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Introdução 

MODERNIDADE 
ONTEM, HOJE E AMANHÃ 

 

Existe um tipo de experiência vital – experiência de tempo e espaço, de si mesmo e dos 
outros, das possibilidades e perigos da vida – que é compartilhada por homens e mulheres em todo 
o mundo, hoje. Designarei esse conjunto de experiências como “modernidade”. Ser moderno é 
encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, crescimento, 
autotransformação e transformação das coisas em redor – mas ao mesmo tempo ameaça destruir 
tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos. A experiência ambiental da modernidade 
anula todas as fronteiras geográficas e raciais, de classe e nacionalidade, de religião e ideologia: 
nesse sentido, pode-se dizer que a modernidade une a espécie humana. Porém, é uma unidade 
paradoxal, uma unidade de desunidade: ela nos despeja a todos num turbilhão de permanente 
desintegração e mudança, de luta e contradição, de ambiguidade e angústia. Ser moderno é fazer 
parte de um universo no qual, como disse Marx, “tudo o que é sólido desmancha no ar”. 

As pessoas que se encontram em meio a esse turbilhão estão aptas a sentir-se como as 
primeiras, e talvez as últimas, a passar por isso; tal sentimento engendrou inúmeros mitos 
nostálgicos de um pré-moderno Paraíso Perdido. Na verdade, contudo, um grande e sempre 
crescente número de pessoas vem caminhando através desse turbilhão há cerca de quinhentos 
anos. Embora muitas delas tenham provavelmente experimentado a modernidade como uma 
ameaça radical a toda sua história e tradições, a modernidade, no curso de cinco séculos, 
desenvolveu uma rica história e uma variedade de tradições próprias. Minha intenção é explorar e 
mapear essas tradições, a fim de compreender de que modo elas podem nutrir e enriquecer nossa 
própria modernidade e como podem empobrecer ou obscurecer o nosso senso do que seja ou 
possa ser a modernidade. 

O turbilhão da vida moderna tem sido alimentado por muitas fontes: grandes descobertas 
nas ciências físicas, com a mudança da nossa imagem do universo e do lugar que ocupamos nele; 
a industrialização da produção, que transforma conhecimento científico em tecnologia, cria novos 
ambientes humanos e destrói os antigos, acelera o próprio ritmo de vida, gera novas formas de 
poder corporativo e de luta de classes; descomunal explosão demográfica, que penaliza milhões de 
pessoas arrancadas de seu habitat ancestral, empurrando-as pelos caminhos do mundo em direção 
a novas vidas; rápido e muitas vezes catastrófico crescimento urbano; sistemas de comunicação de 
massa, dinâmicos em seu desenvolvimento, que embrulham e amarram, no mesmo pacote, os mais 
variados indivíduos e sociedades; Estados nacionais cada vez mais poderosos, burocraticamente 
estruturados e geridos, que lutam com obstinação para expandir seu poder; movimentos sociais de 
massa e de nações, desafiando seus governantes políticos ou econômicos, lutando por obter algum 
controle sobre suas vidas; enfim, dirigindo e manipulando todas as pessoas e instituições, um 
mercado capitalista mundial, drasticamente flutuante, em permanente expansão. No século XX, os 
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processos sociais que dão vida a esse turbilhão, mantendo-o num perpétuo estado de vir-a-ser, 
vêm a chamar-se “modernização”. Este livro é um estudo sobre a dialética da modernização e do 
modernismo. 

Na esperança de ter algum controle sobre algo tão vasto quanto a história da modernidade, 
decidi dividi-la em três fases. Na primeira fase, do início do século XVI até o fim do século XVIII, as 
pessoas estão apenas começando a experimentar a vida moderna; mal fazem ideia do que as 
atingiu. Elas tateiam, desesperadamente mas em estado de semicegueira, no encalço de um 
vocabulário adequado; têm pouco ou nenhum senso de um público ou comunidade moderna, dentro 
da qual seus julgamentos e esperanças pudessem ser compartilhados. Nossa segunda fase 
começa com a grande onda revolucionária de 1790. Com a Revolução Francesa e suas 
reverberações, ganha vida, de maneira abrupta e dramática, um grande e moderno público. Esse 
público partilha o sentimento de viver em uma era revolucionária, uma era que desencadeia 
explosivas convulsões em todos os níveis de vida pessoal, social e política. Ao mesmo tempo, o 
público moderno do século XIX ainda se lembra do que é viver, material e espiritualmente, em um 
mundo que não chega a ser moderno por inteiro. É dessa profunda dicotomia, dessa sensação de 
viver em dois mundos simultaneamente, que emerge e se desdobra a ideia de modernismo e 
modernização. No século XX, nossa terceira e última fase, o processo de modernização se expande 
a ponto de abarcar virtualmente o mundo todo, e a cultura mundial do modernismo em 
desenvolvimento atinge espetaculares triunfos na arte e no pensamento. Por outro lado, à, medida 
que se expande, o público moderno se multiplica em uma multidão de fragmentos, que falam 
linguagens incomensuravelmente confidenciais; a ideia de modernidade, concebida em inúmeros e 
fragmentários caminhos, perde muito de sua nitidez, ressonância e profundidade e perde sua 
capacidade de organizar e dar sentido à vida das pessoas. Em consequência disso, encontramo-
nos hoje em meio a uma era moderna que perdeu contato com as raízes de sua própria 
modernidade. 

Se existe uma voz moderna, arquetípica, na primeira fase da modernidade, antes das 
revoluções francesa e americana, essa é a voz de Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é o primeiro 
a usar a palavra moderniste no sentido em que os séculos XIX e XX a usarão; e ele é a matriz de 
algumas das mais vitais tradições modernas, do devaneio nostálgico à auto-especulação 
psicanalítica e à democracia participativa. Rousseau era, como se sabe, um homem profundamente 
perturbado. Muito de sua angústia decorre das condições peculiares de uma vida difícil; mas parte 
dela deriva de sua aguda sensibilidade às condições sociais que começavam a moldar a vida de 
milhões de pessoas. Rousseau aturdiu seus contemporâneos proclamando que a sociedade 
européia estava “à beira do abismo”, no limite das mais explosivas conturbações revolucionárias. 
Ele experimentou a vida cotidiana nessa sociedade – especialmente em Paris, sua capital – como 
um redemoinho, le tourbillon social. Como era, para o indivíduo, mover-se e viver em meio ao 
redemoinho? 

Na sua romântica novela A Nova Heloísa, o jovem herói, Saint-Preux, realiza um movimento 
exploratório – um movimento arquetípico para milhões de jovens nas épocas seguintes – do campo 
para a cidade. Saint-Preux escreve à sua amada, Julie, das profundezas do tourbillon social, 
tentando transmitir-lhe suas fantasias e apreensões. Ele experimenta a vida metropolitana como 
“uma permanente colisão de grupos e conluios, um contínuo fluxo e refluxo de opiniões conflitivas. 
(...) Todos se colocam frequentemente em contradição consigo mesmos”, e “tudo é absurdo, mas 
nada é chocante, porque todos se acostumam a tudo”. Este é um mundo em que “o bom, o mau, o 
belo, o feio, a verdade, a virtude, têm uma existência apenas local e limitada”. Uma infinidade de 
novas experiências se oferecem, mas quem quer que pretenda desfrutá-las “precisa ser mais 
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flexível que Alcibíades, pronto a mudar seus princípios diante da platéia, a fim de reajustar seu 
espírito a cada passo”. Após alguns meses nesse meio, 

 

eu começo a sentir a embriaguez a que essa vida agitada e tumultuosa me condena. Com tal 
quantidade de objetos desfilando diante de meus olhos, eu vou ficando aturdido. De todas as coisas 
que me atraem, nenhuma toca o meu coração, embora todas juntas perturbem meus sentimentos, de 
modo a fazer que eu esqueça o que sou e qual meu lugar. 

 

Ele reafirma sua intenção de manter-se fiel ao primeiro amor, não obstante receie, como ele 
mesmo o diz: “Então sei, a cada dia, o que vou amar no dia seguinte”. Sonha desesperadamente 
com algo sólido a que se apegar, mas “eu vejo apenas fantasmas que rondam meus olhos e 
desaparecem assim que os tento agarrar”. Essa atmosfera – de agitação e turbulência, aturdimento 
psíquico e embriaguez, expansão das possibilidades de experiência e destruição das barreiras 
morais e dos compromissos pessoais, auto-expansão e autodesordem, fantasmas na rua e na alma 
– é a atmosfera que dá origem à sensibilidade moderna. 

Se nos adiantarmos cerca de um século, para tentar identificar os timbres e ritmos peculiares 
da modernidade do século XIX, a primeira coisa que observaremos será a nova paisagem, 
altamente desenvolvida, diferenciada e dinâmica, na qual tem lugar a experiência moderna. Trata-
se de uma paisagem de engenhos a vapor, fábricas automatizadas, ferrovias, amplas novas zonas 
industriais; prolíficas cidades que cresceram do dia para a noite, quase sempre com aterradoras 
consequências para o ser humano; jornais diários, telégrafos, telefones e outros instrumentos de 
media, que se comunicam em escada cada vez maior; Estados nacionais cada vez mais fortes e 
conglomerados multinacionais de capital; movimentos sociais de massa, que lutam contra essas 
modernizações de cima para baixo, contando só com seus próprios meios de modernização de 
baixo para cima; um mercado mundial que a tudo abarca, em crescente expansão, capaz de um 
estarrecedor desperdício e devastação, capaz de tudo exceto solidez e estabilidade. Todos os 
grandes modernistas do século XIX atacam esse ambiente, com paixão, e se esforçam por fazê-lo 
ruir ou explorá-lo a partir do seu interior; apesar disso, todos se sentem surpreendentemente à 
vontade em meio a isso tudo, sensíveis às novas possibilidades, positivos ainda em suas negações 
radicais, jocosos e irônicos ainda em seus momentos de mais grave seriedade e profundidade. 

Pode-se ter uma ideia da complexidade e riqueza do modernismo do século XIX, assim 
como das unidades que alimentam sua multiplicidade, prestando atenção a duas de suas vozes 
mais distintas: Nietzsche, que é geralmente aceito como fonte de muitos dos modernismos do 
nosso tempo, e Marx, que não é comumente associado a qualquer modernismo. 

Primeiro, Marx, falando um inglês desajeitado, mas convincente, em Londres, em 1856. “As 
assim chamadas revoluções de 1848 foram apenas incidentes desprezíveis”, ele começa, 
“pequenas fraturas e fissuras na crista seca da sociedade europeia. Mas denunciaram o abismo. 
Sob a superfície aparentemente sólida, deixaram entrever oceanos de matéria líquida, que apenas 
aguardam a expansão para transformar em fragmentos continentes inteiros de rocha dura.” As 
classes dirigentes do movimento reacionário de 1850 dizem ao mundo que tudo está sólido outra 
vez; porém não está claro se eles próprios acreditam nisso. De fato, diz Marx, “a atmosfera sob a 
qual vivemos pesa várias toneladas sobre cada um de nós – mas vocês o sentem?”. Um dos 
propósitos mais firmes de Marx foi fazer o povo “sentir”; eis por que suas ideias são expressas 
através de imagens tão intensas e extravagantes – abismos, terremotos, erupções vulcânicas, 
pressão de forças gravitacionais –, imagens que continuarão a ecoar na arte e no pensamento 
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modernista do nosso tempo. Marx continua: “Há um fato eloquente, característico deste nosso 
século XIX, um fato que nenhuma facção ousa negar”. O fato básico da vida moderna, conforme a 
vê Marx, é que essa vida é radicalmente contraditória na sua base: 

 

De um lado, tiveram acesso à vida forças industriais e científicas que nenhuma época anterior, na 
história da humanidade, chegara a suspeitar. De outro lado, estamos diante de sintomas de 
decadência que ultrapassam em muito os horrores dos últimos tempos do Império Romano. Em 
nossos dias, tudo parece estar impregnado do seu contrário. O maquinário, dotado do maravilhoso 
poder de amenizar e aperfeiçoar o trabalho humano, só faz, como se observa, sacrificá-lo e 
sobrecarregá-lo. As mais avançadas fontes de saúde, graças a uma misteriosa distorção, tornaram-se 
fontes de penúria. As conquistas da arte parecem ter sido conseguidas com a perda do caráter. Na 
mesma instância em que a humanidade domina a natureza, o homem parece escravizar-se a outros 
homens ou à sua própria infâmia. Até a pura luz da ciência parece incapaz de brilhar senão no escuro 
pano de fundo da ignorância. Todas as nossas invenções e progressos parecem dotar de vida 
intelectual às forças materiais, estupidificando a vida humana ao nível da força material. 

 

Tais misérias e mistérios instilam desespero na mente dos modernos. Alguns pensariam em 
“livrar-se das artes modernas para livrar-se dos conflitos modernos”; outros tentarão conciliar 
progresso industrial e retrocesso neofeudal e neo-absolutista em política. Marx, porém, proclama o 
caráter paradigmático da fé modernista: “Quanto a nós” não nos deixamos confundir pelo espírito 
mesquinho que continua a marcar todas essas contradições. Sabemos que para obter um bom 
resultado (...) as forças de vanguarda da sociedade devem ser governadas pelos homens de 
vanguarda, e esses são os operários. Eles são uma invenção dos tempos modernos, tanto quanto o 
próprio maquinário”. Logo, a classe dos “novos homens”, homens que são legitimamente modernos, 
conseguirá absolver as contradições da modernidade, superar as pressões esmagadoras, os 
terremotos, as misteriosas distorções, os abismos sociais e pessoais, em cujo interior todos os 
homens e mulheres modernos são forçados a viver. Tendo dito isso, Marx se torna repentinamente 
animado e conecta sua visão do futuro com a do passado – com o folclore inglês, com 
Shakespeare: “Nos signos que desnorteiam a classe média, a aristocracia e os pobres profetas do 
retrocesso, nós reconhecemos nosso bravo camarada Robin Goodfellow, a velha toupeira que pode 
trabalhar a terra com rapidez, aquele valioso pioneiro – a Revolução”. 

Os escritos de Marx são famosos pelos seus fechos. Mas, se o virmos como um modernista, 
perceberemos o impulso dialético que subjaz ao seu pensamento, animando-o, um impulso de final 
em aberto, que se move contra a corrente de seus próprios conceitos e desejos. Assim, no 
Manifesto, vemos que a dinâmica revolucionária destinada a destronar a burguesia brota dos mais 
profundos anelos e necessidades dessa mesma burguesia: 

 

A burguesia não pode sobreviver sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção, e 
com eles as relações de produção, e com eles todas as relações sociais. (...) Revolução ininterrupta 
da produção, contínua perturbação de todas as relações sociais, interminável incerteza e agitação, 
distinguem a era burguesa de todas as anteriores. 

 

Esta é provavelmente a visão definitiva do ambiente moderno, esse ambiente que 
desencadeou uma espantosa pletora de movimentos modernistas, dos tempos de Marx até o nosso 
tempo. A visão se desdobra: 
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Todas as relações fixas, enrijecidas, com seu travo de antiguidade e veneráveis preconceitos e 
opiniões, foram banidas; todas as novas relações se tornam antiquadas antes que cheguem a se 
ossificar. Tudo o que é sólido desmancha no ar, tudo o que é sagrado é profanado, e os homens 
finalmente são levados a enfrentar (...) as verdadeiras condições de suas vidas e suas relações com 
seus companheiros humanos. 

 

Assim, o impulso dialético da modernidade se volta ironicamente contra seus primitivos 
agentes, a burguesia. Mas talvez. não pare ai: com efeito, todos os movimentos modernos acabam 
por se aprisionar em semelhante ambiência – incluindo o próprio Marx. Suponhamos, como Marx o 
faz, que as formas burguesas se decomponham e que um movimento comunista atinja o poder: o 
que poderá impedir que essa nova forma social conheça o mesmo destino de seu predecessor, 
desmanchando no ar moderno? Marx cogitou dessa questão e sugeriu algumas respostas, que 
exploraremos mais adiante. Porém, uma das virtudes específicas do modernismo é que ele deixa 
suas interrogações ecoando no ar, muito tempo depois que os próprios interrogadores, e suas 
respostas, abandonaram a cena. 

Se nos adiantarmos um quarto de século, até Nietzsche, na década de 1880, encontraremos 
outros preconceitos, devoções e esperanças; no entanto, encontraremos também uma voz e um 
sentimento, em relação à vida moderna, surpreendentemente similares. Para Nietzsche, assim 
como para Marx, as correntes da história moderna eram irônicas e dialéticas: os ideais cristãos da 
integridade da alma e a aspiração à verdade levaram a implodir o próprio Cristianismo. O resultado 
constituiu os eventos que Nietzsche chamou de “a morte de Deus” e “o advento do niilismo”. A 
moderna humanidade se vê em meio a urna enorme ausência e vazio de valores, mas, ao mesmo 
tempo, em meio a uma desconcertante abundância de possibilidades. Em Além do Bem e do Mal, 
de Nietzsche (1882), encontramos uma explanação em que, tal como em Marx, tudo está 
impregnado do seu contrário: 

 

Nesses pontos limiares da história exibem-se – justapostos quando não emaranhados um no outro – 
uma espécie de tempo tropical de rivalidade e desenvolvimento, magnífico, multiforme, crescendo e 
lutando como uma floresta selvagem, e, de outro lado, um poderoso impulso de destruição e 
autodestruição, resultante de egoísmos violentamente opostos, que explodem e batalham por sol e 
luz, incapazes de encontrar qualquer limitação, qualquer empecilho, qualquer consideração dentro da 
moralidade ao seu dispor. (...) Nada a não ser novos “porquês”, nenhuma fórmula comunitária; um 
novo conluio de incompreensão e desrespeito mútuo; decadência, vício, e os mais superiores desejos 
atracados uns aos outros, de forma horrenda, o gênio da raça jorrando solto sobre a cornucópia de 
bem e mal; uma fatídica simultaneidade de primavera e outono. (...) Outra vez o perigo se mostra, 
mãe da moralidade – grande perigo – mas desta vez deslocado sobre o indivíduo, sobre o mais 
próximo e mais querido, sobre a rua, sobre o filho de alguém, sobre o coração de alguém, sobre o 
mais profundo e secreto recesso do desejo e da vontade de alguém. 

 

Em tempos como esses, “o indivíduo ousa individualizar-se”. De outro lado, esse ousado 
indivíduo precisa desesperadamente “de um conjunto de leis próprias, precisa de habilidades e 
astúcias, necessárias à autopreservação, à auto-imposição, à auto-afirmação, à autolibertação”. As 
possibilidades são ao mesmo tempo gloriosas e deploráveis. “Nossos instintos podem agora voltar 
atrás em todas as direções; nós próprios somos uma espécie de caos.” O sentido que o homem 
moderno possui de si mesmo e da história “vem a ser na verdade um instinto apto a tudo, um gosto 
e uma disposição por tudo”. Muitas estradas se descortinam, a partir desse ponto. Como farão 
homens e mulheres modernos para encontrar os recursos que permitam competir em igualdade de 
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condições diante desse “tudo”? Nietzsche observa que há uma grande quantidade de mesquinhos e 
intrometidos cuja solução para o caos da vida moderna é tentar deixar de viver: para eles “tornar-se 
medíocre é a única moralidade que faz sentido”. 

Outro tipo de mentalidade moderna se dedica à paródia do passado: esse “precisa da 
história porque a vê como uma espécie de guarda-roupa onde todas as fantasias estão guardadas. 
Ele repara que nenhuma realmente lhe serve” – nem primitiva, nem clássica, nem medieval, nem 
oriental – “e então continua tentando”, incapaz de aceitar o fato de que o homem moderno “jamais 
se mostrará bem trajado”, porque nenhum papel social nos tempos modernos é para ele um figurino 
perfeito. A própria posição de Nietzsche em relação aos perigos da modernidade consiste em 
abarcar tudo com alegria: “Nós modernos, nós semibárbaros. Nós só atingimos nossa bem-
aventurança quando estamos realmente em perigo. O único estímulo que efetivamente nos comove 
é o infinito, o incomensurável”. Mesmo assim, Nietzsche não almeja viver para sempre em meio a 
esse perigo. Tão fervorosamente quanto Marx, ele deposita sua fé em uma nova espécie de homem 
“o homem do amanhã e do dia depois de amanhã” – que, “colocando-se em oposição ao seu hoje”, 
terá coragem e imaginação para “criar novos valores”, de que o homem e a mulher modernos 
necessitam para abrir seu caminho através dos perigosos infinitos em que vivem. 

Notável e peculiar na voz que Marx e Nietzsche compartilham não é só o seu ritmo 
afogueado, sua vibrante energia, sua riqueza imaginativa, mas também sua rápida e brusca 
mudança de tom e inflexão, sua prontidão em voltar-se contra si mesma, questionar e negar tudo o 
que foi dito, transformar a si mesma em um largo espectro de vozes harmônicas ou dissonantes e 
distender-se para além de sua capacidade na direção de um espectro sempre cada vez mais amplo, 
na tentativa de expressar e agarrar um mundo onde tudo está impregnado de seu contrário, um 
mundo onde “tudo o que é sólido desmancha no ar”. Essa voz ressoa ao mesmo tempo como 
autodescoberta e autotripúdio, como auto-satisfação e auto-incerteza. E uma voz que conhece a dor 
e o terror, mas acredita na sua capacidade de ser bem-sucedida. Graves perigos estão em toda 
parte e podem eclodir a qualquer momento, porém nem o ferimento mais profundo pode deter o 
fluxo e refluxo de sua energia. Irônica e contraditória, polifônica e dialética, essa voz denuncia a 
vida moderna em nome dos valores que a própria modernidade criou, na esperança – não raro 
desesperançada – de que as modernidades do amanhã e do dia depois de amanhã possam curar 
os ferimentos que afligem o homem e a mulher modernos de hoje. Todos os grandes modernistas 
do século XIX – espíritos heterogêneos como Marx e Kierkegaard, Whitman e Ibsen, Baudelaire, 
Melville, Carlyle, Stirner, Rimbaud, Strindberg, Dostoievski e muitos mais – falam nesse ritmo e 
nesse diapasão. 

O que aconteceu, no século XX, ao modernismo do século XIX? De vários modos, prosperou 
e cresceu para além de suas próprias esperanças selvagens. Na pintura e na escultura, na poesia e 
no romance, no teatro e na dança, na arquitetura e no design, em todo um setor de media eletrônica 
e em um vasto conjunto de disciplinas científicas que nem sequer existiam um século atrás, nosso 
século produziu uma assombrosa quantidade de obras e ideias da mais alta qualidade. O século XX 
talvez seja o período mais brilhante e criativo da história da humanidade, quando menos porque sua 
energia criativa se espalhou por todas as partes do mundo. O brilho e a profundidade da vida 
moderna – vida que pulsa na obra de Grass, García Márquez, Fuentes, Cunningham, Nevelson, Di 
Suvero, Kanzo Tange, Fassbinder, Herzog, Sembene, Robert Wilson, Philip Glass, Richard 
Foreman, Twyla Tharp, Maxine Hong Kingston e tantos mais que nos rodeiam – certamente nos dão 
fortes motivos de orgulho, em um mundo onde há tanto de que se envergonhar e tanto que temer. 
Ainda assim, parece-me, não sabemos como usar nosso modernismo; nós perdemos ou rompemos 
a conexão entre nossa cultura e nossas vidas. Jackson Pollock imaginou suas pinturas gotejantes 
como florestas onde os espectadores podiam perder-se (e, é claro, achar-se) a si mesmos; mas no 
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geral nós esquecemos a arte de nos pormos a nós mesmos na pintura, de nos reconhecermos 
como participantes e protagonistas da arte e do pensamento de nossa época. Nosso século 
fomentou uma espetacular arte moderna; porém, nós, parece que esquecemos como apreender a 
vida moderna de que essa arte brota. O pensamento moderno, desde Marx e Nietzsche, cresceu e 
se desenvolveu, de vários modos; não obstante, nosso pensamento acerca da modernidade parece 
ter estagnado e regredido. 

Se prestarmos atenção àquilo que escritores e pensadores do século XX afirmam sobre a 
modernidade e os compararmos àqueles de um século atrás, encontraremos um radical 
achatamento de perspectiva e uma diminuição do espectro imaginativo. Nossos pensadores do 
século XIX eram simultaneamente entusiastas e inimigos da vida moderna, lutando desesperados 
contra suas ambiguidades e contradições; sua auto-ironia e suas tensões íntimas constituíam as 
fontes primárias de seu poder criativo. Seus sucessores do século XX resvalaram para longe, na 
direção de rígidas polarizações e totalizações achatadas. A modernidade ou é vista com um 
entusiasmo cego e acrítico ou é condenada segundo uma atitude de distanciamento e indiferença 
neo-olímpica; em qualquer caso, é sempre concebida como um monolito fechado, que não pode ser 
moldado ou transformado pelo homem moderno. Visões abertas da vida moderna foram 
suplantadas por visões fechadas: Isto e Aquilo substituídos por Isto ou Aquilo. 

 
BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido se desmanda no ar: a aventura 

da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986. p. 15-29. 
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CENTRO, CENTRO EXPANDIDO, CIDADE CENTRAL: UMA DIFERENCIAÇÃO NECESSÁRIA 

 
Neste contexto de indefinições conceituais, a discussão sobre o centro e a centralidade na 

São Paulo contemporânea exige a definição de termos e de conceitos a eles vinculados, para que 
se evitem os significados descontextualizados ou imprecisos que obscurecem a compreensão de 
fenômenos ainda em formação. 

A primeira diferenciação necessária é aquela entre o Centro, o centro expandido e a cidade 
central, sendo esta última o somatório de três partes distintas da cidade: 1) o Centro, de caráter 
concentrado, resultante do desdobramento do “centro velho” no “centro novo”, cuja unidade se 
consolida nos anos 1950, caracterizado pela contiguidade física e pela complementação funcional; 
2) o centro expandido, de caráter disperso, entendido como a área equipada consolidada entre 
meados da década de 1960 e fins da de 1980, resultante do período do chamado “milagre 
brasileiro”; e 3) as novas áreas de centralidade, de caráter fragmentado, criadas após os anos 1980 
fora do centro expandido, como resultado de fortes operações imobiliárias e urbanísticas ou, ainda, 
dentro dele, como produto de operações de revitalização urbana. 
 
O centro, um espaço qualificado e duro 

Dentro da cidade central e em contraposição à cidade incompleta, difusa e fragmentada, o 
Centro caracteriza-se como um espaço qualificado, não só do ponto de vista funcional, mas 
principalmente por seus aspectos simbólicos e formais que têm, na força de sua continuidade 
temporal e na permanência de seus espaços coletivos, a capacidade de evocar uma imagem que o 
identifica, por antonomásia, com “a Cidade”. 

Em complexidade (histórica, arquitetônica, urbanística, legal, política, social, econômica, 
simbólica) e em sua diversidade – ainda que não seja um espaço democrático, como pretendem 
muitas interpretações –, o Centro se perfila como um espaço de difícil apropriação, resistente a 
qualquer tipo de uniformização.  

Não se pode dizer que o Centro é um lugar democrático, pois não é um espaço homogéneo, 
nem livre de segregação: “o centro da cidade, como a periferia, está repartido em espaços territorial 
e socialmente definidos por meio de regias, marcas e acontecimentos que os tornam densos de 
significação”. 

O Centro, como possível metonímia da cidade toda e como história material da cidade e da 
sociedade, contém em sua estrutura espacial e social as identidades das lutas, fracassadas ou 
vitoriosas, assim como dos esforços, legítimos ou ilegítimos, realizados por vários “modelos de 
sociedade” que já viveram, ou ainda vivem, na cidade atual: “nossas velhas cidades expressam 
estratégias passadas, configurações de domínio que já não têm sentido. E um espaço dificilmente 
definível e rebelde à generalização”. Assim. justamente por se tratar de um espaço rebelde, não 
dominado, diversificado e não igualitário, ele não é um espaço democrático, ele é, realmente, o 
espaço do conflito: “uma vez mais, a complexidade, a superposição, o conflitante, perfilam-se como 
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os inimigos principais do capital na sua dimensão espacial, tanto global como setorialmente 
considerado”, que pretende uma uniformização do território com a finalidade de otimizar seus lucros 
e reduzir, não só seus custos, mas, sobretudo, seus riscos. 

Ainda que não seja possível chamar esse espaço de democrático. justamente por não ser 
um espaço do igualitário, o Centro assume outra característica importante que pode diferenciá-lo de 
grande parte do tecido urbano: esta característica é a diversidade. 

O Centro é o espaço da diversidade em vários sentidos, não só por envolver lugares onde 
diversos setores da sociedade (econômicos, políticos e sociais) atuam; mas também onde diversos 
agentes sociais interagem (sentido da diversidade cultural e racial dos usuários e dos moradores). 

Esta diversidade associada à certa representatividade que cada grupo reivindica sobre o 
território do Centro, assim como a inexistência de consenso no que se refere à tomada de decisões 
sobre o destino dessa importante área da cidade, permite entender que estamos diante de um 
“espaço não dominado”, mas cuja “domesticação” é disputada por diferentes grupos de atores e 
interesses. 

A maioria dos autores é unânime em proclamar a complexidade do Centro, característica 
esta, contudo, que normalmente não é tratada, definida ou especificada. Verifica-se que tal 
complexidade vincula-se, muitas vezes, à multifuncionalidade, como se esta última fosse, por si só, 
garantia de complexidade. O caso do shopping center desmente essa crença: ainda que possa ser 
multifuncional, não tem nada de complexo. Nesse sentido, as duplas multifuncionalidade – 
complexidade e unifuncionalidade – falta de complexidade são totalmente irrelevantes e nada 
explicam sobre os fenômenos urbanos, além de uma constatação superficial de seu destino como 
valor de uso. A complexidade por si só – e muito menos quando reduzida à pura funcionalidade –, 
não serve como parâmetro de definição do que é Centro; isto é, a formação de uma escala 
hierárquica entre centros mais complexos e menos complexos não pode ser articulada sem um 
estudo mais aprofundado das outras características do que é central. 

As condições diferenciais deste espaço complexo (histórico, arquitetônico, urbanístico, legal, 
político, social, econômico, simbólico, residual, não dominado, diverso) fazem dele um espaço de 
difícil apropriação, e isso desagrada ao capital (imobiliário, financeiro, público, privado) cujos 
interesses dependem da dominação do território para auferir lucros, afetando, desse modo, os 
investimentos que o capital está disposto a realizar nele com essa finalidade. Esse é o quadro que 
determina que “qualquer operação de transformação ou de recuperação imobiliária tropeçará com 
um nutrido grupo de obstáculos”, quando do Centro se trata. 

Estes obstáculos são dos mais variados e vão dos fatores relacionados com a propriedade do 
solo, ao direito à ocupação das construções e do espaço; com a utilização do espaço, mas também com 
a regulamentação desses usos; com os valores simbólicos, bem como com a apropriação devida ou 
indevida daqueles. Esta situação faz do Centro um lugar “duro” diante da maleabilidade do restante do 
tecido urbano da metrópole. Essa dureza, acumulada durante o longo período da história da cidade, 
“representada pela resistência, maior ou menor, que oferecem as estruturas provindas do passado”, é 
uma das mais importantes características do Centro, pois funciona como um resumo das outras 
qualidades que vão além da densidade simbólica que o Centro também possui, sejam entendidas como 
vantagens desvantagens, dependendo do agente social interessado. 

A fragmentação do solo, e consequentemente da propriedade, é uma das  características 
fundamentais do  Centro. Poucas áreas da cidade apresentam divisão tão marcante, pois o 
processo de subdivisão foi realizado durante longo período, sempre superior a qualquer outro da 
cidade, pois trata-se da área de sua fundação original onde, geração após geração, foram 
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depositados  e  disputados benefícios  econômicos substanciais que, esfacelados pelos diferentes 
agentes sociais, foram parar em diversas mãos. Somando-se a esses aspectos o da propriedade 
horizontal, temos como resultado uma complexidade enorme do ponto de vista legal, assim como 
do ponto de vista espacial e construtivo. A negociação com numerosos proprietários resulta quase 
impossível na hora de realizar um investimento imobiliário por parte do capital privado que, em 
geral, recorre ao Estado para regularizar a situação, sob a forma, por exemplo, das Operações 
Urbanas, como a do Operação Urbana Centro. 

No entanto, o Estado necessita, para legitimar suas ações demonstrar que os interesses 
privados respondem a questões de interesse público. Assim, só o Estado, violentando a legalidade 
estabelecida, poderia resolver, de maneira que fosse favorável para o capital, o impasse da 
propriedade privada. É necessária a aliança entre o Estado e os investidores imobiliários para a 
“liberação de amplas parcelas do espaço (...) necessárias à expansão da atividade econômica”. O 
Estado é o único capaz de redefinir os limites da propriedade do uso do solo, razão pela qual os 
empreendedores imobiliários, para garantir seus interesses, necessitam da permanente articulação 
de alianças com ele. 

Os investidores imobiliários precisam de grandes áreas livres para garantir o retorno de seus 
investimentos nas novas conjunturas imobiliárias e é isso justamente que falta no Centro. Este não 
possui grandes áreas livres disponíveis para o mercado. A contradição da propriedade privada, que 
é a base de sustentação do modo de produção capitalista, evidencia-se como principal 
impedimento, na hora de expandir o sistema, quando ela está superdividida. Para criar área livre 
deveríamos destruir o Centro, incorporá-lo ao sistema, como pretendia a Brasilinvest com sua 
megatorre Maharishi. Mas, por questões históricas, políticas, simbólicas e sociais o determinismo 
econômico, que se impõe em nossa sociedade, pouco pode fazer no Centro. 
 
Centro principal, subcentro e centro expandido: um mesmo sistema 

O Centro (principal), os subcentros e o centro expandido fazem parte de um mesmo sistema, 
ainda que não possuam a mesma abrangência territorial. É a expansão da cidade transformada em 
metrópole que confere sentido à existência do Centro principal e dos subcentros, resultado de uma 
determinada forma de entender a cidade como contínua e interligada. 

Em geral, a definição do centro expandido é d caráter operativo e responde à necessidade de 
definição de uma área abrangente onde seja possível implementar uma específica atuação urbanística. 
Contudo, o centro expandido é o somatório de um conceito, o de Centro, acrescido por sua adjetivação. 
Isto é, centro expandido significa exatamente a expansão do Centro, no sentido de que o que é central, 
como condição de produção e de reprodução da vida urbana, em um determinado estágio do 
crescimento da cidade, sai da área do Centro e reverbera pelo território da cidade com suficiente 
intensidade para ser percebido enquanto tal. Ainda assim, isso que sai do Centro não é essência do 
central, mas a condição da concentração do consumo que determina o crescimento e a consolidação da 
cidade burguesa, que se expressa só como uma porção da cidade real. 
 
Avenida Paulista, um projeto de centro 

Dentro do chamado centro expandido, a avenida Paulista tem destaque especial. Essa 
avenida consolidou-se como a representação simbólica do poder modernizador de um tipo de 
organização que o capitalismo internacional introduziu ao projetar suas empresas a sociedade 
brasileira. Esse projeto modernizador remonta ao Plano de Metas (1956-60), quando se instala no 
Brasil um capitalismo de tipo monopolista, que ganhará força com as reformas tributária, financeira 
e administrativa realizadas após o golpe de 1964, no período do chamado “milagre enconomico”. 
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A avenida Paulista é muito mais que um acúmulo do lucro imobiliário realizado pela 
mudança especulativa de coeficientes edificatórios, usos e funções; é muito mais que um 
conglomerado de bancos e escritórios; é, também, muito mais do que um simples centro de 
negócios. A avenida Paulista é o Centro Direcional,32 por excelência, erguido por uma classe 
dirigente que almejava construir e conduzir uma poderosa economia nacional, ainda que com 
padrões estrangeiros (fundamentalmente norte-americanos) e de expressivo alcance mundial, que 
transformasse a anacrônica sociedade industrial de operários que herdaram em uma moderna 
sociedade capitalista de funcionários, em que a organização e a ordem do modelo empresarial 
governasse não só as próprias empresas, mas, também, o espaço coletivo da própria cidade, ou 
pelo menos da própria avenida com sua impecável sinalização gráfica, sua ordenada geometria 
visível na manutenção de um gabarito, seus espaços coletivos surgindo da complementação de 
espaços públicos e privados. 

A Paulista não é e nunca foi um subcentro. Tampouco pode-se dizer que seja um novo 
Centro; ela é o único centro possível para uma burguesia industrial e financeira que, espelhando-se 
na sociedade norte-americana (especificamente na nova-iorquina), quis reproduzir na São Paulo 
dos anos 1970 uma sociedade de Primeiro Mundo sem conseguir enxergar as próprias limitações 
do capitalismo periférico e a incongruência de tal acúmulo de riqueza em uma sociedade segregada 
e escindida como a nossa. 

Por todas estas razões, a avenida Paulista foi, e continua sendo, uma experiência única na 
cidade e, de certo modo, Frúgoli tem razão quando diz que ela ficou em um limbo. As tentativas de 
reprodução desse fato urbano não vingaram, veja-se o exemplo da avenida Faria Lima que ficou 
aletargada até finais do século passado e hoje se desenvolve na prolongação da Nova Faria Lima. 
Essas novas áreas – compostas principalmente pelas avenidas Nova Faria Lima, Juscelino 
Kubitschek, Luís Carlos Berrini e Nações Unidas na Marginal Pinheiros –, reclamam também o 
direito de ser chamadas de o “novo centro” da cidade de São Paulo. 
 
Berrini e marginal do rio Pinheiros na conformação do centro estendido 

A ruptura do sistema de Centro e subcentros deu-se em um modelo de desenvolvimento 
extensivo no qual a produção de novo solo urbano se leva a cabo menosprezando-se intencionalmente 
e as possibilidades que o estoque imobiliário edificado ainda apresenta, isto é, induzindo a degradação 
do patrimônio construído existente. Na procura por lucros rápidos, o capital dirige parte de seus ativos à 
conversão do valor de uso do solo urbano e dos bens construídos em mercadoria de troca, contribuindo, 
a partir dos anos 1980, para um processo irreversível de fragmentação da metrópole, com a procura de 
melhores situações de investimento por parte do investidor privado (investidores financeiros e/ou 
imobiliários) e/ou público (bancos e fundos de pensão). 

Neste contexto, as áreas da avenida Berrini e da Marginal do Rio Pinheiros configuram-se, 
na última década do século XX, como um dos novos redutos do chamado terciário superior em São 
Paulo, definido pelo polígono compreendido pelas avenidas Bandeirantes, Nações Unidas e a 
própria avenida Berrini, o qual já se estende até a rua Verbo Divino, ou além dela até o Centro 
Empresarial São Paulo. Essa nova área de aglomeração do setor terciário está servida pelo estoque 
residencial da Chácara Santo Antônio, do Real Parque e do Morumbi, e ainda está conectada, pela 
Nova Faria Lima e pela Marginal Pinheiros, às zonas da Vila Olímpia, do Itaim e da avenida 
Juscelino Kubitschek. 

Estas áreas se caracterizam por megaprojetos que, em geral, se inserem no tecido urbano 
de forma introspectiva e normalmente são construídos para terem apenas algum tipo de vida interior 
e não urbana. Por essa razão, esse amontoado de construções não forma “uma cidade, não cria um 
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lugar coletivo exterior que possa vir a se constituir como um elo urbano, que confira caráter a uma 
possível definição de centro. 

Contudo, verifica-se que há, também, importante dispersão dos pontos de concentração de 
terciário pela cidade central quase toda, configurando-se uma realidade urbana totalmente distinta 
daquela que se apresentava até então. Com efeito, encontramos atualmente, em outras partes da 
área metropolitana, estendendo-se por uma área mais ou menos ampla, concentrações de 
empresas, como as existentes na avenida Ipiranga, na rua Bernardino de Campos (Campo Belo), 
na rua Cardoso de Mello (Vila Olímpia) e na rua Conselheiro Saraiva (Santana), entre outros pontos 
fora do vetor sudoeste. 

Esta realidade se apoia em um fenômeno urbano inédito: o centro estendido, que é realmente 
um outro tipo de geografia, onde não há um ponto central que irradia, nem muito menos um ponto de 
origem. Em uma versão ampliada, trata-se de malha multidirecional de pontos de concentração, ainda 
que, na dimensão global, de fato, seja só um ponto, uma rótula, uma articulação a mais do sistema 
mundial de informações e decisões que comanda a economia do planeta. 
 
Centralidade: de atributo do centro a lugar do central 

Este centro estendido, que pode chegar a coincidir com a cidade central, inclui as chamadas 
“novas centralidades”, amplamente fomentadas pelo chamado planejamento estratégico, como nos 
casos do projeto do Eixo Tamanduatehy, em Santo André, e do atual Plano Diretor de São Paulo, 
na qualidade de lugares polivalentes e rótulas funcionais das chamadas cidades mundiais.  

A partir dos anos 1990, a concepção da centralidade como lugar rompeu, de forma contundente, 
com o discurso urbanístico que, desde Christaller até os anos 1980, definia a centralidade como atributo 
do lugar central, ou seja, do Centro, de onde tomava os medidores básicos de referência para 
possibilitar a identificação de qualidades semelhantes no restante do tecido urbano. Assim, uma vez 
reveladas essas qualidades do espaço Centro, como encarnação do que é central, isto é, da 
centralidade propriamente dita, era possível conferir certos “graus” de centralidade. 

O Centro deteve o máximo grau de centralidade havido na cidade desde sua fundação 
porque este cresceu com a cidade. Ele se fez com a cidade como único espaço central, ele foi feito 
pela cidade e com a cidade como um todo, como resumo da concentração, quando isso era 
possível. Sendo assim, só pode vir a existir um Centro em cada cidade, simplesmente diria Castells, 
aquele que nas aglomerações urbanas tem o nome de Centro. Foi dele como realidade física, 
geográfica e funcional que aflorou a centralidade como noção do que é central e foi ele que se 
beneficiou conceitualmente com todos os seus atributos. 

Mas, o que significa o máximo grau de centralidade? Não significa, claro está, que todas as 
atividades se concentram naquele lugar, pois é bem sabido que atividades existem em toda a 
cidade, assim como as chamadas “novas centralidades”, em muitos casos, competem por recursos 
com o próprio Centro, como já foi dito.. Normalmente, essas áreas, por sua constituição recente em 
uma regulamentação “mais flexível” (resultado, por exemplo, das chamadas Operações Urbanas e 
das Interligadas) – quando não se trata de falta de regulamentação –, estão mais bem preparadas 
para receber os investimentos necessários a fim de que as novas tecnologias (operacionais, 
imobiliárias, econômicas, sociais) se instalem, o que permitiria, assim, mais investimentos. Contudo, 
o Centro se mantém diferenciado e representativo em sua dureza, diante dessas agressivas 
competidoras, embora setores econômicos em transformá-lo apenas em centro, para tornar viável a 
realização de seus negócios naquela parte do território. 

 

25

tiago
Rectangle



6 

mar2GEO009-0509 

Não são, em tal caso, as atividades que definem a característica do superlativo, pois de fato 
há várias áreas dentro da metrópole, onde uma ou outra atividade é muito mais importante do que 
no Centro, quando se pensa – ainda que de modo inadequado –, de uma forma direta e 
comparativa. No caso de São Paulo, por exemplo, podemos citar a concentração de empresas de 
informática na área da avenida Berrini que ultrapassa em muito a existência destas no Centro. 
Ainda assim, ninguém confundiria o Centro de São Paulo com a avenida Eng. Luís Carlos Berrini. 

A centralidade do Centro não é apenas uma “centralidade operativa” funcional, referida às 
atividades que nele se desenvolvem. Trata-se, também, de uma centralidade representativa. A 
centralidade do Centro representa a própria centralidade, que simboliza a qualidade dos fenômenos 
que ocorrem no Centro, e nos centros. No Centro, a centralidade é superlativa porque se apresenta 
como o sinal distintivo de tudo aquilo que no inconsciente coletivo de uma sociedade se aceita 
como central. Isso acontece porque o inconsciente coletivo de uma sociedade se constrói no tempo 
histórico da construção material da própria sociedade. É um processo de decantação simbólica, 
mas também física, com relação a uma área diferenciada e permanente que identifica e hierarquiza 
a cidade. Por essa razão, essa área nunca pode ser muito extensa, pois a economia de recursos 
prescinde da extensão e a visualização simbólica é simplificada. 

Assim, o Centro convive, e compete, atualmente com outras realidades urbanas que 
enriquecem ou empobrecem a metrópole. Estas, em princípio, não deveriam chamar-se de “novas 
centralidades”, uma vez que não há “velhas centralidades”. Por tratar-se a centralidade de uma 
noção existente sobre um fato físico, o correto seria realmente chamar de novo ou velho ao fato 
propriamente dito e não a noção que sobre ele se tem. O que existem são, assim, “novas áreas” de 
centralidade e novos sistemas de produzir centralidade perante uma sistemática tradicional de 
produção de centralidade associada a uma determinada forma física da cidade que era depositária 
dessa centralidade, o Centro da cidade. Este, de fato, não é uma velha centralidade, ele é tão-só “o 
Centro”. As formas de intervenção e de atuação, pública ou privada, nele são, e sempre serão, 
diferentes das utilizadas em outras partes da cidade, estejam estas imbuídas de esforços 
centralizadores ou descentralizadores. Os trabalhos no Centro dependem de muitos fatores 
complexos que respondem aos diferentes graus de dureza que aquelas áreas apresentam, com já 
foi discutimos. Esse grau de dureza é diretamente proporcional ao tempo de permanência dos 
objetos urbanos. (entanto que máquinas simbólicas, como teatros, praças, palácios etc.), dos 
interesses econômicos e das práticas sociais. Operar no Centro requer consenso constante entre 
forças diversas que nele atuam. 

As novas áreas de centralidade carecem, em geral, dessa dureza e dessa complexidade. 
Por essa razão, atuar nas novas áreas de centralidade requer de um investidor imobiliário 
competente, privado ou público, que ele saiba realizar uma boa campanha de marketing para 
vender um produto diferenciado: uma porção da cidade especializada em fluxos de intercâmbio 
capaz de receber, não tanto física, mas, sim, telematicamente, milhares de consumidores e 
potenciais clientes, bem conectada com o restante da cidade central para facilitar os traslados de 
seu pequeno exército de trabalhadores motorizados. Essa capacidade de criar simulacros de 
cidade, de criar centralidade, demonstrada pelos agentes imobiliários, ultrapassa toda a experiência 
de séculos de urbanismo baseada na ideia da apropriação dos “lugares vantajosos” preexistentes 
(de qualquer ponto de vista: social, econômico, estratégico etc.), formados, normalmente, pelo 
esforço coletivo da sociedade. A luta entre investidores pelo lugar central, sinônimo da luta pelo 
máximo lucro da localização, deixa de ter sentido na metrópole contemporânea onde se leiloa 
edificabilidade e se vende cidade como qualquer outro produto. 
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A capacidade de criar “centralidade sem Centro” evidenciada pelos megaempreendimentos 
demonstra que é possível extrair riqueza injetando riqueza, isto é, grandes investimentos são 
capazes de concentrar grandes lucros. Uma parte das chamadas “novas centralidades” nada é 
senão criação artificial de espaço urbano (novas áreas), como local único, ainda que reproduzível, 
capaz de acumular e concentrar riquezas e distribuir ou canalizar lucros (intercâmbio). Do ponto de 
vista econômico, são receptáculos de rentabilidade, em que se concentram processos de 
intercâmbio entre a produção e o consumo favorecidos pela nova realidade comercial, em que a 
escolha dos locais de compra passou a ser regida por outros determinantes que não os 
fundamentalmente vinculados à facilidade de acesso. Do ponto de vista ideológico, são caça-
níqueis que simulam a “vida urbana”, ainda que ajudem na produção e na reprodução da força de 
trabalho por sua participação nos processos da estrutura social. Do ponto de vista político, são 
fontes de atrito ou de prestígio dependendo do peso das instâncias que os promovem ou os 
combatem. Do ponto de vista territorial, alteram todo o conhecido até agora, uma vez que sua 
abrangência pode ser segmentada ou, ainda, desterritorializada com respeito ao território da 
metrópole no qual estão localizadas como enclaves  

Deste modo, em especial a partir da década de  1990, com o aparecimento de novas 
estruturas que parecem querer assumir o “lugar do centro”, impõe-se a pergunta se Centro e 
centralidade são realmente a mesma coisa. Esta pergunta continua sendo pertinente porque, até 
pouco tempo, cerca demais de uma década talvez, poucos duvidariam em contestar de maneira 
afirmativa e, de lá para cá, têm proliferado os usos confusos, inadequados, promíscuos, em 
definitivo, adjetivados de ambos os termos, o que em nada resolve a situação de impasse teórico 
apresentado pela perguntafeita – pelo menos não do ponto de vista de uma definição conceituai, 
como esclarecimento teórico de sua pertinência operativa. 

Nos últimos anos, justamente pela força do aparecimento de novas realidades urbanas, 
produto da consolidação de áreas periféricas e das novas formas de investimento imobiliário, 
associadas, de modo estreito, a agressivas políticas de negócios desenvolvidas por poderosos 
consórcios nacionais ou internacionais, ávidos de fatias mais amplas de consumidores ou clientes, 
assim como do aparecimento de enclaves especulativos, que pouca ou nenhuma relação têm com 
seu entorno, exigindo esforços das administrações locais para sua implantação e disputando 
assimetricamente os escassos recursos públicos existentes, as metrópoles vêm desenvolvendo 
formas espaciais que em muitos aspectos remetem à ideia do Centro sem que de fato o sejam. E o 
próprio Centro assume cada vez mais uma configuração não muito diferente da dos Central 
Business Districts estadunidenses, como lugares predominantes do trabalho (ainda que muitas 
sejam as tentativas para se reverter tal situação), o que torna ainda mais confuso tanto o conceito 
de Centro quanto o de centralidade. 

Assim, na atualidade, podemos falar da existência de áreas urbanas de intensa atividade 
comercial, financeira ou empresarial, ou ainda mista, que concentram polpudos investimentos 
privados e públicos, onde a população se concentra para trabalhar ou comprar, ou ainda, se divertir. 
Verdadeiras cidades dentro da cidade e, contudo, não são o Centro, embora se utilizem variados 
recursos de marketing para serem percebidas como tal. 

Estas áreas especialmente equipadas apresentam características diferenciadas que as 
potencializam como pontos de concentração de atividades e permitem que funcionem como 
intercambiadores de fluxos, os mais diversos – comerciais, direcionais, informacionais, culturais etc. 
Assim, a eficácia com que cada um desses espaços se apresenta como concentrador de poder 
decisório é equivalente à capacidade com que cada uma dessas áreas atrai para si investimentos e 
consumidores. É o que poderíamos denominar, hoje, como “aptidão” para o central. Dessa forma, 
essas áreas não possuiriam mais um “grau de centralidade” referido a um Centro principal ou 
padrão. Não seriam mais um depósito das qualidades que se identificam como atributo do central, 
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como já definido quando falamos do sistema de subcentros, mas teriam, agora, um “valor”, melhor 
dizendo, uma “escala de valor”, capaz de identificar, de maneira precisa, uma potencialidade 
especifica do tecido especializado da cidade, produto da transformação do espaço urbano em 
mercadoria. Destarte, esse valor viria representado pela habilidade que essas zonas têm de 
concentrar atividades, diversificadas ou especializadas, capazes de gerar fluxos de intercâmbios 
suficientemente rentáveis, que induzem a novos e constantes investimentos, com um potencial 
simbólico independente e específico que lhes garante algum tipo de identidade própria fora do 
sistema do Centro. 

Estas novas áreas não consideram necessário manter como referência o Centro fora do 
imperativo da usurpação das garantias e dos benefícios que historicamente foram concedidos 
àquele lugar como território capaz de identificar a sociedade como um todo — ainda que de maneira 
altamente ideológica, embora, também, rigorosamente prática, uma vez que a concentração, como 
diz Ana Fani Carlos, cria uma centralidade efetiva. 

Justamente por não estarmos mais diante de um sistema de “Centro subcentros” que se 
complementavam e se relacionavam para criar uma teia de sustentação da estrutura urbana da 
cidade como um todo – onde Centro e subcentros, com suas conexões e relações, garantiam a 
possibilidade de crescimento sustentado da metrópole a partir de um sistema hierarquizado de 
redes de interligação que dava sentido e ordem ao caos difuso da “mancha urbana”, facilitando os 
intercâmbios e a reprodução da força de trabalho –, a preeminência da fragmentação é tão 
evidente. Aquele sistema, ainda que permanecendo como parte da estrutura urbana, já não é mais 
o sistema dominante. 

Contudo, nas últimas décadas, o Centro perdeu centralidade para as chamadas “novas 
centralidades”, uma vez que não consegue continuar comandando, ele só, o complexo processo da 
construção metropolitana, sendo obrigado a entrar na arena competitiva com outras áreas da 
cidade. Dessa forma, a centralidade tornou-se independente do Centro, distanciou-se dele, 
conceituai e fisicamente falando. Nesse sentido, a centralidade, como qualidade do que é central, 
tornou-se ela própria medida, passando a identificar a aptidão que certos elementos urbanos têm 
para promover e impulsionar fluxos de intercâmbio. 

Ainda assim, o Centro continua Centro, uma vez que a centralidade do Centro não é apenas 
centralidade operativa ou funcional. Trata-se, também, de centralidade representativa. A 
centralidade do Centro representa a própria centralidade, que simboliza a qualidade dos fenômenos 
que ocorrem no Centro e, por extensão, nos centros. 

Embora a centralidade não seja uma característica física, sua manifestação se dá no território 
de forma física, a partir da inter-relação que cada uma das partes do território tem, por um lado, com 
o padrão referencial, ou seja, com o Centro, e, por outro, a relação que esse Centro e os outros 
centros possuem com o território. Essas relações não apenas fazem parte da centralidade, são a 
própria centralidade. 

Porém, as chamadas “novas centralidades” não deveriam ser assim denominadas, já que não 
há “velhas centralidades”. O que há de fato são “novas áreas” de centralidade e novos sistemas de 
produzir centralidade diferentes da sistemática tradicional associada ao Centro. 

As aglomerações do tamanho de São Paulo têm território suficiente para poder recriar vários 
sistemas de centralidades superpostos, pois é composta por numerosos pontos (centros, áreas, 
segmentos) de consumo, de comando, de reunião, de trabalho, de lazer, de intercâmbio, de cultura 
etc, que geram centralidades produzindo malhas superpostas de fluxos que partem ou chegam, 
nessas rótulas que pontilham o território da metrópole. 
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Text Box
Texto extraído da apostila centralidades produzida pela professora Marli para o estudo do meio sobre São Paulo.


































