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Cultura, Política e processo civilizador 

 
Esse curso pretende apresentar as formas modernas de criação do lazer e do ócio. Ao 

contrário do que tradicionalmente se supõe, o lazer e o ócio não serão vistos como antíteses das 
atividades produtivas ou do trabalho disciplinado.  

Nessa perspectiva, pretendemos analisar o advento da modernidade tanto no Brasil como na 
Europa e nos EEUU dando destaque ao surgimento de uma sociedade do 
espetáculo, capaz de proporcionar um conjunto de novas expectativas culturais 
para massas das grandes cidades. Historicamente falando, trataremos dos processos 
de urbanização que foram desencadeados no início do século XX e das formas de 
espetacularização daí decorrentes. Nessas sociedades, segundo Norbert Elias, as 
atividades recreativas como o esporte, a música, o teatro e o cinema, ou então as 
corridas, a pintura, os jogos de apostas ou a dança tornaram-se atividades de 
massas que visam a busca da excitação e compensação das emoções.  

O curso será desenvolvido utilizando-se de recursos audio-visuais e nesse sentido, as 
formas culturais e políticas contemporâneas serão mostradas através de filmes, de pinturas e 
de músicas nacionais e estrangeiras.  

Porque tratamos de questões ligadas às formas de construção da subjetividade do homem e da 
mulher na modernidade, o lazer e o ócio serão abordados em suas dimensões psicológicas tanto no 
que se refere à agressidade e à violência, como à docilização das condutas sociais, bem como a des-
rotinização, o distanciamento e a individualização. Nesse sentido, abordaremos o processo 
civilizatório sob o prisma do controle das emoções, na perspectiva adotada pelo consagrado 
sociólogo alemão, Norbert Elias. 

O curso será dividido em 7 módulos, sendo assim distribuídos os seus temas principais: 

 
1)A Sociabilidade moderna e a espetacularização da vida pública no século XX:  

� a esportivização da vida cotidiana e o controle da violência  
� o espetáculo da modernidade industrial e as feiras universais 
� O culto do eu: narcisismo e estética do corpo  

2)Revolução, violência e espetacularização da política: 

� Guerra e espetacularização da vida cotidiana : os jogos Olímpicos e o advento dos 
nacionalismos 

� os meios de comunicação de massa modernos( o rádio e o cinema) e a propaganda totalitária 
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� Estética e revolução 
� Arte e Fascismo 

3)A esportivização do cotidiano e história do futebol no Brasil.  

� Os estabelecidos e out-siders nas práticas do esporte moderno. Uma visão sociológica do 
Brasil como pátria das chuteiras.  

� O papel social da busca do triunfo e dos records na sociedade do desempenho 

4)A música brasileira: dos espaços marginais da sociedade à música de protesto dos festivais da canção 
das décadas de sessenta e setenta do século XX  

� Os caminhos da canção brasileira pelos meandros do riso, da ironia, da amargura e do 
ressentimento.  

� A música de Noel Rosa e a nova urbanidade carioca. Os estabelecimentos e os marginais 
� A bossa nova e a influência do Jazz: a invasão do americanismo no Brasil e o auto-controle 

das emoções 
� Tropicalismo, anarquia e protesto político: o efeito catártico do prazer e do ócio 

5)O conforto e o desconforto da vida da moderna:  

� O efêmero, a futilidade e a sedução narcisísitica do consumo de massa e da publicidade: a 
fratura da socialização disciplinária 

� O Individualismo narcisista e a pulverização da violência na vida pública e privada 

 
6)As teorias sociológicas do processo civilizatório: 

� Norbert Elias: o processo civilizador e o controle das emoções 
� Gilles Lipovetsky: a sociedade do vazio: entre a violência selvagem e a violência lúdica.  

 
7)Teorias do processo civilizatório brasileiro: 

� Euclides da Cunha, Os Sertões: entre a civilização e a barbárie 
� Gilberto Freyre, Casa Grande e Senzala: a violência sob a máscara da afetividade  
� Sergio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil: o homem cordial e o medo da vida publica. 
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