
 

SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
OLIVEIRA, CS. Simpósio 4 — cultura, individualismo e sociabilidade contemporânea. Os devires da 
cidade-pandemônio. In GUARESCHI, N., org. Estratégias de invenção do presente: a psicologia 
social no contemporâneo [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2008. p. 
131-142. ISBN: 978-85-99662-90-8. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org

 
 
 
 
 

Simpósio 4 — cultura, individualismo e sociabilidade 
contemporânea 

Os devires da cidade-pandemônio 
 

Carmen S. de Oliveira 

>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  



130 
 

Nagel. T. (1986). The view of nowhere. Oxford: University Press.  

Piaget, J. (1932). Le jugement moral chez l’enfant. Paris: PUF.  

Varela, F. (1992). The reenchantment of the concret. In J. Crary & S. 
Kwinter (Orgs). Zone — lncorporations. MIT. 6.  

Varela, F. (1995). Sobre a competência ética. Lisboa: Edições 70.  

Varela, F.,Thompson, E. & Rosch, E. (1993). L’inscription corporalle de 
l’esprit. Paris: Seuil.  

Varela, F. & Depraz, N. (s.d). At the source of time: valence and 
constitutional dynamics of affect. Retirado em mar. 2002, 
http://www.liane.net/arobase.  

Varela, F. & Dupuy, J. P.(1995). Círculos viciosos criativos: para 
compreensão das origens. In P. Watzlawick & P. Krieg (Dir.). O 
olhar do observador. Campinas: Editorial Psi II.  

131 
 

SIMPÓSIO 4 — CULTURA, INDIVIDUALISMO E 
SOCIABILIDADE CONTEMPORÂNEA  

Os devires da cidade-pandemônio  

Carmen S. de Oliveira  

Olho Brasília como olho Roma: Brasília 
começou com uma simplificação final de 
ruínas. A hera ainda não cresceu.  

 
(Clarice Lispector, 1992)  

São visíveis os indícios de que a sociabilidade contemporânea se 
pauta, predominantemente, pelo individualismo. De um lado, situações 
como o retraimento do social, os investimentos massivos na autoimagem, a 
evitação de vínculos mais intensos que têm levado alguns autores ao 
diagnóstico de uma crise na dimensão coletiva. Para outros, estamos diante 
de uma nova socialização flexível, que socializa dessocializando 
(Lipovetsky, s.d.), na medida em que o sujeito existiria para si próprio, 
isolado em um deserto societário. Nesta perspectiva, tampouco se 
consideraria isto como disfuncional, já que o isolamento e a indiferença ao 
mundo seriam condições ideais ao funcionamento do capitalismo 
contemporâneo, como veremos adiante.  

De qualquer maneira, trata-se de um estranho paradoxo: quanto mais 
amplo o universo de referências em tempos de globalização, mais sozinhas 
as pessoas se encontram. Diante deste cenário, seria pertinente tanto 
indagar quais as ciladas deste tipo de sociabilidade, quanto curvar a 
questão em outro sentido para identificar possíveis forças de resistência 
que poderiam ativar as subjetividades para além da cultura narcísica. São 
indagações com explícita inspiração guattariana: se o buraco negro é o que 
captura, como sair dele? Como emitir do fundo de um buraco negro? 
(Deleuze e Parnet, 1998). 

Creio que a esquizoanálise pode contribuir para esta 
problematização, muito embora este campo seja, por vezes, alvo de críticas 
por se acreditar que seu arcabouço conceitual faz a apologia de um modo 
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de subjetivação desterritorializado e, sendo assim, se estaria reforçando os 
sintomas contemporâneos de dispersão e descompromisso. Tal julgamento 
lembra as restrições dirigidas ao lacanismo nos anos 60 e 70 no Brasil e em 
países vizinhos, quando se imaginava que o lamento acerca do declínio da 
função paterna e o insistente pedido de corte poderiam estar favorecendo o 
status quo da ditadura latino-americana. Curiosamente, as possíveis 
semelhanças quanto a controvérsias produzidas por ambos discursos não 
impede que, com alguma frequência, estes dois referenciais sejam 
colocados em oposição quanto ao entendimento sobre as estratégias de 
construção do laço social.  

Todavia, como não se trata de “fazer do esquizo um herói dos 
tempos pós-modernos”, conforme alertou Guattari (1992), caberia indagar 
algumas questões: em que medida se pode atribuir à falta ou flexibilização 
das referências o fato de que as pessoas tendem a estar atomizadas? Em 
tempos desterritorializantes, ficamos condenados ao narcisismo e à 
solidão? Será que estamos fadados a se deixar levar, assim como o vento 
sopra sobre a água vindo a dispersá-la e dissolvê-la em espuma e vapor?  

Quando os fios da trama se desprendem  

Como já referido, há quem diga que corremos o risco de nos afundar 
em particularismos, atrofiando os contratos sociais, em contraste com 
outros tempos e até mesmo outras culturas em que existiriam mais partilha 
comunitária, exatamente porque os homens cultuavam a memória e 
comungavam signos. Basta lembrar que o meio mais empregado pelos 
grandes governantes foi unir os homens em torno da celebração de grandes 
festas de sacrifícios e ritos sagrados, que expressavam tanto a articulação 
social como a ligação existente entre a família e o Estado. Envolvidos na 
música sacra ou no esplendor das cerimônias, as pessoas eram mobilizadas 
em suas intensidades, superando as divergências e dissolvendo 
particularidades.  

O problema é que, ao longo dos tempos, tal modo de socialização 
mal e mal disfarçou um pressuposto quase religioso de conversão, através 
do submetimento aos deuses, da veneração aos antepassados, da fidelidade 
aos mestres e, de certa forma, a uma imagem de si mesmo. Insulados em 
territórios existenciais reiteramente investidos, os sujeitos se tornaram um 
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tanto tagarelas, reproduzindo a sacrossanta palavra do Pai, bastante fiéis ao 
que vinha antes. Nada de bifurcações, ultrapassagens ou exposição, muitas 
vezes perigosa, ao outro.  

Cabe ressaltar que não estamos, contudo, nos referindo a uma 
modalidade grupal pré-moderna e que, portanto, estaria em declínio. Este é 
um apelo ainda muito presente, em especial porque diante de uma realidade 
em dilaceramento, como na vida contemporânea, somos muito tentados a 
nos refugiar no ventre da mãe ou na sombra oferecida pelo manto paterno. 
Assustados, mas agarrados, nem suspeitamos de que nossos corpos vão 
sendo agenciados para evitar qualquer distensão, qualquer vibração. 
Ensimesmados, somos corpos que já não se lançam, retraídos e apertados, 
fruto de um longo treinamento para evitar os deslizes e sobressaltos.  

A tudo isto, por um bom tempo, temos chamado de corpos bem 
educados para a vida pública. Dito em outros termos, como Serres (s/d) 
propõe, constituímos “corpos aristocratas”, excessivamente destros para 
agarrar garfo, mão, caneta, raquete, cinzel, enxada, mas também arco e 
flecha, florete, martelo, foice, granada, AR-15...  

Treinados para sermos destros, é razoável supor o tamanho de nosso 
susto quando os fios da trama se desprendem e as marcações se perdem. 
Isto se faz ainda mais presente em um contexto em que a velocidade, 
acirrada pelas demandas do mercado e pelas novas tecnolog1as, produzem 
a transitoriedade de bens, signos e valores, diminuindo as distâncias, mas 
também encurtando a memória. Enfraquecidos os laços, os sujeitos se 
sentem à deriva e, com isto, aumentam suas chances de se deixar capturar 
cada vez mais pelos apelos sedutores da cultura narcísica e da mídia.  

Por outro lado, com as fronteiras em constante deslocamento, em 
tempos globalizados, afirma-se a soberania do indivíduo e a livre 
disposição de si próprio. Já não se tornam necessárias as adesões e 
fidelidades tradicionais, o que pode ser interessante para a inconstância e 
experimentação capitalistas, que podem se realizar com menos resistência. 
Da mesma forma, a indiferença é um grande aliado porquanto o indiferente 
não se apega a nada e está preparado para tudo, até mesmo para as 
mudanças inesperadas em suas próprias convicções (Lipovetsky, s/d).  

Ganhar este desprendimento emocional torna-se, então, uma 
aspiração nos dias de hoje, a fim de que o sujeito se sinta abrigado das suas 
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paixões e da dos outros, ainda que às custas da interdição dos sentimentos. 
Neste contexto de apatia frívola, a performance passa a ser mais 
importante do que o vínculo, reforçando a ideia de que quanto mais a 
cidade desenvolve as possibilidades de encontros, mais sós se sentem os 
indivíduos.  

Sendo assim, poderíamos pensar que quando tudo converge para o 
declínio do espaço público estamos fadados ao individualismo? Será que a 
sensação de desamparo é tanta que torna difícil e até conflitante a prática 
da solidariedade social, como afirmou Freire Costa (1986) em seu clássico 
estudo sobre a cultura da violência no Brasil?  

Há muitos elementos na paisagem atual e, em particular, no caso 
brasileiro, que nos sugere responder afirmativamente. Afinal, somos um 
tanto predisponentes às vivências históricas de desamparo diante de uma 
árida e injusta realidade, que aumentam as chances de subjugação à 
vontade do outro, ou da busca do “deve ser” ou de algum objeto perdido de 
representação. Ou seja, em um país onde os cenários desabam a cada 
instante e malogram as esperanças em torno de um sonho de emancipação 
cívica, é compreensível que sejam reforçadas as estratégias narcísicas de 
sobrevivência, como a lógica do “salve-se quem puder” (Oliveira, 2001). 
Assim, sobram evidências desta modalidade na paisagem brasileira: 
maracutaias, mamatas, lobby, jabás, favores de padrinhos e “painhos”, etc. 
Ou seja, o tripé clientelismo-corrupção-impunidade se tornou recorrente 
em quase todas as esferas da vida pública, dilapidando um genérico pau-
brasil em benefício de poucos e em detrimento da maioria.  

Contudo, podemos também pensar que, quando um barco atravessa 
uma correnteza, todos a bordo precisam se unir, trabalhando 
coordenadamente. O risco seria aqui não um fator de desagregação do 
coletivo, mas um agenciamento que funcionaria como um objetivo superior 
aos interesses individuais. Senão, vejamos...  

O poder da auto-organização  

Esta é uma das hipóteses centrais de Steven Johnson (2003), 
considerado um dos grandes pensadores do ciberespaço, na abordagem 
do tema da interconectividade inteligente. Sua argumentação central 
consiste em demonstrar a existência de sistemas auto-organizados, nos 
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quais se dispensa a presença de um controle centralizado para haver ação. 
Buscando demonstrar esta ideia ele analisa contribuições de pensadores, 
desde o terreno da biologia, da biofísica, do urbanismo ou do design de 
modernos softwares.  

A princípio, seus argumentos sobre o poder da auto-organização 
produzem uma certa estranheza ao leitor, pois a maior parte do mundo à 
nossa volta ainda é explicada em termos de hierarquias e sistemas de 
comando. Afinal, estamos acostumados a nos organizar de cima para 
baixo, como no exemplo que o autor traz sobre os estudos do 
comportamento de um fungo.  

No caso, o discoideum é um fungo, que passa grande parte de sua 
vida como milhares de outras criaturas unicelulares, movendo-se 
separadamente das companheiras. Porém, sob determinadas condições, as 
células vão se aglomerando em único organismo maior, particularmente 
quando o ambiente é mais hostil. Durante algum tempo, a crença geral 
entre os pesquisadores era de que as agregações se formavam pelo 
comando de células líderes, que ordenavam que as outras células se 
reunissem. A hipótese que vigorava era de que as conexões eram um 
gigantesco jogo de telefone sem fio, enquanto apenas algumas células de 
elite faziam a chamada inicial.  

Entretanto, durante anos nenhum pesquisador conseguia encontrar os 
tais líderes, até que dois pesquisadores se fizeram perguntas mais radicais: 
e se não houvesse lideranças? E se as células se organizassem em 
comunidade por si próprias? Foram necessários quase vinte anos para que 
fosse demonstrado que as células daquele fungo se organizavam de baixo 
para cima, como sistemas bottom-up e não top-down, como denomina o 
autor. Em outras palavras, ficou comprovada a existência de complexos 
sistemas adaptativos em torno do comportamento emergente.  

Todavia, é no exemplo da colônia de formigas que tudo isto pode 
ficar mais claro. Embora rainha seja uma palavra que lembra hierarquia, no 
formigueiro ela não é uma figura de autoridade, pois sequer decide o que 
cada operária faz, mesmo porque ela está no fundo do buraco e seria 
fisicamente impossível dirigir dali a decisão da colônia. Contudo, as 
formigas operárias mudam suas tarefas, da construção de ninhos à 
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forragem, com uma coordenação social surpreendente, onde nenhuma 
formiga é encarregada da operação global.  

Uma das grandes pesquisadoras, Deborah Gordon, entrevistada por 
Steven, refere que estava buscando investigar, através das formigas, 
sistemas em que os indivíduos não tivessem acesso à situação global, mas 
mesmo assim trabalhassem juntos de forma coordenada, fazendo uso 
apenas da informação local.  

Alguns ideólogos de plantão diriam que este tipo de pressuposto 
vem de encontro às linhas de produção da sociedade industrial da primeira 
fase do capitalismo. Cabe, então, explicitar que o local aqui tem outro 
sentido, uma vez que os agentes individuais prestam atenção a seus 
vizinhos mais próximos antes de ficarem esperando por ordens superiores. 
Dito de outra maneira, eles pensam e agem localmente, muito embora sua 
ação produza comportamento global.  

Estamos diante do poder do enxame: num coletivo de formigas, não 
há visões panorâmicas da colônia, mas elas vão se comunicando pela 
segregação de um certo número de substâncias químicas produzidas por 
suas glândulas — os feromônios. É uma comunicação tátil direta. Por isto, 
perceber as graduações deixadas pelos feromônios é essencial para saber 
qual a tarefa, onde tem comida, perigo, as rotas mais curtas etc. O feedback 
local pode se revelar como o segredo do planejamento descentralizado do 
mundo das formigas. Por outro lado, sua simplicidade de linguagem não é 
um defeito, mas uma característica útil.  

Não se trata, portanto, de sistema de comando, mas de uma 
avaliação permanente das probabilidades. Como a tomada de decisão se 
dilui por milhares de formigas, a margem de erro é desprezível. Para cada 
formiga que, por acaso, superestima o número de cortadeiras, há uma outra 
que o subestima. O que temos são interações aleatórias, de explorações de 
determinados espaços sem qualquer ordem predefinida, mas se as formigas 
não topassem umas com as outras, as colônias seriam certamente um 
conjunto sem sentido de organismos individuais. Um enxame sem coletivo.  

Ora, alguns dirão que, no caso dos seres humanos, o caráter aleatório 
seria menos decisivo, pois nossos genes poderiam ser considerados 
ditadores secretos, distribuindo planos fixos de crescimento para os 
soldados de nossas células. Mas esta possível tirania do DNA não contraria 
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os princípios da emergência, pois se sabe que as células fazem mais do que 
seguir as regras, na medida em que, como no caso das formigas, elas 
também aprendem com as vizinhas.  

O que atualmente os biólogos moleculares estão afirmando é de que 
as células coletivas que se empenham, por exemplo, para criar um tímpano 
vão emergindo por expressão genética, através de sinais transmitidos pelas 
suas junções. Isto é, as células se baseiam no código genético, muito 
embora necessitem de um “sentido de lugar” para cumprir sua tarefa, uma 
façanha conseguida pela estratégia de prestar atenção à vizinhança.  

Diante dos resultados destas pesquisas trazidas por Steven, resta uma 
indagação: existiriam chances dos coletivos humanos construírem formas 
de organização social segundo um sistema elaborado de aprendizagem a 
partir do nível mais baixo, onde a inteligência coletiva e a adaptabilidade 
adviriam do conhecimento local?  

A cidade-pandemônio: uma criação coletiva  

Buscando responder a esta questão, o autor problematiza a cidade. 
Para ele, ninguém discordaria de que a cidade opera segundo uma ordem 
complexa, cujo movimento não é uníssono, mas uma intricada coreografia 
em que os bailarinos fazem solos e os conjuntos têm papéis específicos, 
que, milagrosamente, se reforçam e compõem uma unidade ordenada. 
Além disto, a arte desta dança não estaria dada a priori, como no caso dos 
ritos tradicionais, calcados em uma memória recapituladora, o que pode 
favorecer uma imagem um tanto caótica do espaço urbano.  

Ainda que as metrópoles sejam demarcadas pelos altos edifícios, a 
magia da cidade viria de baixo, uma vez que as pessoas constituem 
consensos porque vão se encontrando, votando com os pés. Ela é uma 
máquina de aprendizado, que não é construída pelo “grande homem” que 
tem um lampejo de inspiração no laboratório, na biblioteca ou no seu 
gabinete enquanto burocrata ou político. Ao contrário, as teorias do “grande 
homem”, da “grande ideia” ou até mesmo da “grande assembleia” ignoram 
os esforços dispersos, comunitários, de um mundo in process da cidade-
pandemônio, com seus demônios de nível inferior gritando para os de nível 
acima, que gritam para os de nível ainda mais alto e assim por diante.  
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Nesta perspectiva, as calçadas seriam espaços privilegiados de 
interação, uma vez que a intimidade do uso da calçada traz uma sucessão 
de olhos. A ideia é de que os vizinhos aprendem uns com os outros porque 
passam uns pelos outros. O passeio poderia ser considerado ato, política, 
experimentação (Parnet. 1998). Como refere Steven, “as calçadas são as 
junções da vida da cidade” e desprovidas delas as cidades seriam como 
formigas sem o sentido do olfato ou uma colônia com um número reduzido 
de operárias.  

Entretanto, cabe retomar aqui a metáfora da calçada para indicar a 
distinção importante entre o formigueiro e a urbe. As formigas seguem leis 
elementares e nós somos seres desejantes, capazes de guardar e recuperar 
informação e, principalmente, produzir novos sentidos. Ou seja, fazemos 
uso de um processo mais complexo do que simplesmente reconhecer. Para 
a esquizoanálise, “nunca se aprende fazendo como alguém, mas fazendo 
com alguém”. Portanto, em se tratando dos coletivos humanos, não seria 
imprescindível a memória, nem o tempo. Para Deleuze (1987), “o essencial 
não é lembrar-se, mas aprender; porque a memória só vale como uma 
faculdade capaz de interpretar certos signos e o tempo só vale como matéria”.  

Sendo assim, as pistas deixadas pelos “feromônios humanos” ou, 
melhor dizendo, os signos mundanos, teriam a potência de nos mostrar, a 
todo o instante, a mudança que estamos vivendo, nos remetendo a 
cartografias do tempo que se perdeu e também do tempo que passa, 
alterando tudo e anulando o que passou. São signos que nos obrigam a 
pensar no tempo perdido, isto é, na passagem do tempo. Afinal, como 
refere aquele filósofo, “rever pessoas que nos foram muito familiares é 
uma revelação, porque seus rostos, não sendo mais habituais para nós, 
trazem em estado puro os signos e os efeitos do tempo, que modificou 
determinados traços, alongando-os, tornando outros flácidos ou vincados”.  

Como este processo tem pouco a ver com a rememoração, existiriam 
menos chance do sujeito se deixar enredar pelos modelos ou pelas ciladas 
dos espelhos. Por outro lado, na medida em que este traçado parte sempre em 
adjacência, “entre os dois” (que não está nem em um nem em outro, como a 
grama entre as pedras do calçamento), também diminuiriam os riscos de 
autorreferenciamento. Conforme propõe Deleuze e Parnet (1998), produzir 
um encontro é muito mais do que uma justaposição ou reunião. Nada de 
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rebatimento, mas proliferação e multiplicações dos lados, quebrando o 
círculo da arborescência com seus eixos de rotação em torno do centro.  

Nesta definição, as trilhas são sempre experimentações, onde sempre 
se está no meio do caminho, no meio de alguma coisa e, desta forma, o 
aprendizado não se daria pela memória recapituladora. Não existiriam 
tampouco autores ou sujeitos de enunciação com seus scripts narcísicos, 
pois o que se delineia já não é mais de ninguém: está “entre” todos. É uma 
interconectividade entre fluxos nômades que, no entanto, tem pouco a ver 
com dispersão, mas com sua capacidade de abalar o modelo, fazer brotar 
sua grama, até mesmo localmente, até mesmo nas margens. Isto nos 
permite afirmar que não, necessariamente, a falta ou flexibilização das 
referências tende a levar as pessoas à atomização.  

Como lembra Steven, quando são poucos os cérebros explorando 
determinado problema, as células permanecem desconectadas, 
serpenteando na tela como células isoladas, cada uma seguindo seu curso 
aleatório. Nas linhas de feromônio que evaporam rapidamente, as células 
não deixam traço de seu progresso — como um ensaio publicado em um 
jornal, mas que fica durante anos na prateleira de uma biblioteca sem ser 
lido. Contudo, diria o autor, “conecte o maior número de mentes ao sistema 
e forneça uma trilha maior, mais durável e os pedaços isolados e obsessões 
particulares se aglutinarão em um novo modo de ver o mundo, 
compartilhado por muitos mais indivíduos”. À maneira deleuziana, 
poderíamos acrescentar que a duração aqui se refere mais ao plano 
intensivo do que extensivo e que os territórios vão se configurando 
mediante consistência e não, necessariamente, organização.  

Brasília: uma cidade artificial?  

Neste olhar sobre a cidade interconectada e geradora de encontros, é 
inevitável evocar imagens contrastantes da arquitetura de Brasília, com 
suas grandes avenidas sem calçadas e esquinas, além das superquadras 
programadas para funções pré-definidas e que constituem possíveis 
obstáculos para a produção de interações aleatórias no espaço urbano. 
Neste sentido, Clarice Lispector (1992) escreveu sobre esta cidade nos 
anos 60, descrevendo-a como “uma construção com espaço calculado para 
as nuvens”, “cidade traçada no ar”, “perfil imóvel de uma coisa”, “uma 
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quadra de tênis”, “um aeroporto”, “cidade que fica fora da cidade”, “uma 
prisão ao ar livre”.  

Em tal cenário, será que a privação das pessoas ao convívio da 
calçada as tornaria embrulhadas em um fino véu, tão mais esquálidas 
quanto mais alheias ao burburinho da vida, tão mais distantes quanto mais 
velozes trafegam nas largas avenidas ou nos corredores dos palácios, tão 
mais encapsuladas como a formiga rainha alheia às interações sutis que se 
produzem na colônia? Estaríamos diante de uma cidade-pandemônio às 
avessas, com seus demônios de nível inferior vampirizados pelos de nível 
acima, que são sugados pelos de nível mais alto e assim por diante? Um 
enxame sem coletivo?  

Para aquela escritora, a construção da capital brasileira foi mesmo 
inspirada em um Estado totalitário e, por isto, ali seria “um lugar onde os 
crimes gélidos têm espaço” e “a alma não faz sombra no chão”. A par das 
influências em um projeto modernista, que foi credo de várias gerações de 
urbanistas, é óbvio que o centralismo do poder na capital brasileira, com 
seu perverso sistema top-down, não se deve apenas a questões 
arquitetônicas. Se é verdade que em Brasília “os pés não tocam na terra”, 
“não existe cotidiano”, “falta magia” e “os olhos dos habitantes são secos 
demais para chorar”, pode-se dizer que isto não é propriamente uma 
prerrogativa desta cidade.  

Se o que estamos debatendo é justamente as armadilhas narcísicas, 
talvez fosse prudente lembrar que, mesmo quando existem calçadas para 
circular livremente, andamos muito em volta de nossos quarteirões e 
caminhamos pouco em ruas transversais. Quando muito, visualizamos 
algumas calçadas paralelas àquelas em que nos encontramos. Às vezes, até 
somos bem esforçados e vamos muito longe, alargando os passos e as 
trilhas, mas produzimos poucos encontros, raramente multiplicamos. 
Andamos muito, ora buscando o olhar dos outros, ora voltados sobre nós 
mesmos, forçadamente narcísicos, onde o complemento é visto apenas 
como sombra, tornando-se referência morta, privada de uma ligação virtual 
ao outro sentido. Em tais circunstâncias, nossos caminhos se tornam linhas 
que não fazem amor entre si e engendram um “coito falhado”, na expressão 
de Serres (s.d.), o que demonstra que a filiação nem sempre é um antídoto 
suficiente para estes tempos de um nomadismo generalizado, que nos deixa 
sempre no mesmo lugar.  
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Talvez seja um pouco isto que Clarice Lispector queria dizer quando 
referiu ser urgente povoar Brasília: “Se não for povoada, ou melhor, 
superpovoada, será tarde demais — não haverá lugar para pessoas. Elas se 
sentirão tacitamente expulsas”. Necessitamos encontrar pessoas, 
movimentos, ideias, acontecimentos, entidades. Contudo, é prudente 
lembrar, com Deleuze e Parnet (1998), que embora povoados de tribos e 
ocupados em arrumar essas tribos, dispondo-as de outro modo, eliminando 
algumas delas e fazendo prosperar outras, é preciso também levar em conta 
que somos desertos e que em cada um de nós há como que uma “ascese”, 
em parte dirigida contra nós mesmos. Trata-se da experimentação sobre si 
mesmo, nossa única identidade.  

Em síntese, há indicativos de que nos dias de hoje se engendra uma 
sociabilidade narcísica, compatível com as demandas do capitalismo 
contemporâneo. Entretanto, visualizamos forças de resistências que podem 
ativar as subjetividades para a construção de novos laços sociais. E isto nos 
leva a pensar, como Guattari (1992), que a cidade não é apenas uma 
questão de espacialidade, mas meio de produção da subjetividade; e o 
fenômeno urbano não é mais um problema dentre outros, mas “o problema 
número um, o problema-cruzamento das questões econômicas, sociais e 
culturais”. E, sendo assim, o espaço urbano não poderia ser deixado ao 
sabor do mercado imobiliário, dos planos tecnocráticos ou ao gosto médio 
de seus habitantes, mesmo que sob a aparência de participação popular...  

Se uma ordem mutante nas cidades em termos de novos laços sociais 
poderá nascer deste cenário brasileiro, acreditamos que ainda é muito mais 
uma questão rizomática do que arborescente, mais contágio do que filiação, 
mais plano de consistência do que organização, mais calçada e menos 
palácio, mais Lula do que FHC, quem sabe?  
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O irredutível humano: Uma antologia da liberdade  

Bader Sawaia  

A primeira ideia que pode ocorrer ao leitor é de que o tema da mesa: 
Cultura, Individualismo e Sociabilidade, que me coube discutir nesse 
Encontro Nacional da ABRAPSO, não é polêmico ou representa uma 
novidade no debate acadêmico. De um lado, porque há consenso em torno 
da ideia de que a cultura e a sociabilidade das sociedades contemporânea, 
dentre elas o Brasil, são marcadas pelo individualismo. De outro, porque 
não há necessidade de pesquisas ou profundas reflexões teóricas para 
demonstrar que o individualismo é modo de subjetividade dominante.  

Todos nós sofremos no corpo e na mente os efeitos desse Zeitgeist, 
na forma de solidão, associativismo utilitarista, relações voláteis, liberdade 
solipsista do antes de tudo vem você, nas rupturas de laços comunitários e 
no enaltecimento do sufixo auto.1 Pesquisa, realizada, em 1997, pelo 
Jornal Folha de São Paulo, concluiu que 95% dos brasileiros são felizes, 
no entanto, segundo análise feita por Janine Ribeiro (1997),2 o sentimento 
de felicidade ao qual a pesquisa se refere é exclusivamente individual, que 
não abre espaço ao outro e independe do bem-estar alheio, tanto que os 
entrevistados julgam que o resto da sociedade é infeliz e que o outro pode 
até ser feliz, mas esse fato não contribui para a deles.  

Os dois palestrantes apresentaram com riqueza de detalhes as formas 
atuais de manifestação do individualismo, ressaltando a sua incrível 
capacidade para inovar-se e (re)apresentar-se a cada vez com mais sutileza e 
perversidade. Com essas reflexões, eles nos despertam da tranquila sensação 
de se estar em terreno conhecido. Quando pensamos conhecer seus sintomas, 
o individualismo nos surpreende com novas manifestações ou dimensões 
desconhecidas, como a citada pelo Prof. Francisco para afirmar a tese do 
predomínio da “ética da independência” e do “corpo esquizofrênico”: as 
pessoas se relacionam para ter mais saúde, o que significa que a relação com 
o outro é apenas um meio e não mais um fim em si mesmo.  

                                                 
1 O individualismo é bem retratado no refrão da música que fez sucesso no final de 2003: 
“Tô nem aí, tô nem aí. Não vem falar de seus problemas que não vou ouvir”. 
2 Renato Janine Ribeiro, Caderno Mais, Folha de São Paulo, 25/05/97. 




