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RESUMO 
 
Apresentamos o debate acerca da construção de conceitos 
como Centro e Periferia, modernidade, multiculturalismo e o 
pluralismo, para que seja possível analisar as diversas 
questões que envolvem a manutenção e reprodução das 
desigualdades sociais. Além disso, elaboramos uma reflexão 
sobre a atual transdisciplinaridade na produção do 
conhecimento científico, sua influência na reprodução do 
discurso ideológico, buscando tornar possível compreender 
como se produz a associação de categorias, como Centro e 
Periferia a superior e inferior, ou seja, ao discurso da 
desigualdade, bem como de que forma essa associação pode 
ser superada, por meio da conquista da emancipação garantida 
por políticas publicas. 
 
Palavras-chave: Modernidade. Centro. Periferia. 
Desigualdade. Emancipação. 
 
 
ABSTRACT 
 
Introducing the debate about the construction of concepts such 
as Center and periphery, modernity, multiculturalism and 
pluralism, in order to be able to analyze the various issues 
involving the maintenance and reproduction of social 
inequalities. In addition, we elaborate a reflection on the current 
transdisciplinarity in the production of scientific knowledge, its 
influence on reproduction of ideological speech, seeking to 
make it possible to understand how if produces the Association 
of categories, such as Center and periphery to top and bottom, 
i.e. to the speech of inequality, as well as how this association 
can be overcome through the conquest of emancipation and of 
public policies. 
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Emancipation.

                                                 
1
 Estudante de Pós-Graduação. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). E-mail: 

jimmy_tbs@hotmail.com 



 

 

 

                  

1 INTRODUÇÃO 

 

 

A construção epistemológica de categorias como “Centro e Periferia” remetem, 

na contemporaneidade, a uma discussão acerca das desigualdades sociais, conflitos e 

transformações ocorridas no mundo, principalmente a partir do advento da modernidade e 

sua influência nas leituras atuais de significados remotos. 

O debate sobre as categorias Centro e Periferia compõe o cenário do Item 2 

(Centro e Periferia – A Ordem Moderna da Distinção Social) do nosso artigo, no qual 

recorremos ao filósofo Bruno Latour, entre outros autores como Rouanet, para uma análise 

epistemológica da construção do conhecimento, das categorias, em associação a uma 

universalização da ciência e sua prática para a produção dos discursos e reprodução da 

ideologia. 

Para isso, buscamos compreender na obra de Latour o que constitui o moderno, 

considerando que, apesar da revolucionária proliferação dos híbridos que pela modernidade 

é combatida, esta equivale à junção entre sujeitos e objetos, em uma nova constituição com 

os híbridos, o ser social tornar-se-ia o próprio objeto. Aproximando, como nunca antes, 

objetividade e subjetividade. E sua principal marca é a instabilidade. 

Essa instabilidade, tão característica também do humano, refletida nas formas 

de conhecer e questionar revela-se em nosso hibridismo, na interdisciplinaridade da 

formação do conhecimento que permite a compreensão de limites e convergências, por 

meio da qual construímos as categorias e os discursos, associamos “Centro e Periferia” a 

qualidades como superior e inferior, respectivamente. Construímos assim, novas leituras de 

velhos sentidos, que atualizam o discurso ideológico. 

Desse modo, compreender a comunidade na “periferia” de um “centro” urbano 

na “modernidade” exige o conhecimento de sua genealogia, de suas “individualidades 

coletivas”, para que não sejam subtraídas as causalidades que definem as condições 

sociais que a caracterizam. Devem ser considerados os “fatos históricos” que justificam (se 

é que são justificáveis) as desigualdades que aprofundam o abismo entre os ricos e os 

pobres, entre o Centro e a Periferia.  

Interessa-nos, portanto, desvendar o projeto da modernidade de universalização 

do padrão dominante que busca tornar naturais as diferenças sociais e, assim, ocultar os 

processos de construção das desigualdades sociais, impondo uma “cultura legítima” e um 

senso comum formador de ideias e comportamentos. Sob o véu do multiculturalismo 

defende-se a manutenção da desigualdade das condições humanas e da aceitação passiva 

da desigualdade de distribuição dos recursos. 



 

 

 

                  

Diante desse debate, identificamos como alternativa a esse projeto de 

universalização e aceitação passiva da naturalização da realidade, a contínua discussão 

sobre as condições de emancipação das camadas populares nas periferias dos centros 

urbanos, como subsidio para elaboração de políticas públicas comprometidas com a causa 

emancipatória.  

 

 

2 CENTRO E PERIFERIA: a ordem moderna da distinção social. 

 

 

Pensar categorias como “Centro” e “Periferia”, nos remetem a uma análise 

epistemológica sobre a construção do conhecimento, suas convenções, legitimações e 

apropriações, associado a uma “universalização” da ciência e sua prática. Lembrando que, 

segundo Williams (2011), na universalização e na “modernização”, os supostos universais 

pertencem a uma fase histórica que foi precedida e sucedida criativamente. 

 
 
Enquanto os universais forem aceitos como padrões de procedimentos intelectuais, 
as respostas surgirão de maneira tão esplêndida quanto às questões determinarem. 
É uma característica de qualquer fase cultural significativa que ela tome suas 
posições locais e rastreáveis ao longo da história como universais (p. 25). 
 
 

Para ele, a formulação dos “universais modernistas” sempre foi um produto da 

resposta às condições específicas de aprisionamento e fracasso, e ao estranhamento as 

novas formas sociais libertas. Embora a resposta tenha sido imperfeita e ilusória.  

O processo de “classificação” ou “categorização” é essencial para compreender, 

problematizar e explicar as leis que as ciências se propõem a produzir em nome da “razão”, 

que por muitas vezes se colocam como “verdades absolutas”, sob a proteção do “espírito 

iluminista da modernidade”. 

O moderno como sendo toda transformação, mudança, inovação, e cada vez 

mais a emancipação e intervenção do homem sobre a natureza. O avanço do racionalismo, 

a emergência da civilização, do indivíduo, a ciência efetivamente substituindo a religião. O 

modernismo cuja característica fundamental é a separação entre a natureza, a politica e o 

discurso, e a universalização do conhecimento. 

Todavia, para o antropólogo, sociólogo e filósofo francês Bruno Latour (2005), a 

palavra “moderno” designa dois conjuntos de práticas totalmente diferentes que só tem 

eficácia se permanecerem distintas, separadas – o primeiro corresponde ao que ele chamou 



 

 

 

                  

de “redes”; o segundo, de “crítica”. Porém, segundo o autor, essa distinção deixou de existir 

recentemente, formulando sua hipótese de que jamais fomos modernos. 

[...] O primeiro conjunto de práticas cria, por “tradução”, misturas entre gêneros de 
seres completamente novos, híbridos de natureza e cultura. O segundo cria, por 
“purificação”, duas zonas ontológicas inteiramente distintas, a dos humanos, de um 
lado, e a dos não-humanos, de outro. Sem o primeiro conjunto, as práticas de 
purificação seriam vazias ou supérfluas. Sem o segundo, o trabalho da tradução 
seria freado, limitado ou mesmo interditado (LATOUR, 2005, p. 16). 
 
 

Desse modo, a modernidade, apesar da revolucionária proliferação dos híbridos 

que por ela é combatida, equivale à junção entre sujeitos e objetos, em uma nova 

constituição com os híbridos, o ser social tornar-se-ia o próprio objeto. A objetividade e 

subjetividade nunca estiveram tão próximas. 

O pensamento torna-se livre dessas falsas divisões, da falsa análise 

epistemológica, falsas zonas de conhecimento. O importante é a ideia em si, pensar como 

uma transdisciplinaridade, a capacidade de questionar sem a ideia de exclusividade. A 

modernidade continua acontecendo se contradizendo, se revendo. O que marca o moderno 

é a instabilidade, que é uma característica humana. 

 
 
[...] Nós mesmos somos híbridos, instalados precariamente no interior das 
instituições científicas, meio engenheiros, meio filósofos, um terço instruídos sem 
que o desejássemos; optamos por descrever as tramas onde quer que estas nos 
levem. Nosso meio de transporte é a noção de tradução ou de rede. Mais flexível 
que a noção de sistema, mais histórica que a de estrutura, mais empírica que a 
noção de complexidade, a rede é o fio de Ariadne destas histórias confusas 
(LATOUR, 2005, p. 9). 
 
 

Essa “tradução” ou “rede” aliada à experiência social é indispensável para 

compreender qualquer área do saber, e promover uma nova visão do mundo. Pensar as 

fronteiras entre as várias áreas do saber dentro da perspectiva da interdisciplinaridade 

permitindo a compreensão dos limites e as suas convergências. 

Cotidianamente, associamos as categorias “Centro e Periferia” ao “discurso” da 

desigualdade, usualmente entre: superior e inferior; exclusivo e popular; riqueza e pobreza. 

Construído “historicamente” da combinação de conhecimentos (posição geográfica: 

limítrofes; classe social: privilégios) que “misturados” a nossas experiências promovem o 

questionamento. 

Ideias que, por ocasião, são retomadas do passado, mostrando um presente 

híbrido que nunca foi “moderno”, um movimento em espiral do tempo, segundo Latour 

(2005), que quebra a perspectiva moderna da história linear. 

 
 
O que fazer se não podemos nem avançar nem recuar? Deslocar nossa atenção. 
Nós nunca avançamos nem recuamos. Sempre selecionamos ativamente elementos 



 

 

 

                  

pertencentes a tempos diferentes. Ainda podemos selecionar. É a seleção que faz o 
tempo, e não o tempo que faz a seleção (LATOUR, 2005, p. 75). 
 
 

Nestas circunstâncias, o autor considera a constituição temporal (histórica) da 

atualidade como uma retomada do passado. Podemos dizer que, uma nova leitura é 

atribuída a um “sentido” anterior, soando como novo. Uma categoria substituindo outra que 

desempenha o mesmo papel semântico, mas podendo oferecer um discurso ideológico mais 

explícito, mais recente, não contradizendo sua outra versão mais opaca. Por exemplo: 

 
 
[...] A partir dos anos 1960 o termo periferia substituiu o do subúrbio. A periferia 
passou a designar um dos polos antagônicos entre a pobreza e a riqueza. Centro e 
periferia fariam parte da nova modernidade e expressariam do ponto de vista 

geográfico as desigualdades sociais da sociedade brasileira. É no centro que se 
concentra a riqueza e o poder e na periferia a pobreza. Significados que também se 
apresentam em escala internacional, onde os países ricos seriam os países centrais 
e os países pobres, os periféricos. O mesmo ocorre nas sociedades latino-
americanas (SOTO, 2008, p. 2-3. Grifos nossos). 
 
 

Ainda hoje, o termo “subúrbio” também é utilizado como classificação de 

desigualdade, acentuado pejorativamente, por sua derivação, “suburbano” – aquele que 

estaria às margens da “civilização urbana”. Sendo assim, subúrbio e periferia remetem a 

mesma distinção, porém em tempos diversos, pois como afirma Latour, “Podemos seguir em 

frente, quer dizer, retornar às diversas coisas que sempre seguiram de outra forma” (2005, 

p.75). Talvez não seja em si uma retomada do passado, pois nunca se extinguiu, está 

encoberto, quando não proferido sob a ilusão da modernidade. 

De acordo com Sérgio Paulo Rouanet (2003), ilusão cunhada pelo projeto 

iluminista que, graças à universalização da ciência, tem ofuscado as particularidades 

concretas reduzindo-as ao individualismo abstrato. O indivíduo ao invés de se tornar livre 

torna-se controlado pelas formas de consumir essa ciência que, por certo aspecto, vira 

ídolo, aspirando uma moral universal. 

Na sua crítica à modernidade, Rouanet (2003) desenvolve o termo “historismo” 

para captar em suas dimensões culturais mais amplas o fenômeno do antiuniversalismo 

moderno. 

 
 
Chamo “historista”, a atitude ou posição teórica caracterizada pela rejeição do 
universal e pela exaltação de uma particularidade – época, comunidade, classe, raça 
ou sexo. [...] O historismo se preocupa com individualidades coletivas, e não com 
indivíduos singulares, e quando diz que seu enfoque é “individualizante” está 
querendo dizer que pretende estudar o homem enquanto parte de uma dessas 
individualidades coletivas e não enquanto abstração “desenraizada” (p. 53). 
 
 



 

 

 

                  

Tal qual o “individualismo associal absoluto” de Hobsbawm (1995), esse 

“indivíduo singular” representa o projeto de emancipação da modernidade, que acreditava 

na dissolução dos particularismos locais como mecanismo social para evitar os conflitos 

entre os homens e que, também, estava agregado aos valores e ideais justificados no 

racionalismo e universalismo, segundo Rouanet (2003). 

Esse modelo civilizatório moderno gera um ressentimento antimoderno chamado 

de Mal-estar na modernidade. [...] “O mal-estar na modernidade é a expressão psíquica do 

Contra-Iluminismo atual. Ele se traduz na rejeição global de todo o projeto iluminista” 

(ROUANET, 2003, p. 97). O paradoxo do modernismo, a imposição sobre os homens de 

conceitos na tentativa de universalizá-los, a favor de uma “auto-emancipação”. 

Avaliar uma comunidade na “periferia” de um “centro” urbano na 

“contemporaneidade” sem conhecer a genealogia de suas “particularidades” ou, na 

perspectiva de Rouanet (2003), de suas “individualidades coletivas”, é subtrair as 

causalidades que definem as condições sociais que a caracterizam. Estaríamos desse 

modo, escondendo os reais “fatos históricos” que justificariam (se é que são justificáveis) as 

desigualdades que aprofundam o abismo entre os ricos e os pobres, entre o “Centro e a 

Periferia”. Além de não permitir a identificação dos verdadeiros interessados pela 

manutenção desse abismo. 

 
 
A perspectiva histórica cresceu, generalizou-se e pode hoje ser considerada 
hegemônica, no Brasil e no mundo. A antiga “querela dos universais”, que no século 
XIII só entusiasmava dez ou quinze monges em duas ou três universidades, 
transformou-se numa rebelião geral das particularidades oprimidas, contra esse 
monstro de mil tentáculos que se chama o universal: tentáculo colonial, tentáculo 
gringo, tentáculo sexista (ROUANET, 2003, p. 54). 
 
 

Particularidades ou, individualidades coletivas oprimidas que muitas vezes se 

dissipam em seu próprio interior, tentadas pelo projeto civilizatório universalista. Quando 

contrário, se fecham em uma dada realidade afastando-se da interação com outras 

realidades, vivendo em um intercâmbio cultural como coadjuvantes. “A particularidade é 

uma entidade coletiva, como o povo, a tribo, a nação, a classe, a cultura. O homem é um 

produto do seu contexto e da sua comunidade, e só nela pode pensar e julgar” (ROUANET, 

2003, p. 52). 

As demandas de uma comunidade devem ser conhecidas por dentro. Pois, 

entende-se que por fora são traduzidas por especulações. É necessário conhecer, de fato, 

as distinções sociais existentes em uma sociedade para entender sua dinâmica. 

Como disse Jessé Souza (2012) em sua análise da temática “dignidade”, da 

obra de Charles Taylor Sources of the self: the making of the modern identity (1989), 



 

 

 

                  

 
 
Interessa-me desvelar o potencial constituidor e legitimador de “distinções sociais”, 
ou seja, diferenças sociais tornadas naturais e legítimas, sob o véu mascarador da 
pretensa igualdade e universalidade que habita a noção de dignidade (p. 67). 
 
 

Desse modo, é necessário tornar visível o projeto da modernidade que pretende 

universalizar um padrão dominante, que gera um conjunto de “minorias sociais” com 

diferenças específicas, em relação a tal padrão, sendo percebidas como “naturais” no 

modelo liberal de sociedade moderna, ocultando assim, as precondições sociais das 

desigualdades entre “Centro e Periferia”. 

Vale salientar que, a própria classificação “Centro e Periferia” é algo extrínseco 

às pessoas, o opressor tem a necessidade de “classificar” para estabelecer uma “distinção 

hierárquica”. O padrão, infelizmente, é sempre o mesmo, seja ontem ou hoje, para controlar 

impõe uma “cultura legítima”, ou seja, um “senso comum” idealizador promovendo ideias 

“universais” de padrão de comportamento. 

Mas, há resistência, [...] “tomar consciência de si mesmo como parte de um povo 

submetido é a visão inaugural do nacionalismo anti-imperialista” (SAID, 1995, p. 271). 

No entanto, por exemplo, a ideia moderna de se reconhecer como “comunidade 

periférica”, de “cultura da periferia”, em certos aspectos, favorece a manutenção das 

desigualdades travestidas de “fronteiras culturais”, estabelecidas pela lógica dominante da 

cultura capitalista que prega a falsa ideia da identidade cultural como elemento 

democratizante das diferenças sociais, repelindo mais uma vez a visibilidade das 

precondições das desigualdades sociais.  

 
 
[...] o capitalismo criou historicamente um tipo particular de natureza e espaço, uma 
paisagem desigualmente desenvolvida que integra pobreza e riqueza, urbanização 
industrial e minguamento agrícola. Esse processo atinge seu ponto culminante no 
imperialismo que domina, classifica e mercantiliza universalmente todo o espaço sob 
a égide do centro metropolitano (SAID, 1995, p. 285). 
 
 

Esse colonialismo ainda se faz presente, nas concepções da sociedade e da 

cultura dissociada do passado, dos individualismos coletivos, dos artefatos humanos. Para 

Said (1995), devemos lutar para libertar toda a humanidade do imperialismo, escrever novas 

histórias e culturas de uma nova maneira, não perdendo de vista o fato de que partilhamos a 

mesma história, ainda que essa história tenha escravizado alguns de nós. Sabendo que,  

 
 
As culturas não são impermeáveis, assim como a ciência ocidental fez empréstimos 
dos árabes, estes haviam tomado emprestado da Índia e da Grécia. A cultura nunca 
é uma questão de propriedade, de emprestar e tomar emprestado com credores 
absolutos, mas antes de apropriações, experiências comuns e interdependências de 



 

 

 

                  

todo tipo entre culturas diferentes. Trata-se de uma norma universal (SAID, 1995, p. 
275). 

 
 

Porém, o descaso com essas “culturas diferentes” ainda persistem, limitando, de 

certa maneira, essa interação. Para Zygmunt Bauman (2003), desde a negação da 

diversidade cultural durante a construção do Estado-Nação até as incertezas do 

multiculturalismo dos tempos modernos, a igualdade contrapõe-se à diferença. A partir de 

sua análise sobre as “minorias étnicas”, estrategicamente se fez perceber quais diferenças 

estão ficando fora do debate na atualidade. 

 
 
“Minoria étnica” é uma rubrica sob a qual se escondem ou são escondidas entidades 
sociais de tipos diferentes, e o que as faz diferentes raramente é explicado. As 
diferenças não derivam dos atributos da minoria em questão, e ainda menos de 
qualquer estratégia que os membros da minoria possam assumir. As diferenças 
derivam do contexto social em que se construíram como tais: da natureza daquela 
atribuição forçada que levou à imposição de limites. A natureza da “sociedade maior” 
deixa sua marca indelével em cada uma de suas partes. (BAUMAN, 2003, p. 83). 
 
 

As diferenças derivam de um contexto social onde o debate sobre a questão da 

privação material, fonte mais profunda de toda desigualdade e injustiça, é afastada da 

agenda pública, segundo Bauman (2003), ao citar Rorty na crítica feita à esquerda cultura 

diante da intolerância da sociedade norte-americana. 

O descaso que se vê atualmente em relação à diferença é apresentado sob o 

julgo do “pluralismo cultural”, defendida pelo “multiculturalismo”. Ele funciona como força 

essencialmente conservadora, transformando as desigualdades em “diferenças culturais”, 

uma aceitação passiva das diversidades, ignorando as divisões geradas cada vez maiores 

pela desigualdade na divisão dos recursos, seja entre sociedades ou dentro delas. 

 
 
A fealdade moral da privação é miraculosamente reencarnada na beleza estética da 
diversidade cultural. O que se perdeu de vista no processo foi que a demanda por 
reconhecimento fica desarmada se não for sustentada pela prática da redistribuição 
– e que a afirmação comunitária da especificidade cultural serve de pouco consolo 
para aqueles que, graças à cada vez maior desigualdade na divisão dos recursos, 
têm que aceitar as escolhas que lhes são impostas. (BAUMAN, 2003, p. 98). 
 
 

 As “periferias” dos grandes centros urbanos, onde encontramos as principais 

mazelas sociais, se encaixam perfeitamente na lógica contemporânea da ordem global que, 

anteriormente utilizava-se do antigo e desprezível hábito de explicar a desigualdade por uma 

inferioridade inata de certas raças (neste caso, de certas “classes sociais”), segundo o autor. 

Agora, “substituído por uma representação aparentemente compassiva de condições 

humanas brutalmente desiguais como direito inalienável de toda comunidade à sua forma 

preferida de viver” (BAUMAN, 2003, p. 98). 



 

 

 

                  

Essa visão reconciliadora entre escrúpulos morais e a desigualdade humana da 

“nova visão culturalista”, sem os arranjos sociais necessários, afasta o projeto da “boa 

sociedade”. 

 
 
O que a visão “culturalista” do mundo não menciona é que a desigualdade é sua 
própria causa mais poderosa, e que apresentar as divisões que ela gera como um 
aspecto inalienável da liberdade de escolha, é um dos maiores obstáculos a essa 
liberdade de escolha, é um dos principais fatores de sua perpetuação (BAUMAN, 
2003, p. 99). 
 
 

Todavia, para Bauman (2003), há ainda outras questões a serem analisadas em 

relação ao “direito à diferença”, e que, o multiculturalismo é o modo de ajustar o papel dos 

intelectuais diante dessas novas realidades, e “se a realidade não for questionada e se 

supuser que não deixa alternativas, só podemos torná-la aceitável replicando seu padrão 

em nossa própria maneira de viver” (p. 120). 

Ainda segundo o autor, como a “sociedade” não apresenta suas preferências, 

além daquelas que os indivíduos ou o grupo transformam em suas próprias preferências, 

não há como saber se uma preferência é melhor do que outra. Nessa perspectiva 

multiculturalista, mora a resposta usada pelos intelectuais do nosso tempo para as 

incertezas de quais valores devem ser apreciados na contemporaneidade. 

Nesse casso, Zygmunt Bauman aponta para a universalidade da humanidade 

como a capacidade de dar espaço ao pluralismo e permitir que o pluralismo sirva à causa da 

humanidade, viabilizando a discussão contínua sobre as condições compartilhadas do bem. 

Para ele, em nenhum outro momento a busca ardente de uma humanidade comum, e a 

prática que se segue a essa suposição, foi tão imperativa quanto hoje. 

Em especial, a nosso ver, enfatizando a discussão sobre as condições de 

“emancipação” das camadas populares nascidas e criadas na “periferia”, independente de 

sua referência “central”. Emancipação negada pelos arranjos sociais “individualizantes”, 

“homogeneizantes” e “universalizantes” da sociedade “contemporânea”. 

 

 

2 CONCLUSÃO 

 

 

A discussão sobre a desigualdade, distinção social e da construção das 

categorias de classificação é imprescindível e deve ser efetivada para superação desse 

projeto de sociedade contemporânea com princípios egocêntricos de “mercado”, onde os 



 

 

 

                  

indivíduos estão sendo “cotados” por sua “classificação” social, na qual ser do “Centro” ou 

da “Periferia” é pré-requisito de aceitação “universal”. 

Valores atribuídos por uma ideologia dominante que persiste em homogeneizar 

seus conceitos e fixar uma moralidade ocidental “hierarquizante” globalizada, construída sob 

ideais que naturalizam e legitimam as “diferenças sociais”. 

 O local do “Centro” ainda é entendido como o do opressor, responsável em ditar 

modelos, regras e práticas, discursos através do “cajado do pastor”, que revestido de 

poderes “econômicos” coage o “rebanho” na falsa ilusão da padronização de 

comportamento para o caminho da disciplina e do controle. 

Precisamos, nesse contexto, nos tornar “ovelhas desgarradas”, sedentas, como 

um lobo, por caminhos que emancipam, arrebentando as cercas do constrangimento e da 

exclusão. Para tanto, se faz necessário ferramentas oficiais e não oficiais que promovam a 

paridade ao acesso aos bens escassos. E, incondicionalmente, a promoção do valor 

humano como preceito fundamental na constituição de saberes e sua pluralidade respeitada 

e garantida. 

Para obter eficácia social, acreditamos que o Estado está como o principal e 

fundamental colaborador, pelo que representa – o povo – e pelo poder atribuído aos seus 

membros, capaz de paralisar os seculares mecanismos que invisibilizam problemas ligados 

à realidade da pobreza e da miséria que atingem as camadas mais populares. Apostamos 

em políticas públicas emergentes, comprometidas com a causa emancipatória das classes 

populares e “periféricas”, sanando injustiças que, influentemente, determinam nosso 

comportamento social em todas as suas dimensões. 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BAUMAN, Zygmunt. Comunidade: a busca por segurança no mundo atual. Rio de Janeiro: 

Jorje Zahar Editor, 2003. 

 

HOBSBAWM, Eric J. . Era dos extremos: o breve século xx: 1914-1991. São Paulo: Cia das 

Letras, 1995. 

 

LATOUR, Bruno. Jamais fomos modernos. 3ª reimpressão, São Paulo: Editora 34, 2005. 

ROUANET, Sérgio Paulo. Mal-estar da modernidade. 2 ed. São Paulo: Cia das Letras, 

2003. 

 

SAID, Edwuard. Cultura e imperialismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. 

 



 

 

 

                  

SOTO, William Héctor Gómez. Subúrbio, periferia e vida cotidiana. In: Estudos Sociedade 

Agricultura, Rio de Janeiro, vol. 16, no. 1, p. 109-131, , abril 2008. ISSN 1413-0580. 

 

SOUZA, Jessé. A construção social da subcidadania: para uma sociologia política da 

modernidade periférica. 2ª. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012. 

 

WILLIAMS, Raymond. Política do modernismo: contra os novos conformistas. São Paulo: 

Editora Unesp, 2011. 

 

 


