 
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disponíveis, atualmente, diante da crença na substituição de bens pela tecnologia, parece 

impossível o sucesso de tal argumentação. 

Mas o próprio homem passou a figurar entre os objetos da técnica. O homo faber 

aplica sua arte sobre si mesmo e se habilita a refabricar inventivamente o inventor e 

confeccionador de todo o resto. Essa culminação de seus poderes, que pode muito 

bem significar a subjugação do homem, esse mais recente emprego da arte sobre a 

natureza desafia o último esforço do pensamento ético, que antes nunca precisou 

visualizar alternativas de escolha para o que se considerava serem as características 

definitivas da constituição humana. (JONAS, 2011, p.57) 

 

A difusão desse pensamento indica a completa insustentabilidade ambiental da pós-

modernidade, tornando difícil a preservação dos recursos naturais e garantindo o raciocínio já 

anteriormente explorado de universalização dos problemas e particularização das soluções. 

Como analisado anteriormente, não há qualquer possibilidade de se garantir a sustentabilidade 

através do avanço dos mecanismos que causaram a degradação. 

 

3.2 O Prometeu Acorrentado Pós-Moderno 

 

A tragédia de Prometeu, escrita por Ésquilo (por volta de 456 a.C.), é de 

conhecimento geral e pode ser utilizada como uma forma de tornar mais claros os argumentos 

debatidos no presente trabalho. 

Com efeito, trata-se da história de um titã (Prometeu) que, por sua proximidade com 

a humanidade, rouba a luz dos deuses e a entrega aos homens. Como castigo, é acorrentado 

por Zeus a uma montanha e todos os dias recebe a visita de uma águia, que come parte de seu 

fígado. 

(...)Perplexo, recorreu a seu irmão Prometeu, que, com a ajuda de Minerva, subiu ao 

céu e ascendeu sua tocha no carro do sol, trazendo o fogo para o homem. O fogo lhe 

forneceu o meio de construir as armas com que subjugou os animais e as 

ferramentas com que cultivou a terra; aquecer sua morada, de maneira a tornar-se 

relativamente independente do clima, e, finalmente, criar a arte da cunhagem de 

moedas, que ampliou e facilitou o comércio. (...) Ao assim fazer, contudo, 

desobedeceu à vontade de Júpiter e tornou-se ele próprio alvo da ira do rei dos 

deuses e dos homens. Júpiter mandou acorrenta-lo num rochedo do Cáucaso, onde 

um abutre lhe arrancava o fígado, que se renovava à medida que era devorado. Essa 

tortura poderia terminar a qualquer momento, se Prometeu se resignasse a submeter-

se a seu opressor, pois era senhor de um segredo do qual dependia a estabilidade do 

trono de Jove e, se o tivesse revelado, imediatamente teria obtido graça. Não se 

rebaixou a fazê-lo, porém. (BULFINCH, 2006, pp. 24-28). 

 

Esse mito pode ser observado como uma importante chave de leitura para explicar a 

sociedade pós-moderna e seu apego absoluto à técnica, bem como os perigos causados por 

essa postura. 
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Verifica-se que até que tivesse acesso à luz (razão), o homem encontrava-se 

dominado pela vontade dos deuses (“ignorância” proporcionada pelo apego religioso 

excessivo), dependendo da vontade divina para satisfação de todas as suas vontades. 

A luz traz ao homem a capacidade de pensar seus problemas de modo mais eficiente 

do que as formas religiosas anteriormente utilizadas. No entanto, essa mesma luz acaba por 

gerar diversos problemas que, diante do apego a ela, devem ser respondidos pela própria 

causadora dos males. 

Conclui-se que o Prometeu pós-moderno encontra-se acorrentado devido à busca 

pela luz da razão técnica. Essa razão causa diversos problemas, antes inexistentes. No entanto, 

a solução apontada é se apegar, ainda mais, a essa luz, enquanto continua a sofrer as agruras 

diárias e evidentes de tal postura. 

Essa análise inicial das características da pós-modernidade, explicadas através do 

mito de Prometeu, evidencia a dificuldade de se garantir a preservação dos recursos 

ambientais existentes, diante da crença no próprio desenvolvimento tecnológico como forma 

de se impedir a degradação. 

 

3.3 A Pós-Modernidade e o Afastamento do Viscoso 

 

Ocorre que, como visto anteriormente, o conceito de sustentabilidade que se utiliza 

no presente trabalho não se restringe à defesa dos recursos naturais e sua preservação para as 

futuras gerações. O conceito é tomado de forma ampla, abrangendo a busca pela igualdade 

social, política e econômica, capaz de garantir uma sadia qualidade de vida a todos. Diante 

disso, serão analisados a seguir os demais efeitos da pós-modernidade na sustentabilidade 

ambiental, concebida, como já alertado, de forma ampla. 

O segundo aspecto da pós-modernidade que determina empecilho na busca pela 

sustentabilidade plena refere-se, do mesmo modo, a desenvolvimento de ideias já existentes 

na modernidade. Trata-se de busca pela pureza e o consequente afastamento do que é 

considerado impuro. 

A pureza, com efeito, é a garantia de estabilidade, de ausência de alteração no status 

quo, sentimento que traz segurança e garante que as verdades existentes manter-se-ão 

inalteradas, intactas e únicas. Trata-se, portanto, de característica inerente à natureza humana. 

Conforme análise de Mary Douglas, o interesse pela pureza e a obsessão com a luta 

contra a sujeira emergem como características universais dos seres humanos: os 

modelos de pureza, os padrões a serem conservados mudam de uma época para a 
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outra, de uma cultura para a outra – mas cada época e cada cultura tem um certo 

modelo de pureza e um certo padrão ideal a serem mantidos intactos e incólumes às 

disparidades. Da mesma forma, todas as preocupações com a pureza e a limpeza que 

emergem dessa análise são essencialmente semelhantes. Varrer o assoalho e 

estigmatizar os traidores ou expulsar os estranhos parecem provir do mesmo motivo 

de preservação da ordem, de tornar ou conservar o ambiente compreensível e 

propício à ação sensata. (BAUMAN, 1998, p.16) 

 

No entanto, o que é impuro quando colocado em determinado lugar, pode não ser 

quando posicionado em outro, adequado. Assim, a determinação do que é puro ou não 

depende dos diferentes lugares em que determinada coisa é colocada. 

A pureza é uma visão das coisas colocadas em lugares diferentes dos que elas 

ocupariam, se não fossem levadas a se mudar para outro, impulsionadas, arrastadas 

ou incitadas; e é uma visão de ordem – isto é, de uma situação em que cada coisa se 

acha em seu justo lugar e em nenhum outro. Não há nenhum meio de pensar sobre a 

pureza sem ter uma imagem de “ordem”, sem atribuir às coisas seus lugares “justos” 

e “convenientes” – que ocorre serem aqueles lugares que elas não preencheriam 

“naturalmente”, por sua livre vontade. O oposto da “pureza” – o sujo, o imundo, os 

“agentes poluidores” – são coisas “fora do lugar”. Não são as características 

intrínsecas das coisas que as transformam em “sujas”, mas tão-somente sua 

localização e, mais precisamente, sua localização na ordem das coisas idealizada 

pelos que procuram a pureza. As coisas que são “sujas” num contexto podem tornar-

se puras exatamente por serem colocadas num outro lugar – e vice-versa. 

(BAUMAN, 1998, p.14) 

 

Ocorre que, não obstante tratar-se de característica que se encontra na essência do ser 

humano, a busca pela pureza desenvolveu, na pós-modernidade, aspectos que tornam mais 

distante o ideal de sustentabilidade.  

Com efeito, e tendo em vista que não é possível analisar a pós-modernidade sem 

atenção aos aspectos iniciados e desenvolvidos na modernidade, impõe-se a verificação da 

busca pela pureza na modernidade. Nesse passo, vale destacar que, conforme análise 

marxista, a modernidade se caracterizou pela divisão da sociedade entre duas classes 

principais (burguesia e proletariado), cuja relação foi marcada pela exploração e afastamento 

da classe explorada das decisões políticas e sociais. 

A moderna sociedade burguesa, que surgiu do declínio da sociedade feudal, não 

aboliu as contradições de classe. Ela apenas colocou novas classes, novas condições 

de opressão e novas formas de luta no lugar das antigas. 

Nossa época – a época da burguesia – caracteriza-se, contudo, por ter simplificado 

os antagonismos de classe. Toda a sociedade se divide, cada vez mais, em dois 

grandes campos inimigos, em duas grandes classes diretamente opostas: a burguesia 

e o proletariado. (MARX, 2010, p.13) 

 

A exploração da classe operária característica da modernidade tornou iminente o 

risco de uma revolta, de uma revolução, como forma de libertação da exploração. Diante 

disso, a ameaça à ordem moderna se constituía na possibilidade de uma revolução do 

proletariado. Assim, essa era a classe a ser considerada impura e extirpada de qualquer 
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decisão política.  

Desse modo, na modernidade, o proletariado seria a impureza a ser colocada em seu 

devido lugar, devidamente afastado das decisões políticas e sociais e posicionado apenas 

como fornecedora da mão-de-obra necessária ao desenvolvimento industrial.  

Diante disso, na sociedade moderna, o afastamento do impuro através do sistema de 

classes foi incorporado pela própria estrutura de produção capitalista. No entanto, o 

monopólio da violência e a tarefa de garantir a preservação desse sistema foram entregues ao 

Estado. 

Se o capitalismo foi um dos grandes elementos institucionais a promover a 

aceleração e expansão das instituições modernas, o outro foi o Estado-nação. Os 

Estados-nação, e o sistema de Estados-nação, não podem ser explicados em termos 

da ascensão do empreendimento capitalista, por mais convergentes que tenham sido 

por vezes os interesses do Estado e a prosperidade capitalista. O sistema de Estados-

nação foi forjado por miríades de eventos convergentes a partir da ordem vagamente 

difusa dos reinos e principados pós-feudais cuja existência distinguia a Europa dos 

impérios agrários centralizados. A disseminação das instituições modernas através 

do mundo foi originariamente um fenômeno ocidental e foi afetada por todas as 

quatro dimensões institucionais acima mencionados. Os Estados-nação 

concentravam poder administrativo bem mais efetivamente do que os Estados 

tradicionais eram capazes de fazer, e consequentemente, mesmo Estados bem 

pequenos podiam mobilizar recursos sociais e econômicos além daqueles 

disponíveis para o Estados pré-modernos. A produção capitalista, especialmente 

quando conjuminada à industrialização, propiciou um considerável salto à frente em 

riqueza econômica e também em poder militar. A combinação de todos estes fatores 

tornou a expansão ocidental aparentemente irresistível. (GIDDENS, 1991, p.75) 

 

Esse desenvolvimento ligado ao poder do Estado-nação terminou por consagrar 

novos impuros a serem extirpados: os estrangeiros, que representavam a nova ameaça ao 

senso de ordem vigente, capazes de tornar insegura a forma moderna de desenvolvimento. 

A outra classe de impuros modernos determinou o advento de regimes totalitários, 

como o nazismo, mas também marcou uma característica do estado nacional moderno de 

“escorar e reforçar a uniformidade da cidadania do estado com a universalidade e abrangência 

da filiação nacional” (BAUMAN, 1998, p.22). 

No entanto, como já anteriormente analisado, o próprio ideal moderno apresenta 

frontal contradição a essa ideia de manutenção e segurança, naturalmente expressada pela 

humanidade, e que determina o afastamento do impuro. Assim, a manutenção da ordem 

moderna, constituiria uma insustentável tarefa de manter uma ordem mutável.  

Com efeito, é característica da modernidade, a instabilidade e a busca pela constante 

renovação, pela mudança perpétua. Assim, o pensamento de afastar o impuro para 

manutenção do status quo e preservação imutável do modo de vida confronta diretamente o 

pensamento moderno. Trata-se, portanto, de uma contradição aparentemente insuperável do 
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próprio sistema. 

Quase todas as fantasias modernas de um “mundo bom” foram em tudo 

profundamente antimodernas, visto que visualizaram o fim da história compreendida 

como um processo de mudança. Walter Benjamin disse, da modernidade, que ela 

nasceu sob o signo do suicídio; Sigmund Freud sugeriu que ela foi dirigida por 

Tânatos – o instinto da morte. As utopias modernas diferiam em muitas de suas 

pormenorizadas prescrições, mas todas elas concordavam que o “mundo perfeito” 

seria um que permanecesse para sempre idêntico em si mesmo, um mundo em que a 

sabedoria hoje aprendida permaneceria sábia amanhã e depois de amanhã, e em que 

as habilidades adquiridas pela vida conservariam sua utilidade para sempre. 

(BAUMAN, 1998, p.21) 

 

Nesse passo, resta evidente que a força estatal, bem como sua constante interferência 

na vida cotidiana não poderia subsistir para que fosse mantida a constante mutação imposta 

pela modernidade.  

A interferência do Estado nas relações individuais e comerciais, não obstante tenha 

sido utilizada para o desenvolvimento do capitalismo moderno, não pode ser considerada seu 

principal aspecto e, além disso, determinava o emperramento de tais relações e o notável 

atraso nas mudanças exigidas para a satisfação da busca pelo desenvolvimento tecnológico 

rápido.  

Efetivamente, o capitalismo moderno sempre buscou a expansão e, se para alcançar o 

objetivo se utilizou do Estado-nação, por outro lado não poderia ser eternamente emperrado 

pela sua influência. 

O capital nunca cedeu às suas aspirações de ser determinado por limites nacionais. O 

capitalismo foi uma influência globalizante fundamental precisamente por ser uma 

ordem econômica e não política; ele foi capaz de penetrar em áreas distantes do 

mundo onde os Estados de sua origem não poderiam fazer valer totalmente sua 

influência política. A administração colonial de terras distantes pode ter ajudado, em 

algumas situações, a consolidar a expansão econômica, mas ela nunca chegou a ser a 

base principal da disseminação do empreendimento capitalista em escala global. 

(GIDDENS, 1991, p.91) 

 

Assim, tendo em vista que a liberdade necessária e exigida para o avanço das 

relações pessoais e comerciais, bem como para a busca pelo avanço tecnológico se manteria 

absolutamente prejudicada diante da interferência estatal e, ainda, que a finalidade da 

manutenção da força estatal, diante da consolidação da globalização, passou a ser um mal 

absolutamente desnecessário, tornou-se necessário enfraquecer sua influência.  

Diante disso e, como analisado anteriormente, das contradições existentes na 

modernidade, ocorreu a necessidade de superação do modelo de desenvolvimento amparado 

pelo Estado, o que teve como início necessário a busca pela desregulamentação e 

privatização, e na crença de que o mercado seria suficiente para regular as relações de modo a 
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permitir o seu desenvolvimento e avanço com a rapidez exigida. 

Em vez de um desenvolvimento harmónico dos três princípios da regulação – 

Estado, mercado e comunidade –, assistimos geralmente ao desenvolvimento 

excessivo do princípio do mercado em detrimento do princípio do Estado e do 

princípio da comunidade. Desde a primeira vaga industrial – com a expansão das 

cidades comerciais e o aparecimento de novas cidades industriais no período do 

capitalismo liberal – até ao espetacular desenvolvimento dos mercados mundiais – 

com o aparecimento de sistemas de produção de dimensão mundial, a 

industrialização do Terceiro Mundo e a emergência de uma ideologia mundial de 

consumismo no actual período do “capitalismo desorganizado” –, o pilar da 

regulação sofreu um desenvolvimento desequilibrado, orientado para o mercado. 

(SANTOS, 2001, p.57) 

 

Com efeito, com a globalização e a privatização vigentes, a definição e a exclusão da 

impureza na sociedade pós-moderna passou por importante transformação. Ora, a tomada de 

poder do Estado pelo proletariado através de uma revolução já não causaria tão preocupante 

transformação no estilo de vida moderno, uma vez que o Estado-nação não é mais o centro 

principal de poder. 

No mesmo sentido, não é mais possível definir e apontar qual seria a classe opressora 

(a burguesia) a ser combatida, diante da existência e da diluição de influências mais poderosas 

na sociedade internacional, representada pelo mercado mundial globalizado. 

A globalização pode assim ser definida como a intensificação das relações sociais 

em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que 

acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de 

distância e vice-versa. Este é um processo dialético porque tais acontecimentos 

locais podem se deslocar numa direção anversa às relações muito distanciadas que 

os modelam. A transformação local é tanto uma parte da globalização quanto a 

extensão lateral das conexões sociais através do tempo e do espaço. Assim, quem 

quer que estude as cidades hoje em dia, em qualquer parte do mundo, está ciente de 

que o que ocorre numa vizinhança local tende a ser influenciada por fatores – tais 

como dinheiro mundial e mercados de bens – operando a uma distância indefinida 

da vizinhança em questão. (GIDDENS, 1991, p.76) 

 

Assim, na pós-modernidade, não é o Estado, nem a burguesia quem detém o poder, 

nem mesmo, por óbvio, são responsáveis pela manutenção do status quo e pela definição do 

impuro a ser excluído para evitar a desestruturação social. 

Na sociedade atual, tais tarefas foram entregues ao mercado, cuja mão invisível é 

responsável pela manutenção do principal ideal pós-moderno, a liberdade. Este é o ideal a ser 

defendido contra as indesejáveis alterações da impureza. No entanto, por óbvio, a liberdade a 

ser defendida é a aquela definida pelo próprio mercado. 

Nesse contexto, na sociedade pós-moderna, a “mão invisível do mercado” é 

responsável por determinar quem é puro (líquido, permanentemente mutável conforme os 

interesses do mercado) e deve ser levado em conta, e quem é “viscoso” (BAUMAN, 1998) e 
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deve ser simplesmente omitido, descartado. Diante disso, e tendo em vista que o ideal a ser 

perseguido é o da liberdade (para consumir), deve ser excluído aquele que não é capaz de ser 

livre. 

No mesmo sentido, é importante verificar que, o conceito de liberdade na sociedade 

pós-moderna, controlada pela mão invisível do mercado, se constitui da possibilidade, ou da 

liberdade, de adquirir os produtos que estão disponíveis e que são constantemente 

reinventados pelo mercado. 

Assim, resta evidente que, atualmente, os pobres, aqueles que não conseguem 

garantir a satisfação das necessidades impostas pela sedução do mercado, são os impuros (o 

visco que impede a liquidez necessária) que devem ser excluídos.  

Uma vez que o critério de pureza é a aptidão de participar do jogo consumista, os 

deixados fora como um “problema”, como a “sujeira” que precisa ser removida, são 

consumidores falhos – pessoas incapazes de responder aos atrativos do mercado 

consumidor porque lhes faltam recursos requeridos, pessoas incapazes de ser 

“indivíduos livres” conforme o senso de “liberdade” definido em função do poder de 

escolha do consumidor. São eles os novos “impuros”, que não se ajustam ao novo 

esquema de pureza. Encarados a partir da nova perspectiva do mercado consumidor, 

eles são redundantes – verdadeiramente “objetos fora do lugar” (BAUMAN, 1998, 

p.24) 

 

No entanto, como já verificado, não cabe mais ao Estado definir o impuro, nem 

mesmo existe alguma classe específica com tal incumbência. Deve o próprio mercado se 

encarregar de empurrar para fora das decisões, para fora da sociedade, aqueles incapazes de 

ser livres, incapazes de consumir. 

O serviço de separar e eliminar esse refugo do consumismo é, como tudo o mais no 

mundo pós-moderno, desregulamentado e privatizado. Os centros comerciais e os 

supermercados, templos do novo credo consumista, e os estádios, em que se disputa 

o jogo do consumismo, impedem a entrada dos consumidores falhos a suas próprias 

custas, cercando-se de câmeras de vigilância, alarmes eletrônicos e guardas 

fortemente armados; assim fazem as comunidades onde os consumidores 

afortunados e felizes vivem e desfrutam de suas novas liberdades; assim fazem os 

consumidores individuais, encarando suas casas e seus carros como muralhas de 

fortalezas permanentemente sitiadas. (BAUMAN, 1998, p.24) 

 

Desse modo, resta claro que as soluções apontadas pelos estudiosos da modernidade 

para os problemas existentes naquela época, não podem ser copiadas para as questões atuais. 

Diante disso, não tem mais qualquer utilidade, como pretendia Marx, conclamar o 

proletariado a se unir. Não há mais burguesia a ser confrontada, e pouco adianta tomar 

somente o poder estatal, que ficou extremamente reduzido na pós-modernidade. 

Ao Estado resta apenas a tarefa de manter, ao menor custo possível, excluídos os 

impuros definidos pelo mercado, preferencialmente através do encarceramento ou, em alguns 
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países, através da execução legal. No entanto, na pós-modernidade, nem mesmo diante de um 

Estado tão enfraquecido, é possível se identificar claramente quem está no seu comando. 

Keine andere Formel ist derzeit so populär wie diese, dabei hat sie französische 

Theoretiker Jacques Rancière schon vor über zwanzig Jahren ins Spiel gebracht. 

Postdemokratie heißt: Der Einfluss des Parlaments schrumpft, während die Macht 

der Lobbygruppen auf die Gesetzgebung zuverlässig wächst.
6
 (ASSHEUER, 2012) 

 

Assim, também sob esse aspecto, parece o insustentável mal-estar da pós-

modernidade um obstáculo instransponível, uma vez que, não obstante seja evidente a 

existência de pessoas excluídas e exploradas, não há mais solução imediata viável capaz de 

solucionar os problemas. Com efeito, não há mais um alvo imóvel e pré-estabelecido para 

uma revolta, nem mesmo um meio eficiente de se tomar o poder (em suas diversas formas, 

como será analisado adiante) para combater a opressão vigente. 

 

3.4 Ulisses e o Canto das Sereias Pós-Moderno 

 

Também quanto ao segundo aspecto da pós-modernidade causador de empecilhos à 

sustentabilidade é possível analisar um mito grego como forma de tornar mais claro o debate 

pretendido. Trata-se do conto de Ulisses e o canto das sereias, constante do conhecido poema 

da Odisseia. 

Refere-se o referido conto à trajetória do guerreiro grego, Ulisses, após a batalha bem 

sucedida em Tróia, juntamente com sua tropa. Dentre as várias dificuldades existentes no 

trajeto, será analisada a que se refere ao encontro com as sereias. 

Com efeito, Ulisses após encontro com a deusa Circe, foi alertados dos perigos 

existentes na Ilha das Sereias, que consistia na inevitabilidade de, ao ouvir e se encantar pelo 

canto das ninfas, se atirar ao mar para encontrar a origem do som. 

A referida deusa orientou Ulisses e seus companheiros a colocar cera nos ouvidos 

para evitar o canto e, assim, atravessar a ilha sem maiores preocupações. No entanto, Ulisses 

queria ouvir o canto sem correr o risco de morrer. Diante disso, foi orientado a se acorrentar 

ao barco e ordenar aos comandados a, de maneira alguma, soltá-lo, independentemente da 

ordem que fosse proferida. 

Circe ajudou nos preparativos para a partida e ensinou aos marinheiros o que 

                                                 
6
 Nenhuma outra fórmula é atualmente tão popular como esta, que o teórico francês Jacques Rancière trouxe à 

baila mais de vinte anos atrás. Pós-Democracia significa: a influência do Parlamento encolhe, enquanto o poder 

de grupos de pressão cresce. (tradução nossa). 
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deveriam fazer para passar sãos e salvos pela costa da Ilha das Sereias. As sereias 

eram ninfas marinhas que tinham o poder de enfeitiçar com o seu canto todos 

quantos a ouvissem, de modo que os infortunados marinheiros sentiam-se 

irresistivelmente impelidos a se atirar ao mar onde encontravam a morte. Circe 

aconselhou Ulisses a tampar com cera os ouvidos de seus marinheiros, de modo que 

eles não pudessem ouvir o canto, e a amarrar-se a si mesmo no mastro dando 

instruções a seus homens para não o libertar, fosse o que fosse que ele dissesse ou 

fizesse, até terem passado pela Ilha das Sereias. (BULFINCH, 2006, p.234) 

 

Exatamente como indicado, Ulisses, guiado pela vontade de ouvir o canto das sereias 

sem que sofrer qualquer dano, determinou aos comandados que procedessem da forma 

orientada pela deusa Circe. Assim, foi possível a ele, e apenas a ele, se deleitar com a beleza 

do canto das sereias sem se atirar ao mar. Os demais marinheiros foram privados daquele 

prazer, enquanto Ulisses pagou o preço de ficar acorrentado ao barco. 

Ulisses seguiu estas instruções. Tampou com cera os ouvidos de seus homens e fez 

com que estes o amarrassem solidamente ao mastro. Ao se aproximarem da Ilha das 

Sereias, o mar estava calmo e sobre as águas vinham as notas de uma música tão 

bela e sedutora que Ulisses lutou para se libertar e implorou aos seus homens, por 

gritos e sinais, que o desamarrassem. Eles, porém, obedecendo às ordens anteriores, 

trataram de apertar os laços ainda mais. (BULFINCH, 2006, p.234) 

 

Na pós-modernidade, a busca pela satisfação pessoal e individual realizada através 

da participação no jogo do mercado predomina (ouvir o canto das sereias). No entanto, não é 

possível se desvencilhar desse jogo, que cada vez mais impede qualquer outro tipo de atitude 

(mantém as pessoas acorrentadas). Do mesmo modo, tais atitudes determinam exclusão 

daqueles incapazes de alcançar a satisfação da única maneira possível – através do mercado – 

gerando absoluta desigualdade social (os demais são excluídos e impedidos de ouvir o canto). 

Observa-se, desse modo, que a pós-modernidade parece indicar uma nova encenação 

de tragédias, cuja solução se afigura, a princípio, impossível. Assim, a questão da preservação 

dos recursos naturais, cada vez mais prejudicada pelo apelo desmedido à razão técnica, tem 

recebido como resposta o apego ainda maior à própria razão técnica, o que indica um círculo 

vicioso aparentemente insolúvel. 

Noutro passo, a questão da exclusão social ocasionada pela predominância da 

“vontade” do mercado tem recebido como resposta que não é possível atingir a liberdade 

senão pelo consumo. Assim, a “mão invisível do mercado” (causadora da exclusão), deve, 

para que se ampliem os mercados consumidores, solucionar a questão da exclusão. Tal 

raciocínio leva, do mesmo modo, a um, a princípio inquebrável, círculo vicioso. 
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4 A TENSÃO EXISTENTE NA PÓS-MODERNIDADE 

 

O estudo até aqui realizado parece indicar para a completa ausência de possibilidades 

para superação das causas que impedem a efetiva sustentabilidade. Com efeito, o paradigma 

pós-moderno, especialmente no que se refere ao excessivo apego à técnica, à desconsideração 

dos saberes comuns e das necessidades daqueles que não interessam ao mercado, 

normalmente impede que tais pessoas sejam ouvidas, determinando sua quase completa 

invisibilidade. 

Nesse passo, há um inevitável e progressivo aprofundamento da degradação 

ambiental e da exclusão social, diante da, já referida, universalização dos problemas e 

individualização das soluções. 

No mesmo sentido, a situação parece indicar a impossibilidade de reversão, uma vez 

que as classes prejudicadas ficam, cada vez mais, afastadas das decisões importantes da 

sociedade e, aparentemente, relegadas à completa passividade. 

Nesse diapasão, ficam esclarecidas as razões pelas quais quase todos os programas 

que informam buscar o planejamento urbano e sustentabilidade ambiental garantem especial 

atenção ao deslocamento das pessoas de baixa renda para locais isolados dos centros 

comerciais e áreas de preservação, independentemente, por óbvio, de sua vontade, ou a 

transformação completa das moradias para sua adequação aos padrões impostos pelo mercado 

e pela técnica. 

Certo é que alguns programas de governo, atentos (ou receosos) aos movimentos de 

resistência e tensão, tal como o já mencionado Orçamento Participativo, buscam, de alguma 

maneira, garantir que seja ouvida a opinião popular nas decisões de planejamento urbano. 

No entanto, a efetiva participação das camadas menos favorecidas nos rumos das 

cidades, mesmo diante de tais programas de governo, deve ser colocada em dúvida. Destaque-

se que, se por um lado alguns bons exemplos de projetos em benefício da população mais 

carente foram implementados em razão de tais programas, por outro lado, não é incomum que 

as votações populares destinem verbas para execução de obras com pouca utilidade, reflexo 

de interesses do mercado bem “vendidos” para os mais carentes. 

Uma intensa campanha publicitária leva uma ficção à população: o que se faz em 

um território restrito e limitado ganha foros de universal. Os investimentos na 

periferia não contam para a dinâmica do poder político, como os próprios excluídos 

não contam para o mercado. E o que é mais trágico, a priorização das políticas 

sociais frequentemente não conta para os próprios excluídos cujas referências são a 

centralidade hegemônica (MARICATO, 2000, p.166) 
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Desse modo, o distanciamento da vontade popular das decisões urbanas, mesmo 

diante de isoladas vitórias em determinadas situações, tem resultado em projetos de 

desenvolvimento que determinam, cada vez mais, o afastamento dos pobres dos grandes 

centros comerciais, ou a busca por transformação de favelas em “cidades formais”, com 

construção de prédios e a desconsideração do seu modo de vida. 

O meu argumento é que esta realidade é tão verdadeira hoje como era no período 

colonial. O pensamento moderno ocidental continua a operar mediante linhas 

abissais que dividem o mundo humano do sub-humano, de tal forma que princípios 

de humanidade não são postos em causa por práticas desumanas. As colónias 

representam um modelo de exclusão radical que permanece actualmente no 

pensamento e práticas modernas ocidentais tal como aconteceu no ciclo colonial. 

Hoje, como então, a criação e ao mesmo tempo a negação do outro lado da linha 

fazem parte integrante de princípios de práticas hegemónicos. Actualmente, 

Guantánamo representa uma das manifestações mais grotescas do pensamento 

jurídico abissal, da criação do outro lado da fractura enquanto um não-território em 

termos jurídicos e políticos, um espaço impensável para o primado da lei, dos 

direitos humanos e da democracia. Porém, seria um erro considera-lo uma expceção. 

Existem muitos Guantánamos, desde o Iraque à Palestina e a Darfur. Mais do que 

isso, existem milhões de Guantánamos nas discriminações sexuais e raciais quer na 

esfera pública, quer na privada, nas zonas selvagens das megacidades, nos guetos, 

nas sweatshops, nas prisões, nas novas formas de escravatura, no tráfico ilegal de 

órgão humanos, no trabalho infantil e na exploração da prostituição. (SANTOS, 

2009, p.31) 

 

Não por acaso toda a legislação a respeito do tema, inclusive os planos diretores, por 

exemplo, são leis “para alguns”, pois não contemplam as peculiaridades dos aglomerados 

populares, das favelas, sua cultura e modo de expressão. Do mesmo modo, não é comum que 

os projetos que se pretendem sustentáveis sejam efetivos (quando contemplam a ideia) no que 

se refere à redução das desigualdades sociais e o acesso igualitário às soluções ambientais. 

Nesse sentido, fica revelada a tensão existente na pós-modernidade, entre aqueles 

que interessam, porque são livres para consumir, e assim são porque dominam a verdadeira (e 

única efetiva) forma de conhecimento, e entre os que não interessam (os impuros), que não 

interessam porque não são livres para consumir, e assim o são porque não possuem 

conhecimento suficiente da verdade (científica/tecnológica). 

Cumpre destacar, nesse passo, que o conhecimento técnico científico é uma das 

formas utilizadas para separar os puros dos impuros e garantir o afastamento do viscoso das 

decisões sociais relevantes, sob o fundamento de que sua opinião, uma vez que não baseada 

em conhecimento científico, não é relevante para a sociedade. 

No mesmo sentido, os conhecimentos tradicionais não são considerados na busca, 

quando existente, por soluções ambientais viáveis, uma vez que não estão adequados ao 
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padrão pós-moderno de razão e ciência, sequer sendo considerados como forma de 

conhecimento. 

A injustiça social global está, desta forma, intimamente ligada à injustiça cognitiva 

global. A luta pela justiça social global deve, por isso, ser também uma luta pela 

justiça cognitiva global. Para ser bem sucedida, esta luta exige um novo 

pensamento, um pensamento pós-abissal (SANTOS, 2009, p.32) 

 

Nesse contexto, não restam dúvidas a respeito da exclusão social, mas também da 

constante tensão entre os puros e impuros da pós-modernidade, diante da observação de que 

continua a haver, atualmente, uma classe explorada e uma classe privilegiada que se beneficia 

dessa exploração, através da utilização de diversos mecanismos de segregação. 

A primeira forma de fascismo do apartheid social. Trata-se da segregação social dos 

excluídos através de uma cartografia urbana dividida em zonas do estado de 

natureza hobbesiano, zonas de guerra civil interna como em muitas megacidades em 

todo o Sul global. As zonas civilizadas são as zonas do contrato social e vivem sob a 

constante ameaça das zonas selvagens. Para se defenderem, transformam-se em 

castelos neofeudais, os encalves fortificados que caracterizam as novas formas de 

segregação urbana (cidades privadas, condomínios fechados, gated communities, 

como mencionei acima). A divisão entre zonas selvagens e zonas civilizadas está a 

transformar-se num critério geral de sociabilidade, um novo espaço-tempo 

hegemónico que atravessa todas as relações sociais, económicas, políticas e culturais 

e que por isso, é comum à acção estatal e à acção não estatal. (SANTOS, 2009, p.37) 

 

Esse primeira forma de segregação culmina em outra, que corresponde à exploração 

da classe excluída através da contratação marcada pela disparidade, em que a classe explorada 

é obrigada a se vincular, mas, diante de sua manifesta hipossuficiência, acaba por se 

subordinar a condições amplamente desfavoráveis. 

A segunda forma é o fascismo contratual. Ocorre nas situações em que a diferença 

de poder entre as partes no contrato de direito civil (seja ele um contrato de trabalho 

ou um contrato de fornecimento de bens ou serviços) é de tal ordem que a parte mais 

fraca, vulnerabilizada por não ter alternativa ao contrato, aceita as condições que lhe 

são impostas pela parte mais poderosa, por mais onerosas e despóticas que sejam. O 

projeto neoliberal de transformar o contrato de trabalho num contrato de direito civil 

como qualquer outro configura uma situação de fascismo contratual. Como 

mencionei acima, esta forma de fascismo ocorre hoje frequentemente nas situações 

de privatização dos serviços públicos, da saúde, da segurança social, eletricidade e 

água, etc. Nestes casos, o contrato social que presidiu à produção de serviços 

públicos no Estado-Providência e no Estado desenvolvimentista é reduzido ao 

contrato individual de consumo de serviços privatizados. (SANTOS, 2009, p.38) 

 

A análise realizada deixa evidente que existe no período atual, de maneiras 

diferentes das ocorridas durante a modernidade, uma tensão imposta por uma situação de 

exploração e exclusão de uma classe por outra. Não se tratam mais, no entanto, e como visto 

anteriormente, de classes definidas e que se confrontam de maneira clara. 

Por outro lado, também não se pode olvidar para o fato de que, muitas vezes, tal 

situação determina atitudes contrárias, de ativismo, que geram uma clara tensão entre os 
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“puros” e os “impuros”. 

O privatismo, evitar engajamento contestatório – que pode ser apoiado por atitudes 

de otimismo básico, pessimismo ou aceitação pragmática – pode servir aos 

propósitos da “sobrevivência” cotidiana de muitas maneiras. Mas ele tende a ser 

entremeado de fases de engajamento ativo, mesmo por parte daqueles mais 

inclinados a atitudes de indiferença ou cinismo. Pois, para repetir, no que toca ao 

equilíbrio de segurança e perigo que a modernidade introduz em nossas vidas, não 

há mais “outros” – ninguém pode estar completamente de fora. As condições de 

modernidade, em muitas circunstâncias, provocam ativismo ao invés de privatismo, 

por causa da reflexividade inerente à modernidade e porque há muitas oportunidades 

para a organização coletiva no interior dos sistemas poliárquicos dos Estados-nação 

modernos (GIDDENS,1991, p.162) 

 

Assim, mesmo diante de situação tão evidente de exclusão, bem como de natural e 

regular conformismo, não é possível desconsiderar que há na pós-modernidade uma relação 

de contraposição que resulta em uma tensão, ainda que atualmente seja comum, como será 

visto, que se busque omitir tal contraponto.  

Com efeito, a resposta atual à tensão, com objetivo de manutenção do status quo, não 

se faz mais pela violência física e contrarrevolução evidenciada, mas por formas menos 

evidentes de controle e opressão, chamadas por Pierre Bourdieu de “poder simbólico”. 

A cultura dominante contribui para a integração real da classe dominante 

(assegurando uma comunicação imediata entre todos os seus membros e 

distinguindo-os das outras classes); para a integração fictícia da sociedade no seu 

conjunto, portanto, à desmobilização (falsa consciência) das classes dominadas; para 

a legitimação da ordem estabelecida por meio do estabelecimento das distinções 

(hierarquias) e para a legitimação dessas distinções. Este efeito ideológico, produ-lo 

a cultura dominante dissimulando a função de divisão na função de comunicação: a 

cultura que une (intermediário de comunicação) é também a cultura que separa 

(instrumento de distinção) e que legitima as distinções compelindo todas as culturas 

(designadas como subculturas) a definirem-se pela sua distância em relação à cultura 

dominante. (BOURDIEU, 2012, p.11) 

 

Desse modo, é possível observar que, há uma tensão entre classes na pós-

modernidade, que, no entanto, fica dissimulada pela difusão da cultura dominante e, assim, 

normalmente é aceita pela própria classe explorada, que é levada a acreditar na possibilidade 

de ascensão de classe caso adquira o conhecimento (técnico científico) necessário. A classe 

dominante busca, portanto, na pós-modernidade, omitir a tensão e garantir a manutenção do 

status quo sem a clara manifestação de violência. 

 

4.1 A Tentativa Pós-Moderna de Omissão da Tensão 

 

Como visto, “os impuros” são normalmente empurrados para fora das decisões 

sociais e desconsiderados, seja pela ausência de capacidade de participar do jogo 
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mercadológico, seja porque são levados a acreditar em sua “impureza”, na falta de habilidade 

ou capacidade para estarem incluídos na sociedade. Tal situação normalmente determina a 

sedução dos “impuros” pelas tentações do mercado e o desejo de serem “puros”. Assim, são 

levados a atitudes conformistas, diante do desejo de inclusão. Mais uma descrição do círculo 

vicioso existente na pós-modernidade. 

Verifica-se, desse modo, que o afastamento e o comodismo popular se baseiam na 

imposição de soluções tecnicistas e com apego mercadológico, não dominadas pelas classes 

economicamente menos favorecidas. Assim, se é certo que na sociedade atual a razão técnica 

ganha fundamental relevo, aqueles que não possuem tais conhecimentos terão sua 

participação nas decisões urbanas, sociais e ambientais inviabilizadas ou mantidas, 

estrategicamente, em aspectos reduzidos ou pontuais.  

Destaque-se, novamente que, se na modernidade havia clara distinção de classes a 

determinar a tensão e o iminente perigo de revolta e revolução, na pós-modernidade, a busca é 

pela omissão dessa tensão. Com efeito, na pós-modernidade busca-se seduzir a todos com a 

ideia de que é simples e fácil tornar-se puro, incluído e livre (para consumir), o que gera, em 

última análise a omissão da divergência, uma vez que todos querem (e podem) ser purificados 

pela inclusão no jogo mercadológico. 

Não só a divisão social das classes fica dissimulada como processo de construção do 

próprio social (sobretudo quando a ideologia sociológica da “mobilidade social” 

garante que qualquer membro da massa pode “subir” à elite, desde que seja um 

indivíduo excepcional), mas também a distinção massa/elite justifica e legitima a 

subordinação da primeira à segunda. A ideologia considera que a elite está no poder 

não só porque detém os meios de produção, os postos de autoridade e o Estado, mas 

porque possui competência para detê-los. A elite detém o poder porque possui o 

saber. Esse saber permite à elite criar novos conhecimentos pelos quais aumenta seu 

próprio poderio, ou, como observa Michel Foucault, a elite cria os objetos do 

conhecimento que se tornam objetos de poder. A elite, diz a ideologia dominante, 

possui o monopólio do saber e do poder. É constituída não só pelos poderosos, mas 

pelos especialistas, a elite perfeita sendo aquela na qual o especialista é poderoso, 

pois cria os objetos do saber e com eles os instrumentos de poder. Ora, isto significa, 

por um lado, que a “Massa” está desprovida de saber, de fato e de direito, é 

considerada vazia, passiva, inculta, ignorante, incompetente, precisando ser guiada, 

dirigira e “educada” (o que seria feito por uma Cultura de e para a Massa, forma 

menor da cultura dominante, outorgada pela elite). (CHAUI, 1989, p.29) 

 

Assim, não obstante ainda seja possível verificar na pós-modernidade uma situação 

de exploração e tensão, sendo identificada pelo confronto dos “puros” e “impuros” definidos 

pelo mercado, são os não detentores do saber técnico, do poder e da capacidade para 

participar do jogo mercadológico levados a acreditar que a passividade é a única 

possibilidade, uma vez que pode garantir a purificação. 

A tensão característica da modernidade, portanto, não obstante tenha mudado de 
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feição, não deixou de existir, uma vez que ainda há classes exploradas e alijadas do poder de 

decisão, enquanto outras se favorecem por tal exploração. Do mesmo modo, a violência 

característica da modernidade não deixou de existir, apenas teve suas características alteradas. 

A violência física verificada no momento histórico anterior foi substituída pela violência 

psicológica atual. 

A ameaça de revolução e o dispêndio de força e recursos para evita-la no período 

moderno não poderiam ser mantidos na pós-modernidade, uma vez que a ciência tem 

necessidade de produzir mais com menor dispêndio de forças. Assim, a violência 

predominante no período anterior deveria ser substituída para que os objetivos da tecnologia 

fossem alcançados. 

Diante disso, nada foi mais eficiente do que a imposição cultural através do “poder 

simbólico”, que procurou garantir a manutenção do status quo através da aceitação da sua 

legitimidade através símbolos devidamente reconhecidos pelas classes exploradas. 

Ora, se na pós-modernidade o conhecimento técnico científico é a única expressão 

do saber e da verdade, apenas aqueles que detêm tal conhecimento devem ser capazes de se 

manter em posição de comando e poder. Aos demais, incultos (diante do padrão dominante), 

resta aceitar a dominação, diante da evidente inabilidade de comandar. 

O poder simbólico, poder subordinado, é uma forma transformada, quer dizer, 

irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas de poder: só se pode 

passar para além da alternativa dos modelos energéticos que descrevem as relações 

sociais como relações de força e dos modelos cibernéticos que fazem delas relações 

de comunicação, na condição de se descreverem as leis de transformação que regem 

a transmutação das diferentes espécies de capital em capital simbólico e, em 

especial, o trabalho de dissimulação e de transfiguração (numa palavra, de 

eufemização) que garante uma verdadeira transubstanciação das relações de força 

fazendo ignorar-reconhecer a violência que elas encerram objectivamente e 

transformando-as assim em poder simbólico, capaz de produzir efeitos reais sem 

dispêndio aparente de energia. (BOURDIEU, 2012, p.15) 

 

Do mesmo modo, a omissão da tensão pós-moderna se dá através da sedução dos 

explorados pela ideia da possibilidade da liberdade, que ocorrerá, com absoluta facilidade, a 

partir do momento em que se torna conhecedor da verdade (da ciência). O conhecimento 

dessa verdade permite a inclusão no jogo mercadológico e, consequentemente, garante a plena 

liberdade. 

Assim, diante dessa sedução, não há razão para se indignar, uma vez que, quem está 

na posição de comando (quem é livre e puro), está porque detém capacidade para isso. Além 

disso, todos poderão estar nessa posição (serão livres e puros) a partir do momento em que 

conhecerem a verdade e puderem desfrutar das belezas e delícias da liberdade (do mercado). 
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Simultaneamente, porém, as condições do tempo presente tornam as diferenças 

culturais e políticas mais profundas e insidiosas e mais difícil a luta contra elas. Por 

um lado, o capitalismo global, mais que um modo de produção, é hoje um regime 

cultural e civilizacional, portanto, estende cada vez mais os seus tentáculos a 

domínios que dificilmente se concebem como capitalistas, da família à religião, da 

gestão do tempo à capacidade de concentração, da concepção de tempo livre às 

relações com os que nos estão mais próximos, da avaliação do mérito científico à 

avalição moral dos comportamentos que nos afectam. Lutar contra uma dominação 

cada vez mais polifacetada significa perversamente lutar contra a identificação entre 

quem domina e quem é dominado, e muitas vezes, lutar contra nós próprios. Por 

outro lado, a resiliência do capitalismo revelou-se na reiterada operacionalidade de 

uma das suas armas que parecia ter sido historicamente neutralizada: o colonialismo. 

(SANTOS, 2009, p.12) 

 

Assim, o afastamento do impuro na pós-modernidade e a situação de exploração e 

exclusão parece ser caminho inevitável, diante da aceitação e submissão ao “poder simbólico” 

e da passividade ocasionada pela sedução do mercado e pelo desejo de se incluir. 

Sob outro aspecto, ainda que existam, como visto no tópico anterior, possibilidades e 

momentos em que a classe prejudicada sai do comodismo em que foi colocada pela omissão 

da tensão atualmente predominante, não é fácil ou normalmente vitoriosa a resistência contra 

esse poder social, uma vez que a confusão entre o poder cósmico (Estado) e o poder caósmico 

(poder descentralizado ou informal) característica da pós-modernidade traz dificuldades para 

as ações de resistência. 

Todas as constelações de poder combinam uma componente cósmica com uma 

pluralidade de componentes caósmicas. A heterogeneidade entre componentes 

cósmicas e cáosmicas é responsável pela opacidade fenomenológica das relações de 

poder na sociedade: enquanto experiências vividas, as constelações de poder tendem 

a ser reduzidas ou às suas componentes cósmicas ou às suas componentes 

caósmicas, o que afecta negativamente a eficácia das lutas de resistências contra o 

poder, dado que este é sempre simultaneamente cósmico e caósmico. (SANTOS, 

2001, p.288) 

 

Assim, como verificado, a regra na pós-modernidade é o afastamento do “impuro” e 

a progressiva insustentabilidade causada pela ausência de efetiva contraposição às ideias 

predominantes, especialmente no que se refere ao excessivo apego à razão técnica e a 

completa submissão à “mão invisível do mercado”. 

No entanto, tal tensão encontra-se estrategicamente omitida na sociedade atual, como 

forma de garantir a ausência de possibilidade de revolta ou revolução. Ademais, a ausência de 

um alvo fixo (burguesia, Estado) para uma eventual revolta, torna sua deflagração, ainda que 

superada a passividade característica do tempo atual, aparentemente fadada ao absoluto 

fracasso diante da falta de objeto definido. 

Desse modo, se por um lado parece evidente que é na tensão existente na pós-

modernidade que se encontrarão as respostas para os problemas advindos da epistemologia 
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dominante, por outro, necessário descobrir o caminho para revelar essa tensão, e dar 

visibilidade ao invisível. 

Nesse sentido, alguns autores apontam para a existência outras epistemologias que 

podem contrapor a atualmente predominante, capazes de confrontar o padrão científico 

tecnicista vigente e garantir a superação dos problemas causados por esta forma de pensar e 

agir. 
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5 O SENSO COMUM COMO RESPOSTA AOS PROBLEMAS DA PÓS-

MODERNIDADE 

 

A fé na razão técnica como única forma de ciência possível e sua difusão pelos 

interesses mercadológicos, torna impossível garantir a preservação dos bens naturais 

atualmente (ainda) existentes. Do mesmo modo, a crença na salvação pela própria ciência 

revela o paradoxo insustentável no qual se encontra a sociedade atual. 

Ademais, as soluções encontradas pela tecnologia para resolução das questões 

ambientais, não se mostram adequadas, além de se dirigirem apenas à parcela da população 

capaz de consumir os bens colocados em circulação pelo mercado. 

Assim, para superar o mal-estar da pós-modernidade necessária a busca por uma 

nova epistemologia, capaz de apontar novas formas de superação e reversão dos problemas 

ocasionados por essa forma de fazer ciência e, além disso, garantir que as soluções 

encontradas favoreçam igualmente a toda a sociedade. 

Diante da premente necessidade de apontar caminhos viáveis para a superação da 

visão tecnicista, consumista e liberal em busca da implantação de um novo modelo de 

desenvolvimento, sustentável, democrático e inclusivo, alguns pensadores buscam construir 

alternativas socioteóricas. 

Para que seja atingido esse objetivo impõe-se, inicialmente, aceitar a existência de 

outras formas de fazer ciência, outras verdades possíveis, outras epistemologias igualmente 

válidas. A razão técnica imposta pela epistemologia pós-moderna não é, portanto, o único 

caminho viável para responder aos inevitáveis questionamentos da humanidade. 

Como ecologia de saberes, o pensamento pós-abissal tem como premissa a ideia da 

diversidade epistemológica do mundo, o reconhecimento da existência de uma 

pluralidade de formas de conhecimento além do conhecimento científico. Isto 

implica renunciar a qualquer epistemologia geral. Em todo o mundo, não só existem 

diversas formas de conhecimento da matéria, sociedade, vida e espírito, como 

também muitos e diversos conceitos sobre o que conta como conhecimento e os 

critérios que podem ser usados para validá-lo. No período de transição que 

iniciamos, no qual resistem ainda as versões abissais de totalidade e unidade, 

provavelmente precisamos, para seguir em frente, de um epistemologia geral 

residual ou negativa: um epistemologia geral da impossibilidade de uma 

epistemologia geral. (SANTOS, 2009, p. 46) 

 

Assim, não obstante tenha a epistemologia atualmente predominante pretensão de 

universalidade, para que sejam superados os problemas por ela causados, é necessário 

identificar outras epistemologias. 

Com efeito, é característica marcante da epistemologia vigente, apegada ao 



43 

 

fundamento racional tecnicista, a busca pela universalização, pela dominação e pela negação 

de outras formas de saber não baseadas no mesmo fundamento. 

Sendo um modelo global, a nova racionalidade científica é também um modelo 

totalitário, na medida em que nega o caráter racional a todas as formas de 

conhecimento que se não pautarem pelos seus princípios epistemológicos e pelas 

suas regras metodológicas. É esta a sua característica fundamental e a que melhor 

simboliza a ruptura do novo paradigma científico com os que o precedem. 

(SANTOS, 2001, p.11) 

 

Destaque-se que o argumento comumente utilizado para não identificar como válidas 

outras formas de conhecimento que não a baseada na razão técnica, se funda da crença de que 

através da ciência nenhuma pergunta ficaria sem a resposta adequada, enquanto as demais 

formas de conhecimento não responderiam adequadamente às indagações colocadas. 

No entanto, é possível no atual momento histórico, perceber que também a ciência é 

incapaz de responder a todas as indagações colocadas pela humanidade. Assim, a fé na ciência 

também excede a sua capacidade de apresentar respostas adequadas, não mais sendo possível 

desconsiderar outros saberes sob esse fundamento. 

Em muitas áreas da vida social, a ciência moderna tem demonstrado uma 

superioridade indiscutível em relação a outras formas de conhecimento. Existem, no 

entanto, outras formas de intervenção no real que hoje nos são valiosas e para as 

quais a ciência moderna nada contribui. É o caso, por exemplo, da preservação da 

biodiversidade tornada possível por formas de conhecimento camponesas e 

indígenas e que, paradoxalmente, se encontram hoje ameaçadas pela intervenção 

crescente da ciência moderna. (SANTOS, 2001, p.49) 

 

No mesmo passo, é recorrente a alegação de que a ciência moderna seria neutra, ou 

seja, não estaria maculada por ideias ou ideais pessoais e, por isso, seria a única forma de 

conhecimento válida, uma vez que desvinculada de preconceitos e superstições. “O cientismo 

defende que os fatos falam por si e que os métodos só são científicos se puderem ser 

utilizados impessoalmente” (SANTOS, 2000, p.102) 

No entanto, não é possível tal desvinculação por mais que se busque esse objetivo, 

uma vez que não se consegue simplesmente omitir ou evitar o caráter pessoal do 

conhecimento científico, utilizado em cada novo experimento ou pesquisa. 

O elemento pessoal do conhecimento científico que acima identifiquei representa o 

quantum de liberdade com que o cientista manipula as condições em que exerce a 

sua atividade científica. Ora, se é verdade que muitos cientistas (talvez a maioria) 

privilegiam, no jogo retórico duplo a que se entregam, a antecipação da 

argumentação convincente para a continuidade científica e deixam que ela 

condicione o processo do seu autoconvencimento no fluir da investigação, não é 

menos verdade que outros cientistas (talvez a minoria) privilegiam este último 

processo, reduzindo ao mínimo as interferências “externas” nos expedientes que 

usam para se autoconvencerem dos resultados a que chegam e, ao fazê-lo, assumem 

conscientemente o risco de serem pouco convincentes perante os seus pares e de 

sofrerem as esperadas consequências negativas. (SANTOS, 2000, p.108) 
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Diante disso é possível concluir que não se pode mais aceitar a ciência moderna 

como única forma de conhecimento verdadeiro. Não é mais possível desconsiderar as outras 

formas de saber, uma vez que podem apresentar, em determinados casos, respostas mais 

eficientes aos problemas propostos do que as apontadas pela ciência. 

Noutro giro, é importante destacar que também não há apenas uma forma de 

epistemologia contra-hegemônica, que relegaria as demais formas de conhecimento à 

condição de “ignorâncias”. Assim, não se trata de negar a importância da ciência moderna 

para a humanidade, nem mesmo de apontar apenas uma nova forma de epistemologia 

contrária à atualmente hegemônica. 

Na ecologia dos saberes cruzam-se conhecimento e, portanto, também ignorâncias. 

Não existe uma unidade de conhecimento, como não existe uma unidade de 

ignorância. As formas de ignorância são tão heterogéneas e interdependentes quanto 

as formas de conhecimento. Dada esta interdependência, a aprendizagem de certos 

conhecimentos pode envolver o esquecimento de outros e, em última instância, a 

ignorância destes. Por outras palavras, na ecologia de saberes, a ignorância não é 

necessariamente um estado original ou ponto de partida. Pode ser um ponto de 

chegada. Pode ser o resultado do esquecimento ou desaprendizagem implícitos num 

processo de aprendizagem recíproca. Assim, num processo de aprendizagem 

conduzido por uma ecologia de saberes, é crucial a comparação entre o 

conhecimento que está a ser aprendido e o conhecimento que nesse processo é 

esquecido e desaprendido. A ignorância só é uma forma desqualificada de ser e de 

fazer quando o que se aprende vale mais do que o que se esquece. A utopia do 

interconhecimento é apresente outros conhecimentos sem esquecer os próprios. 

(SANTOS, 2001, p.47) 

 

Nesse contexto, a busca pelo senso comum como limite ao individualismo vigente na 

sociedade atual é uma das propostas que parece mais consistente para um projeto 

emancipatório de formação da ecologia de saberes. “À luz dessas considerações, forçoso é 

concluir que caminhamos para uma nova relação entre a ciência e o senso comum, uma 

relação em que qualquer deles é feito do outro e ambos fazem algo de novo”. (SANTOS, 

2000, p.40) 

Como característica fundamental do senso comum capaz de superar as aberrações 

provocadas pelo apego desmedido ao mercado e à exclusão social, Boaventura de Sousa 

Santos destaca que “desconfia da opacidade dos objetos tecnológicos e do esoterismo do 

conhecimento em nome do princípio da igualdade do acesso ao discurso”. (SANTOS, 2000, p. 

40) 

Assim, mesmo reconhecendo que há predominância de comportamentos universais, 

destaca o mencionado autor que não se pode esquecer da existência de comportamentos 

individuais ou de determinados grupos, que pode divergir da cultura dominante. No mesmo 

passo, informa que esses comportamentos divergentes podem significar postura de resistência 
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ao padrão vigente. 

Se o senso comum é o menor denominador comum daquilo em que um grupo ou um 

povo coletivamente acredita, ele tem, por isso, uma vocação solidarista e 

transclassista. Numa sociedade de classes, como é em geral a sociedade conformada 

pela ciência moderna, tal vocação não pode deixar de assumir um viés conservador e 

preconceituoso, que reconcilia a consciência com a injustiça, naturaliza as 

desigualdades e mistifica o desejo de transformação. Porém, opô-lo, por essas 

razões, à ciência como quem opõe as trevas à luz não faz hoje sentido por muitas 

outras razões. Em primeiro lugar, porque, se é certo que o senso comum é o modo 

como os grupos ou classes subordinados vivem a sua subordinação, não é menos 

verdade que, como indicam os estudos sobre as subculturas, essa vivência, longe de 

ser meramente acomodatícia, contém sentidos de resistência que, dadas as 

condições, podem desenvolver-se e transformar-se em armas de luta. (SANTOS, 

2000, p. 37). 

 

Diante desses ensinamentos, resta evidente que, para se resgatar o senso comum de 

modo a, efetivamente, interferir na cultura vigente, necessário buscar os comportamentos 

ligados às classes que se encontram em posição de resistência na sociedade atual, pois é nelas 

que se verificará a postura de inconformismo prevista no trecho transcrito. 

Apenas dessa maneira seria possível a superação, não apenas da ciência moderna e 

da cultura vigente, mas também do próprio senso comum, de modo a resultar em uma ruptura 

epistemológica capaz de desenhar outra forma de desenvolvimento mais democrática e 

inclusiva. 

Partimos de um pressuposto de que o plano urbano deve ser a expressão democrática 

da sociedade, se se pretende combater a desigualdade. Muito papel foi gasto em 

torno do conceito de planejamento participativo, sem que a essa produção abundante 

correspondesse uma prática efetiva de participação social. (...) sem participação 

social a implementação do plano se torna inviável e, ele mesmo, inaceitável ao 

tomar os moradores como objeto e não como sujeitos. (MARICATO, 2000, p.180). 

 

Resta evidente, portanto, que as formas de desenvolvimento impostas pelos 

interesses do mercado e da razão tecnológica, que excluem a participação do povo por não 

seguirem o discurso técnico exigido pela pós-modernidade e os ditames do consumismo, não 

podem prevalecer como padrão único e universal, sob pena de se manter a insustentabilidade 

atualmente verificada. 

Com efeito, como se pode concluir através da análise até aqui realizada, a 

epistemologia atualmente dominante legou à sociedade uma forma de desenvolvimento 

insustentável em todos os sentidos, e não é possível mantê-la como padrão único universal se 

o objetivo é garantir a sustentabilidade, nos termos definidos no presente estudo. 

Nesse contexto, necessário buscar as respostas aos problemas ocasionados pela pós-

modernidade através de outras epistemologias, desvinculadas da visão puramente tecnicista, 

capazes de encaminhar o desenvolvimento tecnológico de forma a garantir, não apenas a 
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preservação dos recursos naturais, mas, especialmente, o equitativo acesso a tais bens, e aos 

bens produzidos pela própria tecnologia. 

No mesmo passo impõe-se uma reformulação teórica capaz de utilizar/guiar o 

desenvolvimento tecnológico para caminhos mais eficientes para a solução dos problemas da 

humanidade, não deixando tal desenvolvimento ser guiado pelo mercado, ou pela crença na 

neutralidade, reconhecidamente inexistente, da técnica. 

Nesse sentido, a busca pelo senso comum, ligado à postura de resistência das classes 

exploradas e excluídas, é caminho viável para livrar o desenvolvimento da ciência da mera 

influência mercadológica e guia-lo para outro capaz de responder, de forma eficiente, aos 

problemas surgidos ou recrudescidos na pós-modernidade, especialmente no que se refere à 

degradação dos recursos naturais e à ausência de equidade no acesso a tais bens. 

Necessário, nesse ponto, descobrir mecanismos para superar o paradigma dominante, 

a epistemologia vigente e implantar uma ecologia epistemológica, garantindo a efetiva 

influência do senso comum nos rumos do desenvolvimento. 

A revalorização da cultura do povo será analisada adiante como forma de garantir a 

superação epistemológica proposta, bem como a definitiva inclusão do senso comum, das 

ideias ligadas à parcela explorada da população, atualmente excluídas, sob a justificativa de 

não estarem adequadas aos padrões científicos vigentes. 
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6 A REVOLORIZAÇÃO DA CULTURA DO POVO COMO FORMA DE RESGATAR 

O SENSO COMUM 

 

Como visto, a proposta do presente trabalho é buscar mecanismos para superar o 

paradigma dominante, caracterizado pelo apego irrestrito à razão técnica e ao mercado, e 

exclusão das demais formas de conhecimento, que tem legado à humanidade uma forma 

absolutamente insustentável desenvolvimento. 

Para que a referida superação paradigmática ocorra, é necessária uma ruptura 

epistemológica capaz de garantir que sejam devidamente consideradas (também) válidas e 

verdadeiras outras formas de conhecimento. 

Especialmente no que se refere à superação dos problemas criados no estágio atual 

de desenvolvimento da sociedade, a busca pelo senso comum e, em especial, pelo 

conhecimento ligado às classes exploradas é essencial, uma vez que é maneira possível de 

fazer com que a postura de resistência ao padrão vigente ganhe relevância capaz de impor (ou 

ao menos tornar visíveis) suas respostas às questões atualmente existentes. 

Com efeito, é necessário limitar o “poder simbólico” imposto pelas classes 

dominantes, referente à dominação pelo conhecimento da verdade (técnica) e à imposição de 

tal saber como único possível e, a partir disso, garantir que a postura de resistência e que os 

conhecimentos produzidos pela população explorada sejam ouvidos. 

Dessa maneira será possível quebrar o círculo vicioso pós-moderno de apego à 

própria causa dos problemas como sua solução, assunto explorado durante toda a pesquisa até 

aqui realizada. 

Nesse sentido, a hipótese que se apresenta é a referente à possibilidade de que o 

resgate do senso comum seja realizado através da revalorização cultural. No entanto, como o 

que se pretende é o resgate dos aspectos ligados à parcela explorada da população, serão 

analisados os aspectos e mecanismos necessários à revalorização da cultura do povo. 

Diante disso, para que haja uma profícua continuação da pesquisa, impõe-se a 

apresentação de definições prévias, referentes ao conceito de cultura e de cultura do povo, o 

que será realizado adiante.  

 

6.1 Da Necessidade de se Conceituar o Termo Cultura 

 

Não obstante se trate de tema essencial para a continuidade do presente trabalho, não 
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é possível deixar de ressaltar a complexidade da determinação do conceito de cultura. Trata-se 

de conceito que tem envolvido diversas pesquisas e acaloradas discussões nas mais diversas 

ciências, e se apresentado de formas diversas nos mais variados períodos históricos e nas mais 

variadas correntes doutrinárias. 

Necessário, assim, inicialmente, destacar que a ideia de cultura foi originalmente 

desenvolvida com o objetivo de se fazer distinção entre os feitos humanos e os fatos naturais. 

Desse modo seria a cultura “aquilo que os seres humanos podem fazer” e “natureza, aquilo a 

que devem obedecer”. (BAUMAN, 2012, p.12) 

No entanto, durante o século XIX foi desenvolvida a ideia de que, não obstante a 

divisão acima referida tenha fundamento válido, uma vez produzidos os fatos culturais 

(produtos humanos) passariam a “confrontar seus antigos autores com toda a inflexível e 

indomável obstinação da natureza”. (BAUMAN, 2012, p.12) 

Por sua vez, durante o século XX, surge a ideia de que a possibilidade de 

interferência e modificação da natureza pelo homem significaria a transformação da própria 

natureza em produto da cultura, o que inverteria o processo anteriormente descrito.  

Nessa última etapa, portanto, diante da crença do poder humano (ou da ciência) de 

modificar e até mesmo criar a natureza, produziu-se a ideia da necessidade de substituir a 

ordem natural (ou divina) das coisas por uma ordem artificial, criada pelo homem, com base 

racional. 

Nesse passo, o conceito de cultura teve o objetivo de responder às preocupações 

resultantes dessa mudança de paradigmas (da submissão à natureza para o domínio dela ou, 

até mesmo, sua criação). 

Ocorre que esse desenvolvimento da ideia determinou a existência de um paradoxo 

que consiste em conceituar a cultura tanto como o espaço e a possibilidade de criação e 

mudança, como em mecanismo de regulação, de criação de normas. 

Não admira que dois discursos diferentes e não facilmente conciliáveis se tenham 

ramificado a partir de um tronco comum, afastando-se cada vez mais. Em suma: um 

discurso gerou a ideia de cultura como atividade do espírito que vaga livremente, o 

lócus da criatividade; o outro apresentou a cultura como instrumento da rotinização 

e da continuidade – uma serva da ordem social. (BAUMAN, 2012, p.22) 

 

Diante desse paradoxo que se afigurou inicialmente intransponível, a tendência 

doutrinária foi no sentido de separar as duas características, considerando prevalente uma 

delas em seus estudos com objetivo de conceituar o termo cultura. 

Nesse passo, o entendimento defendido por Talcott Parsons (1974) determinou a 
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prevalência do segundo sentido (cultura como mecanismo de regulação) no âmbito das 

ciências sociais durante todo o século XX. O referido pensador considerava a cultura como 

barreira quase intransponível a novos padrões, tendo, assim, função de estabilização. 

Noutro sentido, uma corrente não prevalente, mas abalizada por autores de 

expressão, como Georg Simmel (1997) buscou superar o paradoxo existente no conceito de 

cultura considerando prevalente a primeira característica, ou seja, cultura como agente de 

transformação, de uma constante mudança. 

Tais visões sustentavam-se diante de um cenário em que eram perfeitamente 

identificáveis as características próprias de um povo em comparação com outro. A distância e 

a dificuldade de comunicação tornavam a troca de informações algo demorado e tornavam 

bem evidentes as peculiaridades de cada povo, em cada região, e também conduziam à 

possibilidade e necessidade de se discutir e resolver o paradoxo existente entre conceituar 

cultura como manifestação de criatividade ou de ordenação. 

No entanto, a evolução tecnológica tornou a discussão desnecessária, uma vez que “a 

comunicação rápida beneficia a atividade de limpar a área e esquecer, em vez de aprender e 

acumular conhecimento”. (BAUMAN, 2012, p.36) 

Assim, a facilidade de comunicação tornou alterável, com extrema facilidade, as 

características antes comuns e definidas de um grupo, fazendo com que as diferenças entre o 

que “está dentro” e o que “está fora” se tornassem bastante sutis e voláteis.  

Diante desse cenário, o conceito de cultura necessitava ser alcançado através de uma 

nova perspectiva, que compreendesse essa facilidade de troca e alteração. Nesse sentido, o 

pensamento de Lévi-Strauss (1952) foi o que melhor respondeu aos questionamentos 

apresentados por esse novo paradigma. 

Com efeito, a cultura foi compreendida pelo mencionado pensador não como “um 

inventário de um número finito de valores supervisionando todo o campo das interações, ou 

um código estável de preceitos”, mas como uma “matriz de permutações possíveis”. 

(BAUMAN, 2012, p.39) 

Diante disso, a cultura não seria apenas um conjunto imutável de determinações a 

comandar um comportamento único e inalterável, nem mesmo a simples atividade criadora 

concedida a alguns membros de um grupo e capaz de alterar a realidade, mas sim um conjunto 

de comportamentos base sobre os quais se integrariam novas perspectivas e ações. 

Resumindo: “dominar uma cultura” significa dominar uma matriz de permutações 

possíveis, um conjunto jamais implementado de modo definitivo e sempre 

inconcluso – e não uma coletânea finita de significações e a arte de reconhecer seus 
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portadores. O que reúne os fenômenos culturais numa “cultura” é a presença dessa 

matriz, um convite constante à mudança, e não sua “sistematicidade” – ou seja, não 

a natureza da petrificação de algumas escolhas (“normais”) e a eliminações de outras 

(“desviantes”). (BAUMAN, 2012, p.43) 

 

Nesse contexto é que se desenvolve o conceito de cultura, que seria, diante desse 

cenário, responsável, ao mesmo tempo, por fabricar e abrigar a identidade, em um conceito 

que supera o paradoxo inicialmente debatido a respeito da sua conceituação. 

E é também diante desse cenário que se desenvolve o conceito de cultura calcado em 

três noções principais, quais sejam a de hierarquia de cultura, baseada na necessidade de 

diferenciar cultura erudita de culturas grosseiras; a de diferencial de cultura, sustentada pela 

diferença entre os diversos grupos humanos e formas de comportamento; e a noção genérica, 

baseada na diferença entre ações humanas e regras naturais. 

Se a noção hierárquica de cultura coloca em evidência a oposição entre formas de 

cultura “requintadas” e “grosseiras”, assim como a ponte educacional entre elas; se a 

noção diferencial de cultura é ao mesmo tempo um produto e um sustentáculo da 

preocupação com as oposições incontáveis e infinitamente multiplicáveis entre os 

modos de vida dos vários grupos humanos – a noção genérica é construída em torno 

da dicotomia mundo humano-mundo natural; ou melhor, da antiga e respeitável 

questão da filosofia social europeia – a distinção entre “actus hominis” (o que 

acontece ao homem) e “actus humani” (o que o homem faz). (BAUMAN, 2012, 

p.131). 

 

 

6.1.1 Conceito de Cultura 

 

Nesse contexto, não obstante tenham sido formulados diversos conceitos de cultura, 

enfatizando cada uma ou algumas das noções acima elencadas, é possível a definição do 

termo através de um conceito amplo, determinado como "complesso degli elementi 

obiettivizzati del patrimonio sociale, comuni a molti gruppi, durevoli e capaci di allargarsi 

nello spazio proprio in ragione della loro obiettività". (CZARNOWSKI apud BAUMAN, 

1971, p.3)
7
 

Dada essa correlação, podemos definir, então, a cultura como o conjunto de valores, 

normas, instituições e artefatos que dá o sentido de identidade e de ser no mundo aos 

indivíduos e aos grupos humanos. Valores são as ideias e o sentido das coisas, 

relações e vida que instituem e movem as crenças. Normas são diretivas de 

condutas, oriundas dos valores e, em geral, associadas a sanções. Há uma variação 

de normas, conforme a natureza e objetivo – éticas, morais, políticas e jurídicas por 

exemplo. As instituições são estruturas sociais que se destinam a transmitir os 

valores e as normas (família, escola, biblioteca, museu, teatro, cinema, 

conservatórios) já artefatos são elementos tecnológicos imateriais da cultura que lhe 

servem ainda como descritores dos valores e das normas. Não lhe escapa a 

                                                 
7
 "complexo de elementos objetivados do patrimônio social, comuns a muitos grupos, durável e capaz de 

ampliar-se no espaço, precisamente por causa de sua objetividade”. (tradução nossa) 
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integração como o entorno. (SAMPAIO; In: HENRIQUES FILHO, 2012, p. XIV). 

 

Tal conceito evidencia a existência de determinados requisitos ou elementos da 

cultura, quais sejam o patrimônio social, a objetivação, a durabilidade e a capacidade de 

estender-se no espaço, dos quais depende a verificação da formação e existência da cultura. 

In altre parole, la cultura è contituita da oggetti e regole del comportamento umano, 

opinioni e immagini che sono (a) “elemento del patrimonio sociale”: qualcosa cioè 

che è stato prodotto dalle singole generazioni nel corso della storia e poi fatto 

proprio da tutta la collettività umana, selezionato e incluso in ciò che essa riconosce 

come suo patrimonio e in questa veste trasmesso alle generazioni seguenti; nello 

stesso tempo sono (b) elementi “obiettivizzati”, cioè che possono essere utilizzati 

non da un solo uomo ma da un piú vasto numero di persone. L`idea dello studioso 

isolato, privo di comunicazioni con il mondo, come le scoperte degli inventore che 

restano sepolte nei laboratori, non fanno parte, infatti, dell´ambito della cultura; per 

esserne partecipi occorre innanzitutto appartenere alla società; in piú questi elementi 

denovo essere (c) “durevoli”, cioè esistere per un lungo periodo di tempo, essere 

utilizzati da tutti per le differenti pressioni che la colletività può esercitare 

rafforzandole mediante sanzioni, sull´individuo, quindi di consequenza sottoposti al 

controllo sociale. Infine, altro tratto caratteristico della cultura è (d) “la capacità di 

estendersi nello spazio”, cioè una particolare capacità di espansione per la quale à 

possibile che “venga trasmess” ad altri uomini, tratto che caraterizza gli strumenti 

del lavoro, i metodi organizzativi dei processi produttivi, le leggi dello Stato, le 

norme morali e le altre variante che compogno la cultura. (BAUMAN, 1971, p.4)
8
 

 

Conclui-se que a cultura é o conjunto de conhecimentos, crenças, valores, normas e 

símbolos que se transmitem de geração para geração e que representa o desenvolvimento 

histórico de certa comunidade e sua interação com a natureza. É uma concepção de 

patrimônio cultural que abrange as expressões culturais e as tradições que um grupo de 

indivíduos preserva em respeito da sua ancestralidade, para as gerações futuras. 

Assim, a cultura não pode mais ser entendida apenas como um conjunto de 

comportamentos concretos, mas sim, devem ser apreciados em conjunto com significados a 

eles atribuídos. Desse modo, uma festa é mais do que a sua data, suas danças, seus trajes e 

suas comidas típicas, constituindo-se em veículo de uma visão de mundo, de um conjunto 

                                                 
8
 Em outras palavras, a cultura é constituída de objetos e regras de comportamento humano, opiniões e imagens 

que são (a) “elemento do patrimônio social”: qualquer coisa que foi produzida a partir de gerações no curso da 

história e depois assumida por toda a coletividade humana, selecionadas e incluídas no que ele reconhece como 

seu patrimônio e com esta característica transmite às gerações subsequentes; ao mesmo tempo, são (b) elementos 

“objetivados”, ou seja, o que pode ser não usada por um homem, mas por um mais vasto número de pessoas. A 

ideia do estudioso isolado, sem comunicação com o mundo, como as descobertas do inventor que permanecem 

enterrados em laboratórios, eles não pertencem na verdade, ao escopo da cultura, para participar devem primeiro 

pertencer à sociedade; a maioria desses elementos deve ser (c) “durável”, ou seja, existe durante um longo 

período de tempo, ser utilizada por todos para diferentes pressões que a coletividade pode exercer, reforçando-a 

por sanções nos indivíduos, consequentemente submetidos ao controle social. Finalmente, outro traço 

característico da cultura (d) "a capacidade de estender no espaço", ou seja, uma particular capacidade de 

expansão pela qual é possível é que "seja transmitida” para outros homens, traço que caracteriza os instrumentos 

de trabalho, os métodos de organização dos processos de produção, as leis do Estado, as regras morais e as outras 

variantes que compõem a cultura. (tradução nossa) 
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particular e dinâmico de relações humanas e sociais. 

Noutro giro, necessário destacar que a cultura pode ser dividida, ainda conforme 

conceito acima exposto, em cultura material (ou patrimônio cultural tangível) e cultura 

imaterial (ou intangível), sendo certo que este último aspecto terá fundamental importância 

para o desenvolvimento do trabalho. 

CULTURA MATERIAL (ERGOLOGIA). Consiste em coisas materiais, bens 

tangíveis, incluindo instrumentos, artefatos e outros objetos materiais, fruto da 

criação humana e resultante de determinada tecnologia. Abrange produtos concretos, 

técnicas, construções, normas e costumes que regularizam seu emprego. (...) 

CULTURA IMATERIAL (ASPECTOS ANIMOLÓGICOS). Refere-se a elementos 

intangíveis da cultura, que não têm substância material. Entre eles encontram-se 

crenças, conhecimentos, aptidões, hábitos, significados, normas, valores. 

(MARCONI; PRESOTTO, 2009, p.26). 

 

Assim, não obstante a análise jurídica de defesa da cultura se mantenha muitas vezes 

restrita aos aspectos materiais da cultura, não é possível negar a existência do seu aspecto 

imaterial, intangível, que é fundamental para sua difusão e proteção. 

(...) não só de aspectos físicos se constitui a cultura de um povo. Além dos chamados 

bens culturais materiais, há ainda os bens imateriais ou intangíveis, constituídos por 

tradições, folclore, saberes, línguas, festas, modos de criar e fazer e diversos outros 

aspectos e manifestações, transmitidos oral ou gestualmente, recriados 

coletivamente e modificados ao longo do tempo (MIRANDA, 2006, p.265) 

 

Não é outro o significado emprestado pela UNESCO, através da Convenção Para 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, que em seu Artigo 2º informa: 

Entende-se por 'patrimônio cultural imaterial' as práticas, representações, 

expressões, conhecimentos e técnicas - junto com os instrumentos, objetos, artefatos 

e lugares culturais que lhes são associados - que as comunidades, os grupos e, em 

alguns casos, os indivíduos reconhecem como parte integrante de seu patrimônio 

cultural. (UNESCO, 2003) 

 

Não é possível encarar o presente tópico sem destacar que os estudiosos, atualmente, 

não fazem juízo de valor a respeito de uma determinada cultura, manifestando a superioridade 

de alguma em relação às outras, apenas considerando sua diferença em relação ao nível 

tecnológico ou de integração de elementos. 

Do mesmo modo, diante do conceito informado, é possível afirmar que “não há 

indivíduo humano desprovido de cultura, exceto o recém-nascido e o homo ferus” 

(MARCONI; PRESOTTO, 2009, p.22). 

 

6.2 A Prevalência do Padrão Cultural Ocidental na Pós-Modernidade 

 

Como já analisado no início do presente trabalho, não se duvida que no atual estágio 
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de desenvolvimento da sociedade (a pós-modernidade), há um determinado padrão cultural 

dominante, imposto e, normalmente, excludente em relação às demais culturas. 

Com efeito, o “sistema de significações com que a sociedade e o indivíduo 

representam e organizam o mundo como mundo humano” (VAZ, 1993, p.37), tem sido 

gradativamente uniformizado na pós-modernidade, tornando visível e evidente os aspectos 

comuns da sociedade ocidental em qualquer parte do globo. 

O desenvolvimento tecnológico proporcionou a integração, tanto pessoal ocasionada 

pelas facilidades de deslocamento, como virtual, ocasionada pela ligação através da rede 

mundial de computadores, e tornou possível uma imposição cultural praticamente inevitável. 

Verifica-se que o desenvolvimento do aspecto da cultura ocidental referente à 

capacidade de se estender no espaço e seu desejo de universalização foi extremamente 

facilitado pela integração mundial verificada na pós-modernidade. 

Destaque-se que é comum a todas as culturas o objetivo de universalização, de 

extensão do espaço, ou seja, sua supervalorização e a consequente reação contrária às demais. 

Nesse passo, à medida que o paradigma dominante da cultura ocidental foi se impondo, houve 

gradativo isolamento e afastamento dos aspectos característicos de cada cultura. 

Assim, atualmente, há uma visível padronização cultural mundial, apenas não 

verificada em poucos locais do globo. Até mesmo diante de culturas consideradas fortemente 

enraizadas, já é possível verificar uma imposição do padrão cultural ocidental dominante. 

É o que se verifica, por exemplo, no Japão, onde é atualmente possível observar com 

clareza o afastamento dos conhecimentos tradicionais em razão do excessivo apego à razão 

técnica, ao individualismo e ao consumismo. É possível, do mesmo modo, observar como os 

jovens buscam, cada vez mais, a desvinculação com a aparência oriental e a proximidade com 

o padrão ocidental dominante. 

Fenômeno semelhante se observa em quase todos os países do mundo, parecendo não 

ser mais possível distinguir culturas diferentes em razão da imposição da cultura ocidental 

dominante, o que traz à tona o questionamento a respeito do possível e iminente 

desaparecimento de culturas e universalização cultural. 

Diante dos efeitos da difusão e das proporções assumidas pelo fenômeno, pode-se 

indagar se não desaparecerão, mais cedo ou mais tarde, as fronteiras das culturas 

nacionais ou particulares. O fenômeno da difusão cultural moderna parece concorrer 

para a descaracterização das diversas culturas. Não é exagero dizer que a difusão 

cultural representa uma força considerável de homogeneização das culturas. Será 

que estamos caminhando para a universalização das culturas? (MELLO, 2009, 

p.105) 
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Ocorreu (e continua ocorrendo), portanto, em todo o mundo um processo de 

aculturação, que tem, diante da imposição dos padrões culturais ocidentais dominantes, o 

escopo último de ajustar toda a cultura global aos padrões do paradigma dominante.  

No entanto, e não obstante a tentativa pós-moderna de ocultação da diferença e da 

tensão existentes e de domínio completo do padrão cultural, com exclusão dos demais, a 

cultura dominada “conserva algo de sua própria identidade” (MARCONI; PRESOTTO, 2009, 

p.47). 

 

6.3 Da Existência de Culturas que Divergem do Padrão Dominante 

 

Assim, como destacado, não obstante o sucesso pós-moderno de difusão do padrão 

cultural ocidental e de exclusão ou omissão de outras culturas, não é possível desconsiderar 

sua existência, uma vez que, apesar da aculturação atualmente predominante, tal processo 

ocorre sobre um padrão prévio. 

Tal afirmação se evidencia, ademais, pelos estudos (já mencionados anteriormente) 

de Claude Lévis-Strauss (1952). Com efeito, destaca o mencionado autor que a cultura, não 

obstante possa e deva mudar ao longo do tempo e devido às influências que recebe, mantém 

sua distinção, uma vez que tais alterações ocorrem sobre uma matriz definida e preexistente. 

Assim, é importante ressaltar que “a difusão cultural não é um fenômeno mecânico. 

A propagação de determinado traço cultural não ocorre de maneira homogênea e regular como 

parece sugerir o princípio da contiguidade”. (MELLO, 2009, p.105). 

Desse modo, não obstante seja essa a pretensão pós-moderna, a aculturação não se dá 

de modo idêntico diante das mais diversas culturas, há diferentes padrões de imposição 

cultural que, reconhece-se, podem levar à gradativa e total universalização anteriormente 

descrita. 

Auzias, por exemplo, vê a antropologia tradicional como agente de etnocídios, na 

medida em que andou aliada aos agentes “civilizadores”, imperialistas e 

colonizadores. A história tem mostrado que muitas culturas já foram sacrificadas. A 

ação civilizadora não tem feito outra coisa senão isso. Povos inteiros desapareceram 

com os seus padrões de comportamento. Línguas e dialetos foram esquecidos. 

Técnicas particulares e sábias não lograram desenvolvimento. Há, inegavelmente, 

um princípio contraditório ou paradoxal em qualquer contato de cultura: morrem 

experiências milenares em proveito de novas formas de convívio e de 

comportamento. (MELLO, 2009, p.288) 

 

Por outro lado, tal processo evidencia a existência (ainda) de diversas culturas, que 

reagem de modo diverso à imposição cultural predominante na pós-modernidade. Com efeito, 
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o que ocorre é uma imposição cultural, que não se dá senão sobre e em detrimento de um 

padrão cultural prévio e que, consequentemente, pode ser descoberto e revalorizado. 

Destaque-se que não se trata de exaltar a capacidade pós-moderna de simular a 

aceitação das dissidências ou aspectos menores e insignificantes da cultura dominada. Ora, tal 

procedimento é comum e, por óbvio não representa qualquer vantagem, nem será apresentado 

como solução para o problema proposto no presente trabalho. 

A conclusão a ser tirada é que a problemática do multiculturalismo – a coexistência 

híbrida de diversos mundos da vida culturais – que hoje se impõe é a forma de 

aparecimento do seu oposto, da presença maciça do capitalismo como sistema 

mundial universal: atesta a homogeneização sem precedentes do mundo 

contemporâneo. (ŽIŽEK, 2005, p.35) 

 

Assim, não trata o presente trabalho do resgate de insignificantes aspectos da 

determinada cultura, uma vez que tal processo não resultaria em transformação do paradigma 

dominante. Ademais, da tarefa de manter e expor aspectos irrelevantes de determinada cultura 

e transformá-los em produto (mercadoria) se encarrega o próprio paradigma vigente. 

E, mutatis mutandis, o mesmo se aplica ao capitalista de hoje que ainda se apega a 

alguma herança cultural particular, identificando-a como fonte secreta de seu 

sucesso – os executivos japoneses que participam da cerimônia do chá ou obedecem 

ao código bushido – ou, ao contrário, os jornalistas ocidentais em busca do segredo 

particular do sucesso japonês: este referência a uma fórmula cultural particular é 

uma tela para o anonimato universal do Capital. (ŽIŽEK, 2005, p.34). 

 

Assim, por óbvio, não são estes pequenos aspectos que lembram uma cultura própria 

suplantada (ou em vias de sê-lo) pelo paradigma dominante que se pretende resgatar, uma vez 

que não têm a capacidade de promover a mudança epistemológica sugerida. 

Diante disso, conclui-se que, ao se falar de culturas que divergem do padrão 

dominante, não se está a descrever esses pequenos aspectos culturais anteriormente referidos, 

mas sim de “elementos do patrimônio social”, “objetivados”, “duráveis” e com “capacidade 

de se estender no espaço” (BAUMAN, 1971, p.4)  que resistem (ou resistiram) à aculturação, cuja 

existência não se pode negar. 

Necessário, portanto, reconhecer que, não obstante seja perfeitamente perceptível a 

imposição cultural pós-moderna, que se manifesta de diversas maneiras, como será a seguir 

analisado e malgrado seja a pretensão atual a completa uniformização cultural, não é possível 

desconsiderar que ainda há uma diversidade ocasionada por diferenças de matrizes sobre as 

quais ocorre a referida imposição. 

Para compreender como e em que medida as culturas humanas diferem entre si, se 

estas diferenças se anulam ou contradizem, ou se concorrem para formar um 

conjunto harmonioso, devemos em primeiro lugar traçar o seu inventário. Mas é 

aqui que as diferenças começam, porque nós devemos aperceber-nos de que as 
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culturas humanas não diferem entre si do mesmo modo nem no mesmo plano. 

Estamos, primeiro, em presença de sociedades justapostas no espaço, umas ao lado 

das outras, umas próximas, outras mais afastadas, mas, afinal, contemporâneas. 

Depois devemos ter em conta as formas de vida social que se sucederam no tempo e 

que não podemos conhecer por experiência direta. (LÉVI-STRAUSS, 1952, p.13) 

 

Diante dessa análise, cumpre apenas esclarecer que não se considera que a cultura 

seja manifestação inata do ser humano, mas sim que é expressão do desenvolvimento 

histórico da comunidade em que está inserido, como “fábrica e abrigo de identidade” 

(BAUMAN, 2012, p.43).  

Assim, e tendo em vista a conclusão de que a cultura se adquire pelo convívio social, 

vale destacar que, por óbvio, mesmo após a constatação de diversidade cultural realizada no 

presente tópico, tornando-se acabado o projeto pós-moderno de uniformização não parece 

haver mais possibilidade de resgate. 

Qualquer homem se pode transformar em etnógrafo e ir partilhar no local a 

existência de uma sociedade que o interesse; pelo contrário, mesmo que ele se 

transforme num historiador ou arqueólogo, nunca poderia entrar em contato direto 

com uma civilização desaparecida; só o poderia fazer através dos documentos 

escritos ou dos monumentos figurados que esta sociedade – ou outras – tiverem 

deixado a seu respeito. (LÉVI-STRAUSS, 1952, p.14) 

 

Por outro lado, diante da constatação de que (ainda) há uma diversidade cultural 

passível de suscitar diferenças ao padrão dominante, ainda é possível propor um resgate, 

bastando que se defina qual aspecto ou forma de cultura se pretende resgatar ou revalorizar, o 

que será realizado adiante. 

 

6.3.1 Os Perigos do Etnocentrismo 

 

Diante desse contexto, da imposição de um padrão cultural excludente e degradante e 

da existência de outros padrões culturais ainda verificáveis, especialmente àqueles ligados às 

diferenças nacionais e regionais, seria tentador afirmar que a revalorização dessas culturas 

seria suficiente para emperrar e reverter o avanço do paradigma dominante, em busca de um 

novo paradigma sustentável. 

Com efeito, o etnocentrismo pode se apresentar como “agente de valorização do 

próprio grupo” (MARCONI, PRESSOTO, 2009, p.32) e resultar em aceitação de um modo de 

vida diverso do imposto pelo paradigma dominante pós-moderno. 

No entanto, uma análise mais aprofundada da questão evidencia a impossibilidade de 

se apresentar tal proposta como solução aos problemas apresentados no presente trabalho, 
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diante da natural consequência da supervalorização da cultura nacional, referente à 

“discriminação, o proselitismo, a violência e a agressividade” (MARCONI; PRESSOTO, 

2009, p.32) 

Destaque-se que o simples resgate das culturas nacionais ou regionais determinaria, 

não o avanço para um novo paradigma capaz de superar os problemas apresentados, mas o 

retrocesso à época histórica anterior, não menos excludente e degradadora. 

Ora, como visto, a modernidade foi marcada exatamente pela existência de Estados-

nacionais fortemente aparelhados, com objetivo de manter o domínio da burguesia, 

garantindo, não apenas a exclusão da classe prejudicada das decisões políticas, mas também o 

afastamento, muitas vezes violento, dos estrangeiros. 

Nesse sentido, propor o resgate de tal padrão cultural significaria fazer apologia à 

antiga forma de exclusão social, degradação ambiental e regimes políticos totalitários o que, 

evidentemente, não seria resposta viável aos problemas apresentados. 

Como, então, a esquerda atenta para essa falsidade do pós-modernismo 

multiculturalista reage a isso? Sua reação assume a forma que Hegel chamou de 

julgamento infinito: o julgamento que postula a identidade especulativa de dois 

termos profundamente incompatíveis – o exemplo hegeliano mais conhecido está no 

subcapítulo sobre frenologia da Fenomenologia do Espírito: “o Espírito é um osso”. 

O julgamento infinito condensa esta reação é: “Adorno (o mais sofisticado teórico 

crítico “elitista”) é Buchanan (o que de mais inferior tem o populismo americano de 

direita)”. Quer dizer, esses críticos do elitismo multiculturalista pós-moderno – de 

Christopher Lasch a Paulo Piccone – correm o risco de endossar o populismo 

neoconservador, com suas noções de reafirmação da comunidade, democracia local 

e cidadania ativa como única resposta política pertinente à predominância 

onipresente da “Razão instrumental”, da burocratização e instrumentalização de 

nosso mundo de vida. (ŽIŽEK, 2005, p.37). 

 

Fica esclarecido, portanto, que não é o resgate da cultura nacional, definida através 

da raça, ou da nação, que se pretende, uma vez que o predomínio da tal cultura já ocorreu em 

momento pretérito e também resultou em exclusão social e degradação ambiental, não se 

constituindo, assim, em resposta aos problemas criados ou recrudescidos na pós-modernidade. 

Ademais, o atual multiculturalismo ilusório característico da pós-modernidade não é 

apenas o sucessor histórico do anterior etnocentrismo, mas sim sua consequência lógica, 

conforme analisado durante toda a parte inicial do presente trabalho. O etnocentrismo iniciou 

e justificou a exploração social e a degradação ambiental que precederam o atual estágio da 

sociedade, não se constituindo em caminho viável a ser seguido. 

Diante disso, e da conclusão de que não é o resgate etnocêntrico que se pretende, 

necessário esclarecer qual resgate cultural se propõe como solução possível aos problemas da 

pós-modernidade. 
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6.4 A Importância das Subculturas 

 

Como visto, normalmente, a cultura nacional ou regional também representa uma 

relação de exploração e exclusão que se diferencia do padrão cultural ocidental pós-moderno 

dominante apenas pela possiblidade de se visualizar com clareza as classes exploradas e 

exploradoras. 

Assim, o resgate do etnocentrismo não se afigura eficiente na resolução da questão 

da insustentabilidade atualmente verificada, uma vez que não significa ruptura ao apego à 

razão, nem às relações de exploração e exclusão. 

Diante disso, necessário pesquisar culturas capazes de representar efetiva resistência 

e rompimento com o padrão dominante e determinar relações sociais e ambientais 

sustentáveis. 

Nesse passo, importante destacar que tais culturas resistentes têm sido denominadas 

pela antropologia como subculturas, variações da “cultura total”, ou “um meio peculiar de 

vida de um grupo menor dentro de uma sociedade maior”. (MARCONI; PRESSOTO, 2009, 

p.37) 

Trata-se de culturas que representam posição de resistência ao padrão dominante, 

seja diante de um cenário moderno (etnocêntrico) ou pós-moderno (multiculturalismo 

ilusório), e que alguns antropólogos associam a “certos grupos regionais, étnicos, castas e 

classes sociais”. (MARCONI; PRESSOTO, 2009, p.37). 

Subcultures provide a vital critique of the seemingly organic nature of “community”, 

and they make visible the forms of unbelonging and disconnection that are necessary 

to the creation of community. (…) Subcultures, however, suggest transient, 

extrafamilial, and oppositional modes of affiliation. (HALBERSTAM, 2005, p.159)
9
 

 

Importante destacar, nesse sentido que, assim como a cultura nacional total não está 

completamente dissipada ou extinta pela imposição cultural pós-moderna, as subculturas, do 

mesmo modo, resistem à dominação, ainda sendo possível distinguir seus traços atualmente. 

No mesmo passo, não se pode duvidar da possibilidade de resistência ao padrão 

dominante que emerge de tais manifestações culturais, sendo certo que, em algumas épocas, 

foram até mesmo desconsideradas em diversos estudos por serem consideradas manifestações 

criminosas. 

Subcultures have been an important object of study for sociology and cultural 

                                                 
9
 Subculturas fornecem uma crítica vital da aparente natureza orgânica da “comunidade”, e tornam visíveis 

formas de não pertencimento e desconexão que são necessárias para a criação da comunidade. (...) As 

subculturas, no entanto, sugerem modos amplos, extrafamiliares e oposições de filiação. (tradução nossa) 



59 

 

studies since the 1920s. In about the 1980s, however, work on subcultures seemed to 

fall out of favor as scholars began to doubt the utility of the term, and the descriptive 

potential of the binary opposition between subculture and dominant culture. While 

early work on subcultures from the Chicago school assumed a relationship between 

subcultures and deviance or delinquency, later work from the Birmingham 

University Center for Contemporary Cultural Studies characterized subcultures as 

class-specific “youth formations” (Hall 1975). One of the most influential texts on 

subcultures, Subculture: The Meaning of Style by Dick Hebdige, read subcultures in 

terms of the way they challenged hegemony through style rather than simply 

through overt ideological articulations.
10

 (HALBERSTAM, 2005, p.164). 

 

No entanto, também como a cultura nacional total, o completo desaparecimento das 

subculturas é projeto da pós-modernidade e, após completo o projeto pós-moderno, não 

haverá mais espaço ou distinção passível de resgate. 

Por fim, vale destacar que, normalmente, as subculturas são analisadas pelos mais 

diversos estudiosos apenas sob a perspectiva do homem jovem. Ocorre que não será esse, 

necessariamente, o foco do presente trabalho, que pretende destacar as subculturas ligadas às 

classes exploradas.  

Assim, e tendo em vista que, como analisado anteriormente, a cultura apenas será 

capaz de se perpetuar caso seja transferida de geração para geração, e do mesmo modo, que 

atualmente os mais jovens estão sendo facilmente tomados pelo padrão cultural dominante, a 

subcultura a ser estudada necessita resgatar padrões presentes, com maior força, em pessoas 

não tão jovens e, não necessariamente homens. 

 

6.4.1 A Cultura do Povo 

 

Diante da verificação de que ainda existem subculturas, mesmo após a dominação 

cultural pós-moderna e de que tais variações da cultura total, normalmente representam 

postura de resistência ao padrão dominante, impõe-se apontar quais seriam as subculturas 

capazes de garantir postura de reação ao padrão cultural ocidental vigente. 

Consequentemente, necessário apontar de que forma a subcultura a ser descrita reage 

                                                 
10

 Subculturas têm sido um importante objeto de estudo para a sociologia e as ciências da cultura desde 1920. 

Por volta da década de 1980, no entanto, trabalhar as subculturas pareceu cair em desuso quando estudiosos 

começaram a duvidar da utilidade do termo, e o potencial descritivo da oposição binária entre subcultura e 

cultura dominante. Enquanto os primeiros trabalhos sobre subculturas da escola de Chicago assumiram uma 

relação entre subculturas e desvios ou delinquência, depois trabalhos surgidos no Centro Universitário para 

Estudos de Cultura Contemporânea de Birmingham caracterizaram as subculturas como "formações juvenis" 

específicas de classe (HALL, 1975). Um dos textos mais influentes sobre subculturas, subcultura: The Meaning 

of Style (O significado do estilo) de Dick Hebdige, leu subculturas nos termos como elas desafiaram a 

hegemonia através do estilo, em vez de simplesmente através de articulações ideológicas explícitas. (tradução 

nossa) 
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à epistemologia dominante e ao apego irrestrito à técnica, ao individualismo e ao 

consumismo. Do mesmo modo, impõe-se definir qual subcultura seria capaz de representar 

uma forma de resgate do senso comum. 

Assim, se como visto anteriormente, a subcultura normalmente se liga a certos 

grupos étnicos, regionais, castas ou classes sociais. Diante do problema proposto no presente 

trabalho, de avanço da insustentabilidade e da exclusão, parece bastante razoável buscar 

algum padrão cultural ligado às classes exploradas e excluídas, que, provavelmente estará 

ligado a uma postura de resistência. 

Diante desse contexto, não há mais dúvidas de que o presente trabalho tem por 

objetivo revalorizar as “práticas, representações, expressões, conhecimentos e técnicas” 

identificados com o povo. E nesse passo, vale destacar que a utilização do termo “cultura do 

povo” em detrimento de “cultura popular” não é desarrazoada. Ao contrário, busca-se evitar a 

confusão entre os conceitos. 

Em contrapartida, seria interessante indagar por que falar em ‘cultura do povo’ em 

lugar de ‘cultura popular’. É plausível supor que a escolha da primeira expressão em 

vez da segunda tenha o mérito de procurar um caminho que nos resguarde de 

ambigüidade presente no termo ‘popular’. Considerar a cultura como sendo do povo 

permitiria assinalar mais claramente que ela não está simplesmente no povo, mas 

que é produzida por ele, enquanto a noção de ‘popular’ é suficiente ambígua para 

levar à suposição de que representações, normas e práticas porque são encontradas 

nas classes dominadas são, ipso facto, do povo. Em suma, não é porque algo está no 

povo que é do povo. (CHAUI, 2007, p.53) 

 

Fica esclarecido, portanto, porque acima foi mencionado que o objeto do presente 

trabalho seria o aspecto do patrimônio cultural que se refere à cultura do povo (e não à cultura 

popular). Nesse ponto, verifica-se que o termo utilizado facilitará a visão da cultura como 

instrumento de dominação em uma luta de classes, ainda que se tente omitir tal tensão na pós-

modernidade. No mesmo passo, fica claro que o presente trabalho, por óbvio, não trata da 

cultura chamada erudita ou letrada. 

Nesse contexto, impõe-se o esclarecimento de questão elementar: qual significado 

pretende-se utilizar para a expressão “povo”? Destaque-se que, sob o aspecto puramente 

jurídico, o termo tem o seguinte significado: 

O elemento humano constitutivo do Estado, que consiste numa comunidade de 

pessoas, é o povo. O grupo humano ou a coletividade de pessoas obtém unidade, 

coesão e identidade com a formação do Estado, mediante vínculos étnicos, 

geográficos, religiosos, linguísticos ou simplesmente políticos que os unem. Povo é, 

assim, o sujeito e o destinatário do poder político que se institucionaliza. Ele só 

existe dentro da organização política. (CARVALHO, 2011, p.91) 

 

Conquanto tal conceito, comum entre as doutrinas de Teoria do Estado, com objetivo 
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de distinguir as noções de povo e nação, tenha imensa importância no sentido de generalizar o 

sujeito de direitos, igualando-os, apresenta significado demasiadamente abrangente para o 

objetivo da presente pesquisa, como bem analisa o filósofo e teólogo Leonardo Boff. 

(…) semelhante conceito oculta as diferenças e até contradições que vigoram 

internamente. Tanto é povo o latifundiário explorador quanto o peão submetido a 

condições desumanas de trabalho; tanto pertence ao povo brasileiro aquele membro 

que se associa às forças externas que conduzem uma política econômica contrária às 

maiorias, quanto o trabalhador de salário mínimo que em seu sindicato luta pela 

autonomia nacional. Tais contradições de interesses não são recolhidas neste sentido 

holístico e omniabrangente de povo. (BOFF, 1986, p.42) 

 

Por essa razão e por mais contraditório que possa isso parecer em um trabalho 

jurídico, não será utilizado o conceito jurídico de povo (como generalidade política), 

preferindo, por mais fervorosos que sejam os avisos em contrário, o sentido político, de classe 

social (povo como particularidade social). Assim, o “povo” a que se refere o presente trabalho 

é a parcela da população não incluída no conceito de elite.  

Aqui emerge já uma dicotomia entre massa e elites, entre as maiorias e seus 

dirigentes. (…) Entretanto, esta concepção de povo é ainda mais vigente nos estratos 

destituídos de poder econômico, social e cultural. Com razão dizia um estudioso 

moderno: “Uma secreta intuição faz que cada um se julgue mais povo quanto mais 

humilde a sua condição social; é este um título – único aliás – de que os 

desfavorecidos da sorte não abrem mão. Eles nada possuem, mas por isso mesmo 

orgulham-se de ser povo.” Como veremos, povo é uma expressão típica do 

movimento popular. (BOFF, 1986 p.43) 

 

Importante destacar que a cultura do povo, assim como a cultura nacional total, a 

partir da influência que sofre da cultura dominante reage de diferentes maneiras, aceitando e 

resistindo, assim transformando-se constantemente. 

A resistência, por sua vez, não se dá apenas através de mobilizações ou reação 

evidentes ou explícitas, mas também e, principalmente, através da simples ausência de 

cooperação com o padrão dominante.  

Diante desse contexto, cumpre alertar para a tendência de buscar igualar o “popular” 

com o “nacional”, como forma de garantir o retorno à ideia de igualdade e universalidade e 

impedir o reconhecimento da luta de classes. No entanto, não é possível aquiescer com a 

referida tentativa, tornando imperioso deixar evidente que a cultura do povo não é idêntica à 

cultura nacional total, constituindo, na maioria das vezes, uma forma de reação contra essa 

forma cultural. 

A negação da imagem de unidade nacional-popular ocorre quando o Nacional 

reenvia à Nação como unidade, mas o Popular reenvia à sociedade e à divisão social 

das classes, isto é, quando ao lado do Povo, como unidade jurídica, surge a plebe 

sem direitos reconhecidos e devendo lutar por eles. Enquanto no caso anterior a 

unidade nacional-popular ignora a divisão entre popular e não-popular, agora essa 
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divisão impede a unidade pelo Estado nacional. Em suma, quando o popular deixa 

de indicar o aspecto jurídico da cidadania e da soberania, para indicar classes 

sociais, torna-se impossível reconciliá-lo imediatamente com o nacional. Porém, 

justamente por essa razão, não só o Estado nacional procura dissimular essa divisão, 

mas ainda se esforça, pelo nacionalismo, para absorver o popular no nacional. 

(CHAUI, 1986, p.107). 

 

Do mesmo modo, não se pode negar que a dominação paradigmática imposta pela 

cultura ocidental vigente também recai sobre a cultura do povo, alterando-a e encaminhado 

uma iminente possibilidade de desaparecimento. 

Com efeito, além da diferença entre cultura do povo e cultura popular acima 

explicitada, impossível desconsiderar que há outra diferença fundamental entre as duas 

manifestações, representada pela necessidade de se participar ou compartilhar do padrão 

cultural dominante sob pena de manutenção da exclusão social e ausência de acesso aos 

direitos básicos. 

Mas a diferença entre uma manifestação cultural na qual os participantes se 

exprimem e se reconhecem mutuamente em sua humanidade e em suas condições 

sociais, marcando a distância e a proximidade com outras manifestações culturais, a 

apropriação ou a oposição a outras expressões culturais, de um lado, e, de outro, 

uma estrutura cultural na qual os indivíduos são convidados a participar sob pena de 

exclusão e invalidação social ou de destituição cultural (CHAUI, 1986, p.40). 

 

No entanto, ainda que se reconheça essa força homogeneizante da cultura dominante, 

não é possível desconsiderar o impulso de resistência existente na cultura do povo, capaz de 

confrontar a imposição, expor a existência de classes e resgatar o senso comum, constituindo-

se, consequentemente, em fator importante e possível para a superação do paradigma pós-

moderno. 

 

6.4.2 A Cultura de Massa 

 

Se é certo que a cultura do povo é capaz de evidenciar a tensão e a luta de classes, 

também é certo que, para garantir a superação dos perigos que representa ao paradigma pós-

moderno e à necessária omissão de tal conflito, o pensamento liberal vigente buscaria uma 

alternativa viável para sua ocultação. 

Nesse sentido, surge nas décadas de 50 e 60 o conceito de “massa”, através do qual o 

paradigma dominante busca, ao igualar a todos, ocultar a perigo tensão representada pelo 

conflito de classes. 

Nesse contexto, e diante do perigo representado por uma cultura produzida pelo 

povo, de cunho evidentemente emancipatório e conflituoso, surge a ideia de cultura de massa, 
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com objetivo de ocultar a tensão e, ao mesmo tempo, destacar que a classe dominante apenas 

domina porque tem conhecimento mais amplos (científicos) do que a classe dominada.  

Assim, é sustentada a ideia de que, a partir do momento que os conhecimentos 

(científicos) forem adquiridos pela classe dominada, será perfeitamente possível sua ascensão 

e emancipação. No entanto, como classe despojada de inteligência, deve receber, por ora, uma 

cultura menos complicada, mas ainda assim adequada ao padrão vigente. 

Por outro lado, significa que a “Massa”, de facto e de jure, está despojada de poder 

sendo por isso potencialmente perigosa, precisando ser vigiada e disciplinada (e, 

novamente, por meio de técnicas de disciplina e de vigilância, entre as quais uma 

Cultura para a Massa, preparada pela elite). Assim, ainda que a Cultura de Massa 

não realize a contento as finalidades que a elite lhe atribui, sua ideia carrega a 

imagem dos dominantes sobre os dominados. Se Cultura Popular e Cultura de Massa 

forem identificadas, a Cultura Popular passa a carregar os atributos imputados à 

“Massa” – incompetente e perigosa. (CHAUI, 1986, p.30) 

 

No mesmo passo, sob a justificativa de fortalecimento da liberdade de expressão e da 

transparência da informação, foi criada através dos meios de comunicação a “cultura de 

massa”, com claro objetivo de afastar a ameaça do resgate da cultura do povo, através da 

imposição de uma cultura estranha, passiva e justificadora da dominação. 

(…) embora de difícil definição, a expressão Cultura Popular tem a vantagem de 

assinalar aquilo que a ideologia dominante tem por finalidade ocultar, isto é, a 

existência de divisões sociais, pois referir-se a uma prática cultural como Popular 

significa admitir a existência de algo não-popular que permite distinguir formas de 

manifestação cultural numa mesma sociedade. A noção de Massa, ao contrário, 

tende a ocultar diferenças sociais, conflitos e contradições. Exprime a visão 

veiculada pela ideologia contemporânea, na qual a sociedade se reduz a uma imensa 

Organização funcional (regida pelos imperativos administrativos e das técnicas de 

disciplina e vigilância que definem a racionalidade capitalista), na qual tanto a 

realidade quanto a ideia de classes sociais e de sua luta ficam dissimuladas, graças à 

substituição dos sujeitos sociais pelos objetos sócio-econômicos definidos pelas 

exigências da Organização; (CHAUI, 1989, p.28) 

 

A cultura de massas seria, portanto, na visão liberal, o presente entregue pelas classes 

dominantes (que teria o dever de retirar o povo da completa ignorância) para os membros das 

classes dominadas, uma vez que o povo jamais compartilharia da “boa cultura” sem o apoio 

das elites. 

Desse modo, não obstante seja comum na pós-modernidade a intenção de identificar 

a cultura do povo com a cultura de massa, tal confusão não se realiza no âmbito do presente 

trabalho. Com efeito, a cultura de massas se destina, apenas a omitir a tensão e garantir uma 

imposição velada de posições de dominação, enquanto a cultura do povo, de cunho 

evidentemente emancipatório, traz em seu bojo a possiblidade de resistência ao padrão 

vigente. 
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6.5 A Preservação da Cultura do Povo – Avanço ou Retrocesso?  

 

A importância ou não da preservação da cultura do povo é debate que se estende por 

longos anos e se revela nos mais diversos campos do saber, sem que tenha havido, até o 

presente momento, a completa sobreposição de um dos lados. 

Tradicionalmente, três principais pontos de vista ganharam destaque: o dos Ilustrados 

(Enlightenment no inglês, Aufklärung no alemão), o dos Românticos, e a visão Marxista. A 

primeira linha de pensamento encontra seu expoente no Século XVIII, entre os filósofos 

Iluministas, que, como sabido, caracterizam-se pela incessante busca pela razão: 

Para os iluministas só através da razão o homem poderia alcançar o conhecimento, a 

convivência harmoniosa em sociedade, a liberdade individual e a felicidade. A razão 

era, portanto, o único guia da sabedoria capaz de esclarecer qualquer problema, 

possibilitando ao homem a compreensão e o domínio da natureza. (PAZZINATO, 

1997, p.98). 

 

Assim, qualquer empecilho à busca pela razão não pode subsistir, para o bem da 

sociedade. Nesse passo, é importante destacar outro traço marcante do pensamento Ilustrado, 

qual seja, a identificação do povo como irracional, ignorante, supersticioso, preguiçoso e 

perigoso, especialmente no que diz respeito a sua alegada inveja e desejo do igualitarismo. 

Encontramos nos Ilustrados algo presente na Inglaterra no século XVII, entre os 

filósofos chamado Círculo Platônico de Cambridge: a ideia de que o povo, em sua 

irracionalidade, tende para o Entusiasmo, isto é, para a imaginação religiosa sem 

freios, origem do milenarismo e da sedição. Perspectiva que a Sociologia da 

Religião sempre reforçou ao associar a “religião popular” e fanatismo. (CHAUI, 

1989, p.17). 

 

Assim, tendo em vista que a cultura do povo se constitui do reflexo de tudo que ele 

representa, na visão dos Ilustrados, a contaminação da sociedade com as manifestações 

culturais dessa classe apenas poderia gerar um absoluto retrocesso, o fim da civilização. 

Não se duvida, diante de tudo o que já foi exposto anteriormente, que o pensamento 

Ilustrado, desenvolvido na modernidade, consiste em fundamento para a sociedade pós-

moderna, determinando o apego à razão técnica, ao liberalismo, ao individualismo, ao 

consumismo. 

Assim, é certo que tal pensamento faz surgir e se desenvolver a ideia de cultura de 

massas (já analisada no tópico anterior), como forma de omitir a existência de tensão social 

evidenciada pela cultura do povo. 

Graças à ideia de “massa”, o pensamento liberal imaginou livrar-se definitivamente 

do fantasma que atormentava a explicação científica do social, isto é, o marxismo e 

seu mais perigoso conceito, a luta de classes. (...) 

A “massa” torna real o sonho da democracia liberal, onde as divisões sociais podem 
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ser reduzidas a divergências de interesses entre grupos e indivíduos, capazes de 

chegar ao consenso político à maneira do mercado que se auto-regula, regulando os 

interesses particulares. (CHAUI, 1989, p.26) 

 

A segunda corrente mencionada, a dos Românticos, desenvolvida entre os séculos 

XVIII e XIX, trata-se de uma reação à visão Ilustrada e, consequentemente, se contrapõe à 

busca exagerada pelo racionalismo.  

Partindo para a “volta à natureza” proclamada por Rousseau (1978), filósofos como 

Friedrich Wilhelm von Schelling (1982) e Johann Gottlieb Fichte (2000) sustentaram que o 

homem era mais que uma equação lógica, sendo, assim, necessário enaltecer a imaginação, a 

sensação, os sentimentos, e espontaneidade em detrimento da fria busca pela razão. 

No polo oposto – o popular na cultura -, os Românticos esperam que a afirmação da 

alma popular, do sentimento popular, da imaginação, simplicidade e pureza 

populares quebre o racionalismo e o utilitarismo da Ilustração, considerada por eles 

causa da decadência e do caos social. (CHAUI, 1989, p.17) 

 

Conclui-se que os Românticos acreditavam que, para haver uma melhora na 

sociedade, seria necessário manter a cultura do povo, porque é dela que se originam os valores 

morais que merecem ser preservados. 

No entanto, tal pensamento, diante de uma visão excessivamente ilusória, de 

necessidade de inalterabilidade de contaminação da cultura do povo, acaba por fundamentar 

diversas formas de populismo e nacionalismos, impedindo o efetivo caráter emancipatório da 

cultura do povo. Com efeito, para os pensadores Românticos, seria necessário descobrir e 

preservar (eternamente inalterado) o Espírito do Povo (Volkesgeist). 

Com o Romantismo, delineiam-se os traços principais do que se tornou a Cultura 

Popular: primitivismo (isto é, a ideia de que a cultura popular é retomada e 

preservação de tradições que, sem o povo, teriam sido perdidas), comunitarismo 

(isto é, a criação popular nunca é individual, mas coletiva e anônima, pois é a 

manifestação espontânea da Natureza e do Espírito do Povo) e purismo (isto é, o 

povo por excelência é o povo pré-capitalista, que não foi contaminado pelos hábitos 

da vida urbana – na Europa, são os camponeses que, vivendo próximos da Natureza 

e sem contatos com estranhos, preservam os costumes primitivos em sua pureza 

original; na América Latina, são os índios, “raices de America”). Compreende-se, 

então, por que o Romantismo será fonte inesgotável dos populismos (CHAUI, 1986, 

p.20) 

 

O pensamento marxista, por sua vez, conduz a discussão a respeito da cultura para o 

âmbito da luta de classes, na medida em que considera que as elites buscam a imposição de 

uma cultura que justifique sua dominação. 

O que vem a ser a sociedade, qualquer que seja sua forma? O produto da ação 

recíproca dos homens. Podem os homens escolher livremente esta ou aquela forma 

social? De modo algum. A um nível determinado do desenvolvimento das forças 

produtivas dos homens corresponde uma forma determinada de comércio, do 

consumo, correspondem formas determinadas de organização social, uma 
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determinada organização da família, das camadas ou das classes; em resumo: uma 

determinada sociedade civil. A um sociedade civil determinada corresponde uma 

situação política determinada que, por sua vez, nada mais é que a expressão oficial 

dessa sociedade civil. (MARX, 1960, p.245)  

 

Esse autoritarismo cultural da classe dominante é identificado por Marx como parte 

integrante do modo de produção capitalista e, consequentemente, como forma de manutenção 

do proletariado em sua condição de explorado: 

Para Marx a base econômica da sociedade (a infra-estrutura) determina a 

superestrutura, que corresponde à organização jurídico-política (Estado, Direito etc.) 

e à ideologia (formas de consciência social como filosofia, a religião, a moral, as 

ideias científicas e artísticas). A este conjunto formado por infra-estrutura e 

superestrutura, através do qual se pode conhecer como as forças produtivas se 

organizam em determinadas relações de produção, num dado momento histórico, 

Marx chama de modo de produção. O modo de produção, portanto, constitui um 

todo interiormente equilibrado, no qual as relações de produção correspondem 

necessariamente às forças produtivas. (PAZZINATO, 1997, p.180). 

 

O modo de pensar marxista, portanto, ao resgatar o conceito de luta de classes, e 

forma de dominação ou de resistência, diferencia-se das correntes anteriormente analisadas, 

considerando a questão cultural como forma de manutenção do status quo e, ao mesmo 

tempo, como forma de emancipação. 

Evidentemente, a perspectiva marxista se diferencia da Romântica e da Ilustrada 

porque seu conceito central não é o do povo-popular, mas o de luta de classes. Ou, 

se se quiser, seu ponto de vista é o do povo como plebe explorada, dominada e 

excluída. Entre a exploração econômica e a dominação política instala-se uma 

mediação fundamental que permite legitimar e neutralizar as duas primeiras. Essa 

mediação, Marx designou com o nome de ideologia, produção da universalidade 

imaginária e da unidade ilusória numa sociedade que pressupõe, põe e repõe as 

divisões internas das classes. (CHAUI, 1989, p.21) 

 

Nesse passo, na visão marxista, a superação da exploração da burguesia sobre o 

proletariado passa pela destruição do modo de produção capitalista e, como consequência, 

pela destruição da cultura dominante através resgate da cultura da classe explorada. 

Para reverter esse processo, a classe trabalhadora, subjugada e explorada, deveria 

atacar a burguesia naquilo que constitui a base da sociedade burguesa, isto é, o 

sistema de produção capitalista. Para tanto, o proletariado deveria organizar-se em 

sindicatos e partidos políticos trabalhistas e revolucionários, atingindo assim a 

consciência de classe, pois somente desse modo teria condições de conquistar o 

poder e destruir o Estado burguês. (PAZZINATO, 1997, p.180) 

 

A análise de tais ideias parece indicar que, tanto para os Ilustrados, como para os 

Românticos, o resgate e preservação da cultura do povo trarão efeitos homogêneos em toda a 

sociedade (efeitos negativos para os Ilustrados e positivos para os Românticos). Para Marx, no 

entanto, o referido resgate traria benefícios apenas para a classe explorada, para o 

proletariado. A cultura seria, portanto, instrumento de luta, revolução e libertação. 
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Conclui-se da análise dessas teorias que, não obstante a inconciliável divergência de 

opiniões, não restam dúvidas, em nenhuma das correntes, de que a preservação da cultura do 

povo tem efeitos importantes sobre a sociedade, sejam positivos ou negativos, sejam 

homogêneos em toda a sociedade ou limitados a determinada classe social. 

No entanto, impossível defender a postura ilustrada, uma vez que se constitui em um 

dos pilares da sociedade pós-moderna atual. Do mesmo modo, a visão romântica não se 

sustenta, uma vez que pretende impedir o acesso das classes exploradas aos avanços 

tecnológicos, omite a tensão de classes pós-moderna e serve ao advento de governos 

populistas ao assumir a cultura do povo como cultura nacional. 

Por sua vez, a visão puramente marxista carece de sustentação na sociedade atual. 

Com efeito, como visto anteriormente, na pós-modernidade não há mais uma evidente luta de 

classes a ser travada, não sendo possível, do mesmo modo, evitar a exploração através da 

tomada do poder estatal.  

Assim, não obstante seja evidente a importância e a influência da cultura do povo na 

(des)construção do paradigma dominante, sua influência não mais pode ser resumida a uma 

conclamação das classes exploradas à luta, devendo ser atualmente encarada como uma forma 

eficiente de resgatar o senso comum e determinar uma forma desenvolvimento menos 

degradadora e excludente.  

Com efeito, a postura de resistência que surge da cultura do povo não se limita à luta 

contra uma determinada classe, mas deve ser analisada como forma eficiente de resgate do 

senso comum, ou seja, resistência contra o padrão cultural e epistemológico pós-moderno. 

Não se pode duvidar de que a revalorização da cultura do povo, diante do seu 

evidente caráter contestador, de resistência, é mecanismo eficiente para se alcançar o fim 

proposto no presente trabalho, uma vez que, mesmo diante da imposição cultural atual, ainda 

mantém traços importantes capazes de conduzir a uma ruptura com o padrão de 

desenvolvimento vigente. 

Não está totalmente impregnado no povo o apego e a crença na razão técnica como 

solução a todos os problemas, assim como ainda há comportamentos e manifestações 

populares desvinculadas das determinações mercadológicas. No mesmo passo, o 

individualismo atualmente predominante é, em muitas manifestações populares rechaçado em 

razão de uma união comunitária, de apoio mútuo. 

Assim, a proposta do presente trabalho é, exatamente, revalorizar a cultura do povo 

como forma de resgatar o senso comum e superar o padrão epistemológico dominante, na 
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busca por um desenvolvimento efetivamente sustentável. 

Não se trata de resgatar um fundamentalismo étnico, mas de buscar o senso comum 

ligado às classes exploradas. Não se trata de rejeitar a tecnologia e fazer com que a sociedade 

seja novamente entregue às elites modernas, determinando a continuidade da exploração 

social e degradação ambiental, mas de, efetivamente, determinar que os avanços tecnológicos 

ocorram em razão das necessidades humanas e que sejam acessíveis a toda a população. 
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7 QUEM É O SACI? 

 

Após essa necessária análise conceitual a respeito da cultura e da importância ou não 

da preservação cultura do povo, importante esclarecer (ou lembrar) quem (ou o que) é o Saci, 

para, só assim, saber se há ou não importância em tentar resgatá-lo, como proposto no título 

do trabalho. 

De plano, é importante esclarecer que, evidentemente, não se pretende resgatar o 

Satélite Avançado de Comunicações Interdisciplinares (SACI), convênio firmado entre o 

governo militar brasileiro e universidades norte-americanas, como instrumento de absoluta 

opressão cultural. 

Durante os anos do “milagre”, quando reinava inconteste a geopolítica do Brasil-

Potência Emergente, o Estado decidiu modernizar (essa era a mágica do período) a 

educação primária, sobretudo a área de alfabetização de crianças, adolescentes e 

adultos, para atender às novas exigências do mercado de mão-de-obra. Antes que 

surgisse o MOBRAL, de triste memória, apareceu o SACI. (...)  

Como o custo da implantação do projeto em escala nacional era excessivo, decidiu-

se implantá-lo apenas em um Estado da federação, o Estado do Rio Grande do 

Norte, pomposamente batizado de SACI/EXERN (Satélite Avançado de 

Comunicações Interdisciplinares/Experimento no Estado do Rio Grande do Norte. 

(CHAUI, 1986, p.63) 

 

Assim, esclarece-se que o Saci a que se refere o título do texto é o Saci-Pererê, uma 

personagem do folclore brasileiro que, se supõe, tenha se originado entre os indígenas da 

região das Missões, no Sul do Brasil. Na mencionada lenda indígena, a figura surge ora como 

um ser maléfico, ora como somente brincalhão ou gracioso. 

Já na Região Nordeste do país, a mitologia africana o transformou em um negrinho 

que perdeu uma perna lutando capoeira, imagem que prevalece nos dias de hoje. Herdou 

também, da cultura africana, o pito (uma espécie de cachimbo) e da mitologia europeia, 

recebeu o píleo, um gorrinho vermelho que lhe concede poderes mágicos. 

Essa formação multiétnica, repleta de contradições, com apego evidente ao 

sobrenatural, postura de resistência ao padrão dominante (que causa até mesmo medo a quem 

procura defender tal padrão), mas sempre com expressão de alegria, guarda semelhanças 

indissociáveis com as características do povo brasileiro. Segundo o jornalista e “observador 

de Saci”, fundador da Sociedade dos Observadores do Saci (SOSACI) Mouzar Benedito, a 

identificação é clara. 

Começamos pelo Saci, porque é o mais conhecido de nossos mitos. Apesar de sua 

origem também regional, ele é reconhecido nacionalmente. Em qualquer canto do 

Brasil, não é preciso explicar que é o Saci. Todos sabem. E, além disso, ele tem 

características que muito o identificam com o povo brasileiro: é brincalhão, gozador 
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e alegre, apesar de todos os seus problemas. (BENEDITO, 2007, p. 3) 

 

Evidentemente que o Saci é tomado no presente projeto metonimicamente, para 

designar a cultura do povo brasileiro e para deixar claro o quanto o patrimônio cultural 

imaterial pode evidenciar suas qualidades e, ao mesmo tempo, colaborar com o enfrentamento 

dos desafios quotidianos, evidenciar a postura de resistência ao padrão que se busca impor. 

Desse modo, resta claro que o resgate que se pretende neste projeto não é somente o 

da personagem do Saci, mas de todo o patrimônio cultural imaterial do povo, que poderia ser 

também representado pelo Curupira, pela Iara, pela Mula-sem-cabeça, dentre diversos outros 

seres mitológicos, ou pelas celebrações do Congado, da Folia de Reis, das Cavalhadas, ou 

ainda pela Literatura de Cordel, pelo modo artesanal de se fazer o queijo em Minas Gerais, e 

mais um infinito número de exemplos do seu vasto patrimônio cultural imaterial. 

Esclarece-se que, como já visto na primeira parte do presente trabalho, o patrimônio 

cultural imaterial representa o retrato da formação do povo e conta, de forma fiel, como 

ocorreu seu desenvolvimento. A forma desse patrimônio se deve ao desenvolvimento desse 

grupo social, dentro do desenvolvimento da nação (aqui tomada em seu sentido sociológico) e 

reflete bem suas virtudes e também seus defeitos. 

Tais manifestações evidenciam as distinções do povo (não apenas em relação a 

outras nações, mas especialmente em relação a outros grupos dentro de uma nação), e 

representam seu traço característico ao mesmo tempo em que garantem a preservação de sua 

identidade. São bens que não podem ser vistos ou tocados, mas que, mesmo assim, têm 

fundamental importância no desenvolvimento da comunidade. 

Evidentemente, muito desse patrimônio faz parte de manifestações ou crenças 

religiosas, que se desenvolveram ao longo dos anos como forma de suportar e resistir, em 

comunidade, às dificuldades cotidianas do povo, ainda que atualmente não tenha mais ligação 

com qualquer religião. A diversidade e o sincretismo religioso brasileiro, por certo, são traços 

característicos da cultura do povo que tornam seu patrimônio cultural imaterial bastante rico e 

variado.  

Assim, a figura do Saci, sua descrição, bem como os contos correspondentes são de 

fundamental importância para tornar o presente trabalho mais claro e prazeroso, ao mesmo 

tempo em que explicam melhor a importância do resgate desejado. 
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7.1 Qual a Importância do Saci? 

 

Nesse passo, como visto, há posições no sentido de que a preservação da cultura do 

povo, devido ao excessivo apego ao senso comum, seria algo extremamente prejudicial, por 

obstruir o avanço tecnológico e científico necessário ao modelo de desenvolvimento atual 

(Ilustrados); há teorias que defendem que a cultura do povo deve ser identificada com a 

cultura nacional e preservada integralmente, sem qualquer interferência, como forma de 

garantir a identidade e o retorno à natureza (Românticos); e há pensamentos no sentido de que 

o resgate da cultura do povo poderia ser instrumento de luta de classes (Marxistas). 

No entanto, vale ressaltar que o desenvolvimento do pensamento Ilustrado trouxe a 

sociedade ao estágio de insustentabilidade atual; a teoria Romântica foi a justificativa 

moderna para o advento do nacionalismo e de terríveis ditaduras; e o pensamento Marxista, 

como visto, não pode ser aplicado sem restrições na sociedade atual, diante da 

impossibilidade de se estabelecer claramente o alvo a ser atacado em um eventual revolução, 

bem como por não ser mais útil a mera tomada do Poder Estatal, diante da participação 

meramente acessória do Estado na preservação do status quo na pós-modernidade. 

De qualquer modo, também aqui, ao se tratar da importância do resgate ao 

patrimônio cultural imaterial proposto neste projeto, a menção ao Saci é elucidativa e será 

novamente utilizada: agora que se explicou quem é o Saci, importante saber qual a vantagem 

em resgatá-lo. 

Assim, importante destacar que, conforme a lenda corrente, o Saci (negro e com 

apenas uma perna) tem poderes de controle, sabedoria, e manuseios de tudo que se relaciona 

às plantas medicinais, tornando-se uma espécie de guardião das sabedorias, de preparo e uso 

de chás e outros medicamentos feitos a partir de plantas. Também é atribuído a ele o domínio 

das matas e a função de guarda das ervas sagradas.  

Do mesmo modo, não se pode duvidar de que o Saci representa uma postura de 

resistência ao padrão cultural dominante, uma vez não se apega ao conhecimento científico e 

tecnológico como fundamento da verdade, mas sim aos conhecimentos tradicionais, 

construídos ao longo do tempo, constituindo-se em representação clara do senso comum, 

caminho já apontado no presente trabalho como capaz de superar o mal-estar da pós-

modernidade.  

A mesma postura de divergência e resistência, caracterizada pela preocupação de 

utilização responsável e preservação dos recursos naturais, aceitação das diferenças e, 
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consequentemente, de apelo ao senso comum, encontra-se praticamente em todas as 

manifestações culturais do povo brasileiro. 

Há muitos outros mitos surgidos entre os povos indígenas. Alguns, com o tempo, 

foram modificados pelos povos de origem africana ou europeia, que vieram para o 

Brasil. Certos mitos têm algumas semelhanças com esses já citados, adaptados às 

suas regiões. Há alguns bem regionais, como o Mapinguari, da Amazônia, e o Pé-de-

Garrafa, que povoa parte das matas do Centro-Oeste e do Nordeste, entre outros. 

Todos com o mesmo objetivo: defender o meio ambiente. Cada um à sua maneira é 

protetor de algo relacionado à preservação. Essa é a característica que valoriza toda 

a nossa mitologia, tão esquecida ou desprezada por brasileiros que invejam e 

festejam mitos importados que nem sequer sabem direito o que são. (BENEDITO, 

2007, p. 3) 

 

Por outro lado, vale destacar que, ao mesmo tempo em que o Saci é criação da 

cultura do povo brasileiro, a revalorização de sua lenda e de seus contos, com certeza, pode 

contribuir com a difusão e manutenção dos traços característicos do patrimônio cultural 

imaterial predominante nessa classe e, em última análise, com a resistência ao degradante 

paradigma epistemológico vigente. 

Conclui-se que a formação do patrimônio cultural imaterial é via de mão dupla: ao 

mesmo tempo em que o modo de ser do povo influência a formação desse patrimônio, a 

preservação cultural contribui com a preservação do seu modo de ser. A cultura é, como visto 

anteriormente, “fábrica e abrigo de identidade”. (BAUMAN, 2012, p.43). 

E nesse passo, todos os conceitos, modos de agir, regras, valores morais e, por fim, 

as normas jurídicas são, ao mesmo tempo, influenciadas e influenciam o patrimônio cultural 

imaterial. Assim, a revalorização do Saci permite que se preserve o modo de ser do povo 

brasileiro, seus conceitos, suas regras, seu modo de agir, seus valores morais, e seu arcabouço 

jurídico, em contraposição ao paradigma dominante. 

Pensando em tudo isso, não obstante sob uma visão romântica, o movimento 

modernista (desencadeado no Brasil na década de 1920) buscou resgatar os traços 

característicos da cultura do povo brasileiro e colocou o Saci na música, na pintura, na 

literatura, na arte chamada erudita de um modo geral. 

Inspirados nesse movimento alguns pesquisadores, como Renato Almeida, buscaram 

introduzir gradativamente o Saci nas escolas e nas universidades, principalmente através da 

criação da Fundação Nacional do Folclore, em 1947, ligada ao Instituto Brasileiro da 

Educação, Ciência e Cultura e à UNESCO, que posteriormente se transformou na Campanha 

da Defesa do Folclore Brasileiro, ligada ao Ministério da Educação. 

No entanto, durante a ditadura militar, a Campanha foi fechada sob a alegação de que 
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seria um “antro de comunistas”. Por mais que se duvide (com razão) da capacidade intelectual 

dos ditadores militares, não é possível dizer que tal ato se deveu ao gorrinho vermelho do 

Saci. 

Essa pequena digressão histórica tem o objetivo de demonstrar que até os mais 

obtusos reconhecem que a cultura do povo, fruto do desenvolvimento dessa parcela da 

população, tem significado importante para a união popular, proporciona mecanismos para 

superação das adversidades e representa postura de resistência ao paradigma dominante (seja 

na modernidade ou na pós-modernidade). 

Ora, é sabido que a cultura do povo tem a função de relembrar as dificuldades por ele 

sofridas, de celebrar as vitórias conquistadas sobre as adversidades e impedir a repetição dos 

equívocos já cometidos, ao mesmo tempo em que representa, diante do apego ao senso 

comum e o distanciamento da razão técnica, postura de resistência ao padrão dominante. 

Assim, mais do que simples festas, contos, lendas, modos de fazer, o patrimônio 

cultural imaterial representa o jeito ser do povo, seus valores morais, suas armas para 

combater os problemas comuns e sua revalorização significa preservar esse jeito, esses 

valores, essas armas. 

Mas e daí se ninguém resgatar o Saci? É proibido mudar o jeito de ser? 

Evidentemente que não há problema nenhum em evoluir, construir valores mais 

modernos e adaptá-los às novas aspirações sociais. Ademais, exatamente no objetivo de 

manter intocado e inalterado o patrimônio cultural, sem interferências externas, peca o 

pensamento romântico, uma vez que não permite a adaptação às novas exigências e a 

evolução cultural. 

Com isso é possível concluir que a cultura, assim como a sociedade, evolui e que isso 

é muito importante. Ora, se algo evolui é porque está sendo preservado. A evolução é parte 

integrante da preservação, como alertado nos estudos (já relatados anteriormente) de Lévi-

Strauss. 

Conclui-se que é importante que Saci evolua com o tempo, que busque meios de se 

adaptar a uma nova realidade, de ser mais justo, mais moderno, de descobrir novos caminhos 

para superar os desafios, mas, sem deixar de ser o Saci, sem deixar de se posicionar de modo 

resistente ao padrão degradador e degradante vigente. Pois, caso ele se esqueça de tudo o que 

já passou, de todos os desafios que já superou e dos caminhos percorridos e, especialmente 

dos conhecimentos adquiridos ao longo do seu caminho, aí sim, incorrerá em grande equívoco 

e estará sujeito ao extermínio, gerando a excludente uniformização cultural anteriormente 
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mencionada. 

Ou seja, ao contrário do que foi defendido pelo pensamento romântico, não há 

problema na evolução cultural, o equívoco está em, em vez de se evoluir, substituir o que é do 

povo brasileiro por algo estranho e uniforme, alheio ao seu desenvolvimento histórico, aos 

seus problemas, aos seus desafios. 

O povo brasileiro apenas superará as novas dificuldades que se lhe apresentarem 

caso esteja empunhando as armas com as quais aprendeu a lutar durante toda a sua história. 

Evoluir, somando às suas, armas conhecidas por outros povos (ou outras classes) é 

importante. Substituir as armas que sabe utilizar por outras absolutamente desconhecidas pode 

acarretar dano irreparável. 

O que se pretende dizer é que as novas adversidades (já descritas) a serem 

enfrentadas pelo povo só podem ser superadas com a manutenção e evolução dos seus valores 

morais, do seu modo de agir, do “jeitinho brasileiro” (entendido como capacidade de 

adaptação e resistência às adversidades). Tudo isso está expresso no patrimônio cultural 

imaterial e será com ele preservado, ou destruído. 

São essas as mesmas razões apresentadas pela UNESCO para preservação do 

patrimônio cultural imaterial, como se pode observar do seguinte trecho: 

11
According to the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural 

Heritage, the intangible cultural heritage (ICH) – or living heritage – is the 

mainspring of our cultural diversity and its maintenance a guarantee for continuing 

creativity (UNESCO, 2003).  

 

O texto constitucional brasileiro, do mesmo modo, em seus artigos 215 e 216, 

determina ao Estado a proteção às manifestações das culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

Apresenta, ainda, a Constituição Federal de 1988, algumas formas para efetivar a 

proteção mencionada, quais sejam, a formulação de inventários, registros, vigilância, 

tombamento e desapropriação e de outras formas de acautelamento e preservação, cuja 

eficiência será analisada em seguida. 

O importante, porém, no presente momento, é destacar que o texto constitucional 

expressamente prevê que o Estado tem o dever de proteger o Saci e que a Convenção para a 

Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, também de forma expressa, reconhece a 

                                                 
11

 De acordo com a Convenção Para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial, o patrimônio cultural 

imaterial – ou patrimônio vivo – é a principal demonstração de nossa diversidade cultural e sua manutenção uma 

garantia à contínua criatividade (tradução nossa). 
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(positiva) importância do “neguinho” para o povo brasileiro. 

 

7.2 Quem Ameaça o Saci? 

 

Feita a descrição do Saci e determinado que é importante sua preservação, falta saber 

quem o ameaça, a ponto de ser necessário o resgate proposto. A quem interessaria, nos dias de 

hoje, restringir seu direito de ir e vir? Afinal, a ditadura militar acabou, e nem mesmo aqueles 

que absurdamente a consideram “ditabranda”, têm mais a ousadia de ligar Saci a Marx. 

No entanto, como já visto acima, sequer os ditadores realmente acreditavam nas 

inspirações ou aspirações socialistas do Saci, mas sabiam muito bem como ele pode ser 

instrumento de união, resistência e libertação. Esse é o tipo de característica que incomoda 

não apenas ditadores, mas todos aqueles que se encontram em situação confortável e esperam 

jamais perder privilégios conseguidos através da exploração de pessoas  (que devem se 

manter na condição de explorados) e bens. 

Ocorre que, na pós-modernidade, a função de aprisionar o Saci não é dada ao Estado, 

ou a uma determinada classe (como a burguesia), mas é privatizada, pulverizada, é função do 

mercado, não podendo ser resistida pela tomada do poder Estatal, nem evitada por uma 

revolta contra um alvo fixo em uma determinada classe. 

Essas preocupações desregulamentadas, privatizadas e difusas com a preservação da 

pureza da vida consumista também aparecem juntamente em duas exigências 

políticas contraditórias, mas mutuamente corroboradas, dirigidas para o estado. Uma 

é a exigência, por parte dos livres consumidores, de aumentar mais as liberdades do 

consumidor: privatizar-se o uso dos recursos, reduzindo toda intervenção coletiva 

nos negócios privados, desmantelando as coações politicamente impostas, cortando 

tributos e despesas públicas. Outra exigência é a de negociar mais energicamente 

com as consequências da primeira exigência: ao vir à tona, no discurso político, com 

o nome de “lei e ordem”, essa segunda exigência é sobre a prevenção do protesto 

igualmente desregulamentado e privatizado das vítimas da desregulamentação e 

privatização. (BAUMAN, 1998, p.24) 

 

Por sua vez, o Saci representa o viscoso da pós-modernidade, a possibilidade de 

manifestação daqueles que não deveriam se manifestar, daqueles que, quando muito, 

deveriam aceitar as imposições do paradigma dominante. O Saci representa uma postura de 

resistência à liquidez pós-moderna, uma verdadeira afronta à verdade racional científica atual. 

Representa o resgate da importância do senso comum, e a possibilidade de se alcançar a 

verdade por outros e diversos meios. Enfim, o Saci evidencia a tensão que deveria ser omitida. 

Assim, resgatar o Saci significa se posicionar de forma contrária ao padrão 

epistemológico dominante, evidenciar que existem outras verdades além da apresentada pela 
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ciência e pela técnica, desvelar a tensão e a exploração pós-modernas e, em última análise, 

permitir a revolta contra as imposições excludentes e degradantes. 

Diante disso, mesmo não sendo mais possível, no atual estágio de desenvolvimento 

da sociedade, identificar e apontar tão facilmente quem ameaça o Saci, não se pode, do 

mesmo modo, desconsiderar que há sérias ameaças à sua liberdade e preservação, como será 

analisado.  

 

7.2.1 A Americanização da Cultura  

 

O primeiro aspecto de ameaça ao Saci a ser analisado será o referente à chamada 

americanização da cultura. Nesse passo, cabe lembrar que a expressão utilizada no título deste 

tópico se refere, evidentemente, à imposição da cultura estadunidense sobre a cultura do povo 

brasileiro e não à benéfica busca de integração cultural da América Latina, determinada pelo 

parágrafo único do artigo 4º da Constituição Federal. 

Com efeito, importante lembrar que a exploração e a tensão que ocorre no âmbito de 

cada país são apenas reprodução do que acontece entre os Estados, havendo uma evidente 

posição de dominação e aproveitamento de determinados Estados em relação a outros. 

Nesse sentido, não se duvida que os países do Sul foram historicamente dominados 

pelas potências do Norte e que, na pós-modernidade, a dominação e exploração se dão sob a 

forma de imposição epistemológica e através do mercado. Assim, a imposição e 

uniformização cultural tem importante papel na continuidade dessa dominação e exploração. 

Do mesmo modo, não se pode olvidar para o fato de que, dentro de cada país (seja do 

Sul ou do Norte), há uma tensão de classes que se mantém da mesma forma, ou seja, através 

da imposição cultural. 

Diante disso, fica evidente que, a imposição epistemológica que ocorre entre os 

Estados é aproveitada dentro de cada Estado para manutenção do status quo. Fica claro, do 

mesmo modo, que, quando se fala em americanização não se está resumindo a imposição 

cultural à cultura estadunidense, mas apenas exemplificando a dominação através do maior 

expoente da cultura ocidental dominante. 

Designamos a diversidade epistemológica do mundo por epistemologias do Sul. O 

Sul é aqui concebido metaforicamente como um campo de desafios epistémicos, que 

procuram reparar os danos e impactos historicamente causados pelo capitalismo na 

sua relação colonial com o mundo. Esta concepção de Sul sobrepõe-se em parte com 

o Sul geográfico, o conjunto de países e regiões do mundo que foram submetidos ao 

colonialismo europeu e que, com excepção da Austrália e da Nova Zelândia, não 
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atingiram níveis de desenvolvimento económico semelhantes ao do Norte global 

(Europa e América do Norte). A sobreposição não é total porque, por um lado, no 

interior do Norte geográfico classes e grupos sociais muito vastos (trabalhadores, 

mulheres, indígenas, afro-descendentes) foram sujeitos à dominação capitalista e 

colonial e, por outro lado, porque no interior do Sul geográfico houve sempre as 

“pequenas Europas”, pequenas elites locais que beneficiaram da dominação 

capitalista e colonial e que depois das independências a exerceram e continuam a 

exercer, por suas próprias mãos, contra as classes e grupos sociais subordinados. A 

ideia central é, como já referimos, que o colonialismo, para além de todas as 

dominações por que é conhecido, foi também uma dominação epistemológica, uma 

relação extremamente desigual de saber-poder que conduziu à supressão de muitas 

formas de saber próprias dos povos e/ou nações colonizadas. As epistemologias do 

Sul são o conjunto de intervenções epistemológicas que denunciam essa supressão, 

valorizam os saberes que resistiram com êxito e investigam as condições de um 

diálogo horizontal entre conhecimentos. (SANTOS, 2009, p.13) 

 

No entanto, a imposição da dominação entre Estados também ficou dissimulada na 

pós-modernidade, havendo também um objetivo claro de evitar que a tensão entre os países se 

mostre de forma clara a ponto de ensejar uma possível postura de resistência.  

O “Segundo Mundo” não existe mais: suas antigas nações-membros despertaram, 

para usar a feliz expressão de Claus Offe, para o “túnel no fim da luz”. Mas, como o 

desaparecimento do Segundo Mundo, o “Terceiro Mundo” também, que outrora, na 

época de Bandung, constituía uma terceira força, uma força de oposição a ambos os 

blocos de poder (e que mostrou ser tal força mediante o destaque dos medos e 

futilidades dos dois impérios mundiais sequiosos de poder), abandonou o palco 

político do mundo. Hoje, uns vinte países ricos, mas aflitos e incertos de si próprios, 

enfrentam o resto do mundo, que já não se inclina a venerar as suas definições de 

progresso e felicidade, mas cresce a cada dia mais dependente deles, para preservar 

qualquer felicidade ou meramente a sobrevivência que possa conseguir, 

penosamente, com seus próprios meios. (BAUMAN, 1998, p.34) 

 

Assim, não há como negar que a imposição de uma cultura consumista, privatista, 

individualista e técnica, que não pode ser mantida pelos países explorados, nem pelo povo, 

apenas os tornará mais explorados e menos resistentes. Trata-se de mais um círculo vicioso 

imposto pela pós-modernidade, uma vez que a imposição cultural torna o povo cada vez mais 

excluído ao passo que a exclusão gera cada vez maior apego ao padrão dominante. 

Nesse contexto, vários são os mecanismos utilizados para oprimir o Saci, dentre os 

quais se destacam, a utilização dos meios de comunicação de massa e (até como 

consequência) a influência nas escolas e nas igrejas, como será analisado mais detidamente a 

seguir. 

 

7.2.2 O Saci, Fora de Moda, Não Aparece na TV 

 

Modernamente, impossível olvidar para o papel da televisão na vida das pessoas e 

para a influência que exerce sobre os telespectadores. As grandes emissoras de televisão 
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funcionam como mais um importante mecanismo que dita os padrões de comportamento a 

serem seguidos e diz o que está ou não “na moda”. 

São as redes de televisão que determinam o que deve ser transmitido e reproduzido 

em sociedade, o que deve ser lido, ouvido, entendido, e a quem devem se submeter, tanto 

aqueles que se pretendem fazer vistos, como aqueles que querem ser “puros” na pós-

modernidade. 

Para alguns de nossos filósofos (e de nossos escritores), ser é ser percebido na 

televisão, isto é, definitivamente, ser percebido pelos jornalistas, ser, como se diz, 

bem-visto pelos jornalistas (o que implica muitos compromissos e 

comprometimentos) – e é bem verdade que, não podendo se fiar muito em sua obra 

para existir com continuidade, eles não têm outro recurso senão aparecer tão 

frequentemente quanto possível no vídeo, escrever, portanto, a intervalos regulares, 

e tão breves quanto possível, obras que, como observava Gilles Deleuze, têm por 

função principal assegurar-lhes convites na televisão. Foi assim que a televisão se 

tornou hoje uma espécie de espelho de Narciso, um lugar de exibição narcísica. 

(BOURDIEU, 1997, p.17) 

 

Nesse passo e em atenção ao poder da mídia, há expressa determinação  

constitucional (art.221,II da CF/88), no sentido de que a “produção e a programação das 

emissoras de rádio e televisão” promova “a cultura nacional e regional e estimule a produção 

independente que objetive sua divulgação”. 

No entanto, não é bem isso que se tem visto na programação televisiva brasileira. 

Fica, aliás, cada vez mais evidente que a cultura do povo brasileiro é esquecida, ou 

mencionada de modo pejorativo, como “coisa da ralé”, “fora de moda”, ao passo que o padrão 

dominante é exaltado, como modelo a ser seguido, é “chique”. Assim, o “Saci-brega” é 

lançado na masmorra do esquecimento, enquanto o povo é obrigado a festejar com as 

“chiques” bruxas do Hallowen. 

Quando se fala em cultura popular, não enquanto manifestação dos explorados, mas 

enquanto cultura dominada, tende-se a mostra-la como invadida, aniquilada pela 

cultura de massa e pela indústria cultural, envolvida pelos valores dos dominantes, 

pauperizada intelectualmente pelas restrições impostas pela elite, manipulada pela 

folclorização nacionalista, demagógica e explorada, em suma, como impotente face 

à dominação e arrastada pela potência destrutiva da alienação. Todavia, se nos 

acercarmos do conceito de alienação, perceberemos que não possui força 

exemplificativa suficiente para desvendar a mola de diferenciação e de identificação 

entre cultura popular e ideologia dominante. (CHAUI, 2007, p.72). 

 

Como anteriormente analisado, as redes de televisão se constituem apenas em mais 

uma (poderosa) engrenagem no sistema que tem por objetivo manter o padrão cultural e 

epistemológico dominante, garantindo a permanência da situação de exploração e exclusão 

social e de absoluta degradação ambiental. 

Para que o objetivo seja alcançado, necessário manter a ilusória esperança de acesso 
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ao mercado através da imposição da cultura de massas. Ora, a referida cultura seduz a todos 

para participação no “jogo do mercado”, inclusive daqueles que dele não poderão jamais 

participar. Assim se mantém bem esquecido o Saci e, consequentemente o perigo de 

afastamento do padrão dominante. 

A sedução do mercado é, simultaneamente, a grande igualadora e a grande divisora. 

Os impulsos sedutores, para serem eficazes, devem ser transmitidos em todas as 

direções e dirigidos indiscriminadamente a todos aqueles que os ouvirão. No 

entanto, existem mais daqueles que podem ouvi-los do que daqueles que podem 

reagir do modo como a mensagem sedutora tinha em mira fazer aparecer. 

(BAUMAN, 1998, p.55) 

 

Para que haja sucesso nesse objetivo, são utilizados mecanismos de imposição 

cultural através do, já anteriormente mencionado “poder simbólico”, garantindo a aceitação 

pelos telespectadores do conteúdo fornecido pelas redes de televisão. Tais mecanismos 

consistem em transmissão de propaganda dissimulada de informação, por alguma 

personalidade que busca transparecer conhecimento superior ao ouvinte. 

Como observa Christopher Lash, no livro A cultura do narcisismo, os mass media 

tornaram irrelevantes as categorias da verdade e da falsidade substituindo-as pelas 

noções de credibilidade ou plausibilidade e confiabilidade – para que algo seja 

aceito como real basta que apareça como crível ou plausível, ou como oferecido por 

alguém confiável. Os fatos convertem imediatamente em propaganda. Como escreve 

Lash, “sabendo que um público é ávido por fatos e cultiva a ilusão de estar bem 

informado, o propagandista moderno evita slogans grandiloquentes e se atém a 

‘fatos’, dando a ilusão de que a propaganda é informação”. (CHAUI, 2006, p.9) 

 

Vale, nesse ponto, e como contraponto ao padrão dominante imposto pelo 

mencionado “poder simbólico”, destacar que grande parte das festas e manifestações da 

cultura do povo brasileiro é destinada apenas à comemoração, em razão da vitória sobre 

alguma situação de opressão, ou em homenagem a algum santo ou orixá, ou apenas como 

símbolo de união de um determinado grupo (Congada, Folia de Reis, Cavalhada etc), sem 

qualquer conotação econômica. 

Por outro lado, nos Estados Unidos da América do Norte, a segunda festa de maior 

movimento comercial é, no dia 31 de outubro, o Halloween, antigamente conhecido como 

“dia das bruxas”. Como se pode perceber, não se trata, do modo algum, de um ritual de 

celebração da espiritualidade, mas, simplesmente, de ganhar dinheiro.  

Assim, fica evidente que apesar de se constituírem em concessão pública, as 

emissoras de televisão não cumprem a determinação constitucional de divulgar e promover a 

cultura do povo brasileiro, preferindo exaltar a cultura dominante, consumista, excludente e 

degradante. 

Conclui-se que, não obstante tentem as grandes emissoras de televisão manter 
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imagem de empresas populares e com programação voltada ao povo, a cada dia se torna mais 

difícil esconder que, na verdade, constituem-se em mais uma engrenagem de divulgação e 

imposição do padrão dominante e manutenção do status quo, constituindo-se em poderoso 

empecilho ao resgate do Saci. 

Ainda sob esse aspecto, não obstante haja crescente ilusão de que o avanço 

tecnológico, especialmente no que se refere à difusão cibernética, seria alternativa à 

dominação cultural imposta pela televisão, não é o que se observa na prática. 

Com efeito, as manifestações e buscas realizadas na rede mundial de computadores, 

nas redes sociais, têm apenas se constituído em mais um forte difusor da propaganda 

televisiva, apenas um espelho da imposição cultural existente e não uma forma de resistência 

e libertação. 

 

7.2.3 O Saci, Mau Aluno, Foi Expulso da Escola 

 

Como visto, o Saci apenas se manterá vivo e atuante em sua função perante a 

sociedade se for apresentado a cada geração, com todas as suas peculiaridades e significados, 

tendo as escolas, por óbvio, papel fundamental nesse quadro. 

Atento a isso, o constituinte originário determinou, no art.210 da Constituição 

Federal de 1988, que a formação básica deverá se fundar no respeito aos valores culturais e 

artísticos, nacionais e regionais. 

No entanto, tendo em vista que o Saci não está adequado aos padrões dominantes de 

beleza, elegância, e especialmente, de ganância, pretendidos pela cultura ocidental vigente, foi 

excluído, como já observado, dos meios de comunicação em massa. 

Assim, a imposição cultural que na modernidade se dava de forma clara, através, até 

mesmo, da força física (dos militares no Brasil, por exemplo), agora se impõe pela dominação 

psicológica, através de diversos mecanismos, tais como os meios de comunicação. A 

pretensão é que o povo brasileiro se afaste de suas raízes e se mantenha refém do consumismo 

sem freios e conformado com sua situação. 

Essa lição de submissão, no entanto, nunca será aprendida pelo Saci, que como bom 

retrato do povo brasileiro, quer festejar por festejar, agradecer os santos e orixás mesmo sem 

dinheiro, lembrar as conquistas do passado, compartilhar experiências em busca de novas 

vitórias e, especialmente, resistir às imposições que determinam sua exclusão e opressão. 

Devido à insubordinação do Saci e a sua incapacidade em aprender lição considerada 
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tão importante, está sendo afastado também das escolas. Ora, os professores também são parte 

do povo e, como todo o resto, são submetidos a intensas horas de tortura televisiva e à 

“cultura de massa”, que informa (quando se lembram dele) que o Saci, deselegante, fora de 

moda, e insubordinado, não é bom exemplo para os alunos. 

A capacidade de penumbrar a realidade, de nos “miopizar”, de nos ensurdecer que 

tem a ideologia faz, por exemplo, a muitos de nós, aceitar docilmente o discurso 

cinicamente fatalista neoliberal que proclama ser o desemprego no mundo uma 

desgraça do fim de século. Ou que os sonhos morreram e que o válido hoje é o 

“pragmatismo” pedagógico, é o treino técnico-científico do educando e não sua 

formação de que já não se fala, Formação que, incluindo a preparação técnico-

científica, vai mais além dela. (FREIRE, 2006, p.126) 

 

Os professores querem o melhor para seus alunos. E o melhor, conforme sempre é 

dito pelo padrão vigente, nos programas de televisão e rádio, nas revistas e jornais, e nas redes 

sociais, é seguir o chique e elegante padrão cultural dominante. Diante disso, os alunos 

brasileiros passaram a comemorar, no dia 31 de Outubro de todos os anos, o Hallowen e o 

pobre Saci, mau aluno, foi expulso da escola. 

Mas não temos todos direito à informação? E qual o mal em aprender a respeito de 

novas culturas? 

Não se está a defender o equívoco em que seja oportunizado aos alunos o 

conhecimento e contato com novas culturas, “não se trata, acrescentemos, de inibir a pesquisa 

e frear os avanços” (FREIRE, 2006, p.131), ocorre, porém, grande equívoco quando isso se 

torna uma imposição de uma cultura estranha e incompatível com a realidade experimentada, 

e que determina o mais absoluto conformismo em relação à exploração e à degradação. 

Assim, o paradigma dominante impede a divulgação e a promoção da cultura do 

povo brasileiro já na fase escolar, tornando-se quase absolutamente inviável a transmissão às 

novas gerações do patrimônio cultural imaterial do povo que, desde cedo, é colocado, quando 

muito, em segundo plano em relação à cultura dominante, cortando-se o “mal pela raiz”. 

O Saci, portanto, foi expulso da escola sob o fundamento de que os alunos têm 

direito à informação “mais adequada” sobre a cultura e de que, assim, o art.210 da 

Constituição Federal tem valor reduzido. 

Nesse passo, se cuida de fazer sumir o Saci da cabeça dos adultos através da 

imposição da cultura de massas, não sendo possível a transmissão de patrimônio cultural que 

se desconhece de geração para geração. No mesmo sentido, nas escolas se impede o contato 

das crianças com a cultura do povo, sendo, desde logo, impostos os padrões uniformizantes e 

conformistas.  
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7.2.4 A Igreja Contra o Saci 

 

Como é sabido, o sincretismo religioso sempre foi marcante no Brasil, até como 

reflexo da formação multicultural do povo. A análise histórica do povo brasileiro deixa clara a 

influência, em cada religião professada no país, de manifestações predominantes nas outras. 

No entanto, a recriminação das religiões africanas e do sincretismo de modo geral, 

aconteceu por muito tempo através da violência estatal, foi tratado como caso de polícia a ser 

resolvido por uma ação direta e eficaz. Ora, o sincretismo religioso significava a união de uma 

classe e poderia determinar a revolução contra o Poder do Estado e contra a classe dominante. 

Em estudos sobre as religiões afro – particularmente a umbanda – Patrícia Birman e 

Zélia Seiblitz enfatizam o aspecto da discriminação e da consequente estigmatização 

dessas religiões. Como “prática ilegal da medicina” e, portanto, como magia e 

feitiçaria, a figura religiosa afro passa pelo crivo do discurso médico-psiquiátrico (o 

curandeiro), tornando-se autor de prática socialmente ilegítima e juridicamente 

ilegal. Esse crivo torna possível apresentar a religião afro como perigosa e sujeita à 

repressão policial. (CHAUI, 1989, p.129) 

 

Do mesmo modo, as demais religiões buscaram, também por longo período, afastar a 

influências das religiões de origem africana, apresentando tais manifestações como profanas e 

se afastando, também pela força e taxativa proibição, o sincretismo religioso. 

A essas duas oposições vem acrescentar-se, evidentemente, a religiosa ou 

confessional: do lado do espiritismo kardecista, os espíritos afros apresentam “pouca 

elevação espiritual”; do lado cristão católico e protestante, a religião afro é sacrílega 

e demoníaca porque politeísta. A oposição, aqui, se estabelece entre superstição e 

religião. À ilegitimidade social e à ilegalidade jurídica, acrescenta-se a profanação 

religiosa. Esse conjunto transforma as religiões afro em suspeitas e, por conseguinte, 

em culpadas. Em crime. (CHAUI, 1989, p.130) 

 

Mesmo diante disso, e tendo em vista que grande parcela da cultura do povo 

brasileiro se fundou nas religiões dos grupos que o constituíram, a tolerância das igrejas com 

as mais diversas práticas culturais parecia inevitável, mesmo diante da violência física 

predominante na modernidade. 

Desse modo, mesmo sob a recriminação oficial das igrejas, especialmente da Igreja 

Católica, o “jeitinho brasileiro” foi transformando os santos católicos em orixás, como forma 

de se manter o patrimônio cultural contra a imposição violenta, a ponto de, atualmente, haver 

confusão entre eles.  

Vê-se que a formação histórica do povo brasileiro foi, com o tempo, abrandando até 

mesmo as mais radicais imposições do Vaticano e consertando, ou ajeitando, no Brasil, erros 

históricos cometidos pela Igreja Católica no mundo todo.  

Na pós-modernidade, no entanto, a imposição cultural tem se constituído em 
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obstáculo mais forte do que a violência física ao sincretismo e à tolerância, e tem mudado de 

forma bastante prejudicial também esse quadro. Trata-se, da imposição da lógica do mercado 

na busca por novos fiéis, que tem afastado completamente a cultura do povo das igrejas e 

determinado o que se pode chamar de “teologia de massas”. 

Com efeito, o paradigma dominante tem determinado o esforço de todos em se 

incluir, em deixar de ser viscoso, em participar do jogo do mercado, enfim, em ser aceito. 

Desse modo, resta claro que professar uma religião que representa o atraso, o profano, o 

ilegal, não é a forma mais eficiente de se incluir. Assim, a sedução das igrejas de massa se 

apresenta na pós-modernidade como algo quase irresistível. 

A adesão à religião popular urbana (de massa) é um esforço feito pelos oprimidos 

para vencer um mundo sentido como hostil e persecutório. A religião fornece 

orientação para a conduta da vida, sentimento de comunidade e saber sobre o 

mundo, compensando a miséria por um sistema de “graças”: cura, emprego, regresso 

ao lar do marido ou esposa infiel, do filho delinquente, da filha prostituta, o fim do 

alcoolismo. Fornece também um sentimento de superioridade espiritual, 

compensando a inferioridade real e, para alguns (classe média urbana baixa), a 

promessa de ascensão social como recompensa da retidão moral, enquanto para 

outros (os pobres) reforça a visão fatalista da existência, cujo prêmio virá um dia, no 

além. (CHAUI, 2007, p.84) 

 

Diante desse contexto, e tendo em vista a sedução de muitos fiéis pelas igrejas de 

massa, a lógica do mercado passa a integrar a própria estrutura teológica, na busca por um 

número maior de adeptos e, evidentemente, de capital. 

Destaque-se, nesse passo, que a intolerância ao sincretismo fica cada dia mais 

evidente na crescente teologia neopentecostal. A destruição recente de casarões históricos no 

Bairro de Lourdes em Belo Horizonte por representantes de uma igreja (que construiu no 

lugar um estacionamento), os chutes desferidos por um pastor evangélico a imagem católica, a 

destruição de locais de culto de seitas afro-brasileiras por todo o Brasil, são claros exemplos 

dessa assertiva. 

A reação da Igreja Católica ao avanço evangélico, por sua vez, também não foi muito 

favorável ao Saci. Das suas alas progressistas até a ala mais conservadora, foram 

determinadas alterações no sentido de impedir o crescimento evangélico e o declínio do 

número de fiéis católicos. 

As alterações de rota da igreja se basearam, pelo lado conservador, na busca pela 

tradição da igreja com cultos mais sérios e repletos de rituais definidos e, pelo lado chamado 

carismático, práticas bastante semelhantes ao culto evangélico.  

Nesse contexto, o “endiabrado” Saci foi considerado “endemoninhado” e expulso 
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também da igreja (todas elas), sendo expressa a ordem dos pastores e padres para que os fiéis 

se afastem do Saci, sob pena de o acompanharem no “fogo do inferno”. 

Assim, aquela tarefa de transferência entre gerações do patrimônio cultural imaterial 

como (única) forma de preservação, sofre com mais esse grave empecilho criado pelas igrejas. 

No aspecto descrito neste tópico, a resposta evidente a qualquer crítica dirigida ao 

comportamento das igrejas esbarra invariavelmente na constitucionalmente consagrada 

liberdade religiosa. Ora, (dizem os religiosos) ninguém é obrigado a entrar em determinada 

igreja, nem a ouvir e seguir as orientações do sacerdote. E assim, sem poder se defender, o 

Saci fica algemado também pela liberdade religiosa. 
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8 O RESGATE DO SACI 

 

Diante de tudo o que foi até aqui exposto, é possível concluir que, se o mal-estar da 

pós-modernidade pode ser explicado pela alusão aos mitos provenientes de outras culturas, 

que revelam a busca e o excessivo apego à razão (técnico-científica), ao individualismo e ao 

jogo mercadológico, a solução pode ser encontrada em um mito do povo brasileiro, que 

representa a revalorização do senso comum e a busca por um novo paradigma, por uma 

epistemologia mais eficiente quando se trata de responder aos problemas atuais. 

Desse modo, justificar a necessidade de se resgatar o patrimônio cultural do povo 

com objetivo de se implementar uma nova forma de desenvolvimento, diante do farto e 

abalizado conjunto de estudos analisado, não se afigura tarefa que exige maiores esforços. 

Com efeito, o resgate do Saci parece ser caminho bastante viável para revalorizar o 

senso comum e superar os desafios impostos pelo desenvolvimento pós-moderno, através de 

respostas mais eficientes e menos contraditórias do que o apego desmedido à razão técnica. O 

resgate do Saci é, portanto, caminho viável para a sustentabilidade, no sentido amplo já 

anteriormente definido. 

No entanto, diante das já analisadas barreiras impostas pela cultura dominante para o 

resgate do Saci, não se pode dizer o mesmo quando se trata de apontar caminhos para 

concretizar o referido resgate. 

Como visto, o patrimônio cultural imaterial e, evidentemente, a cultura do povo, 

apenas resistirá à dominação do paradigma dominante caso seja transmitido de geração para 

geração, adaptando-se à nova realidade sem a perda de suas características essenciais, em 

especial o caráter de resistência às imposições excludentes e degradantes.  

Ocorre que, o paradigma dominante tem se imposto ao povo através dos meios de 

comunicação em massa, das igrejas, da educação e, de todas as formas disponíveis, seduzindo 

a todos para o jogo do mercado, mesmo aqueles que não têm efetiva condição de dele 

participar, ocasionando um conformismo evidente e aparentemente insolúvel das classes 

prejudicadas. 

Aqui, necessário reforçar que, não obstante tal paradigma dominante tenha se 

iniciado por uma determinada classe (de Estados e de pessoas) e a ela beneficie de modo 

evidente, não é mais controlado integralmente por ela, uma vez que as engrenagens 

devidamente construídas em momento histórico pretérito funcionam atualmente pelo simples 

impulso da técnica, até para que se defenda uma possível e ilusória neutralidade. 
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Se a globalização implica a superação de fronteiras, a abertura sem restrições ao 

livre comércio, acabe-se então quem não puder resistir. Não se indaga, por exemplo, 

se em momentos anteriores da produção capitalista nas sociedades que lideram a 

globalização hoje elas eram tão radicais na abertura que consideram agora uma 

condição indispensável ao livre comércio. Exigem, no momento, dos outros, o que 

não fizeram consigo mesmas. Uma das eficácias de sua ideologia fatalista é 

convencer os prejudicados das economias submetidas de que a realidade é assim 

mesmo, de que não há nada a fazer mas seguir a ordem natural dos fatos. Pois é 

como algo natural ou quase natural que a ideologia neoliberal se esforça por nos 

fazer entender a globalização e não como uma produção histórica. (FREIRE, 2006, 

p.127) 

 

Diante disso, e da necessidade de revalorização da cultura do povo como forma de se 

superar o paradigma epistemológico dominante e garantir que respostas mais eficientes aos 

problemas atuais sejam ouvidas, impõe-se a realização do estudo a respeito de diversas 

possibilidades (não excludentes) viáveis, apontadas pelos mais diversos ramos do saber para o 

resgate do Saci. 

Com efeito, ciências como a Pedagogia, a Teologia e o Direito já apontaram, por 

algumas de suas correntes doutrinárias, em alguma época, soluções para a revalorização da 

cultura do povo, que podem se constituir em caminhos possíveis para solucionar as questões 

propostas no presente trabalho. 

 

8.1 Os Mecanismos Teológicos de Resgate do Saci 

 

A imposição da uniformização cultural, como anteriormente analisado, passou pela 

discriminação da religião do povo e a imposição de padrões oficiais, sempre ligados às classes 

dominantes. 

Assim, seja na doutrina católica, seja na protestante ou na pentecostal, sempre se 

buscou o afastamento do Saci como forma de evitar a possiblidade de revolta com o status 

quo e a consequente manutenção da exploração das classes dominadas. 

Na modernidade, tal imposição ocorreu com apoio da violência estatal, buscando 

evitar a “deturpação” teológica pelas ideias emancipadoras do Saci, impedindo uma possível 

revolta ou revolução, conclamada (ou alterada) pelas ideias marxistas. 

No entanto, o mecanismo de opressão pela violência física institucionalizada 

apresentava brechas das quais se aproveitou o Saci para disseminar nas diversas 

manifestações religiosas nacionais seus traços marcantes, garantindo a presença de um 

evidente e perigoso (para as classes dominantes) sincretismo religioso. 

Com efeito, a presença do Saci nas Igrejas poderia determinar ou resgatar o perigo 
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das ideias de resistência ao padrão vigente, o que sempre se constituiu em ameaça à liquidez 

pretendida na modernidade e vigente na pós-modernidade, bem como aos anseios de 

manutenção da passividade dos explorados existente nas classes dominantes. 

A Igreja na América Latina esteve presente no processo de consolidação do bloco 

hegemônico, atuando, tendencialmente, como agente conservador e legitimador, ela 

forma um campo religioso-eclesiástico policlassista, refletindo dentro dela os 

conflitos que atravessam a tecedura social, mas formando o seu bloco hegemônico 

eclesiástico com o poder todo nas mãos da relação Papa-bispos-sacerdotes. Neste 

modo de produção eclesiástica tão dissimétrico aparecem algumas características 

correspondentes. (BOFF, 1994, p.193) 

 

Na pós-modernidade, no entanto, com o avanço racional dos mecanismos de 

uniformização, a lógica do mercado foi difundida nas diversas manifestações religiosas, 

garantindo que o desejo de inclusão fizesse com que as classes dominadas buscassem, cada 

vez mais, as igrejas de massas como forma de se desvincular das manifestações viscosas, não 

aceitas pelo paradigma dominante. 

Nesse passo, a luta pelos novos e velhos fiéis determinou a imposição de uma 

verdadeira concorrência mercadológica entre as igrejas que, evidentemente, não podiam, sob 

qualquer hipótese, admitir a presença do Saci em suas manifestações. Ora, especialmente 

nesse momento, a presença de um aspecto de resistência ao padrão dominante poderia fazer 

ruir a lógica que determina a adesão em massa de novos fiéis e garantir cada vez mais lucro às 

igrejas, o que ocasiona, como consequência, a maior capacidade de cooptar novos adeptos. 

A igreja de massas, evidentemente, não apresenta caráter emancipatório, 

constituindo-se apenas em mais uma engrenagem de manutenção do conformismo da classe 

explorada, diante da possibilidade de ascensão social, agora pelo milagre divino, vendido 

como produtos em prateleiras. 

Ademais, a lógica de tal mercado funciona como todo o resto, através da difusão nos 

meios de comunicação de propaganda travestida de culto e informação religiosa apresentada 

por personalidades que aparentam profundo conhecimento da informação prestada. 

O estudo das religiões populares e de massa poderia levar em consideração três 

aspectos contraditórios: o apelo a um poder transcendente como resultado de uma 

clara consciência da realidade presente, face à qual os indivíduos se reconhecem 

impotentes; a visão dessa realidade como fatal, exigindo, então que os homens se 

movimentem exclusivamente no interior do quadro assim delimitado, de sorte que a 

mudança só possa ser pensada em termos de milagre – e não devemos, por um 

minuto, nos esquecer de que o milagre é a possibilidade de uma outra realidade no 

interior da existente; enfim, um conjunto de transgressões (não seguir os padrões da 

moda por parte dos pentecostalistas, receber o espírito de luz por parte do espírita, 

dar vazão à bichice por parte do umbandista), como transgressões organizadas e 

submetidas à autoridade. (CHAUI, 2007, p.86) 
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Diante do contexto acima desenhado, surge no âmbito da Igreja Católica, a chamada 

Teologia da Libertação, que ressalta ser papel da Igreja lutar contra as injustiças (sociais e 

ambientais) e que tal batalha passa pela superação do paradigma individualista e consumista 

pós-moderno, através do resgate da cultura do povo e do enfrentamento de seus problemas 

característicos. 

Os teóricos de tal corrente teológica sustentam que a mensagem bíblica vai muito 

além de uma busca pelo transcendente, pelo “após a morte”. Ao contrário, acreditam que a 

orientação cristã prega a superação imediata das injustiças. No mesmo passo, não basta, no 

entender desses pensadores, que a Igreja realize uma função assistencialista, uma vez que 

seria sua obrigação, ao contrário, questionar e buscar mudar o status quo. 

O Reino de Deus tem, certamente, sua origem no céu, mas começa já agora aqui na 

terra sempre que se implantam níveis novos na redução de desigualdades sociais. O 

que torna perplexos os católicos tradicionais e os governantes (geralmente militares) 

de um cristianismo meramente nominal e estereotipado, é ouvirem destes cristãos 

novos, metidos em processos de libertação, que agem em nome da fé, e que a isso 

chegaram meditando os Evangelhos e adorando Jesus Cristo, Deus encarnado em 

nossa pobreza, martirizado em consequência de uma mensagem e de uma prática 

que questionava o poder religioso e político daquele tempo, e ressuscitado como 

homem novo, primícias do Reino de Deus concretizado em sua humanidade e 

prometido a todos os homens. (BOFF, 1986, p.21) 

 

Diante desse raciocínio, a aproximação e revalorização da cultura do povo ganha 

bastante relevo na Teologia da Libertação, que sustenta o papel transformador dessa cultura e 

a possibilidade de superação do paradigma vigente. 

Ora, parece claro aos teólogos da libertação que a busca pelo senso comum, por meio 

do resgate da cultura do povo, é a única possibilidade de superar os problemas causados pelo 

exacerbado individualismo e consumismo predominante na sociedade atual, de forma a 

garantir uma resposta efetiva e justa aos problemas verificados na pós-modernidade. 

A este conjunto denominamos Igreja Popular. Chama-se popular pelo fato de o povo 

(sociologicamente considerado) deter a hegemonia potencial de constituição deste 

processo. Basta participar em alguma manifestação da Igreja Popular para dar-se 

conta da presença maciça do povo, geralmente pobres e mestiços. A fé cristã se 

encarna na cultura popular, marcada pela disquisição, com forte sentido para a festa, 

a solidariedade, a união entre evangelho e vida, a mística do quotidiano, a 

dramatização dos mistérios da fé. Os bispos e agentes de pastoral que se incorporam 

a esta caminhada do povo que pela fé vivida na comunidade se transforma em Povo 

de Deus, assumem esta versão popular da Igreja. Eles mesmos se despem dos títulos 

e signos que os distanciavam do povo. Sob a presença criativa do povo, muda o 

estilo de atuação da hierarquia sem renunciar a sua indeclinável função de animação 

e de unidade; da mesma forma se redefine das expressões de fé popular e que pensa 

a fé junto com as experiências e desafios da comunidade. (BOFF, 1986, ps. 54 e 55) 

 

Diante desse contexto é que o teólogo e filósofo Leonardo Boff, já citado no presente 

trabalho, escreve sua obra “E a Igreja se fez Povo”, sustentando as bases sobre as quais se 
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ergue a Teologia da Libertação e prestando contas do trabalho até aquele ponto (1986) 

realizado, com a criação de diversas comunidades eclesiais de base. 

O relato da mencionada obra parece indicar que os objetivos dessa forma de se fazer 

teologia estavam encontrando o resultado esperado, qual seja a participação popular no 

apontamento dos caminhos para a superação das injustiças vivenciadas pelos pobres, da 

exclusão e da insustentabilidade ambiental. 

A comunidade de base significou para quase todos um refazer-se do tecido social 

rompido. Homens, que agora se reúnem, tomam a palavra, podem expressar suas 

opiniões sem medo de repressão, discutir seus problemas em sua linguagem, fazer 

suas celebrações no universo simbólico próprio das classes dominadas. A 

comunidade, para além de seu significado religioso, possui este eminente 

significado: o de lugar onde a massa pode ser povo. Pouco importa o que discutem, o 

importante é que falem e se sintam donos de seu discurso sempre desprezado como 

ignorante ou difamado como mitológico. (BOFF, 1986, p.98) 

 

Observa-se do trecho transcrito a clara menção à superação do conceito de massa 

pelo de povo, ou seja, o desvelamento da tensão existente na pós-modernidade. A presença do 

Saci na igreja permitiu superar a omissão das diferenças e da exploração e garantir que os 

explorados pudessem se expressar e apontar os caminhos para superação de suas dificuldades, 

sem receio de serem oprimidos pelo padrão epistemológico dominante. 

No entanto, conforme anteriormente alertado, a imposição do paradigma dominante, 

da visão individualista e tecnicista, e da cultura de massas também ocorre de modo eficiente 

no âmbito das igrejas, buscando impedir o resgate do senso comum e garantir a manutenção 

do status quo. 

Diante disso, observa-se que, durante o período em que o pensamento da libertação 

se manteve fortalecido no âmbito da Igreja Católica, esta manifestação religiosa pareceu 

capaz de se desvincular da cultura dominante e buscar um padrão de desenvolvimento 

baseado no senso comum e voltado à resolução dos problemas do povo. 

Ocorre que, como já alertava o teólogo acima mencionado, não se pode olvidar para 

o fato de ser a Igreja uma realidade complexa e mais, que está envolta pela cultura dominante, 

a um só tempo influenciando e sendo por ele influenciada. 

Assim, não obstante não se possa simplesmente descartar o papel da igreja no resgate 

da cultura do povo e na busca pela implantação de uma nova ética capaz de responder, com 

sucesso, aos problemas surgidos na pós-modernidade, especialmente no que se refere à 

democratização do desenvolvimento, com garantia de preservação da participação popular nos 

rumos da sociedade, também não é possível desconsiderar a forte tendência à manutenção do 
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padrão dominante também em seu âmbito. 

 

8.2 O Resgate do Saci Proposto Pela Pedagogia 

 

O perigo da resistência representado pelo Saci também repercutiu nas formas de 

ensino, na Pedagogia. Com efeito, como anteriormente analisado, a cultura do povo depende 

de transmissão de geração para geração para que se perpetue e resista ao paradigma 

dominante. 

Nesse passo, resta claro o poder dos educadores na apresentação do Saci e, 

consequentemente, na possibilidade de difundir um padrão cultural de resistência ao 

paradigma dominante.  

Diante disso, os padrões de dominação cultural moderno e pós-moderno também 

foram impostos, com as peculiaridades de cada época, às formas de ensinar e transmitir 

conhecimento. 

Assim, durante a modernidade, a imposição cultural se deu pela força, como no caso 

do já mencionado programa SACI/EXERN, que determinou o afastamento da cultura do 

povo, como forma de evitar uma possível revolta proporcionada pela postura de resistência 

nela existente. 

Por outro lado, na pós-modernidade a invasão e opressão cultural, como mecanismo 

de manutenção do conformismo das classes exploradas se deu através da difusão da cultura de 

massas e dos mitos dela advindos, especialmente o mito de que as classes oprimidas estariam 

em situação de ignorância a ser corrigida pelas “cultas” classes opressoras: 

É preciso, contudo, chegar até elas (as massas) para, pela conquista, mantê-las 

alienadas. Este chegar até elas, na ação da conquista, não pode transformar-se num 

ficar com elas. Esta “aproximação”, que não pode ser feita pela comunicação, se faz 

pelos “comunicados”, pelos “depósitos” dos mitos indispensáveis à manutenção do 

status quo. O mito, por exemplo, de que a ordem opressora é uma ordem de 

liberdade. De que todos são livres para trabalhar onde queiram. Se não lhes agrada o 

patrão, podem então deixá-lo e procurar outro emprego. O mito de que esta “ordem” 

respeita os direitos da pessoa humana e que, portanto, é digna de todo apreço. O 

mito de que todos, bastando não ser preguiçosos, podem chegar a ser empresários – 

mais ainda, o mito de que o homem que vende, pelas ruas gritando: “doce de banana 

e goiaba” é um empresário tal qual o dono de uma grande fábrica. (…) O mito da 

inferioridade “ontológica” destes e o da superioridade daqueles. (FREIRE, 2009, 

p.160) 

 

Com efeito, a boa-fé e boa vontade dos professores fez parecer necessário afastar os 

alunos de uma cultura menor, determinando o ensino da cultura de massas, vendida para 

todos, inclusive os professores, como possibilidade de superação da ignorância e do atraso. 
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Diante disso, o ensino na pós-modernidade passou a ser pautado pela ética do mercado, pela 

formação de agentes capazes de participar do jogo mercadológico. 

Nesse contexto, também na Pedagogia surgiu uma corrente teórica que buscou 

caminhos para a superação do “mal estar da pós-modernidade” através do resgate da cultura 

do povo. Com efeito, foram difundidas e aplicadas em várias partes do mundo as teorias do 

pensador brasileiro Paulo Freire nesse campo. Tais ideias consistiam em defender a 

preservação da cultura do povo no ensino, como prática libertadora. 

Nesse passo, segundo o mencionado pensador, a preservação da cultura do povo e 

sua utilização no ensino seria um mecanismo de revolução das classes oprimidas e da sua 

consequente libertação, uma vez que evidenciaria a luta de classes omitida pela cultura de 

massas. 

A experiência histórica, política, cultural e social dos homens e das mulheres jamais 

pode se dar “virgem” do conflito entre as forças que obstaculizam a busca da 

assunção de si por partes dos indivíduos e dos grupos e das forças que trabalham em 

favor daquela assunção. A formação docente que se julgue superior a essas “intrigas” 

não faz outra coisa senão trabalhar em favor dos obstáculos. A solidariedade social e 

política de que precisamos para construir a sociedade menos feia e menos arestosa, 

em que podemos ser mais nós mesmos, tem na formação democrática uma prática de 

real importância. A aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível com o 

treinamento pragmático ou com o elitismo autoritário dos que se pensam donos da 

verdade e do saber articulado. (FREIRE, 2006, p. 42) 

 

Tal corrente de pensamento faz clara distinção entre as necessidades de combate da 

imposição cultural na modernidade e na pós-modernidade, reconhecendo que os métodos de 

resistência eventualmente possíveis no período anterior não são aplicáveis ao período atual. 

Há um século e meio Marx e Engels gritavam em favor da união das classes 

trabalhadoras do mundo contra sua espoliação. Agora, necessária e urgente se fazem 

a união e a rebelião das gentes contra a ameaça que nos atinge, a da negação de nós 

mesmos como seres humanos submetidos à “fereza” da ética do mercado. 

(FREIRE,2006, p.128) 

  

No entanto, não se pode olvidar para a existência de correntes teóricas contrárias à 

postura defendida pela Pedagogia Freireana, que se posicionam, em adesão à visão ilustrada 

atualizada atualmente predominante da cultura, em sentido contrária à preservação da cultura 

do povo e sua difusão através do ensino.  

É possível verificar que há autores que sustentam ser inevitável e necessária a 

implantação de uma cultura mundial globalizada, cada vez menos influenciada pela cultura do 

povo e cada vez mais ligada à cultura mundial dominante, leia-se, sob esse aspecto, a cultura 

ocidental, tecnicista, capitalista e antropocêntrica, individualista e consumista vigente. 

De uma forma muito crítica, neste contexto, todos os quadros regulatórios nacionais 

são agora, em maior ou menor medida, moldados e determinados por forças 
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supranacionais, assim como por forças político-econômicas nacionais. E é por estas 

vias indiretas, através da influência sobre o Estado e sobre o modo de regulação, que 

a globalização tem seus mais óbvios e importantes efeitos sobre os sistemas 

educativos nacionais (DALE, 2004, p. 441). 

 

O raciocínio defendido pelo professor inglês Roger Dale parece indicar a 

globalização do ensino e a superação da identidade de classe no âmbito pedagógico como 

caminho inevitável, mas também bastante profícuo. 

Assim, também no campo da Pedagogia o embate entre um individualismo 

consumista inevitável e uma nova ética inclusiva encontra-se em trâmite. No entanto, 

impossível deixar de mencionar o papel do ensino como caminho viável para o resgate do 

Saci e, consequentemente, para a democratização do desenvolvimento. 

 

8.3 Dos Mecanismos Jurídicos de Proteção e Resgate do Saci 

 

A análise realizada até o momento demonstra que no atual estágio de 

desenvolvimento da sociedade (a pós-modernidade) o Direito Estatal perdeu espaço como 

forma de regulação, para o mercado. 

Com efeito, na luta pelo poder de regulação entre Estado, mercado e comunidade, o 

desenvolvimento do paradigma dominante na cultura ocidental, permitiu o reforço e a 

predominância do mercado sobre os demais, especialmente o Direito. 

Em vez de um desenvolvimento harmônico dos três princípios da regulação – 

Estado, mercado e comunidade -, assistimos geralmente ao desenvolvimento 

excessivo do princípio do mercado em detrimento do princípio do Estado e do 

princípio da comunidade. Desde a primeira vaga industrial – com a expansão das 

cidades comerciais e o aparecimento de novas cidades industriais no período do 

capitalismo liberal – até ao espetacular desenvolvimento dos mercados mundiais – 

com o aparecimento de sistemas de produção de dimensão mundial, a 

industrialização do Terceiro Mundo e a emergência de uma ideologia mundial de 

consumismo no actual período do “capitalismo desorganizado” –, o pilar da 

regulação sofreu um desenvolvimento desequilibrado, orientado pelo mercado. 

(SANTOS, 2001, p.57) 

 

Assim, não se pode olvidar para o fato de que, atualmente, o Direito Estatal 

encontrar-se não como principal forma de regulação da sociedade, mas apenas com mais uma 

engrenagem de regulação, com espaço reduzido em razão da prevalência da importância do 

mercado. 

 No mesmo passo, não se pode omitir a existência de outras formas de direito, que 

não o Direito Estatal, uma vez que há na sociedade outras formas de manifestação do Direito, 

verificadas nos mais diversos âmbitos sociais, que se interpenetram e provocam mútuas 
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alterações.  

Nesse sentido, importante destacar que, malgrado não se possa adotar um conceito de 

Direito tão vasto que implique a completa impossibilidade de identifica-lo: “se o direito está 

em toda parte, não está em parte alguma” (SANTOS, 2001, p.291), por outro lado não se pode 

deixar de analisar que há uma variedade de corpos “de procedimentos regularizados e de 

padrões normativos, considerados justificáveis num dado grupo social, que contribui para a 

criação e prevenção de litígios e para sua resolução através de um discurso argumentativo, 

articulado com a ameaça de força” (SANTOS, 2001, p.290). 

Sob esse aspecto, e tendo em vista as variadas formas de poder socialmente 

identificáveis, necessário reconhecer a existência de seis principais ordens jurídicas, quais 

sejam o direito doméstico, o direito da produção, o direito da troca, o direito da comunidade, e 

o direito sistêmico.  

Ainda nesse sentido, cumpre destacar que o próprio Direito Estatal, diante da 

influência das diversas outras manifestações jurídicas e diante do seu conteúdo motivado 

“pelas relações sociais (econômicas, políticas, religiosas etc)” e, tendo “como fim, a 

realização dos valores que apontam para o existir da comunidade” (SILVA, 2008, p.36), “é 

altamente heterogêneo e internamente diferenciado, sendo a sua plasticidade o sintoma e a 

medida da sua articulação com outras formas de poder que se disseminam na prática social e 

que a constituem” (SANTOS, 2001, p.265). 

Não obstante tais constatações, não se pode negar que, como legado e 

desenvolvimento da cultura ocidental e da imposição da visão positivista do Direito, o Direito 

Estatal é o único auto-reconhecido como Direito, tendo se impregnado e sido reconhecido 

pelo senso comum com tal qualidade. Do mesmo modo, diante desse reconhecimento geral, 

tem elevado alcance social. 

Por outro lado, visto ser a única forma auto-reflexiva de direito, ou seja, a única 

forma de direito que se vê a si mesma como direito, o direito territorial do Estado 

tende a considerar o campo jurídico como exclusivamente seu, recusando-se a 

reconhecer que o seu funcionamento se integra em constelações de direitos mais 

vastas. (SANTOS, 2001, p.291) 

 

Com efeito, o positivismo determinou que fossem relegados e não considerados 

como direito as demais formas anteriormente descritas, garantindo a prevalência do direito 

Estatal e, com isso, sua maior capacidade de expansão e autoridade. 

O valor estratégico do direito territorial estatal nas constelações de juridicidade nas 

sociedades capitalistas modernas reside no facto de a sua presença se encontrar 

disseminada pelos diferentes espaços estruturais, ainda que o alcance e a natureza 

dessa presença possam variar bastante entre os diferentes campos sociais e no 
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interior do sistema mundial. Essa disseminação é em si mesma importante, já que 

permite que o direito estatal conceba os vários espaços estruturais com um todo 

integrado. Nas sociedades capitalistas modernas, o direito estatal é a única foram de 

direito capaz de pensar o campo jurídico como uma totalidade, mesmo que se trate 

de uma totalidade ilusória. (SANTOS, 2001, p.300) 

 

Diante disso, evidentemente, não se pode excluir o Direito como caminho viável para 

o resgate cultural e, como visto, para a consequente superação do conformismo em relação à 

imposição do paradigma dominante.  

 

8.3.1 Dos Mecanismos Constitucionais Nacionais de Resgate do Saci 

 

Diante desse contexto, vale destacar que não se exige, por óbvio, que o legislador 

constituinte tenha refletido a respeito da importância do Saci na busca por uma nova forma de 

desenvolvimento, menos excludente e degradador. No entanto, com certeza, o fortalecimento 

da identidade nacional pela perpetuação do patrimônio cultural foi considerado, até mesmo 

diante da prevalência à época da convocação da Assembleia Constituinte, do ideal moderno 

nacionalista. 

Ainda que não tenha ingressado no texto constitucional pelo caráter emancipatório, 

não se pode olvidar para a presença do Saci no texto constitucional vigente. Nesse passo, 

restou consagrado pelo artigo 215 da Constituição Federal que “o Estado garantirá a todos o 

pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e 

incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais”. (BRASIL, 1998). 

No mesmo sentido, o texto constitucional evidencia a importância das manifestações 

culturais populares, indígenas, afro-brasileiras, e das de outros grupos participantes do 

processo civilizatório nacional (§1º do art.215 da Constituição Federal – BRASIL, 1988). 

Com objetivo de dar efetividade a tal regulamentação, o próprio texto constitucional 

informa, de modo exemplificativo, como visto anteriormente, que a proteção do patrimônio 

cultural se dará através de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e 

de outras formas de acautelamento e preservação. 

No entanto, todas as formas indicadas remetem à defesa do patrimônio cultural 

material, deixando à margem a necessária proteção ao patrimônio cultural imaterial, 

indispensável, como visto, para a implementação de uma efetiva participação popular nos 

rumos da sociedade e do advento de um novo senso comum capaz de enfrentar a imposição 

do paradigma dominante. 
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Com efeito, tendo em vista que todos os termos (inventários, registros, vigilância e 

tombamento) parecem remeter a processos semelhantes e que a desapropriação, 

evidentemente não se aplica ao presente trabalho, passa-se à analise da eficácia do 

tombamento no resgate do Saci, uma vez que é a “forma de acautelamento” melhor estudada 

entre as doutrinas. 

Necessário, nesse ponto, frisar que o Saci, conforme definição já mencionada no 

presente projeto, apenas se preservará com a sua apresentação de geração em geração e que, 

conforme analisado no tópico anterior, o Saci está aprisionado por diversas formas de “poder 

simbólico” que, muitas vezes se utilizam do discurso dos Direitos Humanos para garantir sua 

inatingibilidade. 

Diante desse contexto, vale esclarecer que o tombamento se caracteriza pela 

inscrição de determinado aspecto do patrimônio cultural em um livro de registros, chamado 

Livro do Tombo, que se divide em quatro, que são: o Livro do Tombo Arqueológico, 

Etnográfico, Paisagístico; o Livro do Tombo Histórico; o Livro do Tombo das Belas Artes; e o 

Livro do Tombo das Artes Aplicadas, conforme bem esclarecido pela doutrina especializada. 

De acordo com o art.1º, §1º, do Decreto-Lei n.25/37, tombar significa inscreve o 

Livro do Tombo, que, por sua vez, indica a existência nas repartições competentes 

de um registro pormenorizado do bem que se pretende preservar, mediante a 

custódia do Poder Público. Como bem salienta José Cretella Jr.: “Se tombar é 

inscrever, registrar, inventariar, cadastrar, tombamento é a operação material de 

inscrição do bem no livro respectivo”. (FIORILLO, 2006, p. 222) 

 

Tal lição, além de esclarecer a função do tombamento, corrobora a alegação acima 

realizada, no sentido de que todos os mecanismos apresentados pelo art.216,§1ª da 

Constituição têm função semelhante. 

A conclusão a respeito da análise do tombamento (além dos inventários, registros e 

vigilância) como meio de resgatar o Saci é óbvia: é absolutamente impossível que o registro 

de qualquer aspecto da cultura do povo (do Saci) em um livro de registros a ser guardado pelo 

Poder Público possa representar qualquer avanço no sentido de garantir sua tradição entre 

gerações. E assim, impossível que o tombamento do Saci possa ajudar no resgate pretendido. 

Diante disso, impõe-se a análise dos demais mecanismos constitucionais que podem 

possibilitar o resgate do Saci. Nesse passo, vale destacar as disposições do art.221 e incisos, 

que tratam da promoção da cultura nacional e regional na programação das rádios e televisão; 

o art.231 trata da preservação da cultura indígena; o art.210 dispõe a respeito da importância 

da educação básica assegurar o respeito à cultura nacional e regional. 

Assim, o texto constitucional determina expressamente que todos os empecilhos 
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anteriormente analisados para o resgate do Saci, nos meios de comunicação em massa, nas 

escolas, nas igrejas, sejam evitados e que tais meios sejam utilizados para promoção e 

revalorização da cultura do povo, ou seja, a Constituição Federal de 1988 impõe o resgate do 

Saci. 

Não se pode duvidar, portanto, que o texto constitucional expressamente impõe 

limites à liberdade de expressão ao determinar que a cultura do povo deve ser valorizada nos 

mais diversos meios, especialmente nos meios de comunicação em massa, que não podem, 

desse modo, omitir ou desqualificar o Saci sob qualquer pretexto. 

Diante disso, bastaria um estudo hermenêutico para definir qual a disposição 

constitucional seria mais importante no conflito narrado, liberdade de expressão irrestrita nos 

meios de comunicação ou a preservação do patrimônio cultural imaterial e, como 

consequência, preservação também da liberdade de expressão. 

Destaque-se que a hermenêutica se presta exatamente a resolver questões como a 

apresentada no presente trabalho, em que há conflito de normas constitucionais diante de 

determinado caso, sendo imperiosa sua resolução para garantir supremacia da Constituição e, 

em última análise do Estado Democrático de Direito. 

No caso analisado, o texto constitucional parece bastante claro ao determinar que a 

revalorização da cultura do povo se sobrepõe e impõe limites à irrestrita liberdade de 

expressão, cuja extensão deve se analisar caso a caso. 

 (…) la jerarquía axiológica instaurada por el intérprete se caracteriza por no estar 

construida en abstracto, sino en concreto. O sea, se construye en relación al caso 

examinado y tiene, por tanto, a presentarse cambiante en el sentido de que dependerá 

de las características peculiares de cada caso específico. De este modo, el principio 

que prevalece en el caso examinado podrá sucesivamente ceder en el otro caso 

concreto. La relación axiológica, pues, se da cada vez para cada caso individual en 

ase a los juicios de valor formulados por el juez individual.
12

 . (POZZOLO, p. 341) 
 

Assim, no confronto analisado no presente trabalho, uma limitação dos abusos da 

liberdade de imprensa, de expressão e religiosa em favor da preservação cultural e, em outra 

perspectiva, da própria liberdade de expressão, não significaria negar eficácia aos princípios 

descritos no caso concreto. A referida limitação, por sua vez, conforme explicitado, não se 

constituiria em precedente para censura ou coisa que o valha, mas apenas resolveria, através 

                                                 
12

 (...) a hierarquia axiológica instaurada pelo intérprete se caracteriza por não estar construída em abstrado, 

mas em concreto. Ou seja, se constitui em relação ao caso examinado e tende, portanto, a variar no sentido de 

que dependerá das características peculiares de cada caso específico. Deste modo, o princípio que prevalece 

no caso examinado poderá sucessivamente ceder em outro caso concreto. A relação axiológica, pois, se dá 

cada vez, para cada caso individual, com base em juízos de valor formulados pelo juiz individual. (tradução 

nossa) 
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da Hermenêutica constitucional, um conflito de normas e princípios no âmbito restrito do 

caso em exame. 

No entanto, o Poder Judiciário Brasileiro, parece já ter determinado uma hierarquia 

entre princípios e normas constitucionais que coloca a liberdade de expressão nos meios de 

comunicação (com todos os abusos verificados) como valor supremo e não passíveis de 

limitação. 

O Supremo Tribunal Federal, como indica a decisão que será analisada a seguir, 

definiu uma hierarquia fixa de direitos e princípios constitucionais, tendo alçado a liberdade 

de imprensa e de expressão nos meios de comunicação em massa ao patamar máximo da 

pirâmide. Segundo o referido tribunal, a liberdade de imprensa não pode ser limitada, 

devendo a sociedade conviver com todos os abusos praticados pelos meios de comunicação 

pelo bem da democracia, como se depreende do seguinte trecho: 

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 

(ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME 

CONSTITUCIONAL DA "LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA", 

EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A "PLENA" 

LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE 

QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE 

DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE 

MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO 

ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. 

LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE 

SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA 

EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O 

CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO 

SEGMENTO PROLONGADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO 

PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, 

CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA 

FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO 

PROLONGADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITUCIONAL 

ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS 

QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS 

DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. 

PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO 

SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O 

DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, 

CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO 

GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. (ADPF 130 - ADPF - ARGÜIÇÃO DE 

DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. Relator(a): Min. Carlos 

Ayres Britto – Julgamento em: 30/04/2009, publicado no DJE nr.208 de 05/11/2009. 

Acessado em 16-10-2011. Diponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=12837) 

 

Como se pode concluir, para o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro, os 

direitos e princípios constitucionais estão divididos em blocos, com uma relação permanente 

de hierarquia. Assim, mesmo os abusos no exercício do primeiro bloco não poderiam ser 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=12837
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coibidos, senão a posteriori. Assim, conclui-se que a tese explicitada anteriormente, de 

prevalência do Saci sobre os abusos praticados na liberdade de expressão, não encontra 

respaldo no Supremo Tribunal Federal. 

Esclarece melhor seu posicionamento o Ministro Relator do acórdão no corpo do 

julgado, deixando bem claro que considera a liberdade de expressão nos meios de 

comunicação e a liberdade de imprensa como um “sobredireito”, em posição absolutamente 

superior aos demais. 

A plena liberdade de imprensa é um patrimônio imaterial que corresponde ao mais 

eloquente atestado de evolução político-cultural de todo um povo. Pelo seu 

reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais 

vezes do papel, a Imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada 

relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como 

verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma 

liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de 

expressão dos indivíduos em si mesmos considerados (ADPF 130 - ADPF - 

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 

Relator(a): Min. Carlos Ayres Britto – Julgamento em: 30/04/2009, publicado no 

DJE nr.208 de 05/11/2009. Acessado em 16-10-2011. Diponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=12837)  

 

Nesse passo, explica o julgador que a importância da liberdade de expressão nos 

meios de comunicação e da liberdade de imprensa reside exatamente no seu poder de “formar 

a opinião pública”, e influenciar a ideia das pessoas, como se pode concluir da análise de mais 

um trecho da decisão. 

A Constituição reservou à imprensa todo um bloco normativo, com o apropriado 

nome "Da Comunicação Social" (capítulo V do título VIII). A imprensa como plexo 

ou conjunto de "atividades" ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder 

influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar 

de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de 

controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. 

(ADPF 130 - ADPF - ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 

FUNDAMENTAL. Relator(a): Min. Carlos Ayres Britto – Julgamento em: 

30/04/2009, publicado no DJE nr.208 de 05/11/2009. Acessado em 16-10-2011. 

Diponível em 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=12837)  

 

Da análise do julgado acima, conclui-se que, para o Supremo Tribunal Federal, a 

liberdade de expressão nos meios de comunicação em massa é direito superior e ilimitado, 

sendo certo que sua importância reside, exatamente, no seu papel de “formar opinião”. Tal 

conclusão traz um grave problema para o presente trabalho, que indica os abusos nesse poder 

como um importante empecilho à preservação da cultura do povo. 

Com efeito, “no Brasil, os meios de Comunicação de Massa são uma concessão 

estatal a empresas privadas” e são frequentemente utilizados “para fins de propaganda e de 

doutrinação” (CHAUI, 1989, p.28). Como visto, os meios de comunicação em massa são 



99 

 

utilizados para difusão de uma cultura que tem como objetivo a ocultação da tensão existente 

na pós-modernidade e a manutenção do conformismo das classes exploradas. 

Assim, não obstante a expressa determinação constitucional de limite aos meios de 

comunicação em massa impostos pela necessidade de resgate do Saci, o Supremo Tribunal 

Federal considera que tais disposições têm força normativa reduzida, enquanto os meios de 

comunicação prestam um “essencial serviço” de manipulação e opressão.  

Ora, não é possível supor que os Ministros do Supremo Tribunal Federal 

desconheçam que os meios de comunicação, atualmente (ou desde sempre), não se afiguram 

nem como voz do povo, nem da verdade, mas sim como expressão das elites e da difusão da 

cultura dominante. Assim, se não é o caso de desconhecimento, é de aquiescência. Conclui-se 

que, para o STF a democracia se revela com a imposição da opinião e da cultura dominantes, 

sobre as classes exploradas. Trata-se, portanto, da adoção de uma visão liberal e excludente na 

aplicação do texto constitucional. 

Com efeito, o posicionamento esposado pelo Supremo Tribunal Federal corresponde 

à visão imposta pelo paradigma dominante, no sentido de que a única verdade é aquela 

decorrente da razão técnica e do padrão liberal, consumista e excludente. Nesse sentido, as 

classes exploradas teriam o “direito” de ter substituída sua cultura (atrasada) pela cultura 

dominante (moderna, avançada), de ter a sua opinião “formada” por aqueles que têm 

capacidade e conhecimento suficientes.  

Trata-se, em última análise, da utilização do discurso de aplicação dos Direitos 

Humanos para manter a degradação, a opressão, a exclusão e a exploração vigentes na pós-

modernidade.  

O argumento é sempre o mesmo: as populações atrasadas e ignorantes devem, se 

necessário, ser coagidas a aceitar os benefícios do desenvolvimento. Não é muito 

diferente da doutrina de Rousseau no Contrato Social: se necessário, as pessoas 

devem ser forçadas a ser livres. Assim, dita la volonté general que no nosso tempo é 

bem menos geral do que a imaginada por Rousseau. (CHAUI; SANTOS, 2013, 

p.110) 

 

Importante, diante disso, destacar que, não obstante a ideia de Direito Humanos 

tenha se desenvolvido em um contexto de revolução, tem sido utilizada, especialmente na 

pós-modernidade, para “legitimar práticas que consideramos opressivas se não mesmo 

contrarrevolucionárias” (CHAUI; SANTOS, 2013, p.46). 

Nesse passo, tem sido o discurso dos Direitos Humanos utilizado para garantir a 

manutenção do status quo, de degradação e exploração, através de uma ideia contra a qual 

parece pouco provável o sucesso de uma luta   , diante da   difusão de sua importância e 
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justiça. 

Gradualmente, o discurso dominante dos direitos humanos passou a ser o da 

dignidade humana consoante com as políticas liberais, com o desenvolvimento 

capitalista e suas diferentes metamorfoses (liberal, social-democrático, dependente, 

fordista, pós-fordista, fordista periférico, corporativo, estatal, neoliberal etc.) e com 

o colonialismo igualmente metamorfoseado (neocolonialismo, colonialismo interno, 

racismo, trabalho análogo ao trabalho escravo, xenofobia, islamofobia, políticas 

migratórias repressivas etc.). (CHAUI; SANTOS, 2013, p.49). 

 

Assim, tendo em vista que, como em todas as épocas, aqueles que não eram 

considerados humanos não foram sujeitos dos direitos humanos, no atual estágio da 

humanidade (a pós-modernidade), aqueles que não são livres (para consumir) também não são 

considerados humanos para se constituírem em sujeitos de tais direitos. “A grande maioria da 

população mundial não é sujeito de direitos humanos. É objeto de discursos de direitos 

humanos” (CHAUI; SANTOS, 2013, p.42). 

Exatamente nesse contexto se insere a decisão acima analisada, que considera que o 

direito de expressão (e de opressão cultural, “formação da opinião”) das classes dominantes é 

direito humano a ser defendido como “sobredireito”. No entanto, o direito de expressão das 

classes oprimidas (Saci) não é direito humano a ser defendido, devendo tais classes ter sua 

opinião formada por aqueles que detêm o verdadeiro conhecimento. 

Importante esclarecer que não se está a sustentar a ineficácia ou a inutilidade dos 

Direitos Humanos, muito menos a desconsiderar os avanços que proporcionaram, mas apenas 

a destacar que, atualmente, também o seu conceito foi apropriado pelo paradigma dominante 

como forma de opressão e manutenção do status quo, desvinculando-se de sua origem 

revolucionária e questionadora. 

No entanto, por óbvio, não se pode ignorar o poder revolucionário dos Direitos 

Humanos, não podendo as classes exploradas “deixar de perguntar se os direitos humanos, 

mesmo sendo parte da mesma hegemonia que consolida e legitima a sua opressão, não 

poderão ser usados para a subverter” (CHAUI; SANTOS, 2013, p.42). 

Ocorre que, a análise inicial imediata realizada demonstra que a simples leitura do 

texto constitucional não é suficiente para que se promova o resgate do Saci. Com efeito, os 

mecanismos apontados pelo artigo 216, §1º da Constituição Federal de 1988 não são eficazes 

quando se trata da promoção e proteção do patrimônio cultural imaterial. Por outro lado, as 

demais disposições constitucionais, que expressamente impõem limites aos mecanismos que 

emperram a promoção e proteção da cultura do povo são interpretadas de forma restritiva 

pelos tribunais pátrios sob o argumento de que são Direitos Humanos inatingíveis.  
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8.3.2 Dos Mecanismos Infraconstitucionais Nacionais de Resgate do Saci 

 

A ineficácia dos mecanismos apontados pelo texto constitucional levou o legislador 

infraconstitucional a buscar “outros meios de acautelamento e preservação” através da 

elaboração de diversas leis que tratam, de alguma maneira, do resgate do Saci.  

Nesse sentido, importante destacar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 

9.394/96), especialmente ao determinar que o “conteúdo programático incluirá diversos 

aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira”, “a luta 

dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira”, “resgatando 

as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil”. 

(BRASIL, 1996).  

No mesmo passo, o Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), ao determinar, em seu 

artigo 21, §2º, que “os idosos participarão das comemorações de caráter cívico ou cultural, 

para transmissão de conhecimentos e vivências às demais gerações, no sentido da preservação 

da memória e da identidade culturais”. (BRASIL, 2003). 

Ainda sob esse aspecto, o Estatuto da Igualdade Racial (Lei 12.288/2010), determina, 

em seu artigo 17, que “o poder público garantirá o reconhecimento das sociedades negras, 

clubes e outras formas de manifestação coletiva da população negra, com trajetória histórica 

comprovada, como patrimônio histórico e cultural, nos termos dos arts. 215 e216 da 

Constituição Federal”. (BRASIL, 2010).  

No entanto, a referida legislação peca pela ausência de mecanismos efetivos de 

resgate do Saci. Tratam as referidas leis apenas de objetivos a serem alcançados, com a 

difusão e preservação da cultura do povo nos mais diversos meios (meios de comunicação em 

massa, educação em todos os níveis, Direito), mas sem apontar exatamente a forma de se 

alcança-los ou as consequências para atitudes contrárias. 

Diante disso, a efetividade de tal legislação também pode ser questionada pelas 

mesmas razões que acima se indagou a respeito das determinações constitucionais. A tentativa 

de imposição da cultura do povo nos mais diversos meios tem sido taxada e tratada, 

normalmente, inclusive pelo Poder Judiciário, como indevida, injustificável e inaceitável 

afronta a Direitos Humanos (liberdades, especialmente de expressão). 

Nesse contexto, resta claro que as referidas leis não são suficientes para promover o 

resgate do Saci, que continua sendo omitido nas escolas, nos meios de comunicação em 

massa, nas igrejas e na efetividade jurídica. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art215
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art216
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm#art216
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8.3.3 Os Mecanismos de Resgate do Saci Previstos na Lei Rouanet  

 

A Lei 8.313/91 (Lei Rouanet) por sua vez, prevê a necessidade de preservação 

cultural e, ao contrário da legislação anteriormente analisada, aponta mecanismos para atingir 

seu objetivo, especialmente a isenção fiscal para aqueles que financiam projetos culturais. 

O início da análise da referida legislação parece promissor, trazendo, em seu art.1º, 

dentre outros, os objetivos de: “contribuir para facilitar, a todos, os meios para o livre acesso 

às fontes da cultura e o pleno exercício dos direitos culturais”; “promover e estimular a 

regionalização da produção cultural e artística brasileira, com valorização de recursos 

humanos e conteúdos locais”; “proteger as expressões culturais dos grupos formadores da 

sociedade brasileira e responsáveis pelo pluralismo da cultura nacional”; “salvaguardar a 

sobrevivência e o florescimento dos modos de criar, fazer e viver da sociedade brasileira”; 

“preservar os bens materiais e imateriais do patrimônio cultural e histórico brasileiro”; e 

“priorizar o produto cultural originário do País”. (BRASIL, 1991). 

No entanto, como será a seguir evidenciado, a aplicação dos mecanismos constantes 

da referida legislação não trazem os efeitos desejados. Com efeito, como já adiantado, o 

principal mecanismo de preservação cultural previsto na Lei Rouanet é o de incentivo 

tributário ao mecenas, ou seja, a concessão de deduções fiscais àqueles que realizam doações 

ou patrocínios a projetos culturais. 

Nesse passo, restou definido no artigo18 da mencionada lei que, àquele, pessoa física 

ou jurídica, que prestar apoio a projetos culturais, poderá deduzir parte do que concedido a 

título de doação ou patrocínio, nas formas e medidas descritas, do Imposto de Renda devido. 

Mais adiante, determina a lei qual o percentual possível de deduções no imposto 

relativo às doações e patrocínio aos projetos culturais, possibilitando, do mesmo modo que as 

doações e incentivos destinados a projetos culturais correspondam à dedução, como despesa 

operacional, no imposto de renda devido e, ainda, em abatimento, sob a mesma rubrica 

(despesa operacional), no cálculo do lucro real. 

Noutro giro, cumpre destacar que a aprovação dos projetos passíveis de doação ou 

patrocínio, bem como a forma com que serão concedidos os incentivos fiscais previstos na Lei 

Rouanet não são assuntos tratados na própria lei, mas regulados por Instrução Normativa, 

atualmente, a IN MinC nº1 de 09 de Fevereiro de 2012. 

A aplicação de tal instrução, por sua vez, motiva grandes distorções nos incentivos 

oferecidos pela Lei Rouanet, bem como conspurca o real objetivo da lei ao conceder 
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incentivos fiscais a doadores e patrocinadores de projetos que em nada beneficiam o 

patrimônio cultural imaterial do povo brasileiro e muitas vezes constituem-se, até mesmo, 

empecilhos a sua preservação. 

Cabe, sob esse aspecto, reforçar que as empresas emissoras de televisão e rádio, não 

obstante sejam concessões públicas, não cumprem, em regra, as disposições legais e 

constitucionais a respeito da difusão da cultura do povo, constituindo-se, ao contrário, em 

importante mecanismo de difusão da cultura de massas, ocultação da tensão pós-moderna e 

busca pela postura de conformismo das classes oprimidas. 

Estas várias formas de controle da opinião pública, conduzindo a uma alienação da 

realidade, podem ser feitas de forma muito mais eficaz na atualidade, por meio dos 

meios de comunicação social, principalmente a televisão, que é o meio de 

comunicação e de informação único para a maioria da população, proporcionando 

àquele que detém o seu controle um poder sem igual. Pode-se, na atualidade, impor 

regimes e governos aparentemente democráticos, perpetuando grupos no poder 

através do controle da informação. Pode-se até mesmo tolerar dissidentes e críticos 

do sistema imposto, pois os dissidentes escrevem para si mesmos, ajudando a criar 

imagem de liberdade, utilizando de um meio de informação caro e pouco utilizado: o 

livro ou os jornais de pequena circulação. Tudo isso concede a aparência de 

liberdade a um Estado (muitas vezes privatizado ou ocupado pelo grande poder 

econômico privado) que pode facilmente controlar consciências. Por esse motivo é 

que, para a evolução da democracia e para a legitimidade de seus pleitos, é 

necessário que se tenha como pressuposto a livre expressão da vontade consciente 

da população. (MAGALHÃES, 2008, p. 82). 

 

No entanto, não obstante não cumpram as determinações constitucionais e legais a 

respeito da difusão da cultura do povo, tendo em vista as falhas estruturais na Lei Rouanet e 

na legislação rasteira que a circunda, as referidas empresas também têm se beneficiado dos 

incentivos fiscais previstos em lei, para divulgar a cultura de massas em detrimento da cultura 

do povo brasileiro. 

São duas as principais razões que possibilitam a distorção acima referida: a excessiva 

burocratização do procedimento para concessão das isenções e a imposição dos padrões 

culturais vigentes na escolha dos projetos a serem financiados. 

Com efeito, a análise da Instrução Normativa mencionada anteriormente evidencia 

que a regra que deveria facilitar a divulgação do patrimônio cultural do povo tem colaborado 

bastante para que ocorrência do desvio mencionado, e se constituído em empecilho à 

preservação e resgate do Saci. 

Destaque-se que o procedimento previsto para deferimento dos incentivos fiscais é 

bastante complexo, envolvendo a apresentação da proposta cultural ao Ministério da Cultura, 

acompanhada de uma infinidade de documentos, a análise e aprovação do projeto pelo 

Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, autorização para captação de recursos. Após, há 
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determinação no sentido de que o proponente emita comprovantes em favor dos doares ou 

patrocinadores e mantenha prova documental pelo prazo de dez anos. Há, no mesmo passo, 

limitação orçamentária a restringir a admissão de novos projetos a 6.300 (seis mil e trezentos) 

anuais. 

O resultado desse conjunto de requisitos expostos na Instrução Normativa MinC nº1 

de 2012 não poderia ser outro senão a restrição do acesso aos incentivos a grandes empresas e 

seus representantes. Com efeito, diante das dificuldades encontradas para a aprovação de um 

projeto cultural, apenas grandes empresas, como a Globo Filmes, têm conseguido realizar 

diversos filmes com utilização de recursos previstos na Lei Rouanet para divulgação 

invariável da mesma cultura de massas que apresenta todos os dias em sua programação. Ao 

final, ainda lucra a referida emissora com a exibição dos filmes na televisão. 

No mesmo passo, diante da limitação orçamentária para aprovação de projetos 

culturais, diversos projetos realmente importantes para a preservação do patrimônio cultural 

do povo são relegados, fazendo com que os incentivos legais criados para promover a cultura 

do povo sejam utilizados apenas em seu detrimento, através da divulgação da cultura de 

massas. 

Invariavelmente, em que pesem as diferenças entre si, o processo começa com a 

aprovação do projeto pelo órgão estatal competente, vinculado à União, estado ou 

município. E aqui já se tem uma intervenção criteriosa do Estado.  Privilegiar obras 

com maior aceitação do público? Ou destinar recursos a filmes esteticamente 

experimentais, sem chances de desenvolvimento no sistema de mercado?  No 

primeiro caso, corre-se o risco de apoiar obras cujo desenvolvimento poderia ocorrer 

sem recursos públicos; no segundo, o de alocar dinheiro público para uma atividade 

distante do próprio público. Conforme observei em trabalho anterior, um fator 

estruturalmente problemático na Lei Rouanet, e que pode ser estendido à Lei do  

Audiovisual, é a distribuição dos recursos obtidos por meio do mecenato. As leis 

têm o mérito de manter o Estado atuando na área cultural, mas tem o demérito de 

não direcionar a aplicação dos recursos no sentido de uma democrática política 

cultural. “A Lei Rouanet é bem sucedida no que tange à garantia do fomento à 

cultura: porém os resultados são insuficientes quanto à correta aplicação desse 

montante – que reproduz, como visto, as desigualdades do mercado (concentração 

nos eixos mais industrializados, apoio a projetos com mais visibilidade, entre 

outras)” (LEITES, 2008, p.56). 

 

Observa-se que a concessão dos incentivos previstos na Lei Rouanet tem sido 

destinada apenas aos projetos encampados pelas grandes redes de televisão, cujo aparato é 

suficiente para superar a burocracia imposta pela lei, e diante da escolha motivada, não pelas 

determinações da necessidade de preservação da cultura do povo, mas pelas imposições do 

mercado. 

Assim, também quanto à aplicação dos mecanismos legais de incentivo à cultura do 
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povo, o paradigma pós-moderno tem se imposto, resultando em escolhas apenas 

mercadológicas e cujo objetivo é sempre o de difundir a cultura de massas em detrimento da 

cultura do povo. 

Observa-se, portanto, que a Lei Rouanet tem se prestado a incentivar projetos 

culturais contrários aos padrões definidos na Constituição Federal e nos objetivos definidos na 

própria lei, sendo imperiosa uma reforma imediata não apenas no seu texto, mas na forma de 

sua aplicação, sob pena de se manter, com recursos estatais, uma grave afronta ao patrimônio 

cultural do povo brasileiro. 

No entanto, mesmo diante de tais dificuldades, é impossível excluir a viabilidade do 

resgate cultural através do Direito, seja pela proteção do direito à cultura e, 

consequentemente, a exigência de implementação de políticas públicas que a favoreçam, seja 

pela concessão de incentivos a projetos efetivamente capazes de fomentar a difusão da cultura 

do povo, ou ainda pela proibição de manifestações danosas. 

 

8.4 O Diálogo de Saberes e a Organização Social como Forma Eficaz de Resgate do Saci 

 

A imposição do paradigma dominante, excludente e degradador, como visto, se 

realizou através de utilização de diversos mecanismos, com a tomada das diversas formas de 

poder. As diversas ciências, do mesmo modo, foram impregnadas pela visão logocêntrica, 

enquanto, no mesmo passo, se determinava a fragmentação do conhecimento e a produção de 

especialistas a serem simplesmente utilizados para a manutenção do status quo. Destaque-se 

que “a ciência moderna avançou fracionando e especializando o saber com o propósito de 

penetrar mais eficazmente no conhecimento das coisas” (LEFF, 2010, p.170). 

O cenário descrito possibilitou o avanço e a imposição apenas de uma epistemologia, 

ancorada na razão técnica e nos interesses mercadológicos, relegando todas as demais formas 

de conhecimento ao descrédito e à desconsideração. 

Na mesma esteira, a cultura do povo, diante de seu caráter emancipador, foi 

desconsiderada e afastada, na pós-modernidade, das mais diversas ciências, sob a justificativa 

de ser irracional, estando em processo avançado de superação pela cultura de massas, que 

apresenta características de omissão da tensão e consequente conformismo.  

Ocorre que, diante da complexa rede de dominação criada e ampliada pelo padrão 

epistemológico vigente, as diversas soluções apontadas pelas mais variadas ciências não 

tiveram força suficiente para, isoladamente, determinar a revalorização da cultura do povo e 
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permitir o eficaz apontamento do senso comum como forma de superar o padrão logocêntrico 

vigente.  

Assim, não obstante tenham sido apontados caminhos, nas mais variadas ciências, 

para promover o resgate do Saci, e apesar da evidente possibilidade de sucesso inicialmente 

demonstrada, a imposição do paradigma dominante determinou o afastamento de todas as 

possibilidades apresentadas. 

Diante disso, parece claro que apenas uma análise que importe um diálogo de saberes 

será capaz de confrontar o padrão epistemológico vigente e impor a revalorização da cultura 

do povo através de um conjunto integrado de conhecimentos emancipatórios. 

A construção de uma racionalidade ambiental demanda a transformação dos 

paradigmas científicos tradicionais e a produção de novos conhecimentos, o diálogo, 

hibridação e integração de saberes, bem como a colaboração de diferentes 

especialidades, propondo a organização interdisciplinar do conhecimento para o 

desenvolvimento sustentável. Isso gera novas perspectivas epistemológicas e 

métodos para a produção de conhecimento, bem como para a integração prática de 

diversos saberes no tratamento de problemas socioambientais. Apresentam-se dessa 

maneira novas estratégias teóricas para a produção científica e inovação tecnológica, 

orientadas pelos problemas de gestão ambiental e pelas perspectivas do 

desenvolvimento sustentável (LEFF, 2010, p.162). 

 

Importante esclarecer que não se está a propor uma simples união de ciências, ou 

uma visão holística das ciências, o que determinaria, no atual estágio de desenvolvimento da 

sociedade, apenas em uma reunificação do paradigma logocêntrico dominante. “O pretendido 

‘holismo’ se precipita em seu vazio ontológico antes de conseguir constituir-se num 

paradigma oniabrangente, de alcançar seu ente totalizador, de ver-se refletido em seu ser 

totalitário” (LEFF, 2010, p.171). 

Não se trata, portanto, de unir as mais diversas ciências, atualmente sob o padrão 

logocêntrico, em um conhecimento único, com objetivo de se descobrir caminhos, racionais e 

científicos, para determinar que a cultura do povo seja apropriada pelo mercado e se torne 

mais uma maneira de movimentar o jogo mercadológico, bem como para manter o discurso 

racional científico excludente e degradador vigentes. 

A proposta é, ao contrário, permitir que as diversas ciências se abram para o diálogo 

com as mais diversas formas de conhecimento, para processos e para a produção de outras 

formas de conhecimento que impliquem em relacionar as respostas, encontradas em seu 

âmbito, diante do diálogo entre saberes, para permitir que a cultura do povo se constitua em 

efetiva possiblidade de resgate do senso comum e, consequentemente, em resposta para o 

“mal estar da pós-modernidade”. 
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O proposto diálogo de saberes, no entanto, não será possível senão através da 

organização dos mais diversos grupos sociais emancipadores, capaz de garantir o 

desenvolvimento e imposição do novo paradigma de forma articulada. 

Com efeito, a tendência atual das diversas ciências é a manutenção e 

desenvolvimento do paradigma logocêntrico dominante, e a mera união holística de 

conhecimentos corresponderia a unir diversos conhecimentos excludentes. Nesse passo, a 

articulação científica de forma holística apenas corresponderia ao afastamento completo da 

cultura do povo, diante da produção de um conhecimento excludente amplo. 

 Assim, as respostas emancipadoras para a revalorização da cultura do povo apenas 

surgirão no âmbito de cada ciência a partir de um posicionamento de resistência articulado, e 

apenas será imposta como novo paradigma a partir da existência do diálogo de saberes. 

Evidentemente, não se sustenta que tal articulação ocorrerá de forma tranquila, 

rápida e espontânea, no entanto, não se pode desconsiderar que a organização social já 

produziu efeitos em determinadas situações e pode se constituir em resposta para a 

emancipação do povo através da revalorização de sua cultura. 

Vale ressaltar que, como analisado anteriormente, no âmbito de diversas ciências 

houve um posicionamento emancipador, impedido pelo paradigma dominante diante da 

ausência de uma articulação mais contundente capaz de possibilitar a mudança paradigmática. 

A partir do momento em que determinadas causas vinculadas à dignidade humana 

conquistam espaço e respaldo maiores na sociedade, aumenta seu poder de pressão e 

de reivindicação em uma sociedade marcada pela pluralidade e pela diversidade, 

disputando espaço político com projetos que visam à manutenção do poder, por 

exemplo, através de uma globalização que amplia o espaço e as possiblidades de 

exploração. Face a esses movimentos de busca de ampliação do poder, é de 

fundamental importância a atuação de movimentos sociais e populares que se 

organizam visando à preservação e melhoria das condições de vida da maioria da 

população que sofre as consequências de projetos que buscam a ampliação de poder 

e de riquezas pelo mundo sempre no limite da desconsideração da participação 

efetiva e contrários à transformação de estruturas fundamentais, isto é, que poderiam 

levar a mudanças significativas nas relações de poder. (PINTO, 2006, p.24) 

 

Como visto, há na sociedade uma constelação de poderes e de direitos, sendo 

absolutamente insuficiente a alteração, ainda que total, em apenas um desses poderes ou 

direitos. Há, portanto, a necessidade de uma organização, capaz de influenciar, de modo 

completo, em todos os poderes e direitos. 

Uma mera alteração do direito estatal pode não alterar grande coisa se as outras 

ordens jurídicas se mantiverem e conseguirem restabelecer as suas articulações com 

o direito estatal noutro moldes. Além disso, o reconhecimento das constelações de 

direitos equivale a reconhecer que as práticas e as lutas emancipatórias têm também 

de se articular em rede e de constelar se quiserem ser bem sucedidas. Caso contrário, 

uma luta isolada contra uma dada forma de regulação pode, involuntariamente, 
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reforçar uma outra forma de regulação. (SANTOS, 2001, p.303) 

 

Observa-se, portanto, que o resgate do Saci apenas se dará através de uma 

organização social emancipatória capaz de influenciar, de modo articulado, em todas as 

formas de poder e direito e, de forma efetiva, determinar a revalorização da cultura do povo 

como forma de resgatar o senso comum e superar o paradigma logocêntrico vigente, de 

maneira a garantir a superação do “mal estar da pós-modernidade” e, consequentemente, a 

sustentabilidade socioambiental.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise realizada no presente trabalho pretendeu evidenciar que o padrão científico 

vigente no atual estágio de desenvolvimento da sociedade (a pós-modernidade) se baseia, 

devido à herança e ao desenvolvimento do paradigma vigente no período anterior e na cultura 

ocidental dominante, na razão técnica. 

Diante disso, foi possível um desenvolvimento tecnológico anteriormente 

impensado, que permite a rápida invenção dos mais diversos produtos e, de forma mais célere, 

a superação e o descarte de tais inventos. No mesmo sentido, para que seja possível a 

continuidade de tal processo, a exploração ambiental se torna cada vez mais intensa e 

degradadora. 

Do mesmo modo, e também como consequência do desenvolvimento do paradigma 

dominante, o mercado ganhou relevo e predominância como forma de regulação social, em 

detrimento do Estado e da comunidade. Assim, aqueles que, não obstante seduzidos pelo 

mercado, são incapazes de dele participar tem seus interesses omitidos, sendo determinada 

sua exclusão da participação social. 

Nesse passo, o modelo de desenvolvimento imposto pelo paradigma dominante, além 

de causar uma degradação dos recursos naturais sem precedentes, determina a exploração e a 

exclusão social absolutamente insustentável.  

Por sua vez, a resposta corrente nas mais diversas ciências para a superação dos 

problemas ocasionados por esse modelo de desenvolvimento é o maior apego à razão técnica 

e à liberdade de mercado, como forma de garantir a plena e supostamente necessária liberdade 

de consumo. 

Esse modelo de desenvolvimento coloca a sociedade diante de um círculo vicioso, ao 

apontar, como solução dos problemas atualmente verificados, o apego ainda mais contundente 

às suas causas. Trata-se, como visto, do advento da sociedade de risco, que determina o apego 

irrestrito às causas de seus problemas, que apresentam dimensões globais e que têm a 

capacidade de devastar completamente a vida na Terra. 

Noutro giro, observou-se no presente trabalho que o paradigma dominante na pós-

modernidade, ao contrário do que ocorreu no período histórico anterior, busca omitir a tensão 

existente na sociedade, através da ocultação da exploração (natural e social). 

Com efeito, não obstante pareça evidente a atual universalização dos problemas e 

particularização das soluções, ocasionada pela degradação natural sem limites e pela 
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imposição da visão mercadológica, verifica-se a predominância de uma postura conformista 

das classes exploradas. 

O discurso que determina o referido conformismo se baseia em dois principais 

aspectos, quais sejam a incapacidade das classes exploradas relacionada ao desconhecimento 

científico e, consequentemente, o desconhecimento da verdade; e incapacidade pela 

impossibilidade de participação no mercado. Assim, o discurso dominante sustenta a ideia de 

que, superadas as incapacidades, qualquer um estará incluído, tornando desnecessária 

qualquer postura de resistência. 

Diante desse contexto, e como forma de superar o paradigma dominante, se propôs a 

possibilidade de resgatar a importância do senso comum, garantindo que outros saberes, ou 

seja, outras formas de verdade não excludentes, possam influenciar as diversas ciências e, em 

última análise, as formas de desenvolvimento. 

Nesse passo, importante esclarecer que não se trata de defender uma visão 

antitecnicista, nem muito menos sustentar o apego cego à religiosidade, como o que se propõe 

no filme “Livro de Eli”, dirigido por Albert Hughes e Allen Hughes. 

O que se defende é a superação do fracassado paradigma individualista e excludente 

pós-moderno, bem como do consequente tecnicismo absolutizante e sem freios, especialmente 

em uma sociedade capitalista liberal, sob pena de se manter um modelo de desenvolvimento 

que, como dito, universaliza os danos e particulariza as soluções. 

Reconhece-se a importância dos avanços tecnológicos. No entanto, é necessário 

encontrar um rumo a ser definido pelas necessidades da humanidade e da natureza e não pelas 

necessidades da própria técnica. No mesmo passo, é preciso resistir à imposição da técnica 

como forma de oprimir e construir barreiras à participação popular nas decisões sociais, 

devendo, ao contrário, considerar e colaborar com a superação das necessidades da população 

menos favorecida socioeconomicamente e com a efetivação de seus direitos, como o da 

preservação de sua cultura e de seu modo de vida.   

Nesse contexto, a análise realizada no presente trabalho buscou ressaltar que o 

resgate do senso comum é forma bastante razoável para promover o desenvolvimento 

sustentável, ou seja, garantir o avanço técnico sem que isso implique em degradação do meio 

ambiente natural e aprofundamento das desigualdades sociais. 

A forma possível para superação do paradigma dominante por um paradigma 

emergente calcado no senso comum apontada na presente dissertação foi a revalorização da 

cultura do povo. Ora, para que seja possível superar a visão logocêntrica vigente, necessário 
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descobrir uma postura de resistência ao referido padrão. Nesse sentido, a cultura do povo, 

como fábrica e abrigo de sua identidade, contém traços essenciais de resistência à visão 

tecnicista do mundo. 

A revalorização da cultura do povo permite superar os argumentos pós-modernos no 

sentido de que há apenas uma forma de se encontrar a verdade, que seria a forma racional 

tecnológica, bem como o discurso de que a liberdade apenas se encontra pela participação no 

mercado. 

Com recurso à figura mítica do Saci foi possível observar que a cultura do povo, 

efetivamente, apresenta traços de resistência ao padrão dominante, eficazes no objetivo de 

superar o padrão vigente por um paradigma capaz de valorizar o senso comum e descobrir 

respostas mais eficientes e includentes aos problemas da sociedade. 

Como visto, o Saci resume as características da classe explorada, que podem ser 

eficientes na construção de uma nova forma de fazer ciência e, consequentemente, numa nova 

forma de desenvolvimento. 

Nesse contexto, diversas ciências, tais como o Direito, a Pedagogia e a Teologia, 

iniciaram um movimento alheio à cultura dominante, como forma de dar voz às dissidências e 

garantir o resgate do senso comum através do resgate do Saci. 

No entanto, também como analisado ao longo do trabalho, a cultura dominante reage 

com violência (de todas as espécies) às dissidências. No caso da cultura ocidental vigente, a 

imposição cultural ocorreu através da difusão da cultura de massas, mecanismo capaz de 

ocultar divergências e garantir a manutenção do status quo. Nesse passo, as tentativas de 

resgate do Saci iniciadas nas referidas ciências foram rechaçadas. 

Entretanto, mesmo que a superação do padrão dominante seja difícil, não se pode 

duvidar, diante da pesquisa realizada, que a organização e articulação em prol da defesa das 

culturas subjacentes e advindas dos grupos e movimentos da sociedade são fatores de 

fortalecimento dessa cultura e estruturadores de uma nova forma de participação cidadã.  

Conclui-se que, na salutar busca pelo senso comum, representado aqui na 

revalorização das diversas manifestações culturais do povo, como forma de garantir a efetiva 

sustentabilidade através da necessária superação do paradigma liberal pós-moderno, 

necessária a articulação social, bem como a busca por um diálogo de saberes e um 

intercâmbio de respostas, capaz de garantir que a superação do paradigma dominante nas mais 

diversas ciências. 

No entanto, o resgate do senso comum é algo que exige dos movimentos libertários 
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da sociedade aprimoramento em sua articulação e integração em rede, de forma a confrontar a 

cultura racional-tecnicista-individualista-consumista vigente. 

Assim, não obstante seja um caminho difícil e, possivelmente, bastante demorado, a 

articulação dos movimentos sociais para garantir a revalorização da cultura do povo, como 

forma de influenciar nas mais diversas ciências e promover o intercâmbio de respostas 

sustentáveis baseadas no senso comum, é a proposta viável que se revela do estudo realizado. 

Trata-se de garantir a sustentabilidade ao dar visibilidade ao invisível. 
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