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CAPÍTULO 3 -  INTRUMENTALIZAÇÃO DA ARQUITETURA 

 

O projeto do esclarecimento que, na perspectiva de Adorno e Horkheimer, seria um 

empreendimento voltado para a dominação da natureza e que se converteu na própria 

dominação dos homens, pode ser exemplificado pelas medidas concretizadas pela arquitetura. 

A própria arquitetura moderna que, em certo sentido, se dispôs a reverter o quadro de 

opressão dos indivíduos dentro da sociedade, transformando o processo tecnológico em algo 

mais humano, de modo que pudesse trazer, de fato, benefícios aos homens, acabou 

contribuindo exatamente para o oposto. A vinculação da arquitetura com o capital industrial, 

somada à sua própria característica que exige o atendimento de demandas concretas dos 

indivíduos impediu que a radicalidade que compunha os movimentos de vanguarda pudesse 

se realizar plenamente na arquitetura. Em certo sentido, Adorno já havia apontado isso 

quando afirmou que “os homens vivos, ainda que os mais retrógrados e convencionalmente 

acanhados, têm o direito à satisfação de suas necessidades, mesmo quando são necessidades 

falsas” (ADORNO, 1967, p.16). Se levarmos em conta que o progresso que se deu do ponto 

de vista técnico não se estendeu propriamente ao domínio dos homens, tendo esses 

permanecido atados a um atraso, no que diz respeito ao desenvolvimento de uma 

racionalidade crítica e realmente liberta, é possível compreender porque a radicalidade na 

arquitetura torna-se restrita. Como observou Kapp, não é possível desenvolver a fundo uma 

forma, sem que ela extrapole o tipo de idílio que o público espera encontrar na arquitetura 

(KAPP, 1999, p.99). Soma-se a isso, como também apontou Kapp, o fato de o próprio 

conceito de abstração com os quais a arte e a indústria operavam, no início do século XX, 

serem opostos. 

 
Para a produção industrial, a forma abstrata – isto é, não figurativa ou ornamentada – equivale a uma 
eliminação da singularidade nos objetos. Esses objetos são equacionados matematicamente ou 
reduzidos a um denominador comum, para que sejam mais ampla e facilmente produzidos e 
comercializados. A abstração promovida pela indústria no início do século se destinava a enfatizar 
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identidades e descartar o que Adorno chamou de “não idêntico”. Já para a arte, a abstração muitas vezes 
significou exatamente o oposto: a negação do universal com o intuito de possibilitar algo de particular. 
Uma vez que a imagem de figuras conhecidas leva à identificação quase imediata pelo observador – que 
então prossegue satisfeito e sem nenhum abalo – a arte abstrata tentou apresentar singularidade, 
livrando suas obras de imagens e conceito familiares e produzindo coisas das quais não se sabe direito o 
que são (KAPP, 1999, p. 102).  
 

Nessa perspectiva, ainda que os arquitetos modernos tenham conseguido mobilizar os 

elementos internos da própria arquitetura, produzindo obras realmente inovadoras, tanto no 

que diz respeito ao espaço quanto em relação à forma, a própria adaptação da arquitetura ao 

modo de produção industrial contribuiu para que ela se afastasse dos objetivos originais das 

vanguardas e pudesse ser “instrumentalizada”, de acordo com os interesses do grande capital.  

Em certo sentido, até mesmo as vanguardas foram também utilizadas para beneficiar esse 

capital – embora de maneira menos evidente do que no caso da arquitetura –, comprovando a 

característica do sistema capitalista que consiste em absorver as tentativas de resistência 

contra o status quo e em utilizá- las para seu próprio fortalecimento. 

As análises que se seguem visam apresentar como a arquitetura tem contribuído para 

instaurar o ambiente de alienação, de opressão e de comunhão dos indivíduos com a dinâmica 

do sistema econômico. Em grande medida, a própria inserção de profissionais especializados 

no âmbito da concepção arquitetônica – que compreenderá também os objetos utilitários, a 

partir da arquitetura moderna – tem auxiliado na instauração da reificação que Adorno e 

Horkheimer apontaram como sendo característica da sociedade administrada, seja no âmbito 

dos projetos de arquitetura, seja na esfera do planejamento urbano, visto que, como apontou 

Adorno, 

 
por mais que o especialista seja indispensável, por menos que se possa reconstituir os procedimentos de 
um estado de coisas anterior à divisão do trabalho e irremediavelmente liquidado pela sociedade, ainda 
assim, a figura do técnico não é a medida de todas as coisas. Sua modernidade desiludida, que se crê 
desvencilhada de toda ideologia, é muito apropriada para mascarar uma rotina pequeno-burguesa 
(ADORNO, 1967, p.13). 
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3.1-  Civilização maquinista  

 
A todo o momento, seja diretamente, ou através de jornais e revistas, 
somos confrontados com objetos de uma novidade sensacional. 
Todos esses objetos da vida moderna criam, a longo prazo, uma 
condição mental moderna. 

                                                  Por uma arquitetura 
                                                   Le Corbusier 

     
 

O século XX trouxe inúmeras modificações na sociedade ocidental que 

revolucionaram os modos de se viver e reduziram grandemente a autonomia individual, 

promovendo uma espécie de resignação perante a onipresença coletiva, sendo possível 

identificar, já nas primeiras décadas, uma tendência à homogeneização que se agravará nas 

décadas subseqüentes com o avanço do capitalismo e, sobretudo, a partir do surgimento da 

Indústria Cultural. Tendo sido um dos principais alicerces da própria constituição da 

sociedade moderna, o capital industrial passou a lhe impor o seu padrão de raciocínio, 

constrangendo todo o contexto social a se vincular, de um modo ou de outro, aos objetivos 

econômicos. Sob esse aspecto, Hilde Heynen observa que as análises referentes às questões da 

modernidade devem necessariamente levar em conta os vínculos estabelecidos entre a 

civilização capitalista e a cultura modernista (HEYNEN, 1999, p.10), visto que tanto as 

organizações sociais quanto as manifestações culturais que ali se desenvolveram foram 

inevitavelmente inseridas na própria dinâmica do sistema econômico, tendo, em grande 

medida, auxiliado a sua expansão.       

Esse foi o caso das vanguardas artísticas que, mesmo acreditando estarem separadas 

das classes dirigentes – o que num primeiro momento até se confirma – se ligaram a elas “por 

um cordão umbilical de ouro”, visto que, como apontou Clement Greenberg, “nenhuma 

cultura pode desenvolver-se sem uma base social, sem uma fonte estável de renda” 

(GREENBERG, 1973, p.124). A destituição dos valores tradicionais, decorrente da aceleração 

dos avanços tecnológicos e industriais, havia colocado aos movimentos de vanguarda a 
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“incumbência” de explorar novos rumos e inaugurar outros parâmetros culturais, de modo que 

a crença no desenvolvimento que constituía esses movimentos, sobretudo as vanguardas 

progressistas – futurismo, cubismo, construtivismo, etc. – não se apoiaram apenas numa 

crítica do passado, mas, principalmente, numa projeção do futuro. Incorporando uma espécie 

de credo racionalista, que concebia o caminho da evolução e do progresso como algo lógico, 

esses movimentos artísticos tenderam a elevar a racionalidade intrínseca aos 

desenvolvimentos técnicos e científicos ao patamar de princípio espiritual, devendo, pois, 

servir de parâmetro para a constituição da cultura, bem como de uma sociedade racional, 

democrática e liberta. Nesse contexto, na medida em que as vanguardas eram capazes de 

apresentar “novos e promissores modos de ser de uma racionalidade capaz de confrontar-se 

com o negativo para transformá-lo no motor de ilimitadas potencialidades de 

desenvolvimento” (TAFURI, 1985, p.45), os próprios representantes do grande capital 

entenderam a importância de se vincularem a essas manifestações, de modo a buscarem uma 

legitimação do novo ciclo produtivo, através de uma “atribuição de sentido” que poderia ser 

dada pelos movimentos de vanguarda. O apelo de Henry Ford dirigido aos intelectuais ilustra 

bem as tentativas empreendidas pelo grande capital para se valer dos movimentos artísticos: 

 
Nós – escreve Henry Ford – precisamos de artistas que tenham em conta as exigências do sistema 
industrial, de professores que o conheçam. De homens capazes de transformar a massa informe num 
todo são e harmônico tanto do ponto de vista político como social, industrial e ético (FORD apud 
TAFURI, 1985, p.50). 
  

O estabelecimento de uma ética adequada ao desenvolvimento industrial significava a 

“integração do momento subjetivo no mecanismo global de racionalização”, o que, por sua 

vez, deveria ocorrer de modo simultâneo ao próprio desenvolvimento, ou mais 

especificamente, “no interior dos seus processos” (TAFURI, 1985, p.45). Como apontou 

Adorno, a interioridade originada a partir do processo de trabalho relacionava-se à criação de 

um tipo antropológico que “por dever e quase voluntariamente, executasse o trabalho 
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assalariado de que precisa o novo modo de produção e a que constrangem as relações sociais 

de produção” (ADORNO, s.d., p.136). Sob esse aspecto, a posição assumida pelas vanguardas 

contribuiu para o fortalecimento do modo de produção na medida em que, mesmo que os seus 

interesses estivessem voltados para uma “recuperação – por via indireta – da subjetividade 

expropriada pela divisão capitalista do trabalho” (TAFURI, 1985, p.50), fato que fez com que 

todas elas tenham colocado a libertação do trabalho como seu próprio objetivo “político”, de 

maneira clara ou não, a própria afirmação da ideologia do trabalho coincidiu, em vários 

aspectos, com os interesses do capital industrial. Embora envolvido no projeto de realização 

de uma utopia social, o construtivismo soviético constitui um bom exemplo disso, visto que 

difundiu o ideal do “trabalho novo” e coletivo, mas todavia, planificado (TAFURI, 1985, 

p.45), ou seja, bastante semelhante com aquelas prerrogativas capitalistas, a partir das quais “a 

promessa de libertação da máquina devia emanar de uma imaginação do futuro, 

cuidadosamente controlada” (TAFURI, 1985, p.53).  

 
A humanidade deve interiorizar, apropriar, absorver a ideologia do trabalho, não resistindo em 
considerar a produção e a organização como algo diferente de si ou como simples instrumentos; deve 
reconhecer-se como parte de um plano global e aceitar inteiramente funcionar como engrenagem de 
uma máquina global (TAFURI, 1985, p.53). 
 

Nesse sentido, a ideologia do trabalho e do progresso, preconizadas pelas vanguardas 

fizeram parte de um radicalismo ingênuo apresentado por elas, visto que, como apontou 

Tafuri, na medida em que defenderam o “consenso incondicionado para com o universo do 

capital” elas realizaram um verdadeiro “convite a fazer-se máquina”, contribuindo para a 

“proletarização universal” e para a aceitação da “produção forçada” (TAFURI, 1985, p.53). 

Com o desenvolvimento dessa ideologia progressista, vinculada aos princípios da grande 

indústria e que atribuía um poder quase demiúrgico à nova racionalidade, os movimentos de 

vanguarda constituíram aquilo que Hilde Heynen classificou como visão pastoral. 

 
Uma vis ão pastoral nega as contradições, dissonâncias e tensões que são específicas do moderno e vê a 

modernidade como sendo uma ajustada luta para o progresso, unindo trabalhadores, industriais e artistas 
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em torno de um objetivo comum. Desse modo, à modernidade burguesa da civilização capitalista e à 
modernidade estética da cultura modernista é dado um denominador comum enquanto os conflitos 
fundamentais e as discrepâncias são ignoradas. Política, economia e cultura estão sempre unidos em 
nome do progresso. Progresso é visto como harmonia e continuidade, como se ele se desenvolvesse para 
o benefício de todos (HEYNEN, 1999, p.13, tradução nossa). 
 

Uma prova disso é o fato de que mesmo depois de ocorrerem conseqüências 

destrutivas da economia industrial capitalista, como foi o caso da Primeira Guerra Mundial, 

que explicitou a outra face – aquela agressiva e irracional – constitutiva do próprio 

desenvolvimento tecnológico e que resultou em inúmeras críticas e condenações do sistema, 

ainda assim os arquitetos racionalistas e as correntes construtivistas se mostraram confiantes 

na possibilidade de “corrigir” o sistema, uma vez que, na suas concepções, o erro não era “do” 

sistema, mas se encontrava “no” sistema, como analisou Argan:  

 
O sistema tecnológico da indústria não foi implicado na responsabilidade do desastre: é e será sempre 
uma maravilhosa conquista da humanidade que a classe dirigente geriu mal fazendo dela um 
instrumento de destruição, mas que, dirigido por técnicos com fins sociais, é o único instrumento de 
uma reconstrução da civilização européia (ARGAN, 1988, p.43). 
 

Porém, uma vez que o acesso dos intelectuais à gestão e ao controle dos ciclos de 

produção não foi disponibilizado, as vanguardas não conseguiram manter, na prática, a 

integridade dos seus objetivos e, menos ainda, reformar o sistema capitalista industrial. Mas, 

pelo contrário, ao serem inseridas no universo do trabalho produtivo, elas foram, ao mesmo 

tempo, atraídas e repelidas, tendo sido constrangidas “a tornarem a produção ideológica mais 

funcional”, através da produção de modelos globais que incidissem diretamente sobre a 

sociabilização do consumo (TAFURI, 1985, p.50). A relação que se estabeleceu entre a 

produção artística, capital industrial e os mecanismos que lhe davam suporte é então 

explicitada por Argan: 

 
Se a arte da primeira década do século XX tem uma orientação genericamente “modernista”, na medida 
em que visa refletir e exaltar a nova concepção do trabalho e do progresso, a partir de cerca de 1910, os 
movimentos de “vanguarda” querem fazer da arte um incentivo à transformação radical da cultura e do 
costume social: a arte de vanguarda propõe antecipar, com a transformação das próprias estruturas, a 
transformação da sociedade. Propõe adequar a sensibilidade da sociedade ao ritmo do trabalho 
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industrial, ensinando-lhe a discernir o lado estético ou criativo da dita “civilização maquinista” 
(ARGAN, 1988, p.29). 

 

Os movimentos de vanguarda vão, assim, surgir e se suceder em conformidade com a 

“lei típica da produção industrial” que faz com que “sua essência seja a contínua revolução 

técnica” (TAFURI, 1985, p.59). A associação da arte à sociedade passou a ocorrer tendo em 

vista o sistema de produção da indústria, tendo sido os procedimentos da concepção formal do 

“objeto artístico” coordenados com os da projeção industrial. Dessa maneira, os 

procedimentos do ciclo industrial, tais como economia, planificação e montagem, foram 

inseridos na produção artística, de modo que não apenas as leis da produção passassem a fazer 

parte de “um novo universo de convenções, apresentadas explicitamente como naturais” 

(TAFURI, 1985, p.62), mas também que a própria forma do objeto artístico assumisse a 

função de “tornar autêntico e natural o universo não natural da precisão tecnológica” 

(TAFURI, 1985, p.86).   

No caso da vanguarda arquitetônica, tida como a mais adequada para tornar concreto o 

nivelamento das classes sociais, a produção de objetos de uso inteiramente funcionais contou 

com a transformação dos artistas e arquitetos em técnicos projetistas que, utilizando a 

tecnologia e os procedimentos industriais, inauguraram novas qualidades estéticas a eles 

vinculadas. Como o objetivo era empreender um projeto totalizador, baseado não apenas 

numa realidade construtiva mas, sobretudo, num novo conceito de vida, a nova realidade 

deveria então se configurar através da convivência dos indivíduos com os novos objetos 

produzidos industrialmente. A difusão desses objetos, em massa, fez com que os 

empreendimentos dos arquitetos modernos se convertessem em importantes instrumentos para 

a homogeneização do gosto dos indivíduos, tornando-se fundamentais como princípios 

“civilizadores” e auxiliando na “educação” dos consumidores. A própria forma de percepção 

do objeto artístico passou por grandes alterações a partir da divulgação da nova estética 

funcionalista, devendo neles ser identificada a adequação entre a função utilitária e a sua 
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forma mais adequada. Como observou Argan, “o objeto estético já não é um objeto de luxo, 

mas sim, pela sua pura funcionalidade, o objeto mais econômico: como tal é representativo de 

uma sociedade que reconhece como primária e hegemônica a função econômica” (ARGAN, 

1988, p.30). 

Nesse contexto, um recurso que se mostrou imprescindível na legitimação da 

“ideologia moderna”, junto à população, foi o da publicidade. Diante das novidades surgidas 

em meio à produção industrial, tornou-se necessário que esses produtos fossem 

eficientemente comunicados aos consumidores, no sentido de incentivá-los a adquiri- los, 

como forma de se adequarem às novas possib ilidades modernas recém-inauguradas. Além 

disso, fazia-se necessário que os novos padrões estéticos fossem aceitos pelos indivíduos, uma 

vez que as obras modernas, surgidas como uma reação ao padrão de gosto estabelecido, 

haviam sido consideradas, num primeiro momento, feias, dissonantes e até mesmo ofensivas 

para o público em geral.  

No que diz respeito à arquitetura moderna, Beatriz Colomina apresenta, no livro 

Privacy and Publicity: modern architecture as mass media (1996), alguns elementos que 

confirmam a sua vinculação com a publicidade moderna, já nas primeiras décadas do século 

XX. Analisando sobretudo as práticas utilizadas por Le Corbusier para a veiculação dos seus 

projetos, a autora aponta as estratégias das quais o arquiteto se valeu para criar toda uma 

condição ideológica favorável à aceitação da arquitetura moderna. 

Segundo Colomina, Le Corbusier se incumbia de apresentar em sua revista L’Esprit 

nouveu, publicada entre os anos de 1920 e 1925, não somente os projetos de sua autoria, mas 

também catálogos industriais e folhetos publicitários de fábricas compostos por inúmeras 

fotografias de seus produtos, que incluíam desde automóveis Voisin, Peugeot e Citroën, 

passando por aviões Farmam e Caproni, relógios Ômega, móveis de escritório Or’mo, até 
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chegar nas bolsas esportes e embalagens de cigarro Hermes, além de outros produtos. 

(COLOMINA, 1996, p.148).  

Apropriando-se das técnicas da propaganda moderna, que utilizavam o impacto visual 

das imagens – geralmente associadas a um nome ou a uma marca, já prenunciando a 

estratégia do branding corporativo que será um dos suportes principais da indústria cultural – 

como forma de alcançar os efeitos desejados, Le Corbusier compôs não apenas os exemplares 

da sua revista, mas também muitos dos seus livros, onde utilizou o recurso de intercalação 

entre seus textos e as imagens dos produtos industriais selecionados (COLOMINA, 1996, 

p.158). Nesse contexto, Colomina observa que, ao inserir imagens de aviões nos seus textos 

sobre arquitetura, o objetivo do arquiteto não estava relacionado à venda de aviões, mas 

simplesmente, à inserção da arquitetura “dentro das condições contemporâneas de produção” 

(COLOMINA, 1996, p.159, tradução nossa). 

 
O interesse de Le Corbusier nas condições contemporâneas de produção é necessariamente um interesse 
nos mecanismo que sustentaram aquela produção: anúncios, meios de comunicação de massa e 
publicidade. As imagens de aviões que ele estava usando efetivamente eram muito mais parte da 
imaginação popular. Jornais ilustrados, por exemplo, mudaram de uma exibição fetichista da imagem de 
aviões na guerra para imagens do novo avião de passageiros, de modo que, por volta de 1919, essas 
imagens aparecem lado a lado. Le Corbusier estava empregando técnicas modernas de publicidade: por 
um lado, ele arrebatou a atenção visual dos leitores através da imagem espetacular para direcioná-los  ao 
conceito que ele estava promovendo, a produção em massas de casas. Por outro lado, inscrito 
subliminarmente dentro das imagens que ele escolhe está a domesticação da tecnologia militar 
(COLOMINA, 1996, p.160, tradução nossa). 
 

Uma vez relacionada a arquitetura moderna com o processo produtivo industrial, bem 

como com o circuito comercial em que se inseriam as novas mercadorias, o ambiente já 

estava sendo cuidadosamente preparado, inclusive no que diz respeito à percepção do público, 

para o lançamento da “máquina-de-morar” moderna, produto inédito e revolucionário que 

seria ainda mais decisivo no disciplinamento e controle da população. Nesse contexto, 

Colomina salienta que o próprio conceito – ou slogan – da “Era da Máquina”, tido na época 

como um conceito simbólico, foi largamente induzido pela indústria da propaganda moderna  

(COLOMINA, 1996, p.156). Inserida no universo dos avançados recursos tecnológicos e do 
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apurado design industrial moderno, através das publicações da L’Esprit nouveu, a arquitetura 

moderna e, sobretudo aquela produzida por Le Corbusier, podia não somente atrair o interesse 

e o financiamento de grandes investidores do setor industrial – como foi o caso de Gabriel 

Voisin –, mas também, conquistar a confiabilidade do público consumidor dos produtos 

apresentados na revista (COLOMINA, 1996, p.159). Desse modo, Le Corbusier induzia o 

público a interpretar os projetos e edifícios concebidos pela arquitetura moderna como 

exemplares legítimos da chamada “civilização maquinista”, devendo serem aceitos e 

consumidos como mais uma mercadoria disponibilizada para a grande massa que compunha a 

sociedade industrial moderna. 

Levando-se em conta que os interesses do público, do ponto de vista social, 

distanciaram-se cada vez mais das exigências do desenvolvimento econômico e tecnológico – 

atestando a falsa identidade do universal e do particular, apontada por Adorno e Horkheimer 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1997, p.114), a arquitetura moderna acabou tendo que optar por 

se vincular a um ou a outro empreendimento, de modo que os seus ideais de pureza e 

autenticidade acabaram sendo subvertidos pela ideologia do consumo, resultando no 

abandono da utopia social em prol das “irracionalidades” comprometidas com o lucro. A 

absorção das vanguardas pelo modo de produção capitalista fez com que, sobretudo a partir da 

década de 1930, a produção arquitetônica perdesse todo o seu caráter de radicalidade e o 

potencial revolucionário e transformador da sociedade, convertendo-se em produtora de 

formas vazias e confirmando, desse modo, as observações de Adorno e Horkheimer para 

quem “a obrigação de se inserir incessantemente, sob a mais drástica das ameaças, na vida dos 

negócios como um especia lista estético impôs um freio definitivo ao artista” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1997, p.125), no caso aqui, ao arquiteto. Adorno e Horkheimer observam 

ainda que esse fato não ficou restrito aos países capitalistas, mas “até mesmo as manifestações 

estéticas de tendências opostas” passaram a entoar “o mesmo louvor do ritmo do aço” de 
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modo que “os decorativos prédios administrativos e os centros de exposição industriais mal se 

distinguem nos países autoritários e nos demais países” (ADORNO; HORKHEIMER, 1997, 

p.113). 

 

3.2 -  Cotidiano administrado  

 
Um funcionalismo que, sem critério, aceita uma definição imposta 
quanto às funções básicas e a prioridade nelas implícitas, não pode 
se entendido de outra maneira senão como sancionador de acúmulo 
de capital e da destruição imposta à cidade pela planificação viária e 
pelos interesses meramente administrativos. 

                                                               Arquitetura, arte e produção industrial  
                                                        Albrecht Wellmer 
 

                                     

Várias foram as razões que fizeram da grande cidade um ambiente propício para o 

pleno desenvolvimento do capitalismo, com suas conseqüentes desigualdades e opressões. 

Não somente em virtude da alta densidade populacional, que garantia tanto a mão-de-obra 

para a produção quanto o mercado consumidor, mas também do ponto de vista da organização 

espacial que contou com mecanismos que facilitaram a circulação de mercadoria e a 

produção. Além disso, tendo se tornado um espaço bastante controlador, a cidade contribuiu 

para a perda da autonomia dos indivíduos, insuflando- lhes um comportamento adaptado. 

Nessa perspectiva, Lefebvre observa que 

 
a grande cidade, monstruosa, tentacular, é sempre política. Ela constitui o meio mais favorável à 
constituição de um poder autoritário. Nesse meio reinam a organização e a superorganização. A grande 
cidade consagra a desigualdade. Entre a ordem dificilmente suportável e o caos sempre ameaçador, o 
poder – qualquer que seja – o poder de Es tado sempre escolherá a ordem. A grande cidade só tem um 
problema: o número. No seu âmbito necessariamente se estabelece uma sociedade de massas, o que 
implica a coesão sobre essas massas, portanto, a violência e a repressão permanentes (LEFEBVRE, 
1999. p.89). 
 

Como apontou Argan, o ambiente material da existência social, configurado pelo 

conjunto de coisas produzidas pela indústria e organizado a partir da sua logicidade, constitui 

um “ambiente negativo, alienante, causador de neuroses individuais e coletivas”, em virtude 
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de não ser determinado pela própria sociedade, mas por uma “produção manobrada, visando o 

lucro” (ARGAN, 1988, p.30). Este será o ambiente das grandes cidades: lugar da 

homogeneização, da exclusão do diverso e da perda das particularidades, ou seja, lugar da 

ocorrência daquilo que Adorno e Horkheimer denominaram reificação (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1997, p.150).  

Ao serem inseridos na imensidão da grande cidade, os indivíduos vivenciaram o seu 

“desaparecimento no fluxo da multidão abstrata e anônima” que, somado à ruptura com os 

valores, com os modos de ser, perceber e se relacionar ligados à tradição, fizeram-nos sofrer 

uma experiência de estranhamento do mundo e de desamparo (MATOS, 1995, p.74). Nessa 

perspectiva, é possível apontar a a-historicidade e o desenraizamento, característicos da 

sociedade moderna, como um dos fatores imprescindíveis para a instauração de uma nova 

ordem, para a imposição da nova racionalidade baseada no procedimento científico e 

industrial, visto que, como observou Benjamin, “o esquecimento do indivíduo, sua integração 

na vida da grande metrópole é a amnésia social: o passado é arquivado no sentido da perda 

simultaneamente da memória e do pensamento crítico.” (BENJAMIN apud MATOS, 1995, 

p.74). A importância de se eliminar todo resíduo de valor, liberando os obstáculos dos 

“preconceitos tradicionais” para se construir uma “mitologia do humano”, foi apontada por 

Tafuri, para quem a funcionalidade prescrita pela sociedade moderna serviu apenas para 

desaparecer com resistênc ias incômodas, consistindo na anulação do indivíduo em prol de um 

sujeito coletivo, totalmente inserido na ideologia do trabalho e transformado em “sujeito do 

desenvolvimento” (TAFURI, 1985, p.55). A frase atribuída a Henry Ford, para quem “history 

is bunk” (ADORNO, 1998, p.98), ilustra bem a prevalência dos métodos industriais de 

produção sobre a perspectiva histórica, dentro da nova sociedade moderna. 

Como já foi mencionado, a arquitetura foi fundamental nesse processo. Diante das 

exigências colocadas pelo capital industrial que prescrevia a “necessidade de um controle 
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programado das novas forças libertadas pelo universo tecnológico” (TAFURI, 1985, p.66), a 

arquitetura, graças à sua característica de ser uma atividade cultural, mas que se realiza no 

mundo material, se mostrou a mais competente das vanguardas para dar forma concreta a tais 

solicitações. Convertendo-se num instrumento eficaz para realizar a reestruturação da 

produção, da distribuição e do consumo dentro da nova cidade capitalista, a planificação, já 

adotada como procedimento válido e indispensável da produção arquitetônica, foi também 

transposta para as novas propostas urbanas. Os arquitetos envolvidos nesses planejamentos 

deixaram de ser idealizadores de objetos arquitetônicos e transformaram-se nos organizadores 

do ciclo da produção em geral. 

Os resultados da pesquisa moderna passaram por uma espécie de filtro ao serem 

trazidas para a prática, de modo que o sistema vigente aceitou somente aquilo que poderia ser 

compatível com os seus interesses. O próprio conceito de “funcionalismo” foi subvertido 

quando aplicado à realidade concreta. Como apontou Habermas, o que antes se denominava 

“funcional” como sendo o meio apropriado a um fim, passou a ser “funcional do ponto de 

vista sistêmico para a economia e a administração” resultando em espaços “nada funcionais 

do ponto de vista do mundo da vida tanto dos habitantes quanto da vizinhança” 

(HABERMAS, 1994, p.125). Essa seria uma das explicações para o fato de que, embora a 

intenção inicial da arquitetura moderna tenha sido a socialização e a satisfação de todos os 

indivíduos, ela tenha resultado em cidades segregadoras, “cuja gestão política consiste no 

próprio uso da cidade como instrumento de controle e coerção, em favor dos grupos 

dominantes” (BENEVOLO, 1984, p.24).  

A subversão das ideologias utópicas da arquitetura moderna em “ideologia do plano”, 

com favorecimento do capital industrial, foi analisada por Tafuri, que apontou o Plan Voisin, 

que Le Corbusier elaborou para o centro de Paris, como sendo um dos exemplos significativos 

dessa transformação. Para o Plain Voisin, Le Corbusier buscou patrocínio junto a vários 
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empresários, tendo utilizado como argumento para convencê- los, a proposta de demolição de 

grande parte de Paris que abriria a possibilidade de obtenção de grandes lucros, no projeto de 

reconstrução (TAFURI, 1985, p.68). O arquiteto tinha em mente a grande valorização das 

áreas centrais das grandes cidades e, desse modo, sua proposta favorecia a continuidade da 

especulação imobiliária que, num primeiro momento, a arquitetura moderna pretendeu 

combater.  

As novas cidades configuradas de acordo com uma lei geral, com uma organização 

global, constituída segundo a racionalidade industrial, deveriam formar um todo ordenado, 

uma unidade coerente, com funções bem definidas, assumindo a estrutura de uma grande 

máquina industrial. A cidade moderna, concebida segundo os parâmetros da eficiência, 

ocasionou, assim, a funcionalização da própria existência humana que passou a ser 

constrangida a se adequar à nova dinâmica da cidade, organizada de “forma lógica, unívoca, 

matemática” (TAFURI, 1985, p.72). Adorno e Horkheimer apontaram a submissão das 

heterogeneidades ao princípio de igualdade como pertencente ao próprio pensamento de 

identidade prescrito pelo esclarecimento à sociedade ocidental (ADORNO; HORKHEIMER, 

1997, p.24). Graças a isso, a diversidade, tida como irracional, feia e desorganizada, tendeu a 

ser excluída do cenário urbano, sendo apagados todos os matizes em nome de um raciocínio 

totalizador e da ordem, que na concepção dos planejadores, seria a melhor maneira de se 

garantir o progresso.  

Como observou Lefebvre, no momento em que o urbano passou a reproduzir o 

procedimento industrial, o espaço urbano tornou-se fragmentado, segundo hierarquias, 

funções desiguais e privilégios, assim como a divisão social do trabalho (LEFEBVRE, 1999, 

p.63), refletindo na constituição de toda a esfera social que passou a se estabelecer de modo a 

compelir a vida cotidiana a se submeter “às exigências das empresas”, sendo tratada 

“conforme a racionalidade empresarial” (LEFEBVRE, 1999, p.37-38). Porém, o autor chama 
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a atenção para o fato de que a produção do espaço em si, de modo algum constitui um evento 

novo, visto que espaços particulares sempre foram produzidos, aqui e ali, pelos grupos 

dominantes, mas o que se apresenta como algo inédito nesse contexto é a “produção global e 

total do espaço social” que se estabelece em função da “reorganização completa da produção 

subordinada aos centros de informação e decisão” (LEFEBVRE, 1999, p.143). Uma das 

contribuições do urbanismo nesse processo relaciona-se ao fato de ele encobrir a operação e 

ocultar, “sob uma aparência positiva, humanista, tecnológica, a estratégia capitalista: o 

domínio do espaço, a luta contra a queda do lucro tendencial, etc.” (LEFEBVRE, 1999, 

p.143). Lefebvre observa ainda que a eficácia desses mecanismos teria sido tão grande, tendo 

sido introjetados nos indivíduos de forma tão competente, que não apenas ofuscaram a 

percepção desse processo, mas, sobretudo, dificultaram a concepção de uma “realidade” 

diferente. O fato de a própria percepção das pessoas, com seu olhar fragmentado, típico do 

especialista, ter sido moldada pela racionalidade industrial, favoreceu a afirmação dessas 

estratégias, apresentadas como lógicas, naturais e necessárias (LEFEBVRE, 1999, p.145).  

Tendo consistido numa aplicação da logicidade industrial, os métodos utilizados pelas 

práticas do urbanismo, tais como a planificação e a programação, tenderam a substituir a 

práxis urbana, “por suas representações do espaço, da vida social, dos grupos e de suas 

relações” (LEFEBVRE, 1999, p.141), fazendo com que “todo traço de espontaneidade do 

público” passasse a ser “dirigido e absorvido”, numa espécie de “domesticação da 

naturalidade” (ADORNO; HORKHEIMER, 1997, p.115). Exercendo-se um forte controle 

sobre a ocupação do espaço, através de zoneamentos rígidos que prescreviam funções 

específicas para áreas determinadas, não apenas se inviabilizou uma apropriação espontânea 

desses espaços, mas também se obteve a fragmentação e a hierarquização dos mesmos, 

estabelecendo-se a segregação social, em detrimento de uma utilização democrática.  
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Uma vez direcionados para os interesses econômicos e políticos, a rígida estipulação 

de usos e tipologias para cada área da cidade restringiu, na maioria das vezes, a presença de 

grupos sociais tidos como inconvenientes, bem como de atividades indesejáveis, permitindo, 

de um lado, o surgimento de áreas muito valorizadas e de bairros privilegiados, e, de outro, a 

proliferação de periferias. Além disso, a própria transformação das ruas, antes locais de 

encontro, de mistura e de manifestação da vida social urbana em simples objetos de circulação 

e estacionamento, evidencia as inevitáveis perdas no que tange a regulamentação do vivido 

pelo planejamento urbano.  A despolitização do espaço da rua – e da cidade como um todo – 

fez com que ela passasse a contar com uma apropriação programada, que inclui o carnaval, 

desfiles, bailes, etc., e com uma mobilidade também prevista, limitando o seu funcionamento, 

ora ao envio dos moradores para os centros, “como produtores e consumidores em busca de 

trabalho e diversão”, ora para suas “células habitacionais cristalizadas em complexos densos e 

bem organizados” (ADORNO; HORKHEIMER, 1997, p.113). A perda dos aspectos 

espontâneos, simbólicos e coletivos das cidades foi comentada por Olgária Matos: 

 
A vida de outrora se constituía de uma seqüência de acidente, cantos e recantos, de espaços 
indeterminados (...) A cidade tinha um passado, uma história descentralizada, uma soma de experiências 
próprias, de práticas cotidianas. O bairro tinha ele próprio seus microlugares, suas aventuras, sua 
identidade (...) Festas religiosas, fanfarras, desfiles, procissões, bailes, quermesse, faziam da cidade um 
espaço coletivo apropriável, o bem de uma comunidade diversa. É difícil hoje encontrar festas que não 
sejam a mise-em-scene da mercadoria. (MATOS, 1995, p.80). 
 

Embora a mobilidade programada contribuísse, de fato, para impedir a instauração do 

caos, como apontou Lefebvre, ela também “impedia a comunicação e o encontro, instaurando 

o tédio e a neurose” (LEFEBVRE, 1999, p.94). As ruas e o ambiente urbano tornaram-se, 

assim,  locais onde os indivíduos se atropelam e se chocam uns com os outros, apenas 

cruzando olhares fugidios com os que passam pelo seu trajeto, num ritmo acelerado e análogo  

ao das ferrovias e auto-estradas. As relações que se estabeleceram no contexto das novas 

cidades passaram a se caracterizar pela impessoalidade, pela desatenção e pela “frieza 
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burguesa”, denunciada por Adorno  e Horkheimer (ADORNO; HORKHEIMER, 1997, p.99). 

Nessa perspectiva, Lefebvre comenta: 

 
Uma vez que a regra é o desenraizamento generalizado e as separações, um mal-estar geral acompanha 
a satisfação vinda da ideologia do consumo, do predomínio do racional. Tudo torna-se calculável, 
previsível, quantificável e determinável. Tudo deve integrar-se à ordem (aparentemente fictícia) 
fortalecida pelas coações  (LEFEBVRE, 1999, p.44).  
 

A perda do valor de uso, de apropriação da rua, em favor do valor de troca, também 

pode ser destacada como um dos fatores que contribuíram para a instauração de um 

comportamento adaptado nos moradores das grandes cidades, onde a lógica da mercadoria, da 

contemplação passiva passou a se impor, numa espécie de “colonização do espaço urbano” 

(LEFEBVRE, 1999, p.31). Nas inúmeras vitrines que perfilam ao longo do seu percurso, a 

imagem, a publicidade e o espetáculo dos objetos ganharam prioridade nesses espaços. Com a 

utilização desses instrumentos de controle, nem sempre evidentes, mas que fazem jus à 

prerrogativa de que “tudo serve para legitimar, para entronizar uma ordem geral, que 

corresponde à lógica da mercadoria” (LEFEBVRE, 1999, p.31), a apropriação do mundo 

sensível, pelos indivíduos, se viu inevitavelmente limitada. As observações de Adorno acerca 

da redução da experiência dos indivíduos no contexto da sociedade industrial confirmam as 

suas conseqüências: o aumento cada vez maior tanto da reificação quanto da dificuldade de 

rompimento com esse estado de coisas. 

 
Homens não-livres, convencionais, agressivos e reacionários tendem a recusar a auto-reflexão em todas 
as formas (...) a atitude em questão é da intolerance of ambiguity, intolerância contra o ambivalente, o 
que não pode subsumir-se de modo impecável; finalmente, intolerância ao que é aberto, o que não é 
previamente decidido por uma instância, contra a própria experiência  (ADORNO, s.d., p.136). 

 

Mesmo que ao longo das décadas tenha ficado explícito o insucesso desses 

planejamentos, fato que pode ser comprovado por um olhar mais atento sobre a maioria das 

grandes cidades do mundo, a tendência continuou sendo a fragmentação do urbano e o 

aumento crescente do controle e das coerções sobre a realidade social, visto que uma das 
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heranças deixadas pela ciência positivista foi a certeza de que quanto mais se fragmenta 

alguma coisa, maior se torna o poder de manipulação sobre ela. A inadequação entre a teoria 

formalizada pelos planos e a prática concreta resultou em cidades caóticas, congestionadas, 

bem como no alastramento de favelas e periferias desassistidas das condições adequadas para 

se viver, evidenciando que os planejamentos não conseguiram contemplar a maior parte das 

populações das grandes cidades, tendo auxiliado apenas aqueles indivíduos privilegiados. 

Sobre a falta de êxito dos planejamentos urbanos, Adorno fez o seguinte comentário : 

 
Não é preciso explicar que o planejamento permanecerá insuficiente enquanto for dirigido a fins 
particulares ao invés de fins sociais comuns. Os preceitos práticos imediatos do planejamento urbano de 
modo algum coincidem com os preceitos de um planejamento urbano verdadeiramente racional, livre 
das irracionalidades sociais: falta-lhes o sujeito social coletivo que o planejamento deveria visar. Essa é 
uma das razões pelas quais o urbanismo ameaça, ou degenerar em algo caótico, ou então obstruir as 
conquistas arquitetônicas individuais. (ADORNO, 1967, p.19).    
 

Uma vez que a realidade urbana foi submetida a uma divisão em competências 

distintas, adequada à visão de cada especialista envolvido no processo de planejamento e, 

tendo em vista que o poder de decisão não se encontra nas mãos dos planejadores, resta a eles, 

com base em “descrições parciais e enunciados analíticos” (LEFEBVRE, 1999, p.169), que 

não contemplam verdadeiramente a realidade social, reafirmar a funcionalização do espaço, a 

fragmentação burocrática e a organização do espaço repressivo. Nessa perspectiva, sendo 

reduzidos os impulsos funcionalistas a um funcionalismo mecanicista ou, nas palavras de 

Wellmer, a um “funcionalismo vulgar”, que consistiu na “coisificação da dinâmica própria do 

desenvolvimento tecnológico” (WELLMER, s.d., p.12), as intervenções no espaço urbano 

passaram a “servir, sem resistência a um processo de modernização, que antes de tudo, 

obedece aos interesses imperativos do aumento do capital e da planificação burocrática” 

(WELLMER, s.d., p.13). Tendo que se esgueirar entre os interesses particulares e os 

interesses políticos – cada vez mais imbricados entre si –, o urbanismo tende a ser, também na 

fase do liberalismo avançado, um “veículo de uma racionalidade limitada e tendenciosa”, que 
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encerra uma estratégia de classe, transformando-se numa “superestrutura da sociedade 

burocrática do consumo dirigido” (LEFEBVRE, 1999, p.150). 

 

3.3 -  Fetichismo da satisfação  

 
Mas não conseguimos nos livrar da suspeita de que mesmo o luxo 
fora do normal e que se anunciando ruidosamente como tal, está 
misturado algo de arbitrário, de artificial. Ele serve para permitir a 
quem pode pagar provar a si mesmo e aos outros seu status, muito 
mais do que para satisfazer suas necessidades, de todo modo, cada 
vez menos diferenciadas. 

                                                       Minima Moralia 
                                             Theodor Adorno 

 
 

A partir da transformação da arquitetura moderna em Estilo Internacional, ocorrida 

sobretudo a partir da exposição intitulada “Modern Architecture”, realizada em 1932, no 

MOMA de Nova York, ocorreu uma redução do movimento moderno a um sistema de 

preceitos formais, de modo que a sua arquitetura passou a ser conhecida de maneira 

desintegrada, ou seja, destituída de suas características sociais e políticas, sendo ressaltados 

quase que exclusivamente os seus aspectos técnicos e formais – ossatura estrutural, 

simplicidade volumétrica, regularidade das formas, flexibilidade, ausência de ornamentação – 

e, mesmo assim, concebidos de maneira superficial e esvaziados de conteúdos artísticos e 

espirituais. Se a arquitetura moderna já apresentava uma tendência a favorecer o capital 

industrial e a instaurar a homogeneização, a partir da sua conversão em estilo1, ela passou a 

apresentar todas as premissas necessárias para se inserir dentro dos procedimentos da 

indústria cultural e tornar-se uma de suas vertentes. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial tornou-se evidente e incontestáve l a própria 

ambigüidade do progresso, tendo se refletido diretamente na cultura, na confiança no futuro e 
                                                 
1 O conceito de estilo aqui empregado diz respeito àquele realizado pela Indústria Cultural, conforme prescrições 
de Adorno e Horkheimer, ou seja, ao seu aspecto coercitivo, de submissão a uma linguagem pré-estabelecida, 
onde se vê excluída a liberdade artística. Diferente, porém, da idéia de estilo da arte burguesa tradicional, onde a 
“realização do estilo coincidia com a sua supressão, uma vez que a criação da obra implicava essencialmente a 
liberdade artística de transgredir a linguagem estabelecida” (DUARTE, 2002a, p.103). 
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na crença quanto à possibilidade de se instituir valores morais e estéticos vinculados ao 

progresso, inclusive por parte dos arquitetos que ainda tinham algum vínculo com as antigas 

utopias. Juntamente com isso, ocorreu um grande avanço tecnológico que se desenvolveu de 

modo cada vez mais imbricado com os poderes econômico e político. Como apontou Argan, 

já não era mais possível, a partir daí, observar nenhuma relação entre a pesquisa estética e o 

sistema de produção, visto que, com a difusão do consumo de massas numa escala mundial, 

passaram a prevalecer as análises de custo-benefício, determinando a produção e fazendo com 

que “a qualidade estética do produto não tivesse outro objetivo senão o de incrementar o 

consumo e apressar a substituição dos tipos” (ARGAN, 1988, p.70).  

Segundo Adorno, “onde a tecnologia estética, como não raro aconteceu nos modernos 

movimentos após a Segunda Guerra, visa a cientifização da arte enquanto tal, em vez de 

inovações técnicas, a arte extravia-se” (ADORNO, s.d., p.74), o que de fato pode ser 

comprovado ao se analisar os rumos tomados pela arquitetura. Ao integrar-se quase que 

completamente ao modo de produção capitalista, sua reprodução em escala mundial reduziu-a 

a um simples jogo de formas e volumes geométricos impessoais, que se aproximavam “da 

beleza estéril de um formalismo decorativo”, tornando-se “kitsch luminoso” ou uma “morte 

polida” (WELLMER, s.d., p.21). O risco de degeneração dos preceitos da arquitetura 

moderna em simples efeito foi apontado por Adorno, segundo o qual, “aquilo que na 

linguagem dada de um certo meio material ainda aparece como necessário, torna-se supérfluo, 

de fato ornamental no mau sentido, assim que deixa de legitimar-se naquela linguagem”, de 

modo que “o que ontem era funcional pode tornar-se o oposto” (ADORNO, 1967, p.3). Num 

outro momento, porém, o filósofo teria sido levado a concluir que tal reversão já havia se 

concretizado, de modo que “as medidas tomadas contra o kitsch tornaram-se elas mesmas 

kitsch, produtos ornamentais” (ADORNO, 1992, p.193).  



 117 

Inserida na sociedade de consumo, a estética funcionalista e racional da arquitetura 

moderna acabou se convertendo numa espécie de modismo estabelecido, principalmente, a 

partir do fetichismo da técnica, que consistiu na repetição das estruturas de aço, das paredes de 

vidro, dos prédios de escritórios e dos centros comerciais. O vínculo do grande capital com a 

arquitetura praticada podia ser então constatado na monumentalidade dos seus arranha-céus 

que celebravam a hegemonia da burocracia empresarial e da produção em massa, conforme 

observaram Adorno e Horkheimer: 

 
Os edifícios monumentais e luminosos que elevam por toda parte são os sinais exteriores do engenhoso 
planejamento das corporações internacionais, para o qual já se precipitava a livre iniciativa dos 
empresários, cujos monumentos são os sombrios prédios residenciais e comerciais de nossas 
desoladoras cidades (ADORNO; HORKHEIMER, 1997, p.113). 
 

Em contraposição ao modismo em que se converteu a própria arquitetura moderna, 

Adorno ressaltou que o verdadeiro impulso funcionalista deveria consistir num tratamento 

diferenciado do material, na concepção arquitetônica.2 O filósofo observou que “toda 

atividade autêntica, artística em sentido lato, requer um conhecimento preciso dos materiais e 

dos procedimentos disponíveis no seu estágio mais avançado” (ADORNO, 1967, p.12), sendo 

que “as formas e os materiais não são aqueles dados da natureza pelos quais o artista 

irrefletido facilmente os toma. Neles armazenou-se história e, através dela, também espírito”. 

(ADORNO, 1967, p.14). Para conseguir realizar uma obra significativa, o artista – cuja 

liberdade criativa se vê limitada em função das possibilidades do material – deve conseguir 

despertar o que está acumulado no material, deve se confrontar com os problemas por vezes 

                                                 
2 Ao analisar o conceito de material, empregado por Adorno, e ao inserí-lo no contexto específico da arquitetura, 
Silke Kapp distinguiu o que seria material, da noção de “material de construção”, ou ainda, da simples matéria-
prima. Enquanto a esses últimos estariam relacionadas apenas características físicas e químicas, aos materiais se 
somariam depósitos “de historicidade, de pensamentos ou de imaginação humanas. Noutras palavras, aos 
materiais se acrescentaria “uma história que inclui formas, técnicas e procedimentos”, além dos “significados 
comumente associados a tais formas, técnicas e procedimentos.” Ainda segundo a autora: “(...) o material é tudo 
aquilo com que o arquiteto se defronta ou tudo de que dispõe intra-arquitetonicamente para a criação de um novo 
objeto. (...) uma obra na qual certos elementos conhecidos são engendrados de um modo novo deixa marcas no 
material, porque qualquer outra obra depois dela terá por ponto de partida um universo de formas e articulações 
diferentes do de obras anteriores. (...) A obra abre certas possibilidades e, ao mesmo tempo, torna outras 
possibilidades obsoletas. Portanto, as invenções individuais não apenas somam no material, mas alteram-no 
dialeticamente” (KAPP, 2000, p.1-3).   



 118 

nele instaurados e impulsioná-los para frente. A qualidade de uma obra arquitetônica 

dependeria, assim, de como ela realiza a articulação entre finalidade, formas e materiais. 

Noutras palavras, tendo em vista que esses momentos são inseparáveis uns dos outros e que 

mantêm uma relação de interdependência, a arquitetura deve dar uma resposta à questão: 

como é que “determinada função pode tornar-se espaço, em que formas e que materiais?” 

(ADORNO, 1967, p.14). Diante disso, ao contrário de simplesmente se repetir procedimentos, 

formas e padrões convencionais, a arquitetura deveria realizar a “penetração recíproca de 

materiais, forma e função uns nos outros, de tal modo que nenhum desses momentos viesse a 

ser o absolutamente principal” (WELLMER, s.d., p.14).  

Muito diferente disso, a partir do momento em que passou a se sobressair, com força 

total, um ramo de investimento que já estava presente na sociedade, mas que veio a se tornar 

bastante estratégico no que diz respeito à formação de capital, utilizando-se da especulação e 

da construção imobiliária, a arquitetura tornou-se ainda mais vulnerável aos interesses 

financeiros, tendo sido a sua padronização e reprodução ainda mais aceleradas. O setor 

imobiliário, representado sobretudo por empresas privadas, pode ser destacado por ter 

inserido a arquitetura e o urbanismo, de maneira quase que irreversível, dentro da indústria 

cultural, colocando-os, ao mesmo tempo, como um dos promotores dessa indústria e também 

como seus produtos. Como promotores – tema que será discutido nos próximos itens –, eles 

ajudam a configurar o ambiente material adequado à proliferação da indústria cultural, 

servindo, comumente, de seu suporte; enquanto produtos, eles se inserem na sua rede de 

consumo, que os transforma em meras mercadorias, promovendo o fetichismo tanto do espaço 

urbano quanto do objeto arquitetônico em si.  

Como uma das práticas utilizadas pela Indústria Cultural consiste na fabricação de 

produtos que, mesmo quando apresentam o rótulo de especificidade, pouco se distinguem uns 

dos outros e tendo em vista que a modelização permite a essa indústria alcançar uma maior 
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lucratividade, a padronização passou a ser o lema a ser seguido na produção construtiva, 

numa proporção inimaginada pelos arquitetos modernos. No que diz respeito às habitações3, a 

difusão de edifícios de apartamentos em grande escala – mediados ou não pelos governos –, 

com seus custos reduzidos e rapidez construtiva, mostrou ser um ótimo negócio para o 

mercado imobiliário, seja através dos conjuntos habitacionais destinados às classes de baixa 

renda, seja através dos condomínios verticais voltados aos consumidores mais abastados. 

Concebidos a partir da ossatura estrutural corbusiana, esses edifícios comumente apresentam 

uma grande repetição em termos de organização espacial – que estipula “funções” específicas 

para determinados lugares da casa –, além de volumetrias concebidas segundo a premissa “a 

forma segue a função” e fachadas pouco diferenciadas. Nessa perspectiva, mesmo quando 

esses empreendimentos permitem aos moradores algum grau de flexibilização, eles nem assim 

resultam, de fato, em alternativas diferenciadas ou significativas, em virtude das 

possibilidades serem, em geral, bastante limitadas, tendo sido previstas pelos próprios 

planejadores. Isso confirmaria, portanto, a tese de Adorno e Horkheimer que identificam nos 

acasos produzidos pela indústria cultural a coincidência com os próprios planejamentos. 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1997, p.119). 

Alimentando estrategicamente o “sonho da casa própria” e divulgando um padrão de 

conforto “universal”, a indústria do planejamento imobiliário, juntamente com as indústrias de 

móveis, utensílios e artigos de decoração, conseguiu homogeneizar os comportamentos e 

também as necessidades dos habitantes, tornando-as cada vez mais semelhantes, como 

observou Silke Kapp ao se referir aos inúmeros apartamentos que se repetem nas áreas 

urbanas: 

 

                                                 
3 Não serão discutidas aqui as habitações cuja produção não é determinada pelo mercado, ou seja, aquelas que se 
destinam a um público ao qual o mercado em geral não atende e que são comumente produzidas pelos próprios 
moradores ou em regime de mutirão, muito embora muitas dessas moradias, quando financiadas pelos governos, 
também tendam a apresentar as mesmas características de padronização.   
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(...) se as paredes externas ruíssem, veríamos dezenas de sofás, mesas, camas e televisões, dispostos de 
modo idêntico. Cada passo que o habitante dá entre as suas quatro paredes é meticulosamente previsto 
pelo projetista. A individualidade parece apaziguar-se com a escolha da cor e do preço do sofá, mas não 
chega sequer a arranhar o roteiro predefinido a que esses espaços ditos confortáveis obrigam (KAPP, 
2002. p.196). 
 

A subversão do design em styling – influência americana que depois se estendeu aos 

demais países industrializados – assentava-se na idéia da construção de produtos formalmente 

apetecíveis, que deveriam estimular necessidades fictícias e os desejos inconscientes dos 

consumidores. Graças a isso, a tendência na sociedade passou a ser o consumo “em efígie” 

(ARGAN, 1998, p.70), de modo que a aparência das coisas tornou-se mais relevante do que as 

coisas propriamente ditas. No caso da arquitetura isso não foi muito diferente.  

A substituição do va lor de uso pelo valor de troca, característica da indústria cultural e 

que faz com que “ao invés de prazer, (...) o que se busca é conquistar prestígio” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1997, p.148), inseriu-se também na dinâmica do mercado imobiliário – 

braço estratégico da indústria cultural –, que passou a fabricar os seus produtos e divulgá- los 

ao público, como promessas de satisfação, para grupos diferenciados. As necessidades dos 

usuários, identificadas através de dados estatísticos – que todavia não contemplam as 

necessidades “reais” – são classificadas em níveis sócio-econômicos, de modo que seja 

possível lhes fornecer objetos arquitetônicos e urbanísticos adequados aos seus desejos e, 

obviamente, ao seu poder aquisitivo. Porém, não é raro notar a “sugestão” da modificação das 

próprias necessidades dos usuários, que devem se adequar às intenções do mercado, 

consumindo seus produtos e adaptando os seus modos de vida.    

Nesse contexto, embora a uniformização dos modos de vida seja uma das principais 

características das habitações, que encerraram os indivíduos em verdadeiros “alojamentos”, 

para utilizar um termo de Sprengler (ADORNO, 1998, p.46), uma “aura” de especificidade 

costuma a ser anexada a esses produtos de modo a lhes conferir uma pseudo-individualização. 

Do mesmo modo, porém, com que Adorno chamou a atenção para o fato de que apenas 



 121 

diferenças mínimas podem ser observadas entre um Cadilac e um Chevrolet (ADORNO, 

1992, p.104), no que diz respeito a essas construções, as diferenças se reduzem aos seus 

revestimentos – que variam de uma pintura barata até as pedras importadas, os ornamentos e 

materiais altamente tecnológicos –, a suas áreas de lazer e convívio coletivos – que podem 

apresentar piscinas, saunas, salões de festa, quadras e demais equipamentos de luxo – e aos 

equipamentos de segurança – que podem ser simples muros e gradis ou sistemas mais 

complexos.  

As observações de Adorno para quem “a promessa de felicidade no luxo pressupõe, 

por outro lado, o privilégio, a desigualdade econômica” (ADORNO, 1992, p.105) coincidem 

com a visão de Sérgio Ferro, que ressaltou a ilusão de pluralidade que comumente se associa 

ao uso de revestimentos diferenciados nos edifícios. Segundo o arquiteto, o revestimento 

“consumido aparentemente por delicadezas de aparência (...) como se fosse questão de gosto”, 

além de possuir uma variação superficial, “funciona como elemento de distinção social” 

(FERRO, 1982, p.36). Sob esse aspecto, o revestimento – assim como outros elementos que 

são acoplados às edificações – também se identifica com os “detalhes fungíveis”, que Adorno 

e Horkheimer apontaram como sendo característicos dos produtos da indústria cultural e que 

podem ser manipulados de acordo com interesses (ADORNO; HORKHEIMER, 1997, p.118). 

Vale ressaltar, porém, que a referência que é feita aqui à indústria cultural se dá menos em 

função da possibilidade de se alterar algum elemento da construção, visto que a concepção de 

obra fechada e intocada – tal como concebia Alberti, por exemplo – é bastante problemática 

na arquitetura e mais ainda nas habitações, mas se relaciona ao fato de essas modificações 

serem ocasionadas por motivações econômicas.    

Muito dos desejos dos consumidores em adquirir esses imóveis vinculam-se também 

às eficientes estratégias de marketing que se realizam em torno deles e que a eles vinculam 

um “ideal” de bem-viver, de conforto e comodidade. Valendo-se de inúmeros recursos para 
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personalizar suas construções, com o intuito de “humanizá- las” – tais como dotá-las de nomes 

próprios e bem escolhidos –, torna-se possível criar um tipo de vínculo afetivo entre elas e o 

público consumidor. Uma espécie de “publicidade espiritual” (KLEIN, 2003, p.30) é então 

realizada com o intuito de “agregar valor” e significado a esses bens genéricos, suscitando 

reações sentimentais nos consumidores, associadas a esses construtos. Nesse contexto, não é 

raro assistir às propagandas televisivas que apresentam famílias felizes vivendo 

harmoniosamente, com suas crianças, nesses oásis de satisfação. Como apontou Lefebvre, “a 

venda de felicidade, de estilos de vida, vida social e até mesmo vida comunitária nos 

falanstérios para uso dos sátrapas modernos” (LEFEBVRE, 1999, p.147), tendem a converter 

esses espaços nas novas utopias contemporâneas. 

Para despertar uma sensação de nostalgia, por um passado que se costuma idealizar, 

tem sido freqüente observarmos os nomes dos edifícios estampados em seus portais de 

entrada, grafados com letras românticas (CANÇADO, 2002, p.86), ou até mesmo 

condomínios inteiros constituídos por edificações que, utilizando-se de pastiches – 

ornamentos, colunas –, nos remetem à arquitetura “clássica”. Mas, uma vez que “a fuga do 

cotidiano que a indústria cultural promete em todos os seus ramos”, consiste em “oferecer 

como paraíso, o mesmo cotidiano” (ADORNO; HORKHEIMER, 1997, p.133), a promessa de 

uma vida idílica, que passa a ser vendida juntamente com essas vilas, simplesmente se 

esvaece, na medida em que elas não costumam apresentar nenhuma proposta diferenciada de 

moradia que possa se refletir numa qualidade de vida diferenciada, sendo apenas mais um 

exemplo de comunidade residencial fechada, cuja singularidade se restringe à imitação de 

uma linguagem estilística do passado que, segundo Jameson, limita-se a “falar numa língua 

morta” (JAMESON, 1993, p.27), ou que na perspectiva de Habermas, servem apenas de 

medida compensatória, disponibilizando “a um presente inconstante, para si mesmo fugaz”, 

um cenário ideal, ou ainda “um disfarce na forma de identidades emprestadas” 
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(HABERMAS, 1994, p.128). Nesse contexto, tanto Jameson quanto Habermas identificam 

problemas nesse tipo de solução tradicionalista, que tem sido comum na arquitetura atual. 

Segundo Jameson, esse procedimento não apenas resultaria no esmaecimento de nossa 

historicidade, que se reduz a uma conotação estilística, numa abordagem pseudo-histórica, 

mas também revelaria a incapacidade da geração atual de “produzir representações de sua 

própria experiência corrente” (JAMESON, 1997, p.47-48). No caso de Habermas, o autor 

vincula essas soluções ao favorecimento do próprio modelo neoconservador político, na 

medida em que ela “redefine como sendo questão de estilo, problemas que se localizam em 

outro plano, com o que os subtrai à consciência pública” (HABERMAS, 1994, p.146). 

Segundo ele, “a reação evasiva liga-se a tendências afirmativas: tudo mais deve permanecer 

como está” (HABERMAS, 1994, p.146). 

Embora a todo momento surjam “novidades” que são muito bem exploradas pela 

indústria da propaganda, “enchendo os olhos” dos consumidores e criando- lhes uma falsa 

liberdade de escolha, a estandardização e a repetição do mesmo tema tem sido a prática 

comum em todas as ações da indústria imobiliária, principalmente nos dias atuais. Nesse 

contexto, o próprio “culto do novo”, que caracteriza a nossa sociedade, é estimulado pelos 

empreendedores, de modo a garantir o fluxo do consumo que se baseia na apresentação da 

mesmice, escondida sob a maquiagem que a eleva ao patamar da singularidade.    

Adorno analisou o conceito do novo e observou que a sua promessa é constitutiva da 

própria idéia de Modernidade. Sendo, porém, um conceito ambíguo, ao mesmo tempo em que 

aponta para algo que vai além da “unidade cada vez mais rígida da ordem existente”, numa 

espécie de promessa de um futuro diferente, ele sofre as pressões daquela unidade, passando a 

ser buscado em função de si mesmo e transformando-se em “retorno compulsivo do antigo” 

(ADORNO, 1992, p.207). Em outras palavras, o novo passa a se apresentar como “falsa 
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aparência” que camufla o velho, que é sempre o mesmo, ocultando a si próprio (HEYNEN, 

1999, p.183). 

Explicitando que a idéia do novo estaria relacionada à “classe de coisas não 

premeditadas, desprovidas de intenção” (ADORNO, 1992, p.207), o filósofo ressalta que essa 

classe se encontra esgotada em nossos dias, não havendo, portanto, mais nada que seja 

genuinamente novo. Nessa perspectiva, o culto do novo que se estabelece na sociedade 

moderna – e que se expande na sociedade contemporânea – resulta da apresentação de coisas 

novas que nada mais são do que reproduções de antigos esquemas que foram introjetados nos 

indivíduos pela demanda do ciclo de consumo e de produção (ADORNO, 1992, p.207). 

Segundo o autor, esse processo traria implicações diretas sobre a vida dos indivíduos: 

 
Ele [o novo instaurado na sociedade] incentiva de maneira decisiva a decomposição do sujeito em 
instantes convulsivos – nos quais ele tem a ilusão de viver – incentivando finalmente com isso, a 
sociedade total, que segundo sempre a última moda, expulsa o novo (...) A decomposição do sujeito se 
completa através do seu abandono à mesmice diferente a cada vez (ADORNO, 1992, p.208). 
 

Nessa perspectiva, a estandardização espacial resultou, em larga medida, na redução 

da autonomia dos indivíduos, limitando-os a seguir os imperativos da moda e do padrão de 

conforto estipulados pelo mercado, que lhes apresenta os modos “corretos” de se viver, seja 

nos filmes, nas novelas, nas propagandas ou nos apartamentos decorados, engenhosamente 

montados junto aos stands de venda. Além disso, o próprio fato de os moradores não terem 

acesso às decisões referentes às suas moradias, de modo que as suas necessidades individuais 

e não padronizadas possam ser atendidas por esses espaços, contribuiu para a 

homogeneização dos modos de vida, acentuando ainda mais a “desintegração” dos sujeitos e 

levando Adorno a decretar a impossibilidade de morar:  

 
A rigor, morar é algo que não é mais possível. As moradias tradicionais em que crescemos adquiriram 
algo de insuportável: cada traço de comodidade nelas pagou-se com uma traição ao conhecimento, cada 
vestígio do sentimento de estar abrigado, com a deteriorada comunidade de interesse da família. As que 
seguem o estilo da “Nova Objetividade”, que fizeram uma espécie de tabula rasa , são estojos 
preparados por especialistas para pessoas tacanhas ou instalações produtivas que se extraviaram na 
esfera do consumo, sem nenhuma relação com quem as habita: elas contrariam até mesmo a ânsia por 
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uma existência independente, que de todo modo não existe mais. A casa é coisa do passado (ADORNO, 
1992, p.32). 
 

 A validade das prescrições de Adorno pode ser verificada em vários exemplos do 

contexto arquitetônico atual visto que, se por um lado, a maior parte do ambiente construído 

tem ficado a cargo de grandes construtores e empreiteiros, cujo comprometimento com a 

acumulação de capital é indiscutível, por outro lado, até mesmo os projetos realizados pelos 

escritórios de arquitetura – muitos dos quais já se inserem na própria dinâmica do monopólio 

imobiliário – , onde se poderia esperar que as especificidades individuais se refletissem na 

produção de espaços particularizados, tem dado continuidade à reprodução de esquemas 

convencionais. Basta observar as inúmeras residências e edifícios que são produzidas dentro 

dos condomínios fechados e em regiões nobres das cidades para verificar que, guardadas as 

devidas exceções, eles pouco avançam em termos de planejamento, restringindo-se, quando 

muito, a certa ousadia formal.  

Ao tratar da arquitetura contemporânea – ou pós-moderna –, Diane Ghirardo salientou 

a falta de posicionamento crítico que tem sido comum por parte dos arquitetos, no que tange 

aos problemas políticos e sociais do nosso contexto, estando suas dedicações, muitas vezes, 

voltadas apenas a “exóticos exercícios formais” (GHIRARDO, 2002, p.31). Em várias dessas 

produções – que abrangem não só as moradias, mas edificações com outros tipos de uso – é o 

próprio espetáculo, o brilho, a nobreza dos materiais, o historicismo decorativo, as 

“desconstruções”, recortes e “explosões” volumétricas, que têm agregado valor a essas 

construções, encobrindo, muitas vezes, soluções pouco significativas dos projetos, que 

embora se desenvolvam sob o rótulo de arquitetura de vanguarda, não costumam avançar 

muito além do esteticismo.  

Em muitas das vezes, a simples assinatura de arquitetos consagrados pela crítica 

especializada ou transformados em grifes, pelos meios de comunicação, conferem status 

àqueles que podem adquirir esses projetos. Sob esse aspecto é possível inserir também esses 
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projetos na própria dinâmica da indústria, que ut iliza o fetichismo do autor, da forma, das 

tecnologias e dos padrões estéticos arrojados, para vender seus “modelos” a quem queira 

adquirir prestígio, sejam eles empresários, pessoas de alto poder aquisitivo ou até mesmo 

governos que buscam para seus países um certificado de “modernização” e “legitimidade 

cultural” (GHIRARDO, 2002, p.43), como será discutido mais a frente. 

  

3.4 -  Espaços controlados  

 
Mas o movimento geral do isolamento, que é a realidade do 
urbanismo, deve também conter uma reintegração controlada dos 
trabalhadores, segundo as necessidades planificáveis da produção e 
do consumo. A integração no sistema deve recuperar os indivíduos 
isolados como indivíduos isolados em conjunto: as fábricas e os 
centros culturais, os clubes de férias e os “condomínios residenciais” 
são organizados de propósito para os fins dessa pseudocoletividade 
que acompanha também o indivíduo isolado na célula familiar (...) 

                                                    A sociedade do espetáculo 
                                                   Guy Debord 

     
 

A previsibilidade e pré-determinação da concepção arquitetônica promoveram grandes 

mudanças no comportamento dos indivíduos, contendo a sua espontaneidade e refletindo 

diretamente nas noções de apropriação dos espaços. No que diz respeito à organização interna 

das edificações, o rígido planejamento, que já estipula de antemão como deverá ser a 

ocupação tende a restringir a autonomia dos indivíduos, cerceando as suas liberdades. Se isso, 

como já se viu, costuma ser a regra usual nas residências, o quadro se torna ainda mais 

alarmante quando se observa o que costuma ocorrer nos demais espaços, sejam eles públicos 

ou privados, destinados ao trabalho ou ao lazer.  

Numa espécie de dominação da natureza interna, os indivíduos são frequentemente 

induzidos a obedecer ao “esquematismo da produção” (ADORNO; HORKHEIMER, 1997, 

p.116) que, na medida em que prevê desde as paredes da edificação até a disposição do 

mobiliário – muitas vezes fixo –, tende a “produzir” também os próprios usuários desses 
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espaços. Seja nas cadeias de fast foods, nas lojas, nas instituições públicas e privadas, nos 

auditórios, teatros ou nos shopping centers, a disposição invariável de mesas, cadeiras, 

cinzeiros, lixeiras, guichês de atendimento já nos remetem à própria passividade que deve 

caracterizar a sua ocupação.  

Se por um lado, o controle do espaço, exercido pela sua configuração, realiza a 

“atrofia da imaginação e da espontaneidade” dos usuários, na medida em que o planejamento 

“paralisa essas capacidades em virtude da sua própria constituição objetiva” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1997, p.119), por outro lado, ele também restringe a dimensão do corpo, na 

medida em que estipula os próprios movimentos dos usuários, que devem se adequar aos 

trajetos monótonos e repetitivos definidos pelos planejadores. Adorno observa que os “gestos 

e, com eles, os próprios modos de comportamento” já se encontram inseridos nas próprias 

coisas – sejam elas objetos ou espaços. Na medida em que “os chinelos – ‘pantufas’, slippers 

– são concebidos de tal modo que se possa enfiar os pés neles sem o auxílio das mãos”, eles 

se transformam em verdadeiros “monumentos do ódio à postura de curvar-se” (ADORNO, 

1992, p.95). Nesse contexto, é possível afirmar que a rigidez funcional que caracteriza boa 

parte dos espaços “públicos” e privados das cidades tem reduzido os sujeitos a verdadeiros 

autômatos, no que diz respeito a sua experimentação. 

Como apontaram Adorno e Horkheimer, “a técnica efetua a adaptação ao inanimado a 

serviço da autoconservação, (...) através da automatização dos processos espirituais, isto é, 

através da sua transformação em processos cegos” (ADORNO; HORKHEIMER, 1997, 

p.169). Sem dúvida, a tecnologia tem contribuído bastante para a configuração do quadro 

descrito acima, visto que, nos dias de hoje e em nome do conforto, ela libera os indivíduos de 

atividades simples, porém tidas como “desagradáveis”, tais como ter que se levantar do sofá 

para aumentar o volume e mudar o canal da televisão ou ter que abrir as cortinas com o 

“auxílio” das mãos, tarefas que podem confortavelmente ser realizadas por meio do controle 
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remoto. Nessa perspectiva, Jameson chamou a atenção para os próprios elevadores e escadas 

rolantes comuns, por exemplo, nos shoppings centers, que além de obrigarem os usuários a 

cumprir um ritual que os coloca em contato com quase todas as lojas, graças à sua localização 

estratégica, tendem a substituir o próprio movimento, que passa a existir sob a forma do 

controle e da programação. Segundo ele, nesses locais, “a caminhada narrativa foi grifada, 

simbolizada, reificada e substituída por uma máquina de transporte que se transforma na 

expressão alegórica daquele antigo passeio que já não nos é permitido realizar sozinhos” 

(JAMESON, 1993, p.37). 

Ao longo da História, vários foram os recursos desenvolvidos para se lidar com os 

contrastes sociais – muito mais do para resolvê- los –, bem como para “enquadrar” os 

indivíduos em comportamentos “adequados”, sendo que vários deles se integraram à própria 

produção arquitetônica, convertendo-a num importante instrumento de controle social, cujos 

espaços contribuíram para conter os indivíduos e para promover a segregação e a 

hierarquização dentro da sociedade. Embora nem sempre esse controle se manifestasse de 

maneira evidente, como no caso de alguns planejamentos urbanos, em algumas ocasiões ele se 

constituiu de forma direta e explícita.  

Como parte da “sociedade disciplinar” que, ao longo dos séculos XVII e XVIII, 

prescreveu o ordenamento das pessoas e das atividades, visando não só a disciplina, mas 

também a máxima produtividade (CHOAY, 1980, p.253) e se apoiando na própria 

organização espacial, o Panóptico, criado pelo filósofo Jeremy Bentham, constitui um 

exemplo significativo de como a arquitetura pode se constituir como um dispositivo de 

vigilância, de controle e de coerção bastante eficaz, tendo sido o seu princípio empregado de 

maneiras diversas, até mesmo nos dias atuais. Tratava-se de uma espécie de prisão, 

constituída por celas dispostas numa estrutura circular e por uma alta torre localizada no 

centro, supostamente ocupada por um observador, totalmente oculto dos prisioneiros. A 
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intenção deste dispositivo era criar uma sensação de vigílância constante nos detentos, mesmo 

quando não fosse real, de modo que a simples incerteza quanto ao fato de estarem ou não 

sendo observados promoveria a auto-vigilância por parte dos prisioneiros. Graças à 

invisibilidade do observador, o vigiado trabalharia por antecipação, inibindo os seus próprios 

impulsos (SOUZA, 2003, p.4). De acordo com Françoise Choay, várias versões do Panóptico 

foram elaboradas por Bentham, não apenas para prisões, mas para escolas, orfanatos, fábricas, 

creches e casas para mães solteiras (CHOAY, 1980, p.256), sempre na perspectiva de facilitar 

o controle de muitos, através da auto-contenção dos impulsos por parte dos observados. 

A estratégia do controle, estabelecido pela exposição dos indivíduos, foi e ainda tem 

sido amplamente empregada em espaços diversos, cujos próprios arranjos possibilitam, 

muitas vezes, dispensar boa parte da vigilância presencial. Ao serem empregados, esses 

recursos influenciaram diretamente o conceito de sociabilização, visto que, como analisou 

Sennett, eles instauraram um tipo de isolamento social, ou seja, “um isolamento produzido 

diretamente pela nossa própria visibilidade para com os outros” (SENNETT, 1988, p.29). 

Muitas das características construtivas da arquitetura moderna contribuíram promover esse 

isolamento e para instaurar o clima de indiferença dos indivíduos uns para com os outros, que 

tem sido característica da sociedade atual. Um exemplo de como o “progresso separa 

literalmente as pessoas” (ADORNO; HORKHEIMER, 1997, p.206) pode ser encontrado na 

configuração dos ambientes de trabalho. A destruição das barreiras visuais pela supressão das 

paredes internas dos escritórios permitiu uma reorganização de amplas áreas internas, que 

passaram a se configurar de maneira aberta, onde todos os funcionários tendem a ficar 

expostos. Como observaram Adorno e Horkheimer,  

 
o pequeno guichê da estação ou do banco possibilitava ao caixa cochichar com o colega e partilhar com 
ele seus pequenos segredos. As janelas de vidro dos edifícios modernos, os salões gigantescos onde 
inúmeros empregados trabalham em comum, podendo ser facilmente vigiados pelo público e pelos 
chefes, não permitem mais nem conversas particulares, nem idílios (ADORNO; HORKHEIMER, 1997, 
p.206). 
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Através da exposição das pessoas à visibilidade umas das outras e, tendo em vista que 

“quando todos estão se vigiando mutuamente, diminui a sociabilidade e o silêncio torna-se a 

única forma de proteção” (SENNETT, 1988, p.29), os planejadores desses espaços buscam 

melhorar o desempenho nos escritórios, evitando conversas e distrações que possam 

atrapalhar “a máxima eficiência”. O lema “aumentem o contato íntimo e diminuirão a 

sociabilidade” (SENNETT, 1988, p.29), faria parte, segundo Sennett, da própria lógica 

prescrita pela eficiência burocrática empresarial. Essa forma de controle, baseada na 

visibilidade, se expandiu a espaços de trabalho cada vez mais diversos, de modo que hoje em 

dia é possível observar enormes paredes de vidro em locais como padarias, pet shops, nas 

lojas de revelação fotográfica, bem como em outros locais que colocam os funcionários sob a 

observação constante dos clientes desses estabelecimentos e até mesmo dos transeuntes que 

passam nas ruas.  

Esse recurso pode ser apontado como sendo uma característica marcante da sociedade 

atual e que não se restringe apenas aos espaços privados. Segundo Souza, com a substituição 

da sociedade disciplinar pela “sociedade de controle”, os dispositivos de controle e vigilância 

não apenas se expandiram e se sofisticaram, mas também se tornaram explícitos,     

acoplando-se à arquitetura e aos mobiliários urbanos, modificando a própria concepção de 

espaço público (SOUZA, 2003, p.4). 

A esfera pública – cuja realização espacial constitui o espaço público – refere-se, de 

acordo com Habermas, ao local onde os cidadãos livres e iguais exercem a sua partic ipação 

política, sendo, pois, essencial para as práticas políticas democráticas. (HABERMAS apud 

GHIRARDO, 2002, p.45). Embora Habermas tenha identificado tais características no 

território público burguês liberal, anterior ao século XX, fazendo com que muitos teóricos o 

contestassem, ressaltando que tais espaços se caracterizavam pela “prática rigorosa da 

exclusão baseada em classe, raça e sexo” (GHIRARDO, 2002, p.45), o fato é que, nos dias 
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atuais, o que comumente se concebe como sendo espaços públicos distancia-se bastante da 

concepção habermasiana e se constituiu “como espaços para o consumo e como espaços a 

serem segregados de maneiras muitíssimo específicas, a serem monitorados e controlados” 

(GHIRARDO, 2002, p.46), como apontou Ghirardo: 

 
Hoje, porém, há sinais funestos de um novo conjunto de práticas exclusivistas mascaradas pela retórica 
inclusivista. As ações violentas para expulsar os sem-teto de seus abrigos temporários em propriedades 
públicas, o aumento da vigilância com câmeras de vídeo e o fechamento do espaço supostamente 
público indicam uma tendência na qual o objetivo tradicional de se conseguirem cidades democráticas, 
e até mesmo a própria noção de público, vêm passando por uma redefinição (GHIRARDO, 2002, p.47).  
 

Numa espécie de reprodução do Panóptico de Bentham, a disposição de câmeras de 

vídeo em ruas, praças e avenidas – assim como em prédios, residências, condomínios, lojas e 

outros espaços privados – conta com a internalização da própria vigilância pelos indivíduos, 

para conter ações indesejáveis. O recurso da “hiperexposição”, cujas imagens registradas 

podem muitas vezes ser acessadas por qualquer pessoa, pela internet, tendem a inibir a 

espontaneidade dos indivíduos e a disseminar um comportamento adaptado. 

Locais “públicos” destinados ao lazer e que de fato são locais privados, como é o caso 

dos shopping centers, costumam exercer um controle sobre o comportamento dos indivíduos, 

de maneira ainda mais rigorosa, de modo que manifestações são reprimidas e pessoas 

indesejáveis são comumente retiradas. Num misto de conforto, vigilância e controle, esses 

locais, que se destinam, na verdade, apenas às classes média e alta, configuram-se como 

espaços discriminatórios e excludentes, sendo que são justamente essas características é que 

costumam atrair os próprios freqüentadores. Apresentando os mesmos recursos de controle 

sobre o espaço, através da apropriação programada, baseada no funcionalismo excessivo – já 

apontadas em outros espaços –, os shoppings simulam os próprios espaços públicos e se 

constituem como verdadeiras cidades em escala reduzida, apresentando ruas internas, praças 

de alimentação, porém, sob o conforto da tecnologia, tal como ar condicionado, que permite a 

manutenção constante das condições ambientais e climáticas adequadas ao consumo 
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ininterrupto. Oferecendo ao público uma forma de lazer e de consumo, “protegida”, os 

shoppings centers, disseminados pelas cidades do mundo todo, contribuem para transformar o 

tempo livre dos indivíduos em momentos em que também se deve ter um comportamento 

passivo, ditado pelas suas normas veladas e sob o controle da administração. Nesse sentido, as 

concepções de Adorno e Horkheimer para quem “inevitavelmente, cada manifestação da 

indústria cultural reproduz as pessoas tais como as modelou a indústria em seu todo” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 1997, p.119), verificam-se acertadas até mesmo – ou 

principalmente – quando o assunto é o lazer, visto que, de acordo com os desígnios dessa 

indústria, sob muitos aspectos, “divertir-se significa estar de acordo” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 1997, p.135). 

 
A diversão é o prolongamento do trabalho sob o capitalismo tardio. Ela é procurada por quem quer 
escapar ao processo de trabalho mecanizado, para se pôr de novo em condições de enfrentá-lo. Mas, ao 
mesmo tempo, a mecanização atingiu um tal poderio sobre a pessoa em seu lazer e sobre a sua 
felicidade, ela determina tão profundamente a fabricação das mercadorias destinadas à diversão, que 
esta pessoa não pode mais perceber outra coisa senão as cópias que reproduzem o próprio processo de 
trabalho. O pretenso conteúdo não passa de uma fachada desbotada; o que fica gravado é a seqüência 
automatizada de operações padronizadas. Ao processo de trabalho na fábrica e no escritório só se pode 
escapar adaptando-se a ele durante o ócio. Eis aí a doença incurável de toda diversão (ADORNO; 
HORKHEIMER, 1997, p.128). 
 

 Se a apropriação passiva tem sido, em geral, uma regra ditada aos usuários dos 

espaços das cidades, impedindo- lhes de decidir sobre seus próprios modos de ocupação e os 

obrigando a “jogar de acordo com as regras corporativas para ter acesso à sua própria cultura” 

(KLEIN, 2003, p.210), ainda é possível encontrar uma forma de controle que conta com a 

conivência e aceitação dos próprios indivíduos. Esse é o caso dos condomínios residenciais 

fechados que tendem a padronizar comportamentos, prescrevendo códigos de conduta 

homogeneizada, que eliminam manifestações de individualidade nesses locais. 

Exemplificando como a coerção pode ser compartilhada e até mesmo desejada por alguns 

indivíduos, a cidade de Celebration, na Flórida, idealizada pela Disney para “aqueles que 

queiram compartilhar o sonho dourado de morar na Disneylândia” (LARA, 2001), apresenta 
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todas as características de controle já vistas, tais como o planejamento rigorosos dos espaços e 

o uso de sofisticada tecnologia, mas avança um pouco mais, planejando o próprio roteiro de 

todos os atores e encerrando os usuários no mesmo tipo de  ficção, encontrada nos filmes e 

nos parques temáticos da Disney. 

Visando a satisfação máxima dos moradores – representantes da classe média alta 

americana –, assim como a manutenção da harmonia artificial, toda a administração do 

povoado é realizada por func ionários da Disney, responsáveis por tomar todas as decisões, 

que incluem as cores e os estilos das casas – que devem seguir o conservadorismo estético – e 

até mesmo as árvores que devem ser plantadas nos jardins. O controle ainda se estende à 

vigilância que é feita durante as vinte e quatro horas do dia e que impede a presença de 

pedintes e de indivíduos de classes inferiores, liberando os seus moradores de terem que 

conviver com o contraste social típico das cidades “reais”. A coerção da liberdade se completa 

ainda com uma lista de prescrições que é entregue aos moradores, tão adquiram o imóvel, e 

que estipula exigências que devem ser cumpridas à risca e que ainda prevêem até mesmo a 

“encenação de uma vida comunitária” (DUARTE, 2002a, p.106).  

A usurpação do esquematismo dos sujeitos, que Adorno e Horkheimer apontaram 

como sendo uma das características da indústria cultural (ADORNO; HORKHEIMER, 1997, 

p.117), pode ser comprovada por exemplos como o Celebration, onde os indivíduos, “na 

impossibilidade de escreverem suas próprias vidas, seguem o script da Disney” (LARA, 

2001). Como apontou Duarte, com esse procedimento, a indústria cultural subtrai dos 

indivíduos “uma responsabilidade que, no limite, coincide com aquela envolvida no exercício 

da própria liberdade, (...) na autonomia do sujeito num sentido mais substantivo, como 

assumir as rédeas do próprio destino” (DUARTE, 2002a, p.102).  
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3.5 -  Publicidade tridimensional 

 
(...) os edifícios monumentais das maiores firmas, publicidade 
petrificada sob a luz dos holofotes, estão livres de reclames 
publicitários e exibem no melhor dos casos em suas ameias, 
brilhando lapidarmente e dispensadas de auto-elogios, as iniciais das 
firmas. Ao contrário, os prédios que sobrevivem do século dezenove 
(...) estão recobertos do andar térreo ao telhado de painéis e anúncios 
luminosos; a paisagem torna-se um mero pano de fundo para 
letreiros e logotipos. 

                                                    Dialética do Esclarecimento 
                                                 Adorno e Horkheimer 

 

 
Como analisou Jameson, na medida em que a chamada Arquitetura Pós-Moderna 

surgiu como uma reação ao “elitismo”, ao “autoritarismo” e à monotonia do Estilo 

Internacional, ela passou a se caracterizar por uma espécie de “populismo estético”, que 

prescreveu o “apagamento das fronteiras entre a alta cultura e a cultura de massa ou 

comercial” e celebrou a sua própria inserção no tecido heterogêneo das áreas comerciais, na 

paisagem dos fast-foods, das super-vias-expressas das cidades americanas (JAMESON, 1997, 

p.28). Segundo o autor, uma característica que pode ser apontada nos pós-modernistas é o seu 

“fascínio por essa paisagem “degradada” do brega e do kitsch, dos seriados de TV e da cultura 

do Reader’s Digest, dos anúncios, dos motéis, dos late shows e dos filmes B holliwodianos, 

da chamada paraliteratura” (JAMESON, 1997, p.28). Sob esse aspecto, a produção estética 

contemporânea vincula-se, de modo geral, à própria produção de mercadorias, sendo que é 

justamente na arquitetura – que se relaciona mais diretamente ao setor econômico que as 

demais artes – que tais características se revelam de modo mais evidente. A arquitetura 

contemporânea – cuja lista de representantes inclui arquitetos como Robert Venturi, Charles 

Moore, Frank Gehry – irá, assim, se inserir de maneira contundente na lógica da indústria 

cultural, sendo determinada pelos seus mecanismos, de modo que sua realização tenderá a se 

apoiar, em boa parte das vezes, em patrocínios de empresas multinacionais (JAMESON, 

1997, p.31). 
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Embora apresentando suas produções como sendo populares e responsáveis por 

promover a valorização das diversidades culturais, a arquitetura pós-moderna pouco se 

relaciona com preocupações sociais ou com grandes projetos coletivos, estando seus 

interesses mais voltados para o mundo dos negócios e para o fluxo financeiro internacional. A 

sua própria renúncia de ser algo novo ou de produzir espaços utópicos, tais como os que 

pretendiam criar os arquitetos modernos, já aponta para o seu distanciamento da realização de 

mudanças no contexto social, de modo que, o conceito de “neo”, praticado por essa 

arquitetura e que almeja uma originalidade histórica, passa a servir, de maneira estratégica, 

para sustentar as alternâncias dos estilos impulsionados pelo consumo (JAMESON, 1997, 

p.125). Nesse contexto, onde “o próprio passado é pouco mais do que um conjunto de 

espetáculos” (JAMESON, 1997, p.46), a diversidade cultural – assim como a racial e até a 

sexual – contribui para abastecer a indústria cultural na sua incessante necessidade de 

produzir coisas “novas”. 

Apesar da arquitetura contemporânea se relacionar à cidade, na medida em que 

promove uma “renovação da variedade visual da paisagem urbana” (GHIRARDO, 2002, 

p.12), ela se realiza, principalmente, através da construção isolada, que visa a 

monumentalidade ou “o que é agradável de se ver” (JAMESON, 1997, p.120), reduzindo a 

arquitetura à sua própria imagem como uma mercadoria, ou a “espetáculo” – para usar um 

termo de Debord (1997) – que, na busca constante do efeito estético, faz com que “até o ferro 

velho brilhe com um esplendor alucinatório” (JAMESON, 1997, p.58). Nesse contexto, 

Jameson observa que “muitos edifícios pós-modernos parecem ter sido projetados para ser 

fotografados, pois só em foto ostentam sua existência brilhante e sua realidade, com toda a 

fosforescência de uma orquestra high-tech em cd” (JAMESON, 1997, p.121). 

O fetichismo da forma, das novas tecnologias e dos padrões estéticos arrojados têm 

desempenhado um papel bastante relevante no mundo “globalizado”. Com a abertura global, 
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alguns arquitetos consagrados passaram a deixar suas marcas construtivas em várias partes do 

mundo, conferindo- lhes status, de modo que, até mesmo as cidades orientais, de forte tradição 

cultural, já apresentam bastante semelhança com as cidades do Ocidente. Isso confirmaria, 

portanto, as análises de Marshall Berman que viu na globalização um fenômeno capaz de 

fazer com que países do mundo todo fossem cada vez mais compelidos a se inserir na 

dinâmica do mercado mundial, “obrigados a um esforço desesperado para acumular capital, 

obrigados a desenvolver-se ou desintegrar-se – ou antes, como geralmente acontece, 

desenvolver-se e integrar-se” (BERMAN, 1999, p.122). Essa integração pode ser 

exemplificada pela própria produção arquitetônica que, resultando, muitas vezes, de projetos 

“auto-referentes e indiferentes à sociedade” (GHIRARDO, 2002, p.31), tende a promover 

uma espécie de homogeneização universal, na medida em “que costuma suplantar tradições 

locais e reafirmar a hegemonia da cultura ocidental” (GHIRARDO, 2002, p.31), cujos 

padrões estéticos, assim como os modos de vida passam a ser “vendidos” ao público mundial 

como satisfatórios e adequados. 

De acordo com Naomi Klein, até a década de 1980, o “evangelho da era da máquina” 

era a produção de bens. Porém, a Recessão ocorrida naquele período resultou em grandes 

mudanças nas próprias corporações, deslocando suas preocupações com a produção de coisas, 

para uma dedicação voltada à produção das “imagens de suas marcas” (KLEIN, 2003, p.27). 

Nessa perspectiva, as empresas deixaram de ser fabricantes de produtos – passando essa 

incumbência a terceiros, sobretudo dos países onde a mão-de-obra é barata e onde as 

legislações fiscais e trabalhistas são menos rigorosas – e passaram a ser “agentes de 

significados”, uma vez que a marca “não é um produto, mas um meio de vida, uma atitude, 

um conjunto de valores, uma expressão, um conceito” (KLEIN, 2003, p.46), podendo tanto 

ser acoplada às mercadorias, conferindo- lhes “significado”, quanto ser divulgada de maneira 

dissociada dos produtos.  
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Confirmando as análises de Adorno e Horkheimer, que viam na publicidade um dos 

suportes mais essenciais da indústria cultural (ADORNO; HORKHEIMER, 1997, p.151), 

responsável por assegurar o sucesso das suas ações, as novas estratégias de marketing 

acompanharam essas transformações e passaram então a divulgar esses “conceitos” aos 

consumidores, ao invés dos antigos produtos. Como observou Klein, “segundo o velho 

paradigma, tudo que o marketing vendia era um produto. De acordo com o novo modelo, 

contudo, o produto é sempre secundário ao verdadeiro produto, a marca, e a venda de uma 

marca sempre adquire um componente que só pode ser descrito como espiritual” (KLEIN, 

2003, p.45). 

Nesse contexto, a cultura como um todo se tornou direcionada pelas marcas 

corporativas, transformando-se em instrumento de sua promoção (KLEIN, 2003, p.63). O 

chamado branding corporativo, ou seja, gestão de marcas que direciona as ações e decisões 

das empresas contemporâneas, passou não apenas a fazer parte da arquitetura, mas englobou 

toda a paisagem urbana, transformando-a completamente. Na emergência de promover as suas 

marcas, as empresa passaram também a atuar em muitas frentes, criando monopólios ainda 

mais coesos e que possibilitavam várias ações simultâneas – parques temáticos, redes de TV a 

cabo, rádios, livros, música e outros produtos. Conquistando espaços cada vez mais ampliados 

para as suas divulgações, elas invadiram todo o território urbano, numa verdadeira 

“comercialização da esfera (antes) pública” (KLEIN, 2003, p.54).   

 
Podemos encontrar publicidade nos bancos [além das lixeiras e canteiros] dos Parques Nacionais, bem 
como em cartões de usuários de bibliotecas públicas, e em dezembro de 1998, a NASA anunciou planos 
de colocar anúncios em suas estações espaciais. A ameaça contínua da Pepsi de projetar sua logomarca 
na superfície da Lua ainda não foi materializada, mas a Mattel pintou uma rua inteira em Salford, na 
Inglaterra, com um rosa “cor de chiclete berrante” – casas, pórticos, árvores, rua, calçadas, cães e 
carros, todos foram acessórios nas comemorações televisionadas do mês cor-de-rosa da Barbie (KLEIN, 
2003, p.33). 
 

Klein ainda observa que a “conquista publicitária em 3D” tem contribuído para 

converter a realidade cultural em “verdadeiras alucinações coletivas” (KLEIN, 2003, p.61), na 
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medida em que o consumo se torna experimental e envolve a participação dos indivíduos nas 

próprias ficções criadas pelas empresas e pelas agências de publicidade. O branding se 

expande, assim, para os bairros e também para cidades inteiras, como no caso do 

“Celebration”, na Flórida. Um exemplo significativo da vinculação entre negócio e cidade, 

bem como do poder das grandes corporações, pode ser dado pelo episódio ocorrido na cidade 

de Cashmere, em Washington. A principal indústria dessa cidade de pouco mais de 2.500 

habitantes, a Liberty Orchard, produtora dos caramelos Aplets e Cotlets, ameaçou deixar a 

cidade, em 1997 – destruindo boa parte da sua economia –, caso ela se recusasse a se tornar 

uma atração turística em 3D para a sua marca, através da transformação do seu centro 

comercial em “loja de presentes da empresa” e da colocação de cartazes, ao longo da rodovia, 

com os seguintes dizeres: “Cashmere, Lar dos Aplets e Cotlets” (KLEIN, 2003, p.62). Como 

apontou Klein,  

 
com palavras como livre, independente, resistente, confortável, inteligente e moderno, [as empresas] 
tentam descobrir formas do mundo real que incorporem esses conceitos e características, primeiro 
através do marketing, depois, de ambientes de varejo como superlojas, e depois (...) por meio de 
experiências de estilo de vida total, como parques temáticos, hotéis , barcos de cruzeiro e cidades 
(KLEIN, 2003, p.181).  
 

A inclusão de arquitetos renomados na construção de parques temáticos – tais como as 

várias versões da Disney e Legoland – e de edificações das franquias das grandes empresas, 

demonstram que a publicidade em outodoor e em revistas torna-se dispensável, quando as 

lojas se transformam em verdadeiras publicidades tridimensionais (KLEIN, 2003, p.44). Se 

por um lado, muitas das arquiteturas dos franchises são réplicas que se repetem em todas as 

partes do mundo, através das suas edificações “montáveis” – e cuja homogeneização ainda se 

completa pelos uniformes e pelas fraseologias dos atendentes –, por outro lado, algumas redes 

de franquias investem altos recursos na arquitetura, transformando seus espaços em 

verdadeiros “templos”, que devem refletir suas personalidades (KLEIN, 2003, p.174). Nessa 

miscelânea entre arquitetura, negócio e publicidade, enquanto as grandes corporações 
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patrocinam as experimentações de novas linguagens arquitetônicas, a arquitetura de 

vanguarda divulga suas marcas para o mundo todo. As próprias concepções dos projetos 

passam a ser determinadas por procedimentos típicos das agências de publicidade, tais como 

“números sobre vendas, público-alvo, diagramas sobre diversas estratégias de arranjos de 

produtos nas lojas, gráficos sobre o modo como os signos se repetem nas ruas” (TEIXEIRA, 

2000), além de outros dados estatísticos.  

Sintetizando shopping centers, parque de diversões e performance multimídia, lojas 

como a Nike Town não são apenas locais de consumo, mas são também locais de encontro e 

novos pontos turísticos das cidades.4 Com suas edificações high tech e bem decoradas, elas se 

transformam em verdadeiros objetos de fetiche, atraindo um público seleto para compartilhar 

todas as possibilidades a eles oferecidas. Para Klein, a Nike Town seria uma espécie de 

“santuário”, onde as pessoas vão fazer sua peregrinação e cultuar a marca Nike “como arte e 

como símbolo heróico” (KLEIN, 2003, p.80).  

Exemplos como esses, demonstram como a arquitetura tem ajudado não apenas a 

insuflar o consumo nos indivíduos mas, principalmente, a legitimar as ações provenientes da 

lógica capitalista, no que diz respeito à aceitação dos indivíduos e da própria reprodução dos 

mecanismos desse sistema.  

                                                 
4 Como apontou Teixeira, no ano de 2002, a Nike Town foi a maior atração turística da Inglaterra, superando o 
próprio Museu Britânico (TEIXEIRA, 2000). 


