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Resumo 
 
Com o presente artigo pretende-se levantar questões sobre a relação entre as novas formas 
de se pensar e construir as cidades, megaeventos e a construção de grandes obras culturais 
como pré-requisito para a entrada de metrópoles no circuito “civilizado”, desenvolvido e 
cobiçado pelo capital global. Considerando o caso particular do Museu do Amanhã, na 
cidade do Rio de Janeiro, e a forma como se deu a gentrificação durante a sua construção, 
infere-se se este museu se apresenta como documento da barbárie do processo 
civilizatório da humanidade. 
 
Palavras-chaves: cidade; Museu do Amanhã; megaeventos; gentrificação; barbárie. 

 

 

1. Introdução 

 

A forma de se planejar as cidades sofreu uma mudança com a virada cultural da 

década de 1960. Além da exigência de integrarem ao circuito globalizado das cidades-

modelos do primeiro mundo como Barcelona e Paris, as metrópoles deveriam agora ser 

administradas como empresas, sendo necessária a construção de uma marca que 

sinalizasse as características atrativas dessas cidades para o capital internacional. Como 

toda grande empresa, essa marca deveria ser construída em cima de slogans ou palavras-

chaves, eventos e principalmente, a partir da construção de uma ideia de urbe “civilizada” 

e “cultural”, pronta para atender ao comércio e turismo mundial. O Rio de Janeiro não foi 

diferente, em um contexto de megaeventos, onde o local sediou eventos esportivos de 

grande porte como a Copa do Mundo e as Olimpíadas – essa última cedendo a capital o 

título de “cidade Olímpica”. A “cidade maravilhosa” sofreu um apagamento da memória 

local a partir de processos de gentrificação e com eles, em parceria com “grandes nomes” 

da arquitetura mundial, viu surgir em seu território imensos e tecnológicos aparelhos de 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação Culturas Urbanas do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40° Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 
 
2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Escola de Comunicação-UFRJ, e-mail: 
luanabulcao@hotmail.com 
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cultura como o MAR e o Museu do Amanhã. Esse último, devido ao discurso apocalíptico 

do futuro, escolhido como objeto do presente artigo. A partir da compreensão desse 

edifício emblemático como documento, registro cultural da civilização humana na era de 

um capitalismo desenfreado e avançado, é possível afirmar que o Museu do Amanhã se 

constitui como documento da barbárie, da própria barbárie do processo civilizatório da 

humanidade?  

 

2. Prostituição das Cidades, Megaeventos e Star-museus 

 

Contemporaneamente, existe um paradigma no urbanismo, chamado de 

“planejamento estratégico”3 que consiste em tornar as cidades protagonistas, 

posicionando-as de forma atrativa para o capital estrangeiro global. Esse planejamento 

estratégico, influenciado pelo cultural turn da década de 1960, que expandiu a cultura 

para todas as dimensões da vida social, alia-se a estratégias de marketing e ao capital 

internacional, promovendo uma imagem simbólica que tem como objetivo exaltar 

características atraentes e competidoras dessa metrópole em um cenário de capitalismo 

avançado e globalizado.  

Segundo o a autora Otília Arantes, o discurso do “tudo é cultura” da segunda 

metade do século XX é substituído por um “culturalismo de mercado”, que transforma as 

cidades em produto, imagem a ser consumida, representada e interpretada, influenciando 

na construção de identidades e cidadanias, que passam a ser vivenciadas a partir do 

consumo de marcas e estilos (ARANTES, 2013, p.16). No planejamento urbano desse 

culturalismo de mercado, a mercadoria tornar-se a própria cidade, que para reverter-se 

em “vendável”, em um mercado extremamente competitivo, precisa utilizar do chamado 

“marketing urbano”, que se impõe “como uma esfera específica e determinante do 

processo de planejamento e gestão de cidades”. Porém, nesse cenário, o que é vendido? 

A pergunta não tem uma resposta fácil, porque depende, na verdade “de quem se tem em 

vista como comprador” (VAINER, 2013, p.78).  

A cidade converte-se então em um negócio, uma “growth machine”, como sugere 

Peter Hall, uma cidade onde consórcios de elite, focados na propriedade imobiliária, 

constroem políticas urbanas que dão vazão, ao mesmo tempo, ao seu próprio interesse de 

                                                 
3 A autora Otília Arantes utiliza o termo para designar a prática de planejamento urbana aliada a estratégias do capital 
(ARANTES, 2013) 
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expandir a economia e aumentar a riqueza (HALL, 1995 apud ARANTES, 2013, p.27). 

Para justificar essa máquina de crescimento é necessária a fabricação de consensos, é 

necessário que a cidade esteja toda unificada em torno de um mesmo projeto. Projeto este 

que trata a metrópole como uma unidade, como sujeito, “sujeito simples, coeso, sem 

qualificação” (VAINER, 2013, p. 91). A cultura, entra nesse discurso como peça-chave, 

aliada a fabulação de uma civilidade simbolizada a partir da construção de museus, 

parques temáticos, centros culturais, etc., isto é, qualquer obra arquitetônica que possa 

surgir como ícone de uma cidade evoluída, assinalando para as outras, que ali encontra-

se uma “cidade de primeiro mundo”. 

Nesse capitalismo avançado, que substitui o projeto modernista de arquitetura 

com orientação social e promove um planejamento estratégico focado na criação de 

espaços segundo concepções e propósitos estéticos, a principal forma de absorção do 

excedente do capital é a construção imobiliária que implica numa constante reestruturação 

urbana. Em um contexto de mercantilização das cidades, o capital corporativo se apropria 

dos fundamentos sociais projetuais da arquitetura moderna para dar lugar a “prática da 

construção de monumentos” que se destacam “no horizonte como símbolos do poder 

corporativo” (HARVEY, 2008, p.73). Aliada a essa necessidade de expansão e 

escoamento do excedente do capital, surgem os processos de gentrificação, que, segundo 

Arantes (2013) são:  

 

uma resposta específica da máquina urbana de crescimento a uma 
conjuntura histórica marcada pela desindustrialização e consequente 
desinvestimento de áreas urbanas significativas, a terceirização 
crescente das cidades, a precarização da força de trabalho remanescente 
e sobretudo a presença desestabilizadora de uma u  nderclass fora 
do mercado (Ibid., p.31).  

 

Consequentemente, a gentrificação, palavra usualmente substituída por 

eufemismos como revitalização, revalorização, requalificação, etc., é uma resposta do 

capital financeiro a própria dinâmica do capitalismo neoliberal, justificada em nome de 

um “alegado civismo”, que coloca a cultura como pré-requisito para entrada nesse mundo 

dos negócios (ARANTES, 2013, p.31). Isto é, constantemente os processos 

gentrificadores são acompanhados de discursos civilizatórios, como se a “revitalização” 

do espaço fosse inerentemente civilizadora. O que ocorre, na verdade, segundo Harvey 

(2012) é a inscrição das falhas e desigualdades do sistema capitalista no desenho das 

cidades, que vão dividir a população de acordo com o tipo de consumismo que ela tem 
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acesso. Nesse contexto “os ideais de identidade urbana, cidadania e pertença, de uma 

política urbana coerente, já ameaçados pelo mal-estar da ética neoliberal individualista, 

tornam-se muito mais difíceis de manter” (HARVEY, 2012, p.49).  

Considerando essa parceria entre capital corporativo e planejadores urbanos, que 

vai gerar projetos prioritariamente estéticos, baseados na premissa de consumo de um 

capital simbólico que atesta “o gosto e a distinção de quem os possui” (BOURDIEU, 

1984 apud HARVEY, 2008, p.80), e a afirmação de Arantes (2013), por meio da qual, 

além dos fatores econômicos, a construção das cidades se ergue sobre três camadas 

simbólicas, a partir das quais se constituem as cidades-empresas. Sendo estas camadas 

simbólicas: a estetização do poder através do controle de linguagens representativas de 

habitação e exclusão; a construção de uma economia simbólica por meio da constituição 

de ícones de crescimento, como aumento de empregos e negócios; e, por fim, a aliança 

entre esses circuitos de negócios e o Terceiro Setor, que dá origem a museus e 

equipamentos culturais que simbolizam aos visitantes que eles estão em uma “world-

class-city”. Pode-se dizer que a expansão urbana se dá tanto por um processo físico de 

constante reestruturação urbana, onde se constrói uma cidade sobre os escombros da 

outra; quanto por um processo simbólico, bem representado na construção de uma 

“arquitetura espetacular” ou “espaços urbanos espetaculares”. 

Em um contexto urbano marcado pela “destruição criativa”, onde constantemente 

são construídas novas paisagens que servem para “(...) ocultar deliberadamente, através 

dos domínios da cultura e do gosto, a base real das distinções econômicas”, ou seja, a 

própria dinâmica e exploração presente no espaço urbano (HARVEY, 2008, p.81), 

qualquer evento é uma justificativa para a promoção de um planejamento estratégico 

alicerçado em símbolos culturais. Nesse cenário, os megaeventos surgem como um 

pretexto para construção de ícones culturais que funcionam como uma “vitrine-

mostruário de arquitetura de última geração”, através do qual a cidade procura se 

reconhecer, identificar, por meio de uma “uma marca que se apresente a si mesma como 

algo a confirmar sua condição ultramoderna” (ARANTES, 2013, p.62). 

 

3. Rio de Janeiro “Cidade Olímpica”: Museu de que Amanhã? 

 

A união de empreendimentos urbanos e do capital internacional através da 

construção de edifícios culturais emblemáticos com objetivo de restruturação do entorno 
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tem sua matriz projetual, segundo a autora Otília Arantes (2013), na arquitetura francesa 

pós-construção, na década de 1970, do Centro Georges Pompidou, ou Beaubourg como 

é chamado pelos parisienses. Segundo a autora:  

 

Estava tudo lá, naquelas providencias de regulação flexível do urbano, 
da ampliação da indústria cultural que incorporava a cultura dos museus 
e suas adjacências highbrow ao capitalismo de imagens, da nobilitação 
arquitetônica do mundo dos negócios à correspondente mitologia 
urbanizadora do terciário avançado, sem a qual não se pode aspirar ao 
status de cidade global (Ibid., p. 49). 

 

A matriz projetual francesa, que demarca sua transformação urbana a partir de 

museus-ícones culturais, alia-se ao exemplo de Barcelona, que ao sediar as Olimpíadas 

de 1992, renova a fórmula do planejamento estratégico, acrescentando à equação os 

megaeventos como catalizadores dessas transformações. Aliados a esses 

megaempreendimentos surgem uma série de obras de infraestruturas para construção de 

novos sistemas de transporte, residências (vilas olímpicas), redes hoteleiras, 

equipamentos esportivos, com foco nas zonas portuárias, na abertura e valorização da 

fachada marítima. 

No caso do Rio de Janeiro, os megaeventos aportam na cidade de forma 

encadeada, iniciando com os Jogos Pan-Americanos de 2007, passando pela Copa das 

Confederações em 2013 e a Copa do Mundo de 2014, até chegar, por fim, nas Olimpíadas 

de 2016. Nesse contexto, uma das maiores reestruturações realizadas foi a obra do Porto 

Maravilha, que se insere em uma série de obras de intervenção nas regiões portuárias de 

cidades-globais – como Baltimore, nos Estados Unidos, e Barcelona, na Europa – projetos 

os quais utilizam-se da posição estratégica e histórica dos portos. 

A construção do Porto Maravilha foi pautada na imagem da implosão do Viaduto 

da Perimetral, que obstruía a vista do mar. No momento do colapso, o prefeito da cidade 

carioca afirmava “Esse é um dia histórico. Hoje o Rio renasce. A Perimetral é o maior 

símbolo de degradação da nossa cidade. Com a revitalização da Região Portuária, 

devolvemos a cidade ao povo”4, sinalizando a mudança de planejamento da metrópole e 

a exclusão da memória do passado, a partir da construção de um modelo de porto alinhado 

as demandas globais. O simbolismo da implosão é também reforçado por Baudrillard 

(1991) ao dissertar sobre a transição de uma cultura tradicional ancorada no sentido, para 

                                                 
4 Disponível em: http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/3936. Acesso no dia 27 de junho de 2017. 
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uma cultura dos signos, uma categoria dos simulacros, representada pela construção do 

Beaubourg. O museu francês, assim como o ato destruidor desta explosão voltada para 

dentro, representa a “implosão da cultura”, a “máquina de produzir vazio” 

(BAUDRILLARD, 1991, p. 81 e 86). 

A região portuária da cidade carioca, cenário pujante da história, tendo 

presenciado processos de colonização, tráfico de escravos, modernização, favelização, 

etc., “vai sendo reescrita pela ótica deste novo empreendimento urbano” e no processo 

dessa construção, a memória histórica vai sendo desbotada através do apagamento do 

patrimônio da cultura afro-brasileira presente no local 5, além da expulsão dos moradores 

que viviam na região – seja através de uma remoção física e imediata ou por uma 

processual ocasionada pelo aumento no custo de vida. A área foi alvo, inclusive de um 

dos atos mais simbólicos de remoção, o do Morro da Providência que previa a retirada de 

cerca de 832 famílias para a construção de um teleférico e um plano inclinado na região, 

projeto, que aliado a política de “pacificação” das UPPs, pretendiam construir um 

imaginário caricatural das favelas cariocas (BRAGA, 2015, p. 94 e 95). 

Inserido no projeto do Porto Maravilha, é inaugurado em dezembro de 2015 o 

Museu da Amanhã, erigido as margens da Baia de Guanabara, projetado pelo star-

arquiteto espanhol Santiago Calatrava, sinalizando uma tendência mundial através da 

qual transforma-se em exigência a construção de museus-símbolos, como o Beaubourg 

em Paris, assinados por arquitetos famosos para o reposicionamento das cidades como 

“culturais” e “civilizadas”.  

No próprio processo de constituição da “cidade-negócio” está implícito uma 

recusa da cidade como espaço político e, consequentemente, a participação possível para 

o habitante dessa metrópole privatizada e servente dos interesses mercadológicos, 

restringe-se ao “consumidor de mercadorias, acionista de empresa ou patriota orgulhoso, 

o citadino planejado estrategicamente está condenado a ver desaparecer o espaço e a 

condição de uma cidadania desde sempre contestada no projeto moderno” (VAINER, 

2013, p.100 e 101). 

No contexto de Olimpíadas, os jornais fundamentavam o museu carioca como 

“âncora cultural do projeto de revitalização da Região Portuária”, símbolo do 

                                                 
5 A presença de patrimônios como o Cemitério dos Pretos Novos, necrópole que abrigava os cadáveres dos escravos 
mortos durante o período colonial; Jardim Suspenso do Valongo e o Largo do Depósito, onde os escravos eram 
vendidos; a Pedra do Sal, antigo local de encontros de praticantes de religiões afro-brasileiras, mais conhecido por ser 
o berço do samba; e o Centro Cultural José Bonifácio, referência à cultura afro-brasileira (BRAGA, 2015, p. 94). 
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renascimento da “história do Rio que enfrentava décadas de atraso e abandono”6, 

indicando que a Cidade Maravilhosa, agora Cidade Olímpica, entrara para o mapa 

mundial das grandes cidades globais, com seu símbolo arquitetônico projetado por um 

“estrelato da arquitetura mundial, numa verdadeira ciranda de museus e arquitetos” 

(ARANTES, 2013, p.59), deixando de ser uma cidade-problema para tornar-se uma 

confiável cidade-negócio.  

As semelhanças entre os museus cariocas e francês não ficam apenas nas razões 

econômicas, sociais e culturais da sua construção, indo do exterior ao valor simbólico 

produzido pelo seu discurso. O Beaubourg, com sua aparência “cool e moderno” 

representando um “monumento à desconexão total, à hiper-realidade e à implosão da 

cultura”, declarando que “o nosso tempo nunca mais será o da duração, que a nossa 

temporalidade é a do ciclo acelerado e da reciclagem, do circuito e do trânsito de fluídos” 

(BAUDRILLARD, 1991, p 84). O Museu do Amanhã, com suas formas orgânicas 

inspiradas nas bromélias do Jardim Botânico, seus painéis solares, seus sistemas de 

filtragem de água da Baía de Guanabara, apresentando-se como “ícone das 

transformações pelas quais a cidade vem passando”7 e a partir da consciência de que a 

“atividade humana tornou-se uma força de alcance planetário”, capaz de “intervir na 

escala de moléculas e de continentes”, oferecer uma “narrativa sobre como poderemos 

viver e moldar os próximos 50 anos”8.  

Considerando que para McLuhan (1966) “um meio de comunicação cria um 

ambiente”, e que esse “meio é a massagem, ou mensagem”, e além disso a “função da 

arte é ensinar a percepção humana” (MCLUHAN, 1966, p.129 e 131). Pode-se concluir 

que, assim como o museu parisiense utiliza a cultura para “induzir as massas, produzir 

um fluxo humano e mental homogêneo” (BAUDRILLARD, 1991, p. 88 e 89), o Museu 

do Amanhã, considerado um museu experimental, onde o conteúdo é apresentado de 

“forma sensorial, interativa”9, conduzindo o visitante a vivenciar “com seus afetos, sua 

imaginação, os processos apresentados ali”10, cria um ambiente que irá, ainda segundo 

McLuhan (1966) atuar “sobre os nossos sistemas nervosos e nossas vidas sensoriais, 

modificando-as por inteiro”. A partir dessa conclusão, podemos levantar a questão de que 

                                                 
6 Disponível em: http://portomaravilha.com.br/museu_amanha. Acesso no dia 18 de junho de 2017 
7 Disponível em: http://portomaravilha.com.br/museu_amanha. Acesso no dia 18 de junho de 2017 
8 Disponível em: https://museudoamanha.org.br/pt-br/sobre-o-museu. Acesso no dia 18 de junho de 2017 
9 Disponível em: http://portomaravilha.com.br/museu_amanha. Acesso em18 de junho de 2017 
10 Entrevista dada por Luiz Alberto Oliveira, curador do Museu do Amanhã. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/pagina22/article/viewFile/56863/55397. Acesso em 18 de junho de 2017 
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tipo de ambiente é criado com a constituição do Museu do Amanhã como ícone da cidade 

do Rio de Janeiro? E o que esse ambiente tem a dizer sobre a cidade e o “amanhã” desses 

sujeitos? 

 

4. Museu do Amanhã: Civilização ou Barbárie? 

 

De acordo com o site do Museu do Amanhã11, o museu oferece uma “jornada 

rumo a futuros possíveis” – onde o futuro, o amanhã “não é uma data no calendário” – 

através das perguntas que sempre inquietaram a humanidade “de onde viemos, quem 

somos, onde estamos, para onde vamos, como queremos ir”. Partindo da discussão que 

vivemos na era do Antropoceno, a era dos humanos, onde nossa espécie se deu conta do 

“seu alcance planetário e de consequência geológica” chega-se a reflexão de quanto a 

nossa existência vem levando ao limite os recursos do nosso planeta. No nosso “amanhã” 

se abrem possibilidades bem obscuras de futuro.  

Conceituando que para Benjamin (1940) “nunca há um documento da cultura que 

não seja, ao mesmo tempo, um documento da barbárie” (BENJAMIN, 1940 apud LÖWY, 

2005, p.70), e que o Museu do Amanhã, como monumento da cultura, poderia ser um 

documento da barbárie, um registro do avanço industrial, científico e técnico da sociedade 

capitalista. E que, ainda para Benjamin (1940), a história quando deixada para seguir seu 

curso “natural” só poderia produzir “novas guerras, novas catástrofes, novas formas de 

barbárie e de opressão” (Ibid, p. 74). Seria, então, esse museu um documento da barbárie, 

o resultado do avanço natural da história civilizatória? 

Considerando que a contrapartida para a execução desses megaempreendimentos 

é a construção de uma ideia de participação popular, isto porque, a inserção da população 

na constituição desse novo projeto de cidade é necessária para que o progresso continue 

na metrópole, tanto do ponto de vista econômico, quanto social e cultural. Para isso, há a 

promoção desses indivíduos em cidadãos, porém, uma cidadania relacionada ao 

consentimento do Estado e ao consumo de bens culturais.  

Ademais, reflete-se que nesse projeto de revalorização urbana, pelo qual as 

metrópoles sedes de megaeventos devem passar, para se inserir no circuito de cidades-

negócios, implantado em nome de um “alegado civismo”, a cultura funciona como a 

“senha mais prestigiosa” (ARANTES, 2013, p.31). E que, segundo Benjamin (1940), “a 

                                                 
11 Disponível em: https://museudoamanha.org.br/pt-br/sobre-o-museu. Acesso em 18 de junho de 2017 
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elite dominante se apropria – pela conquista, ou por outros meios bárbaros – da cultura 

anterior e a integra a seu sistema de dominação social e ideológico”, tornando a cultura 

“um instrumento das classes dominantes” (BENJAMIN, 1940 apud LÖWY, 2005, p. 79), 

seria esse “culturalismo de mercado”, processo que impulsionou a construção do Museu 

do Amanhã, instrumento e personificação dessa barbárie? 

Para Harvey (2012) o próprio progresso da urbanização é produzido “milhares de 

trabalhadores participam de sua produção, e seu trabalho gera valor e mais-valia” 

(HARVEY, 2012, p.232), ou seja, o respectivo processo de construção desses espaços 

gentrificados origina-se de uma dinâmica de exploração. Conceituando que, segundo 

Löwy (2005), para Benjamin “a alta cultura não poderia existir sob a forma histórica sem 

o trabalho anônimo dos produtores diretos (...) eles próprios excluídos do prazer dos bens 

culturais”, pode-se dizer que é inerente ao progresso esse processo de exploração e 

exclusão, tanto através da edificação em si de espaços “exclusivos”, construídos para 

atender a demanda de um público específico, quanto de forma implícita, dificultando o 

acesso aos bens culturais inseridos nesses locais. Seria, por isso, o Museu do Amanhã 

“documento da barbárie”, uma vez que o seu nascimento provém “da injustiça de classe, 

da opressão social e política, da desigualdade”? (BENJAMIN, 1940 apud LÖWY, 2005, 

p.78).  

No planejamento estratégico, onde a cultura insere-se como justificativa para o 

posicionamento das cidades de forma competitiva para o capital internacional, é comum 

a construção de museus altamente tecnológicos, que se destacam pela suas formas e 

materiais dispendiosos, produzindo uma “estetização incondicional que faz a hiper-

realidade da cultura”, porém, “o museu ainda é uma memória” (BAUDRILLARD, 1991, 

p.90). No caso do Museu do Amanhã, que irá produzir em seu processo de gentrificação 

um apagamento da memória local, para substituí-la pela memória do “amanhã”, um futuro 

que se descortina em três possibilidades: estabilidade e continuidade do sistema (o menos 

provável), colapso reversível – onde a capacidade de regeneração é possível – ou ainda 

colapso irreversível12. Se o museu ainda é uma memória, o que esta memória exposta pela 

curadoria nos diz sobre nosso processo civilizatório?  

Para Benjamin (1940) o destino da sociedade capitalista é a barbárie e ela é 

engendrada pelo progresso científico, industrial e técnico (BENJAMIN, 1940 apud 

                                                 
12 Afirmação feita em entrevista pelo curador do museu. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/pagina22/article/viewFile/56863/55397. Acesso em: 18 de junho de 2017 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 10

LÖWY, 2005, p.85), não seria então o museu carioca um monumento dessa sociedade 

capitalista neo-liberal que destrói os recursos naturais em benefício de um avanço, de um 

“progresso”? Não seria o Museu do Amanhã uma memória da própria barbárie intrínseca 

a nosso desenvolvimento?  

Ademais, Harvey (2008) citando Hewison, destaca: 

 

O impulso de preservar o passado é parte do impulso de preservar o eu. 
Sem saber onde estivemos, é difícil saber para onde estamos indo. O 
passado é o fundamento da identidade individual e coletiva; objetos do 
passado são a fonte da significação como símbolos culturais. A 
continuidade entre passado e presente cria um sentido de sequência para 
o caos aleatório e, como a mudança é inevitável, um sistema estável de 
sentidos organizados nos permite lidar com a inovação e a decadência 
(HEWISON, 1987, apud HARVEY, 2008, p. 85) 

 

 Portanto, o passado seria o lugar da memória afetiva e coletiva, o lugar 

constitutivo da identidade e, de certa forma, onde pode-se encontrar estabilidade para 

lidar com o caos do futuro, ou seja, olhar o passado é uma forma de compreender o futuro. 

Partindo desse pressuposto, como um museu, que propõe pensar uma “narrativa sobre 

como poderemos viver e moldar os próximos 50 anos”13, pode compreender ou propor 

reflexões sobre um futuro, sem olhar para o passado? Como é possível mudar nossas 

possibilidades de futuro apenas pensando no amanhã e desconsiderando a essa ponte 

simbólica entre passado e presente? Esse discurso do “amanhã” não seguiria exatamente 

a lógica do progresso que apenas segue em frente desconsiderando os escombros e as 

catástrofes deixadas para trás? 

 Em sua Tese IX, Benjamin (1940) disserta sobre o quadro de Klee intitulado 

“Angelus Novus”, que apresenta um anjo que parece afastar-se de algo que prende o seu 

olhar: 

 

O anjo da história tem de parecer assim. Ele tem seu rosto voltado para 
o passado. Onde uma cadeia de eventos aparece diante de nós, ele 
enxerga uma única catástrofe, que sem cessar amontoa escombros sobre 
escombros e os arremessa a seus pés. Ele bem que gostaria de demorar-
se, de despertar os mortos e juntar os destroços. Mas do paraíso sopra 
uma tempestade que se emaranhou em suas asas e é tão forte que o anjo 
não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente 
para o futuro, para o qual dá as costas, enquanto o amontoado de 
escombros diante dele cresce até o céu. O que nós chamamos de 

                                                 
13 Disponível em: https://museudoamanha.org.br/pt-br/sobre-o-museu. Acesso em: 18 de junho de 2017. 
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progresso é essa tempestade (BENJAMIN, 1940, apud LÖWY, 2005, 
p. 87) 

 

 O progresso é essa tempestade, esse trem desgovernado que aparenta ter um 

condutor. É a tempestade que impede o anjo de olhar para trás, resgatar os oprimidos, 

cuidar dos feridos, é o que o impulsiona, imperativamente para o futuro. Esse progresso, 

na figura desse capitalismo avançado, empurra a humanidade para frente, criando um 

ciclo de repetições de barbáries do passado, cada vez com potencialidades maiores e mais 

destruidoras. Segundo Benjamin (1940), para Marx, as revoluções seriam a locomotiva 

da história mundial, mas de acordo com o primeiro talvez “as revoluções sejam o ato, 

pela humanidade que viaja nesse trem, de puxar os freios de emergência." (BENJAMIN, 

1940, apud LÖWY, 2005, p.93 e 94). 

O museu do amanhã talvez seja a explicitação da nossa própria barbárie, do nosso 

poder e influência sobre o mundo e sobre os destinos da civilização. O Antropoceno, 

talvez seja a consciência daquilo que Benjamin já havia previsto, de que o trem do 

progresso nos leva, inevitavelmente a barbárie, ao acumulo de escombros e catástrofes, e 

nós, deslumbrados com a velocidade, com a evolução técnica, somos para sempre 

impulsionados para a frente, para o futuro, para o amanhã, sem nunca olhar para os 

monumentos da história bárbara da nossa existência. Seguimos para o amanhã, porque 

acreditamos que é lá que as respostas estão, ou que é para lá que o progresso caminha 

inevitavelmente, nos esquecemos que é no ontem que vamos acumulando nossas 

desgraças, em uma pilha imensa de destroços que inevitavelmente irão nos alcançar, nos 

soterrar (se já não nos alcançaram). Talvez na nossa ganância de seguir em frente, de 

continuar impulsionando o trem do progresso, nossa deficiência em puxar os freios, nos 

leve a nossa própria extinção. 

 

5. Referências  

 

ARANTES, Otília. Uma estratégia fatal: A cultura nas novas gestões urbanas. In: 

ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento 

único: desmanchando consensos. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 11-74. 

BAUDRILLARD, Jean. O efeito Beaubourg, implosão e dissuasão. In: 

BAUDRILLARD, Jean. Simulacros e simulações. Lisboa: Relógio d’Água, 1991. p. 81-

96. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 12

BRAGA, Leonardo Izoton. As cidades e o agora: a catástrofe entre tempos na 

metrópole carioca. 2015. 109 f. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Departamento 

de Psicologia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2015. 

HARVEY, David. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São 

Paulo: Martins Fontes, 2014. 

HARVEY, David. O pós-modernismo na cidade: arquitetura e projeto urbano. In: 

HARVEY, David. A condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da 

mudança cultural. São Paulo: Edições Loyola, 2008. p. 69-96. 

LÖWY, Michel. Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma leitura sobre das teses 

“Sobre o conceito de história”. São Paulo: Boitempo, 2005. 

MCLUHAN, Marshall. O meio é a massagem. In: MCLUHAN, Marshall. McLuhan por 

McLuhan: conferências e entrevistas. Rio de Janeiro: Ediouro, 2005. p. 111-136. 

VAINER, Carlos. Pátria, empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva do 

Planejamento Estratégico Urbano. In: ARANTES, Otília; VAINER, Carlos; 

MARICATO, Ermínia. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos. 

Petrópolis: Vozes, 2013. p. 75-103. 

< http://portomaravilha.com.br/museu_amanha>. Acesso em: 18/06/2017. 

< https://museudoamanha.org.br/pt-br/sobre-o-museu>. Acesso em: 18/06/2017 

<http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/pagina22/article/viewFile/56863/55397>. 

Acesso em: 18/06/2017 

< http://www.portomaravilha.com.br/noticiasdetalhe/3936>. Acesso em: 27/06/2017 

 

 

 


