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RESUMO

O nascimento das cidades acarretou o nascimento da escrita e do Direito, alterando
permanentemente a humanidade. A cidade estabeleceu novas metas e particularidades
que demandaram e receberam tratamento jurídico, com o fito de se ordenar
minimamente o crescimento urbanístico. Com isso, desde os primórdios da história
urbana, Cidade e Direito andam lado a lado, imbricados para tecer o destino da
humanidade. O que se questiona na presente dissertação é a função da cidade como
espaço de desenvolvimento humano e até que ponto, o Direito pode auxiliar esse
propósito sem dele se dissociar. O método será o dedutivo e indutivo, aplicando-se
filosofia e revisão bibliográfica. O resultado deve desaguar no fenômeno da segregação
espacial, seja para os cidadãos provenientes dos estratos socioeconômicos mais
elevados, como para os cidadãos oriundos das camadas socioeconômicas mais baixas.
Ao final, se demonstra como o avanço da tecnologia não implica necessariamente em
progresso social. Diante deste cenário, diversas eras se sucederam, quando a cidade
influenciou o direito e o direito influenciou a cidade, ora em benefício da coletividade,
ora em detrimento da maioria. Esta dissertação pretende, a partir de um esforço
epistemológico sobre o significado cultural e jurídico da cidade, como espaço de
reprodução da vida humana, abordar as sobreditas controvérsias sobre o tema,
tencionando-se, ao final, apresentar possíveis formas de superação dos conflitos entre os
princípios envolvidos, tais como o direito de propriedade e a sua função socioambiental.

Palavras-chave: Direito Ambiental. Filosofia do Direito. História do Direito. Cidades.
Evolução.

ABSTRACT

The birth of cities led to the birth of writing and law, permanently changing humanity.
The city established new goals and particularities that demanded and received legal
treatment, with the aim of minimally ordering urban growth. With this, since the
beginning of urban history, City and Law have gone hand in hand, interwoven to weave
the destiny of humanity. What is questioned in this dissertation is the function of the
city as a space for human development and to what extent, the Law can assist this
purpose without dissociating from it. The method will be deductive and inductive,
applying philosophy and bibliographic review. The result should result in the
phenomenon of spatial segregation, both for citizens from the highest socioeconomic
strata, and for citizens from the lower socioeconomic strata. In the end, it is
demonstrated how the advancement of technology does not necessarily imply social
progress. Faced with this scenario, several eras followed one another, when the city
influenced the law and the law influenced the city, sometimes to the benefit of the
community, now to the detriment of the majority. This dissertation intends, from an
epistemological effort on the cultural and legal significance of the city, as a space for
the reproduction of human life, to address the most controversial controversies on the
subject, intending, at the end, to present possible ways of overcoming conflicts between
the principles involved, such as property rights and their socio-environmental function.

Keywords: Environmental Law. Philosophy of law. History of the law. Cities.
Evolution.
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INTRODUÇÃO
O objetivo geral deste estudo consistiu em oferecer uma visão panorâmica do
entrelaçamento entre a Cidade e o Direito e como o último, tendo nascido na primeira,
de tal modo imbricou-se com esta.
Nesta perspectiva, ao se admitir o referido entrelaçamento, constatou-se como
ambos, Direito e Cidade, interferem sobremaneira um no outro, de modo que cidades
erigiram arcabouços jurídicos que a espelharam, do mesmo modo que ordenamentos
jurídicos alteraram permanentemente (e ainda alteram!) cidades inteiras.
Para deslindar o tema, o trabalho buscou contribuir na análise multidisciplinar
do processo social, antropológico, biológico, histórico e cultural que permitiu a
humanidade criar as cidades e mais que isso, tornou o ser humano um típico animal
urbano. Por meio do método analítico, pretendeu-se abordar como a cidade, de simples
anseio, tornou-se um feixe de direitos e postulados normativos destinados a garantir
uma vida digna aos seus habitantes, encerrando-se com a perspectiva filosófica e
jurídica da cidade contemporânea.
Após a irrupção havida na expansão urbana, com certo controle estatal até os
anos 1970, ocorreu explosão demográfica na maioria das grandes e médias cidades
brasileiras, transformando uma nação rural em urbana. Durante diversas décadas do
século XX, contemplou-se íntima sinergia entre a urbanização e a consequente
industrialização do país, não se olvidando que a modernização e a industrialização
foram processos típicos da revolução industrial ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX,
tendo ocorrido tardiamente no Brasil.
Merece vincar-se, pois, que o poder público patrocinou de forma intensa a
aludida industrialização e em típico capitalismo keynesiano (independentemente do
espectro político do governo em exercício), atuando como dínamo da economia
nacional e não legislou adequadamente sobre o tema, ao menos até 1979, ensejando um
quadro de criação de loteamentos sem os equipamentos públicos adequados, assim
como deixando ao léu áreas verdes e infraestrutura urbana, ambas com déficit de
urbanidade.
Não há como se olvidar que a esmagadora maior parte da sociedade – sejam os
empreendedores ou os operários – apoiou veementemente esse processo industrial e
urbano de expansão, assim como conferiu apoio à iniciativa estatal de tomar as rédeas
dos investimentos na economia.
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No entanto, na medida em que os investimentos públicos cresceram para
urbanizar o país, também cresceu o desejo de bem-estar social, e década após década,
não somente as classes mais abastadas, mas também segmentos socialmente menos
privilegiados passaram a demandar mais investimentos públicos em prol das cidades e
cidadãos.
O poder público, ainda que tenha estimulado enormemente parte deste processo
com pesados investimentos diretos e indiretos em estradas e construção civil, não se
mostrou apto ao desafio de prover de infraestrutura e equipamentos públicos as
localidades, regiões, cidades e bairros que eclodiram neste caleidoscópio urbano.
Neste prisma, as questões que emergem foram: caberia somente ao Estado
prover as ruas, bairros e cidades de equipamentos públicos? Como e onde fica a
responsabilidade dos particulares pela qualidade das cidades que pertencem a todos?
Em certo ponto, Direito e Cidade se entrelaçam ou até efetivamente rompem em
divórcio que causa prejuízo à urbanidade? A presente dissertação responde as questões
acima propostas, expondo a dinâmica que as torna importantes e explicando as
consequências sociais destas.
Um processo de urbanização descontrolado se impôs, desajustando não somente
as relações jurídicas e econômicas dos citadinos para com a urbe, mas atingindo
essencialmente a confiança que depositavam no poder Público. Contemplando um poder
público que, quando não capturado por interesses meramente mercadológicos, se
revelou prostrado, inepto e ineficaz, o citadino se viu compelido a se debruçar sobre
soluções caseiras e privadas.
Os serviços e equipamentos que deveriam ser prestados pelo poder público eram
(e são) essenciais e é fato que em grande parte, o deixavam (e ainda deixam) de ser
disponibilizados à população.
Dentro desta dinâmica de anomia e combinada com hiperatividade de expansão
urbana e hipoatividade de prestação de serviços públicos essenciais, além de
exponencial crescimento da sensação de segurança, surgem as associações de
moradores, bairros entre outros, que anseiam gerenciar alguns dos loteamentos com
acesso controlado, à época, completamente relegados à marginalidade legal.
Como ensejar cidades humanas se as cidades capitalistas não estão produzindo
cidadãos, mas sim, consumidores em massa? É possível conciliar o modo de produção
capitalista e um urbanismo cívico? O direito contemporâneo ostenta arcabouço jurídico
para evitar que cidadãos se tornem meros consumidores? Quais são as forças sociais e
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econômicas que podem tensionar as normas jurídicas em favor de um processo de
corrosão da cidadania ou na convolação dos atos de cidadania em meras práticas de
consumo?
Isto posto, passa-se a apresentar a presente dissertação: no Capítulo 1, veicula-se
de forma transdisciplinar o processo social, antropológico, biológico, histórico e cultural
que permitiu a humanidade criar as cidades e mais que isso, se tornar um típico animal
urbano. Ainda no referido Capítulo, abordar-se-á como a cidade de anseio se tornou um
feixe de direitos e postulados normativos destinados a garantir uma vida digna aos seus
habitantes, encerrando-se com a perspectiva filosófica e jurídica da cidade
contemporânea.
No Capítulo 2, traçar-se-á um panorama histórico e jurídico sobre o
reconhecimento, consolidação e evolução da propriedade imóvel como direito, o direito
à cidade, sua violação e as consequência desta violação, com a abordagem da
desigualdade entre elas.
No Capítulo 3, lança-se luz sobre a cidade na pós-modernidade: no que ela
diferente da cidade moderna e da cidade antiga e no que ela encontra ambas, expondose ainda o grande impacto das recentes tecnologias sobre o uso do território.
Já no Capítulo 4 é realizada reflexão sobre os temas sociais multidisciplinares
apresentados no Capítulo 1 cotejados com a abordagem jurídica constante dos Capítulos
2 e 3, culminando-se no questionamento feito no final do século XX por diversos
urbanistas, se estamos assistindo o fim das cidades como conhecemos, tendo como
cerne a dissolução do conceito de cidadão, tal qual foi lapidado e erigido pelo processo
histórico da construção das cidades no mundo ocidental.
Na conclusão do presente estudo, apresentam-se as respostas às ponderações que
permeiam o estudo, tais como: por que afinal, estamos murando nossas residências, e
nos enfurnando em feudos contemporâneos, e como o Direito ao invés de evitar tal
dinâmica, pode tê-la alimentado? Seria o muro uma resposta instintiva ao desrespeito
aos direitos ou a insuficiência destes para proteção da cidade? Se os muros são a
concreção da segregação como resposta ao sentimento de insegurança, pode-se concluir
que a segregação se impôs como forma urbana? É possível se falar em forma urbana
que não a baseada na integração da cidade?
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1. A CIDADE COMO ASPIRAÇÃO: a maior criação humana?
As cidades deixaram de existir – afirma em tom provocador – Delfante (1997)
em seu seminal “A Grande História da Cidade”. A afirmação contundente, cravada sem
maiores delongas ostenta verniz retórico, é evidente, mas remanesce resíduo axiológico:
é justa? É uma assertiva precisa? Se sim, em termos absolutos ou meramente relativos?
E sob quais critérios? Meramente estéticos? Arquitetônicos e de funcionalidade?
Jurídicos? Filosóficos? Ou uma mescla de todos?
A mescla de todos parece a resposta correta: mas, por que o autor gaulês afirma
coisa de tal gravidade? Porque, de acordo com o professor Delfante (1997), as cidades
contemporâneas (cidade aqui, leia-se localidades) se tornaram meras aglomerações
humanas, e uma cidade é mais que um amontoado de gente, no que lhe aquiescem
outros autores, entre eles, Richard Sennett.
Sennett (2018), o sociólogo e urbanista norte americano, apresenta interessante
distinção entre cidade e “cidade”, invocando dois termos franceses: ville & cité, e
exemplifica que é possível se ter um sem se ter o outro, o que implicaria que seria
possível a existência de um município, sem este ser uma Cidade no sentido axiológico
de uma cidade.
Haurir o sentido do vocábulo cidade renderia um compêndio inteiro e não uma
simples dissertação, mas a busca por singelos parâmetros merece ser tentada. Rebecca
Newberger Goldstein, filósofa norte-americana notabilizada pelo seu grande
conhecimento sobre Platão, aponta sua bússola à Grécia Antiga, na busca pelo sentido
de uma cidade. A decisão pode não ser perfeita historicamente falando, visto terem
existido centenas, quiçá milhares de cidades imensas (e até impérios) antes do apogeu
do mundo helênico, mas do ponto de vista ontológico, entende-se que a Goldstein
(2017) agiu mais com correção que imprecisão.
Em buscas arqueológicas, trabalha-se com o possível dentro do material
concreto que tem em mãos, e com o filósofo e historiador, isso não é muito diferente: às
vezes tudo que se tem é um pouco, então, resigna-se que o pouco é melhor que o nada e
a existência de vestígios materiais e imateriais é melhor que a mera especulação.
Goldstein (2017) entende que, para os gregos, só há cidade se houver cidadãos e
cidadãos são pessoas interessadas no bem da polis, no bem que cada um pode produzir à
cidade, que sendo a morada de tantos, traria benefícios aos cidadãos e seus
subordinados (mulheres, escravos, crianças e estrangeiros).
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O sábio de Estagira, Aristóteles (1973), também lecionava que uma localidade
só pode ser considerada uma cidade se fosse povoada por cidadãos, no que concordava
seu aluno Platão (2002), a despeito de tantas discordâncias, inclusive sobre a
democracia e como forjar estes bons cidadãos, visto que para ambos a pólis deveria ser
capaz de parir bons cidadãos, que por seu turno, seriam bons para a pólis. Um processo
de retroalimentação, pólis bem formada gestaria bons cidadãos que por sua vez,
gerenciariam com sabedoria a pólis, devolvendo a esta a grandeza que receberam,
perpetuando um ciclo de nobilitância moral.
Vê-se logo que para alguns autores como Jacobs, Mumford, Sennett e Kotkin,
uma cidade não é feita apenas de espaço geográfico ou território12, antes até, de ligação
emocional, política, filosófica entre outras, liame este que une os cidadãos e faz com
que se importem uns com os outros e claro, com a cidade, que é o objeto deste estudo.
No presente estudo não se considera, inocentemente, que a democracia teria
fundado as cidades, até porque grande parte da Grécia Antiga vivia sem democracia
(por exemplo Esparta), e mesmo a democracia ateniense seria, facilmente, vista como
mera aristocracia nos termos hodiernos, mas o que este trabalho não nega, é que sim,
por incipiente que fosse e por mais iníqua que se assemelhe aos olhos da
contemporaneidade, a democracia ateniense emprestou uma série de elementos
institucionais, para o que se considera nos tempos e termos de hoje, cidade e por
conseguinte, cidadania.
Gravuras sugerem como seria a Ágora na Grécia Antiga (ver Figura 1):
atividades políticas como debates, julgamentos, homenagens e celebrações se
misturavam à mercancia, o que não gerava aprovação de todos consoante exposto por
Goldestein (2017).

Por isso, para os romanos, o conceito de “urbis” diferia do de “civitas”.
Por espaço geográfico se entende algo produzido pelo homem e seu meio social, ao passo que território
se entende por algo dado, como matéria-prima, e que antecede ações sociais ou do homem.
1
2
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FIGURA 1. Ágora na Grécia Antiga.

Fonte: Pinterest, 2019.
A cidade – como Mumford (1998) e Benevolo (2015) explicitam – não foi o
primeiro lar humano, mas sim as aldeias. Porém, foi na cidade que o ser humano passou
desesperadamente a ter a necessidade de fugir ao anonimato, como bem aponta
Goldstein (2017).
Sendo a aldeia, grupo pequeno de poucas centenas e muito raramente milhares nesse sentido, Harari (2015), Diamond (2017) e Gould (1991), no que os seres humanos
compartilham tal característica com seus primos chimpanzés de se agrupar em números
não superiores a 150 indivíduos por milhões de anos - o anonimato simplesmente não
existia.
A gravura da Figura 2 sugere como deveriam ser as aldeias primitivas. A vida
dos homens primitivos, em uma ilustração do Tratado de Vitrúvio por Benevolo (2015),
ao passo que a Figura 3 apresenta representação de acampamento no paleolítico onde
hoje é a Ucrânia.
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FIGURA 2. Tratado de Vitrúvio.

Fonte: Benevolo, 2015, p. 11.
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FIGURA 3. Representação de uma habitação no paleolítico na Ucrânia.

Fonte: Benevolo, 2015, p. 13.
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FIGURA 4. Representação de reconstrução de aldeia neolítica de Aichbühl im
Federseemor na Alemanha, provavelmente, em 2000 A.C.

Fonte: Benevolo, 2015, p. 17.
Se o ser humano inventou as cidades – como leciona Mumford (1998) – e estas
reconfiguraram o ser humano como ele é e se relaciona hoje, cidade e humanidade são
produtos de per si. A necessidade – por exemplo – de reconhecimento, de ser especial,
de algum modo ser aceito, mas ao mesmo tempo se diferenciar surge de forma
avassaladora dentro da cidade, segundo Goldstein (2017), visto que as pessoas não se
aglomeravam mais às muitas dezenas ou poucas centenas, mas sim, aos muitos milhares
e, às vezes, como é o caso de Roma, aos milhões (MARCHI, 2006). Na Figura 5,
apresenta-se vista aérea de Ur, provavelmente, a primeira grande cidade do mundo na
antiguidade.
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FIGURA 5. Vista área atual de Ur.

Fonte: Editors, 2017.
Na Figura 6, observa-se a rede de cidades se formando no curso da antiguidade.
FIGURA 6. Localização de Ur.

Fonte: Editors, 2017.
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Ur era parte de um império Sumério, responsável por criar a escrita entre outras
coisas, que teria tido seu apogeu cerca de 3800 a 2000 A.C.
Assim, é certo que a cidade, por mais vetusta que aparente ser, é criação recente
se comparada com a trajetória não só do gênero homo, mas do próprio sapiens sapiens
como espécie.
Afinal, a história é uma nota de rodapé da pré-história? (Ver figura 7)
FIGURA 7. A história é uma parcela ínfima da pré-história?

Fonte: Gossn e Bonaldo, 2019.
Comparando-se a extensão de tempo, observa-se que a cidade é criação jovem
na escala temporal humana, visto que o gênero humano viveu mais tempo sob a
escuridão pré-histórica que sob as luzes da história.
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GRÁFICO 1. Linha do tempo representativa de grandes eventos que marcaram o
planeta e o comportamento da humanidade.

Fonte: Elaboração própria, 2020 com base em Diamond, 2017; Harari, 2015 e Clark,
1975.
A Linha do tempo do Gráfico 1 representa grandes eventos que marcaram o
planeta e o comportamento da humanidade: a cidade, portanto, do ponto de vista global
e dentro de um corte histórico – e também geológico - não somente do nosso gênero,
mas mesmo de nossa espécie, é um produto jovem, mas nem por isso, seus efeitos sobre
a humanidade foram diminutos. Ao revés, se como Mumford (1998) diz, “o homem
criou a cidade e a cidade moldou o homem”, não há exagero nenhum em se observar
que praticamente todas as criações técnicas e artísticas mais relevantes e os maiores
saltos tecnológicos, sob uma perspectiva eurocentrista, mas ao mesmo tempo
quantificável, como explicita Radelet (2015), foram dados dentro da cidade.
A cultura intersubjetiva, muito bem dirimida por Harari (2015), ensejou que, as
centenas que colaboravam em aldeias, passassem a colaborar aos milhares e a partir de
ficções que se materializam (este, afinal, é o fenômeno intersubjetivo), a cidade criou
novas religiões, credos, ordenamentos jurídicos, bússolas morais e conceitos abstratos,
mas fundamentais para o desenvolvimento humano, como o de Estado, Política e até o
de Pessoa Jurídica.
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O Quadro 1 representa a Revolução Cognitiva e os fenômenos intersubjetivos:
sem elas e seus frutos, nenhuma cidade seria possível. Retornando às criações que a
cidade legou ao mundo: uma aldeia seria capaz de tal tarefa? Não se sabe, mas é
possível se afirmar que até hoje nenhuma foi, inclusive, as sociedades que ainda vivem
sob o regime extrativista ou de caçadores/coletores, como bem exemplifica Diamond
(2014).

QUADRO 1. Revolução Cognitiva e os fenômenos intersubjetivos: sem elas e seus
frutos, nenhuma cidade seria possível.
O que aconteceu na Revolução Cognitiva?
Nova habilidade

Benefícios

Capacidade de transmitir maiores quantidades de
informação sobre o mundo à volta do Homo
sapiens

Planejamento e realização de ações complexas,
como evitar leões e caçar bisões

Capacidade de transmitir grandes quantidades de
informação sobre as relações sociais dos sapiens

Grupos maiores e mais coesos chegando a 150
indivíduos

Capacidade de transmitir grandes quantidades de
informação sobre coisas que não existem de fato,
tais como espíritos tribais, nações, companhias de
responsabilidade limitada e direitos humanos

a. Cooperação entre números muito grandes de
estranhos
b. Rápida inovação do comportamento social

Fonte: Adaptado de Harari, 2015.
Em verdade, Wilson (2012) considera que uma cidade é mais parecida com as
edificações dos insetos sociais do que com as aldeias de seus irmãos sapiens, na medida
em que as cidades ostentam, tal como colmeias e cupinzeiros, alguns caracteres
primordiais: eussocialidade; cooperação e competividade; seleção natural individual e
grupal, também em multinível; e divisão social.
Uma aldeia pode reunir as características acima?
Quiçá, se for feito um grande esforço em assim a compreender, mas em grau, em
intensidade, em profundidade, por exemplo, a especialização existente em uma aldeia
não é muito diferente da especialização vista em tribos, grupos e matilhas de outros
mamíferos sociais, tais como elefantes, leões ou lobos, consoante lições do biólogo
Wilson (2012).
A especialização está longe de ser um predicado humano, como se observa em
abelhas, que estão entre as criaturas que melhor desenvolveram um grau sofisticado e
muito flexível de especialização, como relata o Fenômeno das Abelhas (TAUTZ, 2010).
A Figura 8 traz uma “cidade” de insetos sociais: uma colmeia.
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FIGURA 8. A colmeia: uma “cidade” para insetos sociais.

Fonte: Pixabay, 2019.
Ao se deparar com cupins, formigueiros, colmeias ou cidades, uma das primeiras
questões que surgem é: por que estes indivíduos se juntaram?
As razões são múltiplas, mas em todos os casos a colaboração desses indivíduos
parece se dar por especialização. Soldados, operários, cortadeiras, gestadoras, machos
reprodutores e rainha, só para ficar em alguns no caso dos insetos eussociais.
O ser humano contemporâneo – por arrogância ou ignorância – pode julgar que a
especialização humana é mui superior e a atual muito maior que a da cidade antiga: fato,
a especialização humana é mais complexa e a atual maior que a antiga, mas não
necessariamente é superior que a dos insetos eussociais, tampouco em termos relativos
seja muito maior3 que a das cidades da antiguidade.
A começar, os insetos sociais ostentam uma imensa flexibilidade de
especialização, a ponto de poderem fazer um indivíduo passar a executar outra função
se houver necessidade, inclusive lhe propiciando alterações fisiológicas para tanto4,
consoante lições de Wilson (2012) e Tautz (2010). O sistema é tão aprimorado (a
seleção natural operou muito bem esta lapidação) que há relatos de estruturas complexas
como cupinzeiro que contam até mais de 4 (quatro) mil anos, isto é, possivelmente mais
3

Em Ur e Uruk, existem relatos da descrição de centenas de profissões em uma sociedade já bastante
estratificada. Segundo Editors (2017), a história e o legado das duas mais importantes cidades dos
sumérios antigos.
4
Algo que ocorre na sociedade humana também, mas, às vezes, como patologia decorrente do trabalho e
em circunstâncias menos cinéreas, como preparação para assumir uma função.
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antigos que Roma, Atenas e, talvez comparáveis, apenas à Bagdá, Cairo ou Pequim, se é
que podemos tratar estas cidades como legítimas descendentes das dinastias que as
precederam e residiram nos respectivos territórios.
Não raramente, observa-se nos meios culturais, mídia ou até em termos
coloquiais, a comparação do sapiens sapiens às formigas, e de fato, existem alguns
pontos de convergência, que sustentam tal comparação, na medida em que são espécies
altamente dedicadas ao trabalho em grupo e pelo grupo.
O que leva este estudo a novas indagações: a união de indivíduos, a fusão de
propósitos das colmeias humanas atende a quais pressupostos? Seriam os mesmos dos
insetos eussociais? Estamos diante de um processo de sinecismo?
E quem são os beneficiários dessa união? O grupo, o indivíduo como um todo ou
uns poucos afortunados indivíduos?
Mas, para se enfrentar estas indagações, faz-se necessário perscrutar outro tema
deveras mal compreendido.

1.2. Afinal, a cidade é meio ambiente artificial?

O biólogo Edward Wilson se filia aos que consideram inoportuna a definição
que a maioria das pessoas faz de meio ambiente natural e artificial, ou mesmo dos bens
presentes na existência.
Wilson (2012) considera dificultosa até mesmo diferenciar expressões genéticas
de expressões culturais, na medida em que a potencialidade cultural pode ser uma
expressão gênica, ao passo que o exercício cultural desta expressão gênica torna este
vínculo indissolúvel ao referido autor.
Palmilhando as lições do autor supracitado, torna-se muito interessante
ponderar: afinal, a cidade é um produto artificial?
Sim, sem dúvida em um primeiro momento. Mas, e se for natural ao ser humano
moldar o meio que lhe cerca para transformar os produtos naturais em outros elementos,
os combinando, recombinando, metamorfoseando-os? Ora, os formigueiros, colmeias e
cupinzeiros não nascem prontos: os insetos eussociais os edificam e às duras penas. E as
mudanças em muitas ocasiões são bruscas.
Onde fica a linha que separa então a classificação? Seria uma colmeia natural
apenas porque feita por insetos?
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A questão é menos filosófica do que aparenta, na medida em que reconhecer que
o exercício cultural de uma expressão genética é confessar que o ser humano é capaz de
criar “ninhos” diferenciados para si, e chamamos estes ninhos de lares, edifícios entre
outros, que se assentam em bairros, vilas, condomínios, loteamentos e a forma como se
relacionam formam a cidade. A cidade, portanto, parece ser mais que uma criação, mas
provavelmente é uma vocação humana.
Não por acaso, Mumford (1998) em seu seminal A cidade na História se refere à
cidade como “Insetopólis”, o que dá a dimensão de grandeza na comparação que
diversos autores fazem entre as cidades humanas e suas versões menores dos insetos
eussociais. Mas este estudo não seria honesto se não lembrasse que existem teorias
amplamente diversas da teoria de que a cidade é um produto humano, no sentido de ter
sido concebida como um design inteligente e destinado a servir ao sapiens. Há quem
pense diferente e bem diferente.
A estudiosa (e polêmica) Jacobs (2017), defende a teoria de formação das
cidades conhecida como nova obsidiana: para a pesquisadora, a cidade é um organismo
complexo demais para se planejar e o homem, mesmo do alto de suas capacidades
cognitivas, jamais teria capacidade (ou mesmo que a tivesse não teria a logrado) de
conceber algo assim5.
Se para Le Corbusier (1976) e outros modernistas a cidade surge como uma
maquinaria urbana forjada na técnica humana e se para Mumford (1998) ela seria
produto dos mortos, uma cidade templo, que nasce primeiro para ser visitada e depois
serve como residência (em uma dinâmica onde a sociedade seria mais matriarcal que a
militarizada que viria a seguir com o surgimento do sedentarismo), para Jacobs (2017) a
cidade não seria nada disso.
Para Jacobs (2017), a cidade é simplesmente a vida em sua forma mais
complexa, o ápice até o momento, de uma evolução cultural e biológica, no que seu
pensamento encontra grande ponto de contato com o biólogo já citado anteriormente
neste trabalho, Wilson (2012) e o filósofo pós-moderno Lecourt (2005).
Em sua obra essencial, Lecourt (2005) defende que, dificilmente a humanidade
teria uma essência e, portanto, dificilmente suas criações são essencialmente humanas,
sendo o ser humano apenas mais um produto da natureza, o que torna as cidades,

5

Jacobs vai além, ao afirmar que as cidades teriam precedido a agricultura e não o inverso.
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evidentemente, galhos (frondosos talvez) ou quiçá apenas frutos dessa árvore viva da
natureza e da evolução.
Traçando um paralelo com a obra de Fukuyama (2005) e seu não menos
magistral “Construção de Estados”, é possível se conceber em outro autor que pode não
se denominar pós-moderno, mas é contemporâneo da pós-modernidade, que criar
Estados é atividade que vai muito além da vontade humana, sobretudo, individual ou de
um pequeno grupo, assim como Diamond (2017) em seu livro “Armas, Germes e Aço”
deixa claro que o sucesso de empreendimentos humanos como aldeias, cidades ou a
simples sobrevivência passa ao largo do controle total humano. Para Diamond (2017), a
tentativa de controle seria apenas mais uma das contingências do processo vida, por
assim se dizer.
Em favor da teoria esgrimida por Jacobs (2017) socorre o trabalho do
neurociensita português, Damasio (2012), que dia após dia, vem provando que a
maquinaria cognitiva humana o faz pensar ter mais domínio sobre si e sobre as
contingências da vida que imagina, de tal modo, que o pensador luso cogita que mesmo
as emoções humanas governam mais suas empreitadas do que o sapiens gostaria de
admitir.
Como espécie, o sapiens é mais produto do que produtor e integraria algo maior
na complexa teia da natureza e da vida. Não fosse assim, e mesmo as nações teriam
histórias e trajetórias mais lineares, como bem recorda Fergunson (2016), ao frisar que a
China deixou de ser a maior potência naval do mundo, no século XV, porque
simplesmente seu maior líder faleceu e a nova dinastia instalada no poder não apreciava
o desbravamento marítimo. Um homem se esvai e um império se fecha e é isso. Isso?
Nem tanto, talvez.
Para Jacobs (2017), portanto, não há um sentido nas cidades e não se deve
mesmo buscá-lo. Com poesia ímpar, Jacobs (2017, p. 415) leciona: “Ao lidarmos com
as cidades, estamos lidando com a vida em seu aspecto mais complexo e intenso. Por
isso, há uma limitação estética fundamental no que pode ser feito com as cidades: uma
cidade não pode ser uma obra de arte”.
Jacobs (2017, p. 415) prossegue: “[...] embora arte e vida estejam entrelaçadas,
elas não são a mesma coisa. A confusão sobre elas é, em parte, a razão de as iniciativas
de planejamento urbano serem tão decepcionantes”.
Para Jacobs, a cidade é um organismo vivo, provavelmente, incontrolável, que
aceita e pode receber iniciativas e sugestões, mas jamais planejado e controlado, como
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os modernistas mais empedernidos sonharam fazê-lo. “A arte tem formas próprias de
ordem, e elas são rigorosas. Os artistas, seja qual forem os meios que utilizem, fazem
escolhas em meio ao abundante material da vida e as organizam em obras que estão sob
controle deles mesmos” (JACOBS, 2017, p. 415).
Se temos de um lado a ilusão de controle modernista a la Mary Shelley e seu
Victor Frankstein, o prometeu moderno, a cria que foge ao controle do criador na obra
de Le Corbusier, e do outro temos uma Jacobs (2017) que defendia um crescimento
mais incremental da cidade, temos vozes dissonantes de ambos espectros em Sennett
(2018).
Para Sennett (2018), é fato que é impossível controlar cem por cento uma
cidade, e é fato que esta é uma entidade absurdamente complexa, certamente pouca
afeita ao dirigismo, sem que as pessoas sofram profundas decepções, do mesmo modo
que as cidades projetadas como obras de arte causam arrepios no autor e, tudo isso,
pode ser dito por sua obra em defesa de Jacobs (2017) e em desapreço a Le Corbusier
(1976).
Porém, para Sennet (2018), há um limite para que se deixe as cidades se
desenvolverem sem planejamento e este limite é traçado de forma relativamente
objetiva:

as

metrópoles

do

século

XXI,

especialmente

as

que

crescem

desordenadamente no hemisfério sul. As megalópoles do século XXI, com seus milhões
de habitantes, são pontuadas a seguir como forma de ilustrar: Tóquio, São Paulo,
Cidade do México, Rio de Janeiro, Cairo, Teraã, Lagos, Joanesburgo, Alexandria,
Argel, Pequim, Nova Délhi, Bombaim, Alexandria, Buenos Aires, entre muitas outras.
São cidades terrivelmente problemáticas e seus problemas correspondem à
dimensão colossal de seus territórios, ao tamanho das suas populações e à desigualdade
social e economicamente produzidas. Para Sennett (2018), cruzar os braços e deixar que
estes organismos - como Jacobs (2017) define – se autorregulem é simplesmente
inviável. Para o autor, algum planejamento há de ser necessário, o que parece difícil de
se discordar, quando se trata de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas
descomunais.
Concorda-se que a cidade carece de algum grau de planejamento e sobretudo,
este trabalho aquiesce com Jacobs (2017) que a cidade é uma entidade viva, quase
incontrolável, ao que se retorna a Wilson (2012) para responder o porquê.

28

1.3. Cooperando & competindo: a ética citadina na gênese da cidade
Um organismo vivo que apenas colabore, fatalmente perecerá, ao passo que se
este mesmo tão somente competir, terá quiçá que fazê-lo a um custo existencial e
material muito elevado, correndo severos riscos nas épocas de escassez ou quando os
desafios da vida forem maiores que sua capacidade de resiliência.
Não à toa, os organismos colaboram, mas colaboram competindo e tanto essa
colaboração como a competição operam em seleção natural multinível, como leciona
Wilson (2012). Isto é: indivíduos competem entre si, elevando o padrão existencial para
sobrevivência, ao mesmo tempo que colaboram entre si e formam grupos, forjam
alianças que competem entre si, elevando a necessidade de cooperação. Justamente por
isso, o referido autor é um crítico contumaz da teoria do gene egoísta de Dawkins, na
medida em que a teoria darwiniana da seleção natural para Wilson (2012) se dá não
somente por meio da ação predatória e competitiva, mas também e principalmente, pela
colaboração.
A teoria faz muito sentido, na medida em que quanto mais cooperativo um grupo
for, mais coeso será e quanto mais coeso estiver, maiores chances de êxito na
sobrevivência e progresso. A cola que une estes indivíduos e grupos é a ética, a moral,
os costumes, o sistema jurídico ou como a expressão grega que define a fusão de todos
estes, o ethos. Um grupo com indivíduos demasiado colaborativos torna-se menos
competitivo e um grupo com indivíduos sobremaneira competitivos torna-se
perigosamente pouco colaborativo.
A medida deste pêndulo colaboração / competição é mensurada de acordo com o
sucesso de grupos sociais, ou seja, aldeias, vilas, cidades, Estados e até nações, ao que
se ousa com a devida vênia alcunhar de “ética à altura das formigas” em Gossn e
Bonaldo (2019, p. 38) afirma-se que
O que seria a seleção natural multinível, então? [...] Implica-se
reconhecer que a seleção ocorre tanto no patamar indivíduo versus
indivíduo quanto no patamar grupo versus grupo. [...] Segundo Wilson
recorda, o globo terrestre fora dominado por duas espécies: os
humanos no âmbito macrobiológico e as formigas no segmento
microbiológico. De acordo com o biólogo, ambas espécies ostentam
mais em comum do que as diferenças de taxonomia podem sugerir [...]
(GOSSN; BONALDO, 2019, p. 38).

O interessante no tocante à gênese das cidades é que qualquer estudo que prime
em um mínimo de aprofundamento terá de recorrer à transdisciplinaridade, na medida
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em que nenhum ramo do conhecimento isolado será capaz não só de lançar um facho de
luz mínimo sobre o que se procura. Diante disso, não se pode perguntar somente a
urbanistas sobre temas onde urbes não existiam: mas, a quem estudou muito o
comportamento humano, sim.
Freud (1997) atentou ao fato de que o homem pré-histórico certamente não
demorou a observar que teria durante a vida opções gritantemente importantes a fazer:
quem seriam seus rivais, quem seriam seus aliados, e mais que isso: quais aliados
poderiam cooperar mais, quais poderiam se tornar concorrentes e quais adversários
poderiam ser cooptados como aliados, como revela o totêmico “O mal-estar na
civilização”, em passagem que toca no ponto nevrálgico do tema em comento:
Depois que homem primevo descobriu que estava literalmente em
suas mãos melhorar a sua sorte na Terra através do trabalho, não lhe
pode ter sido indiferente que outro homem trabalhasse com ele ou
contra ele. Esse outro homem adquiriu para ele o valor de um
companheiro de trabalho, com quem era útil conviver. Em sua época
anterior, em sua pré-história ainda simiesca, o homem adotara o hábito
de formar famílias e provavelmente os membros da família foram os
seus primeiros auxiliares (FREUD, 1997, não paginado).

Bauman (2000) traduz o desejo inerente ao sapiens de se misturar em um termo:
mixofilia. A cidade enseja que pessoas se conheçam, se modifiquem, cooperem,
compitam, enfim, se relacionem com grande frequência e assim, se misturem e
construam existências diferentes. As cidades costumam produzir comportamentos mais
cosmopolitas na medida em que crescem e abraçam mais forasteiros, ao passo em que a
ética tribal delineada pelo filósofo e psicólogo, Greene (2018) se fortalece em cidades
mais rurais, em geral também com menor população e menos dosagens de miscigenação
étnica, religiosa e cultural.
Freud (1997) também detectou esse animus de pertencimento a um ente coletivo
que se poderia chamar por civilização e cuja sede seria evidentemente a cidade. Para o
pai da psicanálise, “Eros (amor) & Ananke (necessidade)” podem ser chamados de os
pais da civilização, o que por seu turno, se traduz de alguma forma em serem os
patronos da cidade, por conseguinte.
O amor une as pessoas em cooperação, cria as famílias, célula mater da cidade e
a necessidade uns dos outros e de tantos bens e coisas, torna a cooperação tão necessária
quanto a competição.
Se em tempos religiosos a competição foi vista como vaidade ou concupiscência
e a cooperação como obra divina, Freud enxergou a ambas como frutos do instinto: o
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instinto de vencer sozinho, de sublevar, subjugar, impor-se, porém, calibrado pelo
desejo de poder contar com o outro.
A esta calibragem de instintos, Freud deu a expressão de “sublimação dos
instintos”, isto é, não negar os instintos, tampouco deixar de aplicá-los, mas ao menos,
depurá-los, instrumentalizá-los em prol do indivíduo e da coletividade, pois a última é
composta dos primeiros e os primeiros vivem melhor dentro da última.
Este sentimento de pertencimento familiar pode tornar a família uma inimiga da
cidade, segundo Freud (1997), se a coercibilidade comportamental familiar e seu apego
a tudo que for eminentemente consanguíneo ou represente parentalidade iniciar um
processo de refreamento dos fluxos de atividade necessários ao funcionamento da
comunidade maior a que pertence, por exemplo, a cidade.
Bauman (2000) também identificou este sentimento: repulsa ao que é novo, asco
ao estrangeiro (leia-se aqui como qualquer um que seja diferente de quem está préjulgando e selecionando os “seus”) e a esta dinâmica, cunhou o termo que representa o
contraponto à mixofilia, que seria o desejo de se misturar: a mixofobia, o receio em se
misturar, provavelmente, um ascendente legítimo da xenofobia e quiçá até da eugenia.
Freud (1997) também aponta suas baterias à mixofobia, recordando-se que a
comunidade que quiser se civilizar deve se manter aberta, ventilada, permitir que ideias
novas arejem suas estruturas internas e externas e se a família exercer controle de tal
modo obtuso sobre o indivíduo, o processo civilizacional tende a naufragar e com ele a
cidade, que não sobreviveria à morte da mixofilia em suas entranhas urbanas. Beleza,
limpeza e ordem são consequências de uma boa civilização, mas soerguê-las a um
patamar de perseguição em que os processos naturalmente caóticos de trocas que
ocorrem na cidade passassem a ser fundamentalmente regulados, é dar um passo firme
na direção da segregação.
Ora, se a cidade é filha do amor e da necessidade e se é intrínseco à humanidade
o desejo de se misturar, e se a mixofobia é um vetor importante de força contrária ao
avanço da cidade, como explicar que a chamada fuga da civilização, tão romantizada
em obras ficcionais, em retiros espirituais e pregada de forma contundente não esteja
fazendo as cidades se esvaziarem, mas ao revés, o mundo está se tornando cada vez
mais urbano?
O confronto entre a praticidade e o cotidiano da maior parte da população mundial
humana e o romântico espírito idílico da natureza.

31

FIGURA 9. Praticidade versus cotidiano.

Fonte: Google Imagens, 2019.
O Gráfico 2 demonstra que o mundo vem se tornando, cada vez mais, urbano. A
mixofobia está diminuindo ou o êxodo rural pode intensificá-la?
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GRÁFICO 2. Ranking dos Países com maior população urbana.

Fonte: Google Imagens, 2019.
Segundo Freud (1997), a explicação reside no valor intrínseco que a liberdade
teria no sentido de o ser humano ser livre para ser só ou ficar menos acompanhado, mas
como ser gregário e social que é, tal prática não lhe apetecer sobremaneira. Segundo o
referido autor, a liberdade pura acabou com a instalação da civilização (e, por
conseguinte, da cidade), no entanto, o ser humano, ainda que a anseie, não enxerga
sentido em ser livre estando só.
Se não haveria sentido em ser livre e só, os humanos teriam renunciado parte de
sua liberdade6 em troca de paz, aconchego, lar e uma civilização que lhes desse este
pacote, ou ao menos a chance de se o obter.
Mas, Freud (1997) não parece estar só quando afirma que o amor e a
necessidade foram os pais da civilização e por assim dizer, da cidade que é parte
constituinte desta civilização. Houve quem dissesse que a cidade teria uma mãe solteira:
a morte.

6

Freud parece evocar os contratualistas como Hobbes, Rousseau e Montesquieu.
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1.4. Thanatos: o gérmen da cidade?

Thanatos é, em verdade, um deus masculino, que na mitologia grega representa
uma figura que costuma causar a morte das pessoas, assim, estaria mais para pai do que
mãe da cidade, mas como a morte costuma ser associada antropologicamente a uma
figura feminina, ainda que de sexo indistinto na aparência, este estudo a tratará como a
mãe citadina (ver Figura 10):
FIGURA 10. O Deus da Morte: Thanatos.

Fonte: AmigoApps, 2019.
Por que Thanatos? Porque não são poucos os pesquisadores que afirmam que a
cidade nasceu para os mortos e não para os vivos. A dinâmica seria mais ou menos essa:
o ser humano – na região do crescente fértil (atual Turquia) – começou a domesticar o
trigo ou como prefere Harari (2015), o trigo começou a domesticar os humanos, e à
medida em que criava campos trigais mais distantes, os seres humanos teriam sentido a
necessidade de edificar bases.
Em certas ocasiões, alguns integrantes do grupo pereciam nas novas ou mesmo
nas antigas funções e assim, de acordo com Mumford (1998) e Harari (2015), passaram
a ser enterrados em túmulos especialmente preparados e ornados. Esta prática se repetiu
na civilização greco-romana, evoluindo para uma organização espacial que
posteriormente teria sido reproduzida com o objetivo de fundação de novos
assentamentos para os vivos.
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As religiões animistas prevaleciam, mas, passavam por profundas modificações
como explica Harari (2015) desde a adoção da agricultura pela humanidade, visto que
era preciso dotar os grupos de caldos culturais que justificassem as desigualdades
recém-adotadas no trato com os animais e plantas, outrora apenas usados e agora,
escravizados a vida inteira, incluindo seus descendentes. Em algum momento,
monumentos passaram a ser erigidos nas cercanias dos túmulos e estes protocemitérios
se tornaram cemitérios, cujas adjacências se tornaram as protocidades.
Por isso, Mumford (1998) afirma que os mortos e não os vivos, fundaram as
cidades, pois elas em primeiro momento, eram a morada dos falecidos e não dos que
fruíam a vida. Mas como era previsível, isto mudou.
Possivelmente, a pressão feminina recrudesceu sobre os homens no sentido de se
interromper as andanças que a vida de caçadores / coletores imprimia ao grupo: velhos,
doentes, crianças e gestantes teriam ganhos evidentes com o recém-adotado
sedentarismo7.
Pode-se afirmar que a cidade foi um local de trabalho, cemitério, templo e,
posteriormente, um ponto de encontro e local de passagem, para só então se tornar,
definitivamente, uma moradia. O ponto central para alguns autores foi a segurança –
Harari (2015), Kotkin (2012), Diamond (2017) e Park (1987), visto que se a vida de
caçar e coletar não representasse muitos riscos aos indivíduos e ao grupo, inexistiriam
motivos para que a humanidade abraçasse as cidades de forma ininterrupta como o fez
desde a adoção destas.
A cidade – para Kotkin (2012) – é mais que um local, mas sim, um verdadeiro
estado de espírito e a falta de segurança desta, pode abalar ou erodir os fundamentos da
cidade, reforçando o autor que a segurança talvez seja a premissa essencialmente básica
da cidade. Se a cidade é um estado de espírito, este estudo não pode comprovar, mas é
fato notório que a cidade exerce imponentes impressões no espírito humano, que o diga
o marketing nazista, que incansavelmente utilizava as cidades alemãs para evocar
superioridade ou o suposto traço histórico legítimo que lhes garantiria a supremacia
étnica e geográfica dos arianos.
Também diz respeito ao fato de que os grandes acontecimentos culturais da
civilização ocorreram ou eclodiram a partir da cidade. Não que fatos importantes não
7

A despeito de existirem provas de que a dieta mais pobre e restrita e os problemas ortopédicos
ocasionados pela prática de tarefas repetitivas foram algumas das muitas consequências que a adoção da
agricultura legou à humanidade e aos animais domesticados - à época - domesticáveis, como bem recorda
Diamond (2017).
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tenham ocorrido antes da adoção do sedentarismo e especialmente da criação da cidade,
tais como o domínio do fogo e a domesticação dos lobos 8, mas a espiral da história foi
muito mais vertiginosa após a criação da cidade e dos seus legados. O contrato (Figura
11) é, por exemplo, produto típico da cidade (PARK, 1987).
FIGURA 11. Contrato cilíndrico sumério.

Fonte: Editors, 2017.
A tábua registra um total de 29.086 medidas de cevada recebidas por Kushim ao
longo de 37 meses (Ver Figura 12).

8

A domesticação dos lobos é estimada entre 80 a 200 mil anos atrás, portanto, muito antes da adoção das
cidades. A domesticação dos gatos, contudo, é atrelada à agricultura e adoção de formas urbanas,
especialmente como mecanismo de combate às pragas tipicamente urbanas, como ratos, consoante lições
de Diamond (2017).
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FIGURA 12. Tábua de argila com escrita cuneiforme encontrada em Uruk, utilizada
entre 3.800 AC e 3.000 AC.

Fonte: Harari, 2015.
Haveria ocorrido algo que explicasse esta explosão cultural, se a cidade for
mesmo a maior invenção da civilização? Para Mumford (1998), a criação de
vasilhames, recipientes e similares já existia desde tempos imemoriais, mas de acordo
com o autor, exatamente nas proximidades da adoção das cidades, a humanidade em
diversos pontos do globo estava logrando atingir um novo nível de tecnologia.
Os vasilhames já existiam, mas os homens não podiam se dar ao luxo de
carregar muita coisa sendo caçadores/coletores. Mas, e se você desenvolve grandes
barris, vasilhames, compotas, cumbucas, resistentes, bem delineadas, fáceis de limpar e
altamente tecnológicas para época?
A chamada cultura dos recipientes trazia um novo dilema ao sapiens: ao
contrário de suas antigas ferramentas de armazenamento, elas eram ótimas para
armazenar e péssimas para transportar e ostentavam tamanhos ainda não testados.
Para Mumford (1998), foi justamente a tecnologia inédita e a nova possibilidade
de armazenar insumos que desencadeou as cidades: afinal, por que partir se o homem já
poderia arrecadar e guardar? Teria nascido ali o sedentarismo, e com ele, a futura
cultura urbana.
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O curioso da afirmação de Mumford (1998) é que o autor vai mais longe e diz
que a cidade nasce da cultura dos recipientes e ela própria é um recipiente de culturas, o
que parece bastante fidedigno, tanto territorialmente quanto culturalmente.
Observa-se que tanto Mumford (1998) como Diamond (2017), consideram que
as andanças do sapiens começaram da savana africana para o resto do planeta e o
desenvolvimento da agricultura teve início no crescente fértil, mas rapidamente se
desenvolveu concomitantemente em diversas partes do mundo, tais como no oriente
médio, regiões helênicas e asiáticas, onde se situam China e Índia atualmente.
Com as cidades, para ambos autores, não foi muito diferente: onde as pessoas se
assentaram para plantar e colher, via de regra nasceram cidades, a despeito de Diamond
(2017) recordar que alguns caçadores/coletores também tenham agricultado e o fazem,
até hoje, nas sociedades extrativistas que restaram no planeta.
A competição entre cidade e campo é histórica, no entanto, com ampla vantagem
para a cidade como recorda Harari (2015) e com a violência rendendo mais bônus aos
agricultores militarizados que os caçadores sem lar e com a cidade drenando recursos do
campo como rememora Sennett (2018). Mas, como recorda Park (1987), se as grandes
culturas nasceram na cidade e elas humanizam os homens, por que as cidades são tão
associadas com a violência?
Isso sempre foi assim?
Nem sempre.
O ar da cidade liberta – dizia um velho ditado germânico – e viver em cidades
(especialmente) as muradas ou ao menos ter acesso a elas em caso de invasões era uma
garantia mínima de não ser degolado, mutilado, estuprado ou esfolado vivo por séculos
ou quiçá, milênios. A urbe, por assim dizer, foi de fato uma invenção que trouxe grande
segurança aos citadinos, a despeito de ao se militarizar, passar a produzir violência de
dentro para fora ao invés de fora para dentro, no entendimento de Sennett (2018).
Será justa a correlação que se faz entre violência e cidade? Para Mumford (1998)
e Sennett (2018) é justo crer que as pessoas aderiram facilmente às lideranças citadinas,
crentes de que ao renunciar a liberdade, estariam garantindo mais segurança. Afinal,
como recordou Sigmund, de que valeria a liberdade ao indivíduo, se este estiver só e
inseguro?
Nesta época, a violência era centrípeta, ou seja, as ameaças vinham de fora do
grupo e a cidade, especialmente a murada, era um refúgio onde cada indivíduo poderia
contar com um pouco mais que a sorte. A partir do momento em que a ideia cidade se
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espalha e varre o globo, eliminando o sistema extrativista em grande parte do planeta, as
cidades começam a cooperar, mas, também, a disputar.
A cada geração, era preciso erguer muros mais altos por conta do poder das
cidades vizinhas, mas, também, havia sido criada a propriedade, as posses frívolas e a
riqueza e com isso, o poder passou a ser cobiçado como jamais outrora. Se um lobo
alpha tem quando muito a prerrogativa de escolher com qual fêmea copular e a ordem
de quem come e o quê come, um rei, um imperador ou um nobre detinham poder e
riquezas jamais elucubradas e com as relações intersubjetivas a pleno vapor, moedas,
metais preciosos, tecidos e temperos adquiriram valor além da materialidade,
estimulando a ganância.
Com a ganância em campo, a violência começa a ocorrer de forma mais
contumaz dentro dos muros da cidade, como uma força centrífuga. O poder central
passa a ser mais e mais necessário, já que a ganância não haveria de ser contida
facilmente (não até hoje).
O direito é, portanto, uma invenção da cidade para a cidade: era preciso refrear
algumas forças e recrudescer outras. Cidade e Direito estão imbricados desde sempre,
como se pode notar pelo regime democrático ateniense também, onde a correlação entre
lei e cidadão era siamesa, mas o direito nasceu bem antes da Grécia antiga. Para Weber
(2000), as forças que criam o direito são econômicas e políticas, e a importância
crescente que os contratos têm na história das cidades revela a relevância crescente que
as forças econômicas têm na elaboração do ordenamento jurídico citadino. Mas o
Direito teria sido criado para tutelar a liberdade ou antes para cerceá-la? Weber (2000,
p. 15) responde:
Não se trata, porém, aqui deste assunto, mas da ampliação qualitativa
da esfera de disposição do indivíduo mediante disposições jurídicas de
determinado tipo. Atualmente, o último tipo mencionado de
expectativas juridicamente garantidas, as ‘autorizações’, em sua
extensão e natureza, é de especial importância de modo geral, para o
desenvolvimento da ordem econômica. Compreendem dois aspectos.
Primeiro, os chamados ‘direitos de liberdade’, isto é, a simples
proteção contra determinadas perturbações por parte de terceiros, e,
especialmente, por parte do aparato estatal, dentro do âmbito do
comportamento juridicamente permitido [...].

Sobre a evolução da liberdade de contratos dentro das cidades, Weber (2000, p.
16) também leciona que:

39
A situação, hoje, normal, de ampla liberdade de contrato, de modo
algum existiu desde sempre. E quando existiu no passado, não se
desenvolveu, na maioria das vezes, naquela área em que hoje
predomina, mas principalmente em áreas nas quais hoje não existe ou
apenas em extensão muito mais limitada.

O direito surge num misto de público e privado, uma massa de regras ainda
disforme se comparada aos ordenamentos atuais, mas já sem dúvida, um conjunto de
regras com base em valores intersubjetivos e aplicáveis às pessoas de então. É certo que
a cidade capitalista foi forjada pelo ocidente – como bem descreve Weber (2013) e o
direito ocidental reflete a influência do mercado no ordenamento jurídico, mas muito
antes do mercado hegemônico em que se vive a era contemporânea, o mercado também
era um dos vetores influenciadores das leis.
O direito é antes de tudo – como se expressou – uma invenção genuinamente
urbana com características bem distinguíveis, como expressa Lopes (2008, p. 07):
O direito é também uma invenção humana e uma invenção cultural
muito particular. Às vezes, achamos que os romanos, os medievais e
os iluministas dos séculos anteriores já pensavam as coisas que
pensamos e só não conseguiam realizá-las por falta de meios.
Podemos também crer que eles eram uns primitivos e que o inexorável
progresso é que nos trouxe onde estamos e que nós somos capazes do
uso adequado da razão. Uma história crítica permite suspeitar de
afirmações como estas.

O direito, portanto, surge na cidade, pela cidade e para a cidade, e ainda, para
uma cidade muito específica. Por isso, ao se falar em propriedade, por exemplo, é
preciso se ter certo distanciamento e muito cuidado, afinal o conceito de propriedade
mudou deveras e prossegue evoluindo consoante a cidade muda também. Como Lopes
(2008) exemplifica, a razão pela qual consideramos que entrar em uma casa sem sermos
convidados é uma agressão à propriedade, mas não consideramos invasão adentrar a um
supermercado é o conceito de propriedade que existe hodiernamente e este conceito não
consegue ser replicado com precisão para outros tempos e outras cidades.
Se o surgimento do direito se dá na cidade e se a cidade se opunha ao campo, é
natural que diferenciação entre ambos fosse ser agudizada pelo direito e pelos interesses
políticos econômicos, como de fato ocorreu.
Lopes (2008, pp. 16-17) pontua lições interessantes sobre este aspecto e sobre
como a liberdade e cidade poderiam ser sinônimos de certo modo em tempos
imemoriais:
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A cidade opõe-se ao campo. Dela vem as novidades que alteram a
vida dos camponeses, tais como ferro e os instrumentos de ferro e aço.
Estes instrumentos podem ser de guerra ou de paz. Quando quer
anunciar o futuro da felicidade, o segundo Isaías promete que os
povos converterão suas lanças em podadeiras e suas espadas em
foices. Da cidade vem tanto a opressão quanto a liberdade: liberdade
de ameaças maiores, liberdade de um trabalho de baixa eficiência. Na
literatura antiga, e sobretudo na literatura hebraica, a memória deste
confronto cidade-campo é fortíssima.

Sobre as diferenças entre campo e as primeiras cidades, Lopes (2008, p. 17)
aponta:
Havia diferenças institucionais entre eles (cidade e campo)? Claro: a
cidade é o centro do controle que detém a escrita (memória escrita), os
livros, faz o censo e cobra os tributos, isto é, a forma de apropriação
externa à comunidade tribal. A cidade promove, controla e organiza o
uso da força natural dos rios: construindo canais de irrigação, fazendo
silos e armazéns. A cidade antiga, como diz Mumford, torna-se um
depósito, um reservatório de riqueza. Mas converte-se também em
cofre, isto é, um depósito do qual poucos detém a chave. Estes poucos
são, em torno do rei, os sacerdotes e os escribas (burocratas), os
conselheiros e os generais.

Ora usando o direito, ora usando a força e ora usando ambos, cidades podiam se
tornar impérios, como Lopes (2008, p. 17) arremata:
Transformando-se em centros de federações de cidades submetidas (e
por causa disto, aliadas), impérios necessitam de redes de
administração, como são as satrapias e os governadores. Sua função
reduz-se a dois aspectos centrais: arrecadar os tributos e manter a
indispensável paz interna e externa.

Na cidade antiga era improvável se falar ou pensar em direitos individuais ou
direitos humanos e muito menos direitos difusos como se faz na era contemporânea. O
direito ainda semi-tribal, era a também chamada justiça de Cadi, consoante lecionava
Weber (2000), uma justiça comunitária, mais voltada para a aldeia, como era o oriente
antigo, ainda se urbanizando.
Pode-se dizer que o direito de certa forma seja produto urbano, mas também
tenha recrudescido a urbanização de aldeias ao ser despejado sobre estas por cidades,
quando tais aldeias foram pouco a pouco se tornando cidades, na medida em que o
direito, com a escrita, o mercado e as interações constantes criaram novos patamares de
trocas. Mas, o direito ainda era proveniente dos deuses e feito aos deuses: a laicização,
segundo Lopes (2008) só vem a ocorrer com as cidades gregas.
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Com a laicização, os citadinos compreenderam que as leis poderiam ser
revogadas pelos mesmos homens que a fizeram (Lopes, 2008), o que alterou
radicalmente o panorama das cidades e do direito até então. A cidadania ainda não era
universal9, o ensinamento do direito não era universitário ou continha a cientificidade
que teria na idade medieva, mas já se podia contemplar o surgimento do direito positivo
e a ideia de que para o ordenamento valer deveria existir uma solidariedade e
cumplicidade de todos os cidadãos da Pólis.
Segundo Lopes (2008), para os gregos a função precípua da cidade era criar
amizade (amor) entre os cidadãos, criando-se um laço cívico que uniria cada habitante
da Pólis, que visaria como fim último o melhor à cidade. A amizade cívica era a
remoção dos muros entre os cidadãos, os muros psíquicos, egoísticos e que poderiam
descambar para o cada um por si e todos contra todos.
Os gregos declinaram e surge a cidade romana, cuja vocação imperial
rapidamente se impôs por uma vastidão territorial impressionante até os dias de hoje. O
direito romano palmilha o modus vivendi romano, seu pragmatismo, seu tratamento da
família como entidade produtiva, seu amor à guerra e à conquista, sendo que o
tratamento dado aos escravos seguiu moldes bastante similares ao direito dos gregos.
Mas, a cidadania sofreu mudanças: os romanos, lentamente a estenderam, de forma que
em Roma – em dado momento – foi muito mais fácil se tornar romano sendo
estrangeiro do que jamais foi na Grécia Antiga. Roma ainda era um mundo que não
desejava murar suas cidades e quando o fez, o fez em geral por motivos militares e
contra inimigos estrangeiros10.
Eis que surge a idade média: a queda de Roma e de toda padronização imperial.
Com o fechamento da cidade por muralhas, a cidade não necessariamente se fechou ao
mundo externo, visto que o comércio intramuros não era o único existente e mesmo
durante a idade média, no período que medeia a queda do império romano do ocidente
até a queda de Constantinopla - de acordo com Sennett (2018), quando a Europa se
estilhaçou em milhares de pequenos feudos com centenas de ordenamentos jurídicos e

9

Salvo alguma pregação dos estóicos. Com destaque para Lopes (2008).
Há controvérsias sobre este tema: segundo Gros e Torelli -Storia dell'urbanistica. Il mondo romano – no
período republicano não eram todas as colônias que ostentavam muralhas. Na verdade, as muralhas
faziam parte de um conjunto de atributos físicos que caracterizavam a colônia com status de “romana”
(sob jus romano). Daí, em muitos casos as lideranças política das colônias solicitavam autorização do
império para construir a muralha (não era permitido construir muralha sem autorização de Roma).
Portanto, sob a pax romana, a muralha passou a ser um símbolo de status.
10
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sistemas monetários, o comércio extramuros foi pujante, como por exemplo na fortaleza
saxã de Rasnov, na Figura 13, logo abaixo..
FIGURA 13. Fortaleza (saxã) em Rasnov, Transilvânia, Romênia.

Fonte: Google Imagens, 2019.
O grande drama é que ainda o capitalismo não havia sido criado e a riqueza –
como explicam Harari (2015), Fergunson (2016) e Versignassi (2019) não podia ainda
ser criada a partir do nada ou se podia, era infimamente manufaturada. Em uma
sociedade assim, se você não pode escamotear Lavoisier e o princípio de nada se cria e
nada se perde, tudo apenas se transforma (na natureza), só lhe cabe pilhar, piratear,
saquear, invadir e claro, se você não for bom em mercantilizar.
E, obviamente, é impossível que todos sejam bons em comprar e vender bens e
serviços, daí que a idade média se notabilizou por seus feudos, muralhas, paliçadas,
castelos e fortalezas: uma sociedade com comércio pujante, vibrante, mas altamente
violenta e repleta de assaltos. A ganância também é um dos nomes da idade média,
especialmente, da baixa idade média. Neste contexto, é que este estudo compara o
padrão das cidades que começam a se formar neste período (ou pouco antes dele como
Londres, Paris, Atenas, Istambul, Roma entre outras) a Erísichton, que na mitologia
grega simboliza a gula desenfreada, o destempero na alimentação e claro: a ganância.
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FIGURA 14. Erisíchton banqueteia sem nenhum discernimento ou moderação11.

.
Fonte: Google Imagens, 2019.
Entre breves parênteses, na mitologia, Erisíchton era um rico lenhador, que não
tinha maior apreço pela espiritualidade e divindades helênicas, tendo derrubado árvores
de um bosque sagrado e guardado por ninfas, mesmo sendo advertido, o que lhe valeu
uma severa maldição, de ter que conviver com uma angustiante fome, incontrolável e
incessante. Sua lenda inspirou outras e rendeu belas obras de arte como a tela de Goya
onde Saturno/Cronos devora seus filhos12 (o tempo domina o homem, mas também
representa que podemos comer a nós mesmos em um canibalismo existencial):

11
12

Sendo que, para Erisíchton, após ser amaldiçoado, a imoderação para se banquetear era a regra.
Sorrateiro, na ponta dos ponteiros, o relógio brinda a arte de dominar a humanidade.
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FIGURA 15. Cronos/Saturno devora seus filhos em tela de Goya.

Fonte: Ripleys, 2019.

FIGURA 16. Erisíchton derruba o bosque mesmo após ser advertido de que este era
sagrado.

,
Fonte: Google Imagens, 2019.
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E o que aconteceu a Erisíchton após ser amaldiçoado com uma fome miserável?
Sua compulsão o impediu de fazer qualquer outra coisa senão se deleitar com comida,
devorando tudo que lhe chegava a frente, até ter de vender todos seus pertences para
comer, só lhe restando sua amada filha, que vendeu como escrava para poder comprar
um prato de comida. Não tendo mais nenhum recurso e sentindo o estômago vazio ainda
como um buraco negro insaciável, o desgraçado olhou uma das suas mãos e não teve
dúvidas: pôs-se a comê-las, passando a comer a si mesmo inteiro: Erisíchton só
descansou com a morte.
Trágico? Sim, como eram os mitos gregos, mas há grande fundo de verdade,
pois a ambição, competição e disputa saudáveis são desejáveis até mesmo na seara
evolutiva de Darwin, conforme Wilson (2012) e Diamond (2017) asseveram, mas a
ganância é desgraçadamente perigosa ao ganancioso e às suas vítimas, como prova a
história, a antropologia, a psicologia, a biologia, as ciências jurídicas e até o senso
comum.
A ganância tornou a cidade uma drenadora de recursos e a colocou em guerra
contra outras cidades e consigo mesmo ao longo da história da humanidade. Se como
Park (1987) diz, a cidade humaniza o sapiens, o refina, o torna cosmopolita, como pode
criar fenômenos tão degradantes também?
Talvez porque o sapiens degrade a cidade e não a cidade degrade o sapiens.
Pinker (2017) revela que a qualidade de vida mensurada em números sempre se revela
superior na cidade que no campo, conclusão que esmaga a percepção contemporânea de
que viver na cidade não é um bom negócio.
Velho, Simmel e Park (1973) e Freitag (2002), também verbalizam esta questão
em busca de respostas, que serão esboçadas ao longo deste estudo, suas opiniões e
possíveis contradições, mas parecem concordar que a cidade não é artífice da violência,
mas antes de tudo, uma das vítimas dela.
Perfilar a cidade contemporânea à cidade medieval pode ser uma boa forma de
se demonstrar como a violência não nasce necessariamente na cidade, mas pode
encurralar as cidades, isto sim. Observa-se, na Figura 17, como era a morfologia das
cidades abaixo expostas durante grande parte da idade média:
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FIGURA 17. História da cidade.

Fonte: Benevolo, 2015, p. 259.

Habitantes de cidades não ergueram muralhas à toa: o fator preponderante da
edificação destes muros foi o medo. Como aduziu Veyne (1990), o romano era um
animal urbano, o medievo nem tanto. O romano focava o direito público, o medieval o
direito privado (VEYNE, 1990). O aludido autor assinala:
A justiça franca, merovíngia, carolíngia, privilegia, pois os assuntos
privados. Visivelmente as querelas de limites, os processos de
anulação de testamento, os protestos contra os maus comerciantes, as
disputas entre herdeiros se acumulam diante dos juízes, inclusive no
Tribunal real (VEYNE, 1990, p. 408).

Lopes (2008) reforça a constatação de que romanos eram urbanos e os medievais
não, consoante traça um panorama sobre os chamados povos “bárbaros”, segundo o qual
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consideravam o direito romano “superior”. Todavia, parecia à época impossível
preservar o direito e instituições políticas romanas, o que de fato se sucedeu, com a
queda e implosão do império romano e início da chamada idade média, dominada por
feudos e com ênfase no direito especialmente privado. Lopes (2008, p. 53) ressalta este
aspecto em comentário pertinente : “Durante muito tempo, ao longo de toda a idade
média, invocam-se as leis pessoais. Em outro momento, Lopes (2008, p. 53) reitera:
“Com o advento dos reinos bárbaros, crê-se que houve uma progressiva ‘pessoalidade
das leis’”.
Neste período, retratado, vez por outra, como idade das trevas, as cidades,
especialmente as muradas, eram tidas como ilhas de paz, no dizer certeiro de Mumford
(1961).
A violência era uma constante, seja praticada por forasteiros, seja exercida por
conterrâneos, por vassalos ou suseranos. Em um ambiente assim, surgem as guildas,
corporações e entidades comunitárias que resguardavam ofícios, ideais e credos e eram
uma das poucas formas do indivíduo não ser esmagado pela coletividade na era
medieval, segundo Mumford (1961). A situação só mudaria com o fortalecimento dos
estados nação nos séculos XVII, XVIII e XIX, com o surgimento da cidade moderna,
voltada à industrialização, ao capitalismo, ao consumo e produção em massa, às
ideologias cosmopolitas (capitalismo e socialismo) e paulatina remoção de
personalismos nos ordenamentos jurídicos do ocidente.
Uma nova cidade nasce, a cidade moderna e atualmente, a pós-moderna. Se a
cidade está se tornando a morada da humanidade e se caminhamos para quase cem por
cento de sapiens vivendo nas cidades, teremos um direito natural à cidade? Antes,
todavia, far-se-á um breve interlúdio para visitar-se a cidade brasileira, consequência da
aventura lusitana das grandes navegações, tendo-se em vista que a explicação para as
dificuldades e problemas urbanos brasileiros se encontra certamente nos modelos que
foram impostos em solo nacional desde os primórdios da colonização do país.

1.5. Fundando cidades nos trópicos

Sua história é entremeada de desafios e sua vida envolta em brumas, lendas e
relatos não confirmados, mas de acordo com Bueno (1999), a historiografia consegue
concordar em termos gerais que o primeiro habitante europeu em solo brasileiro foi
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alguém que era degredado, tomou como esposas várias nativas e tendo vivido na região
de Cananeia, extremo litoral sul do que hoje chamamos Estado de São Paulo13:
A formação da cidade brasileira não seguiu exatamente a dinâmica que em geral
se espera, na medida em que Portugal detinha grande experiência na formatação de
cidades em colônias africanas e asiáticas e, até mesmo, em solo lusitano (no Algarve)
quando durante a reconquista dos mouros, repovoou várias faixas territoriais, mas
assimilou a herança arquitetônica islamita.
Na Figura 18 abaixo, apresenta-se a representação dos Primevos contatos entre
nativos indígenas e colonizadores portugueses em algum momento do século XVI.

FIGURA 18. Representação dos Primevos contatos entre nativos indígenas e
colonizadores portugueses em algum momento do século XVI.

Fonte: Bueno, 1999.
Sobre o gérmen da cidade tupiniquim, o pesquisador Santos (2015) aponta que:
13

Ao leitor estrangeiro, insta-se frisar que a República Federativa do Brasil é atualmente a reunião de 26
Estados e um Distrito Federal com relativa autonomia orçamentária, administrativa e política, que seguem
vinculados à União e Municípios, cada qual com suas competências legislativas, executivas e no caso dos
dois primeiros, judiciárias. O Brasil não é, portanto, como a França, um Estado Unitário, mas sim uma
Federação.
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1 – A Cidade Informal. As cidades do Brasil colonial, posto que se
diferenciem, por muitos aspectos, das que Portugal erigiu em seu solo
metropolitano e em Marrocos, África Meridional e Ásia, conservaram,
sob as mais diversas condições, o cunhado inequívoco da mãe-pátria,
que as características regionais não conseguiram apagar; e podem, por
isso, a justo título, ser consideradas antes como cidades portuguesas
do Brasil do que como cidades brasileiras. Durante esse período da
história, a única exceção não portuguesa é Recife / PE, que foi traça
dos holandeses de Nassau. Mas mesmo esta, depois da expulsão dos
invasores, foi-se amoldando às mesmas características das nossas
demais cidades, cujas traças, como em geral, as das portuguesas da
mesma época, acusam dupla origem: a informal da Idade Média e a
formalizada da Renascença (SANTOS, 2015, p. 19).

Sobre essa dupla marca, Santos (2015, p. 19) pontua:
Essa dupla marca – da Idade Média e da Renascença -, traziamna os portugueses que descobriram e colonizaram nossa terra:
esdrúxula combinação de cruzados, empenhados com
sinceridade e fervor numa obra de catequese e de fé, e de
homens de empresa, que à ambição da riqueza adicionavam o
espírito de aventura e a audácia próprios da raça.
E, sobre a natureza preponderante da cidade colonial brasileira, Santos (2015, p.
19) arremata: “O aspecto predominante na cidade colonial é de desordem.
Traça da cidade de Buenos Aires: contraponto ibérico à desordem lusitana no
Brasil? Não necessariamente, visto que diversas cidades brasileiras no período póscolonial adotaram traçados regulares e enfadonhos.
FIGURA 19. A “regular e cartesiana” Buenos Aires de outrora.

Fonte: Santos, 2015.
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Abaixo, representação de colônia portuguesa no que hoje seria a Índia:
FIGURA 20. Uma colônia portuguesa.

Fonte: Santos, 2015.
A cidade brasileira foi colonial, não medieval, sofreu uma modernidade tardia e
passou por fases e mudanças muito distintas das cidades dos países dito desenvolvidos,
de modo que a existência deste singelo Capítulo é justificada por essas particularidades
aclaradas na presente dissertação.

1.6. Cidades podem ser memes?

A memética parte de estudo dos anos 1970, da lavra de Richard Dawkins,
biólogo que definiu nas obras “O gene egoísta” e o “Relojoeiro Cego” o meme como um
“pacote de informação que pede para ser replicado”, definição também consagrada por
outros pensadores, tal como o filósofo norte-americano - Daniel Dennet (DENNET,
2019a; DENNET, 2019b).
Um meme compete com outros memes para ser replicado, logo, quão mais
atraente for a ideia que evoca, maior a simplicidade de seu teor, a tendência é superar
seus rivais meméticos e ser replicado, com pequenas variações, o que levaria a
indefinida evolução pela seleção natural, inclusive do meio cultural, visto que Lecourt
(2005) e Wilson (2012) não efetuam esta separação como exposto anteriormente:
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cultural é potência do genético e este potencial exprimido não deveria receber tal
diferenciação. Feito este breve introito, cabe indagar: cidades podem ser ideias? E se
sim, podem ser replicáveis, se não em toda a sua magnitude, ao menos parcialmente?
FIGURA 21. Praças do Velho e Novo Mundo: réplicas?

Fonte: Santos, 2015.
Aparentemente, sim, o modelo das cidades seria replicável14, ao passo que as
cidades o seriam em fragmentos (às vezes, bastante relevantes), como provam as plantas
acima de praças na Europa e que tiveram suas ideias transplantadas ao novo mundo
quando do descobrimento e colonização. É bom que se diga que em muitas
circunstâncias essa replicação não é sequer oculta ou feita de forma tímida, mas
evocando-se, emulando-se determinada cidade, escola arquitetônica, estilo ou até um
artista específico, numa espécie de replicação e criação de meio de cultura colonizado
pelo meio de cultura colonizador. Também há que se frisar que a despeito do modelo ser
replicável, a cidade propriamente dita não é - posto que fulcrada em relações sociais e
sítios físicos próprios.

14

No mundo greco-romano com certeza o modelo era replicável (não a cidade, posto que as relações
sociais e os sítios são sempre distintos). Em Roma, tanto as novas colônias, como as cidades já existentes
e posteriormente colonizadas (por meio do processo da “dedução”), caracterizavam-se por um conjunto
de estruturas recorrentes: malha ortogonal com fórum, muralha e capitólio.
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Veja-se que a modernidade chegou ao nosso país muito tarde como relata
Caldeira (2000)15, e por isso, parte imensa da cidade brasileira ficou presa à parte do
ideal medieval europeu, como demonstra, por exemplo, a gravura abaixo (Figura 22),
emulando o mercado de escravos de Pernambuco, como um típico mercado europeu, no
ano de 1.641. Lamentavelmente, a cidade brasileira abdicou deste modelo medieval16,
que leva em conta a escala humana, como defende Gehl (2013).
FIGURA 22. Aquarela de Zacharias Wagener apud Lilia Schwarcz.

Fonte: Schwarcz e Starling, 2015.

15

Enquanto o tipógrafo existia na Europa desde o meio do século XV, ele só desembarca no Brasil com a
família real cá aportando em 1808 e mesmo assim, sua utilização era limitada às obras autorizadas pela
Corte. Liberdade de imprensa é fundamental à difusão de cultura e troca de informação para o
desenvolvimento das cidades. As universidades europeias, por exemplo, foram criadas no mínimo 600
anos antes que as primeiras brasileiras.
16
Importante se salientar que as cidades modernas abdicaram do modelo urbano medieval, mas muitas
cidades históricas mantêm esses espaços de troca e permanência intactos.
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Idealizar o outro era uma reciprocidade: os nativos e locais da América
idealizam a metrópole europeia como colonizador e localidade a ser evocada, cidade a
ser reconstituída no novo mundo, ao passo que os europeus idealizavam os ameríndios
como povo jovial, inocente, silvestre e posteriormente, essas ideias inclusive vieram a
influenciar o mito do bom selvagem de Rosseau e ganharam musculatura por todo o
globo.
Na Figura 23 abaixo, observa-se gravura colorida à mão reproduzida no grande
atlas de Johanes Blaeu, 1662 apud Lilia Schwarcz, onde emula-se a idealização do
“selvagem” americano.
FIGURA 23. Gravura colorida à mão reproduzida no grande atlas de Johanes Blaeu,
1662 apud Lilia Schwarcz.

Fonte: Schwarcz e Starling, 2015.
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Pode-se dizer que três eventos tiveram grande impacto sobre a urbanização
brasileira, ressignificando o conceito de cidade em nosso território: o primeiro,
evidentemente é a chegada dos europeus às terras brasileiras. Até poucas décadas atrás,
a historiografia oficial – especialmente após o regime militar – narrava uma versão mais
amena aos europeus, onde encontros pacíficos de povos diversos produziram
convivência harmoniosa que resultou em miscigenação e no que o povo brasileiro se
tornou. Sob às lentes desta versão mais – diga-se hermética - inexistiam cidades no
Brasil quando os portugueses aportaram em Salvador/BA.
Não é bem assim: consoante expressa Guaracy (2015), existiam em torno de 03
milhões de índios vivendo no que hoje chamamos de República Federativa do Brasil, ou
seja, 03 milhões de pessoas, de cerca de 1.400 grupos étnicos distintos e falantes de
cerca de 40 agrupamentos de idiomas: e quem eram estas pessoas senão os nativos
tratados por portugueses como bárbaros, americanos, negros ou gentios17.Não é verdade
igualmente que estes povos viviam de forma idílica e rudimentar como faz crer a versão
oficial, que, aliás, é muito cômoda para justificar a eliminação de uma civilização por
outra, visto que em termos comparativos, Portugal ostentava no mesmo período uma
população de cerca de 1,5 milhões de pessoas18. Se conceituar cidade é tarefa hercúlea e
se os autores litigam em diversos conceitos, talvez seja cedo demais para desprezar os
milhões de índios brasileiros e afirmar categoricamente que não existiam cidades aqui
até a chegada dos portugueses.
Segundo Guaraçy (2015), o que teria se sucedido pode ser classificado como
genocídio, na medida em que a quase totalidade desta população de 03 milhões de
nativos foi exterminada, seja pelas armas, seja pelo aço, seja pelos germes, como bem
leciona Diamond (2017). E a conquista desta terra de acordo com Dean (2018) e
Guaracy (2015) a ferro e a fogo. Teria sido mesmo um genocídio? Existem muitos
critérios para se avaliar milhões de mortes ou mesmo milhares, e é certo que Diamond
(2017) estima que mais de 80% dos locais foram mortos por germes (proposital e não
propositalmente), mas apenas para se comparar as mortes em números: Genocídios Ruanda – séc. XX – 500 mil pessoas / Armênio – séc. XX – 1.5 milhão de pessoas /
Judeu na segunda guerra – séc. XX – 06 milhões de pessoas / Bósnio – séc. XX – 100
mil pessoas (VEJA, 2017, não paginado).

17
18

No começo, segundo o autor, o termo índio ou indígena não era usado.
A metade, portanto, da população ameríndia em território brasileiro.
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Genocídio ou não, é fato que havia um modelo de agrupamento de pessoas e este
modelo, sendo constituído por cidades ou não, foi eliminando, o que torna a colonização
portuguesa e espanhola o primeiro evento de impacto nas civilizações diversas no
território atual do Brasil. O que leva este estudo ao segundo grande evento: o fim da
escravidão, que compeliu autoridades, empresários, fazendeiros e o dito mercado em
geral a importar verdadeiras hordas de mão de obra estrangeira, como fica bem
reportado em “O Cativeiro da terra” de Martins (2010), onde o autor demonstra como o
modelo de negócios anterior, que fazia escravos valerem mais que terra e produção é
aniquilado pela abolição e reformula todo sistema produtivo, catapulta a hipoteca sobre
terras a um novo patamar e culmina na divisão de lotes os grandes latifúndios, onde os
imigrantes foram trabalhar. E o terceiro evento é o término do ciclo do café, com a
efetiva industrialização do país, seja por força de novos negócios que cafeicultores bemsucedidos começaram com o excedente de capital que já ostentavam, seja pelo
esgotamento do negócio do café. Como o país era agrário, rural e desindustrializado, o
primeiro ciclo industrial envolveu a indústria pesada, chamada indústria de base e
contou com relevante fomento do Poder Público, atuando como dínamo de negócios
industriais, gerando um dos maiores deslocamentos populacionais da história do
planeta, como bem informa o geógrafo Milton Santos, para quem Brasil e China tiveram
ambos os maiores deslocamentos do campo para a cidade, tendo o Brasil começado no
primeiro quarto do século XX e assim prosseguido até hoje, tendo seu ápice nos anos 70
e a China começado nos anos 70 e prosseguindo até hoje (SANTOS, 2013; SANTOS,
1990).
Rolnik (2002) também relata que a urbanização no Brasil sempre se deu segundo
à subordinação de agentes econômicos ou políticos, mas que quando estes interesses
eram políticos, muito raramente visavam o bem da cidade, mas sim, o de um pequeno
estamento étnico, social ou econômico. E, buscando o olhar de um autor estrangeiro
sobre o país, pode-se citar Dean (2018), para quem nem mesmo os povos nativos
usaram a terra sem explorá-la ferozmente, promovendo queimadas, cortes e destruição
da mata atlântica muito antes dos europeus chegarem ao novo mundo. A esse respeito e
acerca de lente míope que trata os nativos como bons selvagens e povos ineptos,
incapazes de constituir cultura e cidade, professa Guaracy (2015, p. 25):
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[...] os índios, especialmente os tupinambás não eram nada disso: bons
selvagens, antropófagos sem lei nem rei ou civilização inferior. O
próprio nome indicava o orgulho do conceito que tinham de si
mesmos: tupinambá significava “filho do pai supremo”, ou, na
interpretação do historiador Teodoro Sampaio, a “geração do
progenitor”. Eram conquistadores que reivindicavam sua primazia
sobre a terra, que já haviam tomado de outros povos. Possuíam uma
sofisticada organização política e social, adaptada ao meio ambiente.
Combatendo por sua liberdade, foram dizimados barbaramente por um
inimigo igualmente feroz, militarmente mais preparado, que só viu
como saída para a ocupação do território sua erradicação completa.

Sobre a suposta falta de civilização ou cidade para os 03 milhões de nativos, o
mesmo autor arremata:
Da mesma forma que na América espanhola, onde se ergueram igrejas
cristãs sobre os alicerces dos templos ao Deus – Sol e os edifícios de
pedra dos incas foram transformados em casarões coloniais, varreramse no Brasil as aldeias indígenas, de cujas estruturas de madeira e
forros de palhada nada restou. A diferença é que a América que falava
português tornou-se um só país, enquanto a espanhola se fragmentou
(GUARACY, 2015, p. 25):

Ainda sobre os predicados supostamente urbanísticos indígenas (jamais
reconhecidos pela visão eurocentrista), há que se sopesar a opinião de Risério (2012),
concordando com a visão de Guaracy (2015). Para Risério (2012, p. 13), o assentamento
indígena é intrincado, rico e pode inclusive subverter o conceito de urbe que o modelo
ocidental erigiu, consoante expressa:
[...] Se tupis e tapuias litorâneos ou imediatamente litorâneos não
chegaram a criar uma ordem social que realmente transcendesse o
horizonte dos acampamentos e das aldeias, não devemos dizer,
todavia, que nossos ameríndios, em seu conjunto, tenham ignorado
inteiramente formas urbanas de vida. Embora com cautelas e
ressalvas, aceita-se hoje a tese da existência antiga de cidades, ou de
determinados tipos de ajuntamentos citadinos, no espaço amazônico
atualmente brasileiro. E isso tanto nas várzeas do Amazonas quanto na
região xinguana. Assentamentos que podem nos servir, inclusive para
alargar ou mesmo subverter o conceito ocidental-moderno de cidade,
que é certamente incapaz de dar conta de todo o espectro de fatos e
aspectos encontráveis na universalidade da experiência urbana.

E toda esta experiência ou existência urbana19 – ainda que não ocidental – fora
drenada, sorvida, assimilada ou destruída como se sabe como fato notório, e que o país

19

O elemento preponderante que caracteriza a urbanização, em termos sociais, é a supremacia da
colaboração entre membros de clãs distintos, sobre a colaboração dentro do próprio clã.
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– como se observa – não escapou à fome de Erisíchton, o que compele este estudo a
retornar ao tema: e como fica em uma sociedade de mercado o direito à cidade?
Mais: se uma cidade pode ser replicada como um meme, a responsabilidade da
sociedade civil é ainda maior na medida em que deve se esforçar para replicar modelos
positivos, construtivos e que resguardem os direitos dos citadinos.
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2. O DIREITO À CIDADE: Teorizando sobre o direito à Cidade

Desde 1776, com a Declaração de Independência Norte-Americana e,
especialmente, 1789, irrupção da revolução francesa, o mundo vem experimentando
uma expansão e reconhecimento de direitos em progressão geométrica.
Há quem enxergue potencial para crise da democracia liberal nos moldes
franco/britânicos por conta dessa “inflação” de direitos humanos. Fukuyama (2003), por
exemplo, é um dos autores que aponta para potenciais crises, além de expor que a
expressão “direitos humanos” seria imprecisa e estaria desgastada, o que segundo o
autor não espelha o que de fato são: necessidades humanas.
Haveria, destarte, um direito ou necessidade à cidade? A se aferroar à
Constituição Federal Brasileira (arts. 182 e 183) e ao Estatuto da Cidade (Lei
10257/2001) tem-se uma resposta fácil e restrita ao direito positivo. Mas será que há um
protodireito? Ou mais?
Haveria uma meta garantia, algo que esteja ínsito às normas positivas quanto à
forma do indivíduo humano se relacionar com sua cidade e que teria uma abrangência
supranacional, impossível de ser revogada e independente de reconhecimento por
organismos internacionais? Estaria o direito à cidade entre as metas e reivindicações dos
rebeldes de 1776 e dos revolucionários de 1789? E se não estivesse, como este direito
poderia existir, ser reconhecido e aplicado na era contemporânea?
Entende-se que o direito à cidade integra a segunda dimensão dos direitos
humanos, logo, seu surgimento ou reconhecimento está mais atrelado aos movimentos
do começo do século XX do que aos do final do século XVIII, ainda que uma separação
total jamais seja possível. Mas um exercício interessante é observar quando foram
positivados os direitos sociais em algumas das constituições das principais nações do
planeta.
Pode-se afirmar que houve um movimento de avanço da democracia liberal no
mundo dito civilizado, mas este avanço também carregou consigo a busca pelo welfare
state, ou seja, a maioria das cartas políticas traz em si o enxerto de direitos sociais. É
provável que os testes dos sistemas capitalista e socialista no curso da segunda grande
guerra e da guerra fria, tenha arrefecido o espírito puramente liberal de muitas nações, e
demonstrado que o mercado é capaz de muitas proezas, mas não é capaz de cuidar de
tudo e de todos, sem algumas participações do Estado, como leciona Fukuyama (2005).
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No Brasil, a Constituição garante o direito à moradia e também à cidade, mas
ambos estão, indubitavelmente, entrelaçados, na medida em que não há como se ter uma
cidade funcional e justa, sem garantir-se moradia aos seus cidadãos, e do mesmo modo
que não há como exercer-se condignamente o direito à moradia em uma cidade
disfuncional. Mas, tanto o direito à moradia como à cidade estão longe de serem
jabuticabas jurídicas, sendo direitos que integram o ordenamento jurídico de uma
plêiade de países civilizados.
E, tal existência, não é por acaso: as normas positivadas que parecem ao cidadão
contemporâneo obviedades caninas não estão gravadas no ordenamento jurídico à toa:
muito sangue foi derramado, muito suor perdido e muitas lágrimas vertidas para que os
direitos humanos fossem, enfim, reconhecidos e tutelados. Utilize-se a expressão que se
preferir, os direitos humanos ou as necessidades humanas de Fukuyama (2003), o fato é
que o ser humano carece de um mínimo existencial, e à cidade oferece praticamente
todos os mínimos existenciais dentro dela e é dentro dela que em geral eles são
auferidos, praticados e disponibilizados.
Mas, por que é assim?
Thomas Hobbes em seu clássico Leviatã, mas principalmente em seu não menos
consagrado “Do Cidadão” (HOBBES, 2004), exprime com clareza que a condição
humana natural é de grande debilidade e deixado à própria sorte, o ser humano não
costuma ir longe, tampouco, progredir muito. Se como nos lembra notoriamente
Aristóteles que o ser humano é um animal político e gregário, a cidade é seu habitat
ideal, inclusive para sustar a selvageria natural (a Hobbes) que a humanidade tende a
cair por gravidade quando não refreada.
Ainda que Hobbes estivesse contaminado pela eclosão de violência a que fora
submetido e presenciado na Inglaterra das revoluções e rebeliões do século XVII, não é
verdade que Rousseau esteja mais certo que ele em seu sonho de sociedade idílica e na
afirmação de que o indivíduo nasce bom e a sociedade o corrompe. Não foi o que os
estudos

contemporâneos

sobre

antropologia,

história

e

psicologia

evolutiva

demonstram, vide por exemplo, anotações de Pinker (2013) em seu “Anjos Bons da
Nossa Natureza”.
Ao revés, estudos estatísticos demonstram que a humanidade vem se tornando
menos violenta a cada geração, salvo breves pontos de suspiros e golfadas de sangue, a
violência tem caído e parece que prosseguirá caindo no globo inteiro como média.
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E o que tem feito a violência cair de acordo com Pinker (2013) e Radelet
(2015)?
Um bom banho civilizatório: a cidade inclusive é parte disso. A cidade – como
sugere Mumford – parece libertar o sapiens inclusive do jugo de si mesmo. De qualquer
modo, não há como se falar em direito à cidade, sem aludir ao seu vocalizador
preponderante, o estudioso que o articulou de forma cabal: Henri Lefebvre, autor de
Direito à Cidade.
Para Lefebvre (2016), a cidade criou nada mais nada menos que toda a cultura
ocidental e se constitui nos pilares desta civilização da qual somos parte. Contudo,
segundo o autor, primeiro a indústria e atualmente também os serviços sequestraram a
cidade e o espírito na qual ela fora erigida, existindo o risco de que as cidades
simplesmente tenham deixado de existir, consubstanciando-se atualmente em não mais
que um aglomerado de pessoas que deixaram de ser cidadãs para serem meras
consumidoras. Ainda segundo o referido autor, a cidade passou de obra, criação ou até
criatura para mero produto, um produto lapidado consoante as necessidades do
consumidor ou de quem dita as regras da moda ou do consumo.
Essa mudança geraria uma ruptura na ética citadina, na medida em que o quê
une os cidadãos, segundo os gregos, é a cidade. E o quê mantém a cidade, é o seu
espírito partilhado pelos seus cidadãos. Se todos são consumidores, nada mais une as
pessoas: é cada um por si, com seu ideal prático de consumo. Nesse sentido, Lefebvre
(2016) aponta a própria expulsão do centro urbano (do proletariado para as periferias) a
fim da cidade não se democratizar e Sennett (2018) observa o mesmo fenômeno em seu
texto “Declínio do homem público”.
Como poderia subsistir um homem público sem uma cidade para cuidar e como
poderia resistir a cidade sem homens públicos? Se o homem contemporâneo se
preocupa somente consigo mesmo e em consumir e se não reconhece na ville uma
cidade da qual faz parte, já não há mais uma urbe no sentido etimológico original do
termo, mas possivelmente um farsesco mercado para se morar como recorda Sennett
(2018). Tem-se o consumo como o norte da bússola de todo planejamento que passa a
ser introduzido, implementado e executado pelas forças do mercado e nada mais.
Algum direito à cidade resiste a tal dinâmica?
Sennett (2018) e Lefebvre (2016) pensam que não. Basta se observar que, o que
Lefevbre (2016, p. 19) diz sobre o tecido urbano:
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O tecido urbano pode ser descrito utilizando o conceito de
ecossistema, unidade coerente constituída ao redor de uma ou várias
cidades, antigas ou recentes. Semelhante descrição, contudo, corre o
risco de deixar escapar o essencial. Com efeito, o interesse do ‘tecido
urbano’ não se limita à sua morfologia. Ele é o suporte de um ‘modo
de viver’ mais ou menos intenso ou degradado: a sociedade urbana.
Na base econômica do tecido urbano aparecem fenômenos de uma
outra ordem, num outro nível, o da vida social e cultural e cultural.
Trazidas pelo tecido urbano, a sociedade e a vida urbana penetram nos
campos. Semelhante modo de viver comporta sistema de objetos e
sistemas de valores. Os mais conhecidos dentro os elementos do
sistema urbano são a água, a eletricidade, o gás (butano nos campos),
que não deixam de se fazer acompanhar pelo carro, pela televisão,
pelos utensílios de plástico, pelo mobiliário moderno, o que comporta
novas exigências no que diz respeito aos serviços.

O autor começa e termina apontando para o consumo de produtos e serviços, de
modo que este estudo tende a concordar com Sennett (2018) e, especialmente, Lefebvre
(2016) de que a cidade se tornou um aglomerado urbano de oferta de facilidades, mas
isto ocorreu exatamente agora? Não teria sido a idade média o período que inaugurou o
mercado no coração da cidade murada, no centro das atividades?
E teria o mercado industrial, comercial e de serviços esta força avassaladora tão
maléfica como desejam fazer crer Sennett (2018) e Lefebvre (2016)? As mesmas
conveniências que alienam – segundo os autores – não ofertariam também mais cultura,
mais consciência, mais saúde, mais segurança, mais estudo, mais liberdade? A se
conferir no Capítulo adiante.

2.2. A Cidade: Palco ou Atriz da Liberdade?

É inegável que a visão de Lefebvre sobre a cidade contemporânea é deveras
pessimista, no que este estudo concorda em parte, mas não no todo20. Segundo
Lefebvre, se a cidade se tornar mero comércio, o lado humano da cidade morre e se o
teor humanitário morrer... para quem ficaria a cidade?
Mas, o contraponto ao autor é que as ofertas constituídas na cidade são também
humanas e feitas para humanos, sejam eles cidadãos no modus vivendi heleno, sejam
eles cidadãos – consumidores. Consumir também pode ser um ato de cidadania no
modo de produção capitalista21, especialmente porque grande parte do mundo dito
civilizado tutela os consumidores e os seus direitos, especialmente, a dignidade humana,
20

Na medida em que o referido autor escreveu no auge das revoltas do maio de 1.968, tempos muito
parecidos com os atuais, mas com movimentos sociais organizados de forma distinta.
21
Preocupação que surge é: e quem não puder consumir? Deixa de ser cidadão?
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que é um dos direitos humanos centrais no ordenamento jurídico brasileiro e da maioria
das nações ocidentais, seja implícita ou explicitamente. Mas, deixando o consumo de
lado neste momento e examinando sob a lupa a questão da liberdade na cidade. Afinal:
o que é ser livre na Cidade e o que é uma Cidade livre?
Lefebvre (2016) faz apontamento essencial: a cidade não é mero palco onde os
eventos se sucedem, mas sim, um dos intérpretes, senão o principal, no espetáculo da
existência, se apoderando de edifícios, de praças, prédios, parques e pátios, significando
e os ressignificando a todo instante: quiçá como Jacobs (2017) pondere, seja um
organismo vivo, pulsante e que se acerta, se autocorrige ano após ano, ou ainda que seja
como Mumford (1998) prefere, um aglomerado de pessoas, ainda assim, foi o mesmo
autor que expressou singelamente que a Cidade é o composto político na forma mais
complexa existente no planeta. Como diz Lefebvre (2016): a cidade tem o poder de ser
um conjunto significante.
E a liberdade reside neste significado, porque a liberdade é talvez o direito que
mais significa e mais ressignifica entre uma plêiade de direitos. E embora o direito à
cidade comece provavelmente apenas (em nossos contornos contemporâneos) nas
revoluções do século XVIII, a luta pela liberdade começa bem antes, mas pode-se dizer
que suas primeiras vitórias ocorreram no final da idade média, especialmente uma: a
outorga da Carta Magna em 1215, na Inglaterra. A despeito de diversos ordenamentos
jurídicos da antiguidade tratarem do indivíduo, ostentarem tribunais e formas
rudimentares de jurisprudência (vide Mesopotâmia e Egito) consoante recorda Guerra
(2012), em nenhum destes regimes o poder encontrou limites e a liberdade, só encontra
a luz do dia onde o poder é limitado de alguma forma.
A despeito da Carta Magna não irradiar liberdade ampla aos ingleses, ela
representa uma primeira pulsão de liberdade, na medida em que coloca limites no poder
da coroa inglesa para com o baronato britânico, ou seja, o poder do Rei deixa de ser
irrestrito e ilimitado, em um ensaio de mitigação do absolutismo que a Inglaterra veria
prosseguir na rebelião civil e na revolução gloriosa no século XVII, o que muito
provavelmente no entendimento de Himmelfarb (2011) lhe economizara passar por um
banho de sangue como os franceses e americanos passaram em 1789 e 1776,
respectivamente.
De todo modo, foi no “banho de sangue” que se abordou com mais ênfase o
direito à Liberdade, visto que assim profere a declaração dos direitos do homem:
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Art.1º. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As
distinções sociais só podem fundamentar-se na utilidade comum.
Art. 2º. A finalidade de toda associação política é a conservação dos
direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a
liberdade, a propriedade a segurança e a resistência à opressão.
Art. 3º. O princípio de toda a soberania reside, essencialmente, na
nação. Nenhuma operação, nenhum indivíduo pode exercer autoridade
que dela não emane expressamente.
Art. 4º. A liberdade consiste em poder fazer tudo que não prejudique o
próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não
tem por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da
sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas podem ser
determinados pela lei.
Art. 5º. A lei não proíbe senão as ações nocivas à sociedade. Tudo que
não é vedado pela lei não pode ser obstado e ninguém pode ser
constrangido a fazer o que ela não ordene.

Como se nota em rápida leitura, simplesmente os sete artigos iniciais da
declaração aludem à liberdade e a declaração menciona diversas vezes o termo
“cidadão”, do que se infere que já deve haver uma Cidade já que há um cidadão. O
direito à cidade é por assim dizer um direito à não exclusão, um direito até negativo no
sentido de exigir uma abstenção de terceiros: não gentrificação, não exclusão, não
obstaculização de oportunidades.
Mas, como fazer isso se as cidades estão deixando de ser comunidades e a
cidade é mais que um espaço territorial como exasperadamente se frisou neste estudo?
Sen (2018) sugere os pacotes mínimos de direitos e recursos que cada indivíduo e
família devem ser dotados, para que partam de um mínimo existencial em busca dos
seus projetos de vida. Conquistada a liberdade da miséria, então Sen (2017) e Sen e
Kliksberg (2010) partem para caminhos que combatam a desigualdade.
Rawls (2016) propõe a teoria do véu, ou seja, em um afã kantiano, se existisse o
véu sobre a posição de cada um na sociedade, as pessoas agiriam de forma justa,
equânime e visando ao menos, a igualdade formal. Tanto para Sen (2017) como para
Rawls (2016), inexiste liberdade plena sem igualdade mínima, na medida em que a
pobreza e debilidade jurídica e política extremas são típicos grilhões físicos e
emocionais, senão, até intelectuais.
Para Hunt (2009), se a liberdade teve que ser arrancada à luta, a igualdade teve
que ser inventada, visto que jamais existira sobre qualquer forma jurídico-política
conhecida até as revoluções do século XVIII. Se a liberdade é a regra hoje nas nações
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civilizadas e a igualdade um anseio justo, Rivero e Moutouh (2006) rememoram que o
mundo viveu sem os direitos humanos por milhares de anos até que entrasse em
processo de expansão inflacionária destes direitos.
Como Rivero e Moutouh (2006) expõem, a humanidade passou por leis divinas,
leis naturais, lei contratualistas, leis positivistas e em nenhum destes momentos desde a
antiguidade, os direitos humanos foram tão assegurados quanto atualmente, ainda que a
fonte e o tipo de direito não sejam mais o motivo de sê-lo, mas ficam mais sob à
categoria de especulações acadêmicas.
Pinker (2018) recorda que a humanidade baniu diversos tratamentos degradantes
de 250 anos para cá, isto é, dentro de um contexto milenar, esta evolução ocorreu em
um soluço cronológico, mas é aferível materialmente e historicamente incontestável.
Durante a antiguidade e a idade média, um homem, por exemplo, Petros na Grécia
Antiga e Johanes no Sacro Império Romano Germânico poderiam viver cada um 60
anos e contemplar pouquíssimas mudanças tecnológicas, mas não é só isso: veriam
provavelmente poucos avanços sociais, ao passo que atualmente ou mesmo no começo
do século XX, Petros e Johanes contemplariam o fim de regimes de apartheid, o voto
feminino, o direito à greve reconhecido, à moradia, à liberdade religiosa mais bem
materializada, entre outros.

2.3. A Cidade desigual

Carlos, Alves e Padua (2017) sugerem que o direito à cidade talvez seja utópico
e pontuam que a cidade atual é constituída de acumulação para poucos, privação para
muitos e alienação para quase todos;
Conciliar o direito à liberdade com a busca pela equidade sempre foi um ideal
controverso, mas atualmente está se tornando um desafio ainda maior no ambiente
cultural extremamente polarizado que domina a vida pública não só do país, mas do
mundo. Em termos gerais, basta alguém defender mais liberdade, para passar por
capitalista empedernido, e por outro lado, a simples menção de que uma sociedade
menos desigual produz mais felicidade, pode acarretar o arremesso de xingamentos e
petardos sobre o discurso ser socialista.
Nesta grande espuma de retórica, o que se pode tirar de verdadeiramente sólido?
Que liberdade e igualdade são forças sim contrárias e conciliá-las é árduo, mas é
possível ter ambas em medida sensata que propicie o desenvolvimento das
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potencialidades da maioria, como diversas nações e cidades provaram. Abaixo,
referencia-se algumas das piores desigualdades do mundo. A tabela abaixo, por
exemplo, pontua os piores índices de desigualdade do mundo, isto é, as nações que
apresentam maior grau de concentração de renda, criando disparidades gigantescas:
poucos habitantes detêm a quase totalidade da riqueza produzida, ao passo que a
esmagadora maioria padece com pouquíssimos recursos.
TABELA 1. TOP 15 – piores desigualdades do mundo.

Fonte: Index Mundi, 2019.
TABELA 2. TOP 15 - os menos desiguais do mundo.

Fonte: Index Mundi, 2019.
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Já a tabela anterior explicita as nações menos desiguais, isto é, não
necessariamente as mais ricas, mas sim, as mais homogêneas em termos sociais e
econômicos. Interpretando-se o ranking, nota-se que o Iraque, por exemplo, é pouco
desigual, assim como o Afeganistão, mas não por mérito e sim, porque são deveras
pobres, arrasados pela guerra. Já Namíbia, Haiti e Botsuana são pobres e desiguais,
enquanto Colômbia, Brasil e África do Sul são nações que ostentam riquezas, mas estas
são concentradas, logo, são nações razoavelmente ricas, porém, muito injustas sob a
lupa social, e há um quarto tipo, a qual pertencem Suécia, Noruega, Dinamarca e
Finlândia, que são nações ricas e pouco desiguais.
Convém cruzar-se o índice GINI com mais duas avaliações que medem duas
ordens de grandeza distintas: o IDH para mensurar o desenvolvimento humano e o
ranking de liberdade econômica para avaliar a liberdade de negociar e produzir riqueza
em nações variadas.
A tabela abaixo, por seu turno, expõe nas nações que ostentam maior grau de
liberdade econômica para seus cidadãos, o que significa que as trocas mercantis, o
empreendedorismo e a livre iniciativa costumam ser incentivados, o que não significa
total desregulamentação, mas possivelmente menos burocracia e cerceamento a um
conjunto de liberdades políticas e econômicas.
TABELA 3. As nações TOP 20 em liberdade econômica.

Fonte: Google Imagens, 2018.
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A tabela abaixo representa as nações que ostentam elevado índice de
desenvolvimento humano, isto é, são formadas por cidades e cidadãos que logram
atingir grande parte dos seus objetivos sociais e econômicos com dignidade.
TABELA 4. As nações TOP 16 em IDH (IDH elevadíssimo).

Fonte: Google Imagens, 2018.
Várias nações estão nos dois últimos rankings, e também aparecem na rabeira do
ranking do GINI: por que? O que se observa é que há forte correlação entre as 03
medições, de forma que Pinker (2018) afirma que a riqueza primeiro deve ser
produzida, em seguida, dividida e assim ocorre redução nas desigualdades após uma
primeira explosão na desigualdade, que não significa empobrecimento necessariamente,
mas sim, enriquecimento de uma camada que poderá ou não puxar outras a seguir, a
depender das políticas sociais e econômicas que cada nação adotará a partir deste
quadro.
Assim, respondendo à indagação se o direito à cidade seria utópico? Talvez, mas
mais afeito ao ideal rousseauniano de perfectibilidade do que à utopia marxista
revolucionária. Reconhecer que a produção do espaço costuma ser pública, mas
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apropriação tende a ser privada não torna nenhum autor marxista ou pelo contrário, um
discípulo de Von Mises, mas é reconhecer-se a realidade. Do mesmo modo que Carlos,
Alves e Padua (2017) parecem ter razão ao afirmar que há muito a cidade perdeu a
função de comunidade e moradia e que os imóveis servem antes como bens do que
como lar e esse fenômeno se espraiou pelo mundo. A mesma autora ainda frisa que a
adoção de loteamentos com acesso controlado e condomínios fechados ofertados aos
borbotões em cada vez mais partes do globo é um fenômeno não só arquitetônico, mas
antes disso, cultural, econômico, psicológico e político.
Para Carlos, Alves e Padua (2017), a propriedade degenerou a humanidade, em
conclusão na qual este estudo discorda, mas não deixa de expressá-lo e contestá-lo nos
Capítulos vindouros, mas há sim que se aquiescer que cidades que nasçam
exclusivamente das forças do mercado correm o risco de nascerem mutiladas, visto que
podem ter habitantes e consumidores, mas dificilmente ostentarão cidadãos. Também há
que se concordar com a ponderação de autores supracitados de que a expressão
excessiva do consumo na Cidade costuma resultar em segregação no espaço,
promovendo a criação de guetos de luxo e cinturões de pobreza, recrudescendo a
desigualdade social, no que também concorda Serpa (2018) em seu livro “O espaço
público na cidade contemporânea”.
Se existe um direito à Cidade, como pregou Lefebvre (2016), e se alguns
ordenamentos jurídicos já reconhecem isso, então é preciso de algum modo se lutar pela
concretização deste ideal já positivado. Gehl (2013) lança algumas pistas.
FIGURA 24. A escala humana e a percepção sensorial.

Fonte: Gehl, 2013.
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A figura acima exemplifica algumas das pistas de Gehl (2013), ao demonstrar
como a escala humana e a percepção sensorial são fundamentais para a forma como o
cidadão compreende o ambiente urbano.
Para tornar as cidades mais agradáveis, é necessário projetá-las nas dimensões
adequadas ao nível dos olhos, além de contemplar a dimensão das pessoas nos espaços
públicos. Desta forma, o planejamento urbano deve estar pautado na relação entre
sentidos, comunicação e dimensões, ao ponto que provoquem sensações. A visão, por
sua vez, é o mais desenvolvido de nossos sentidos, pois em cada distância ou local que
observamos, transmitimos sensações diferentes, desde a escala humana até um objeto ou
edificação (GEHL, 2013).
Gehl (2013), tal qual Jacobs (2017), se revela radicalmente contra as cidades
projetadas em autocads e pranchetas, citando exemplos das cidades recém-criadas no
oriente médio onde o petróleo jorra com dólares, e imensos arranha-céus são erguidos
sem maiores considerações pela funcionalidade deles ao todo do organismo Cidade.
Brasília, capital do Brasil, também é citada como contrassenso e mau exemplo de que
uma cidade deve ser.
Para Gehl (2013) projetar uma cidade sem caminhar é um contrassenso, afinal,
as cidades não foram feitas aos carros, ou aos prédios, ou mesmo aos grandes armazéns,
mas sim, ao sapiens e este, tem necessidades muito básicas e conhecidas, forjadas em
milhões de anos evolutivos.
O autor supracitado recorda que o ser humano – em média – não consegue
contemplar mais que cinco andares de altura (senso vertical) e cem metros de distância
(senso horizontal): qualquer elemento fora deste campo, em geral, não lhe tocará a alma,
não será experienciado. Assim, um cidadão no 15º pavimento de um prédio não se
sentiria integrado à cidade, do mesmo modo que o pedestre não se sente conectado ao
prédio brutamontes ao seu lado, assim como aos seus ocupantes.
Gehl (2013) realça, também, a importância da experiência humana em se
caminhar pela cidade ou no máximo, se pedalar, na medida em que a velocidade média
dos carros e motos não permite ao sapiens saborear os locais, vitrines, detalhes,
fachadas, tornando-o indiferente à sua própria cidade.
O sentido de "visão" desenvolve-se de forma que se caminhe em plano
horizontal. Assim, vemos o suficiente para não tropeçar em algo. Na escala não
humana, quando se olha para um prédio, por exemplo (Ver Figura 25), a escala se perde
e cada um deles trará sensações diferentes para quem olhar (GEHL, 2013).
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FIGURA 25. Percepções.

Fonte: Gehl, 2013.
Diante de uma escala humana, vê-se que prédios mais altos que 5 andares são
incômodos. Jeff Risom, urbanista membro do Time do Gehl Architects, explica que o
corpo humano possui dimensões e capacidades físicas de locomoção que, muitas vezes,
são esquecidas em projetos de prédios e espaços públicos. Ainda segundo Risom, uma
cidade para pessoas é feita para ser contemplada a pé, a 5 km/h, pois uma escala muito
grande ou muito rápida destrói a relação das pessoas com os espaços públicos (GEHL,
2013).
FIGURA 26. Escala humana.

Fonte: Gehl, 2013.
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Para Freitag (2016), a cidade, seja ela modernista, naturalista ou culturalista,
deve promover cidadania, o que não vem ocorrendo em grande parte do mundo, onde
cidades têm se desenvolvido em modelos de guetos de luxo e guetos de lixo, com viés
claramente segregacionista de ambos lados, erigindo-se classes diversas, e não há
cidadania sem cidadãos, e a existência de cidadãos clama por uma igualdade formal
mínima.
Davis (2006) denuncia, em “Planeta Favela”, o processo erosivo de cidadania
que vem ocorrendo em grandes metrópoles e megalópoles do planeta: o surgimento de
guetos pútridos na América do Norte e Europa dentro de faixas de território expressivo,
além da favelização maciça de cidades quase inteiras na América Latina, África e Ásia.
Como terão cidadania os favelados mundo afora, desprovidos do básico, do elementar,
do pacote mínimo de dotação na linguagem de Sen (2017).
FIGURA 27. Divisa entre a favela Paraisópolis e empreendimento do bairro do
Morumbi, em São Paulo/SP.

Fonte: Tuca Vieira (Folha, 2004).
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FIGURA 28. Vista aérea de Caracas, Venezuela.

Fonte: Tuca Vieira (Folha, 2004).
Deák (2015) alude não somente ao mito da falta de planejamento das cidades,
mas especialmente aos planos serem pretensamente técnicos e, por tal motivo, além das
capacidades mundanas da maioria dos cidadãos, que por isso, são alijados dos debates
públicos sobre como usar, fazer, modificar e ampliar a cidade. Segundo o referido autor,
o planejamento é antes de tudo um ato político e política não é uma atividade técnica,
bem ao revés disso, em verdade, daí a injustiça em se alijar do debate público a maior
parte da população em grande parte dos lugares do mundo, especialmente, no Brasil.
Santos (2013) alerta que as cidades já serviram a deidades, a reis, barões, à agricultura,
às indústrias e agora aos serviços, mas raramente às pessoas, no que está acompanhado
por Rolnik (2002).
Os desafios são imensos no século XXI, quando a Cidade deve - de acordo com
as previsões de Santos (2013), Harvey (2017) e antes de todos, Lyotard (1986) - se
tornar ainda mais desigual, o que gerará novos e maiores desafios à compatibilização
entre o direito de propriedade e sua função socioambiental, o que convida o leitor ao
próximo item.
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2.4. O Direito de propriedade como Postulado Constitucional

Muito celebrizado pela hermenêutica, Hans Kelsen, às vezes, é esquecido pelo
que sua obra tem de mais peculiar: a precisão de conceitos, que acaba obscurecida pela
celeuma sobre a “pureza” do Direito. Para falar de propriedade, é certo que este estudo
precisa atravessar os direitos reais, no que Kelsen (2019, p. 145). leciona:
Sob a influência da antiga jurisprudência romana costuma distinguirse entre o direito sobre uma coisa (jus in rem) e o direito em face de
uma pessoa (jus in personam). Esta distinção induz em erro. Também
o direito sobre uma coisa é um direito em face de pessoas. Quando,
para manter a distinção entre direito real e direito pessoal, se define
aquele como direito de um indivíduo a dispor de qualquer forma de
uma coisa determinada, perde-se de vista que aquele direito apenas
consiste em que os outros indivíduos são juridicamente obrigados a
suportar esta disposição, quer dizer: a não impedir ou por qualquer
forma dificultar; que, portanto, o jus in rem é também um jus in
personam. De primária importância é a relação entre indivíduos, a
qual também no caso dos chamados direitos reais consiste no dever de
uma determinada conduta em face de um indivíduo determinado.

Posto assim, Kelsen (2019) recorda que a despeito do direito real incidir sobre
coisas, ele irradia efeito sobre pessoas, os terceiros que deverão se abster de práticas de
atos que violem o direito real do titular em questão, daí inclusive a atual publicidade dos
atos envolvendo direitos reais na maioria das legislações de nações ocidentais. Ínsito
aos direitos reais, sobreleva-se o direito de propriedade, que Kelsen não coloca em
xeque, pois é fruto de uma cultura jurídica que não relativizava a propriedade, um
jurista no seio de uma sociedade que já havia se liberalizado e mercantilizado. Mas
muitos pensadores antes dele puseram em perspectiva a propriedade.
Ao mesmo tempo em que a propriedade é praticamente uma constante nos
ordenamentos jurídicos de várias nações desde imemoriais tempos, surgiram pensadores
que a contestaram. Proudhon (1975), por exemplo, considerava a propriedade um roubo,
uma falácia, e uma completa violação ao princípio da liberdade e da igualdade. Engels
(2009) declara que a propriedade tem origem em vícios, em submissão forçada, isto é,
coação dos mais fortes sobre os mais frágeis e renega a propriedade, que seria viciada
quando do surgimento22 milhares de anos atrás, assim como o surgimento do Estado,
que no entendimento de Engels (2009), seria basicamente para assegurar a propriedade
e a preponderância dos mais fortes sobre os mais fracos, dos abastados e opulentos

22

O autor divide a pré-história em 3 períodos: estado selvagem, barbárie e civilização.

74

sobre os desvalidos e miseráveis. Para o já referido autor, mais que isso, a propriedade é
descendente direta da rapinagem, da usurpação por chefes militares do excedente de
produtores ou do manejo da força de trabalho de terceiros durante a chamada fase
superior da barbárie.
Para Weber (2012), todo o sistema jurídico é em parte forjado para manter as
coisas como estão, em suma, estabilizar a sociedade, e assim, manter também a
propriedade. Hobbes23 (2012) exprime que a lei civil existe para assegurar um mínimo
de previsibilidade e segurança jurídica à sociedade e que as pessoas têm que saber que
serão punidas se violarem a ordem vigente. Por evidente, a propriedade tal como é
concebida atualmente nem sequer se cogitava à altura do século XVII, época em que
Hobbes viveu, mas o autor intuía que um sistema jurídico carecia de ser previsível,
lógico e efetivo. Mas, a propriedade prosseguiu sendo contestada, ao menos tal como se
afigurava no século XVIII, com Marx e Engels (2005) afirmando no século XIX que a
propriedade dos meios de produção deveria ser abolida.
O comunismo prosseguiu fluindo pela Europa e mundo, até eclodir na revolução
russa em 1917 e desaguar no Lei Fundamental Soviética, que segundo Martins (2014,
não paginado) prescrevia, por exemplo, em seu art. 4º:
A base econômica da URSS é constituída pelo sistema socialista de
economia e pela propriedade socialista sobre os instrumentos e meios
de produção, firmemente assentados como resultados da liquidação do
sistema capitalista de economia, da abolição da propriedade privada
sobre os instrumentos e meios de produção e da supressão da
exploração do homem pelo homem.

Como se observa, em tese, a propriedade de itens pessoais não era abolida, mas a
propriedade dos instrumentos e meios de produção o eram, sendo o artigo em comento
uma síntese bastante fiel da obra Marx e Engels (2005), ao menos no que tange ao
ideário básico e teórico. Segundo Martins (2014, não paginado), o art. 6º a Lei
Fundamental Soviética preconizava que:
A terra, o subsolo, as águas, os bosques, as fábricas, as minas, o
transporte ferroviário, marítimo, fluvial e aéreo, os Bancos, os meios
de comunicação e as grandes empresas agropecuárias organizadas
pelo Estado, assim como as empresas de serviços municipais e a parte
fundamental das vivendas nas cidades e nos centros industriais, são
propriedade do Estado, quer dizer, patrimônio do povo em seu
conjunto.
23

Ainda que seja um pensador traumatizado com o período turbulento em que viveu, suas lições ostentam
valor, especialmente, algumas das mais gerais e que extravasam as condições do seu tempo.
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Ao que Martins (2014, não paginado) disserta:
Na antiga USSR quase toda a terra era propriedade coletiva,
organizada sob a forma de cooperativas, como os ‘kolkhozes’,
administrados pelos camponeses por intermédio de seus
representantes, de acordo com as diretrizes oficiais, seja como
‘sovkhozes’, fazendas-modelo, nas quais os trabalhadores eram pagos
pelo Estado. As propriedades individuais eram em pequena minoria:
apenas 02 milhões de hectares, que muito pouco representava
comparados aos 262 milhões de hectares dos ‘kolkhozes’ e aos 258
milhões de hectares dos ‘sovkhozes’. O direito das chamadas nações
capitalistas, por sua vez, evoluiu para novos conceitos de
propriedades, já que o Direito é a estruturação de um complexo
histórico em constante mutação.

Destarte, se o direito é um complexo histórico, a propriedade da terra como um
dos direitos mais importantes e discutidos raramente é igual de um período ao outro. De
titularidade dos deuses (bosques, florestas, lagos etc.), para ideário coletivo, ou real, ou
atrelada ao solo e ao barão, absolutista, relativista ou abolida, a propriedade atravessou
séculos sendo tratada de diferentes formas, mas raramente foi ignorada como assevera
Martins (2014).
Atualmente, segundo Martins (2014) vive-se período de forte relativização da
propriedade, quando forças contrapostas podem mitigar a força do direito do dono, em
especial, a função social e socioambiental da propriedade o faz. Mas, as doutrinas
absolutistas já foram muito robustas, especialmente no período que sucedeu a revolução
francesa, como reflexo de uma burguesia que temia o poder do ancien régime. Sobre a
relativização do direito de propriedade, Martins (2014, não paginado) pontua:
As doutrinas individualistas perderam em nosso século, o seu prestígio
tradicional, estando hoje submetidas a um contexto social. Acentuouse a tendência para se procurar a essência do direito não nos sujeitos
individuais, com sua vontade criadora de relações jurídicas, mas
nessas mesmas relações, consideradas como situações objetivas, as
quais, só em parte, são determinadas pela vontade individual.

Martins (2014, não paginado) arremata, ainda, que:
Identifica-se
propriedade
propriedade
propriedade
públicos.

o proprietário em função da propriedade e não a
em função do proprietário; ou ainda, no direito à
são garantidos os direitos privados e nos deveres da
são resguardados direitos superindividuais, gerais ou

O direito de propriedade é, portanto, um direito sobre a coisa e não um direito
das coisas ou para as coisas, ao revés, é um direito que investe a pessoa natural ou
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jurídica de poder sobre bens e também de exigir que terceiros respeitem este direito.
Parece óbvio atualmente, mas não era. Do ponto de vista histórico, como ressalta
Martins (2014): a propriedade deve ter nascido quando o sapiens ainda experimentava
pequenas posses, de utensílios usados para caça, pesca e coleta de insumos. Sabe-se que
o solo dos mortos na antiguidade garantia propriedade, prendendo o homem e a família
ao sítio, como relata Coulanges (1961), o que deixa a dúvida no ar: afinal, o direito era
dos vivos ou dos mortos? Propriedade havia? Se sim, certamente que era um direito
muito diverso do direito de propriedade hodierno.
Uma questão que fica pendente é se afinal, a propriedade é um direito ou é de
fato como alegam Engels, Marx e Proudhon uma consequência? A consequência do
manejo do sistema em favor de quem tem poder? Neste tópico, convém se consultar
doutrina diametralmente oposta à que luta pela abolição da propriedade. Smith (2017), a
considera não somente não prejudicial, mas essencial (a propriedade), na medida em
que é um direito que garante que o produto do trabalho, do zelo, da labuta e a mais valia
em suma, sejam tutelados pelo Estado e protegidos contra terceiros. Rivero e Moutouh
(2006) consideram-no (direito de propriedade) como uma das liberdades públicas que
devem ser asseguradas, assim como Thomas Malthus, a despeito dos erros estatísticos,
desenvolve defesa assaz afiada do direito de propriedade em Ensaio sobre a População
(MALTHUS, 1999).
O fato é que o direito de propriedade está imbricado ao direito de liberdade, na
medida em que o cidadão é livre para não ter ou para ter, consoante as circunstâncias se
apresentam e conforme se opera em face destas. Gellner (1996) considera o direito de
propriedade um dos alicerces da sociedade civil e também uma de suas consequências,
estando sob a tutela do Estado, mas também o operando em prol da sociedade.
Também, mesmo em obras de juristas de escol que se inclinam à social
democracia ou ao menos à mitigação de desigualdades como Rawls (2016) não se
apregoa o fim da propriedade ou se postula sua abolição, mas meramente se propõe que
ela encontre limites em sua função social, que é tão importante na era hodierna quanto o
direito que o titular tem em obstaculizar terceiros de violarem seu título. Também na
obra de Dworkin (2014) não se encontra sugestão sequer análoga à de Marx, Proudhon
e Engels, tampouco em Levando os Direitos a sério (DWORKIN, 2014).
A despeito das dificuldades em se saber como aponta Martins (2014) qual
espécie de propriedade surgiu primeiro, sobre bens móveis (se tiver ocorrido dentro do
sistema de caça e coleta) ou sobre bens imóveis (já dentro do sedentarismo), é certo que
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definir propriedade fora do seu tempo é definir quase outro universo e outra criação. A
propriedade só faz sentido em seu próprio tempo. Já foi matriarcal, patriarcal,
comunitária, individualista, absoluta, inexistente e agora, relativizada.
E, quando teria havido a virada definitiva para que a propriedade fosse
considerada um direito subjetivo ou ao menos, tivesse sido lançada a sementes para
tanto?
Bonaldo (2009) tem uma sugestão: a partir da obra de Guilherme de Ockham, no
século XIV, quando o pensador, no episódio conhecido como a “navalha de Ockham”
teria seccionado o pensamento ocidental, ajudando a enterrar o pensamento medievo e
inaugurando o renascimento. À época, segundo o referido autor, Ockham formulou uma
série de reflexões que culminaram na conclusão de que o ser humano só pode atingir a
cognoscibilidade de coisas terrenas. O nominalismo de Ockham, que possivelmente
influenciou Hume e outros empiristas britânicos prediz que nada é universal: o que
existe são os indivíduos, consoante assevera Bonaldo (2009).
Instalado o nominalismo – profere Bonaldo (2009) – instaura-se o reino da
cautela na filosofia, é preciso muita parcimônia e raramente alguém dirá que algo é
universal, como por exemplo, a propriedade. Isto posto, a despeito de Ockham não ter
sido jurista propriamente dito, Bonaldo (2009) considera que o filósofo alterou
permanentemente o direito, tendo lançado as bases para que ocorresse a
individualização das coisas, e com ela nascesse o direito de propriedade absolutista, até
as modificações para o direito de propriedade relativizado atualmente vigente. E haverá
um exemplo luminar do direito de propriedade absoluta?
Bonaldo (2009, não paginado) cita o art. 544 do Código Civil Napoleônico que
assim profere, em tradução segundo o autor: “A propriedade é o direito de gozar e
dispor dos bens da maneira mais absoluta, contanto que não se faça deles uso proibido
pelas leis e pelos costumes”.

2.5. Da razão de ser da propriedade

Kelsen (2019) não especula sobre a razão de ser da propriedade, tampouco
investiga suas origens, estando mais focado em examinar a precisão do conceito, como
aplicá-lo e como o definir no presente de seu tempo, com sua vocação à precisão de
conceitos e poder de síntese pela qual se celebrizou. Mas, é importante neste estudo se
tentar inferir como surgiu a propriedade e por quais motivos, visto que sondar-se-á
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justamente sobre os limites do direito de propriedade, assim, saber como este direito foi
forjado é crucial, ainda que se corra o risco de jamais se ter cem por cento de certeza, é
possível que algumas especulações sejam produtivas.
Radbruch (2010), cita duas prováveis teorias: Ocupação e Especificação. No que
concerne à primeira, Radbruch (2010, p. 197) esclarece:
As mais antigas e conhecidas teorias da propriedade são a teoria da
ocupação e a teoria da especificação. A ocupação de coisas que não
possuem dono estende o domínio do homem sobre a natureza.
Transforma um mero objeto da natureza em um bem econômico e
cultural; cria, portanto, uma nova parte do patrimônio nacional. Desse
modo, sem alterar alguma coisa no objeto, a ocupação manifesta-se
simultaneamente como especificação, por exemplo, como ‘produção
originária’. De acordo com a denominada teoria da especificação, ou
em sentido restrito, com a do trabalho, o objeto da natureza não se
torna plenamente submetido ao domínio humano por meio de sua
apropriação, mas antes pela sua transformação, pela elaboração da
matéria-prima. Somente o trabalho criador de bens corresponde,
segundo isso, ao título jurídico da propriedade.

Seja pela ocupação, seja pela especificação, é certo que os ordenamentos
jurídicos já falam em propriedade há milênios e em posse há mais tempo ainda: até
mesmo os indígenas brasileiros reconheciam a posse, segundo Martins (2014) e de não
poucos pertences. É possível, inclusive, segundo o referido autor, que aquele modelo de
sociedade estivesse rumando para o reconhecimento da propriedade, mas simplesmente
não teve tempo de completar o percurso até ser descoberta pela civilização europeia. E
no que concerne às civilizações imemoriais, ou até mesmo à propriedade de povos
sedentários que se assentaram para plantar e colher, é certo que o estatuto jurídico que
existiu à época era completamente diferente do seu contemporâneo, mas ainda assim, se
parece muito com a propriedade, quiçá, uma protopropriedade (MARTINS, 2014).
Radbruch (2010), tal como Kelsen (2019), se preocupa bastante em conceituar
adequadamente a propriedade e frisa tal como o último que o sujeito do direito das
coisas não é a coisa, mas a pessoa. É importante igualmente se observar a distinção que
o autor elabora, segundo a qual o direito de propriedade só é possível havendo algum
grau de direito à igualdade: “Fins em si excluem toda ordenação hierárquica. Por isso o
conceito de pessoa é um conceito de igualdade” (RADBRUCH, 2010, p. 190).
Para Radbruch (2010) – como adivinhando a aquisição via usucapião em
ordenamento pátrio –a propriedade depende de algum grau de uso, por mínimo que for,
ao ponto que a integração entre o título e o uso galvanizam a titularidade. Segundo o
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referido autor, a propriedade é também um direito de exclusão, na medida que o que
pertence a “A” não pertence a “B”, salvo é evidente os casos de cotitularidade, mas
ainda assim, as propriedades são distintas. Por fim, o autor traceja paralelo interessante
entre o direito das coisas (por exemplo, propriedade) e o direito ao crédito:
O direito das coisas e o direito ao crédito representam, no mundo
jurídico, por assim dizer, matéria e força: o direito das coisas é o
elemento do mundo jurídico em repouso; o direito ao crédito é o
elemento em movimento. O direito ao crédito carrega em si o germe
de sua própria morte: desaparece no momento em que alcança o
cumprimento do seu fim. O direito das coisas, sobretudo a
propriedade, apresenta uma situação permanente: continua existindo
na medida em que se cumpre. Por essa razão, a vida jurídica tem
caráter estático sempre que, preferencialmente, funda-se no direito das
coisas; contudo, possui caráter dinâmico sempre que o direito ao
crédito constitui seu principal fundamento (RADBRUCH, 2010, p.
209).

Em rigor, o direito de propriedade é o direito real por excelência, como prediz
Kelsen (2019, p. 146):
O direito real por excelência, sobre o qual é talhado toda a distinção, é
a propriedade. É definida pela jurisprudência tradicional como
domínio exclusivo de uma pessoa sobre uma coisa e, por isso mesmo,
distinguida dos direitos de crédito, que apenas fundamentais relações
jurídicas pessoais. Esta distinção, importante para a sistemática do
direito civil, tem um pronunciado caráter ideológico.

Kelsen (2019) também reconhece que o direito de propriedade é o direito do
proprietário exigir a abstenção e a exclusão de todos os outros, visto que a propriedade é
o direito de alguém sobre algo:
Visto que o Direito, como ordem social, regula a conduta dos
indivíduos nas suas relações – imediatas ou mediatas – com outros
indivíduos, também a propriedade só pode juridicamente consistir
numa determinada relação de um indivíduo com outros indivíduos, a
saber, no dever de estes não impedir aquele no exercício desse poder
de disposição. Aquilo que se designa como exclusivo domínio de uma
pessoa sobre uma coisa é a exclusão de todos os outros, estatuída pela
ordem jurídica, do poder de disposição sobre a coisa. O ‘domínio’ de
um, juridicamente, é apenas o reflexo da exclusão dos outros
(KELSEN, 2019, p. 149).

Cumpre-se ressalvar que deste direito de exclusão dos demais também nascem
responsabilidades, propter rem inclusive, visto o titular da coisa responder por danos
decorrentes de sua titularidade mesmo sem culpa. A seguir, far-se-á breve digressão
histórica para conhecer a trajetória da propriedade no Brasil desde as sesmarias.
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2.6. Da Propriedade no Brasil e seu Contexto Histórico: lusos, indígenas e
africanos

A propriedade em solo pátrio inexistia da forma como se conhece mesmo após a
chegada dos portugueses em 1500, isto porque Portugal ainda não seguia as regras do
direito de propriedade moderno, utilizando ordenações medievais mesmo em suas
terras, como preceitua Varela (2005).
As sesmarias – sustenta a autora supracitada – ao revés do que o senso comum
sugere não foram criadas para o Brasil, mas antes disso, foram usadas em solo lusitano
em 1375 para combater a escassez de alimentos e desequilíbrios demográficos. A
medida de vincular a terra ao alimento (e ambos ao título e à propriedade) decorreu de
necessidade criada pela grande peste que assolou a Europa em 1348, matando grande
contingente populacional, deixando as cidades sem trabalhadores, o que elevou a
procura por mão de obra artesanal, criando pressão em salários, puxados para cima (nos
trabalhos artesanais), fazendo eclodir migração rural. Assim, o campo ficou sem mãos
para plantar e colher. As regras das sesmarias de então eram claríssimas: terras incultas
seriam expropriadas, e só cabia ao proprietário cultivá-la para mantê-las sob seu
domínio e obter ainda o sustento da família.
Sobre a forma de concessão e a natureza da propriedade, Varela (2005, p. 24)
leciona que:
Consistia a sesmaria, basicamente, na atribuição de bens incultos –
porque abandonados ou por nunca terem sido cultivados – a
determinada pessoa, com o encargo de os aproveitar, dentro do prazo
fixado na lei ou na carta de adjudicação. Assim, formulava-se uma
resposta jurídica à crise agrícola e demográfica, à falta de braços e de
alimentos, mediante a imposição do dever de lavrar a terra e das
demais restrições referentes aos trabalhadores.

Com a descoberta da América e a assinatura do tratado de Tordesilhas em 1494,
Portugal pensou ter assegurado os domínios brasileiros, ocorre que os franceses – como
recordam Bueno (1999) e Guaracy (2015), e depois os holandeses, não pareciam
dispostos a reconhecer a legitimidade do documento diplomático. Com isso, as
incursões francesas (especialmente) foram recrudescendo, gerando em Portugal, no
curso do século XVI, a necessidade de colonizar efetivamente a terra descoberta, sob
pena de não tê-la em domínio de fato. Se as terras garantidas por Direito, deveriam ser
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agora garantidas de fato: colonizar era imperioso. Na Figura 29, expõe-se a fotografia
do original do Tratado de Tordesilhas:
FIGURA 29. Fotografia do original do Tratado de Tordesilhas.

Fonte: Mello, 2014.
O princípio da obrigatoriedade do cultivo para o direito lusitano era assim o
reinado da efetividade: ao titular não bastava ser dono, ele deveria agir como dono e
agir com o dono naqueles tempos implicava cultivar a terra. Esse foi o modelo trazido
ao Brasil no período em questão. Então tem-se Portugal e sua colonização que passou
pela miscigenação de celtas, gregos, fenícios, cartagineses, godos e visigodos, além de
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romanos, mesclando etnias, culturas, costumes, religiões e formas de constituir e
expressar o direito levando este caldeirão cultural ao Brasil recém –descoberto, povoado
por cerca de 3 milhões de indígenas, de milhares de etnias, centenas de tribos e dezenas
de grupos de idiomas, segundo Bueno (1999), Risério (2012) e Guaracy (2015).
Para Risério (2012), a dominação romana foi a primeira a constituir traço de
identidade nas comunidades portuguesas, unindo todas as tribos consideradas bárbaras
pelos romanos sob um mesmo regime jurídico e ensejando a urbanização da península
ibérica e terras portuguesas. Se como diz Mumford (1998), Roma era uma cidade que
Fabricava Cidades e, assim, se tornou um império, foi questão de tempo a Roma tornar
a região portuguesa em mais cidades para lhe servir, em um processo que se pode
contemplar como municipalização romana dos portugueses. Este processo, de certo
modo, está imbricado ao processo português em terras brasileiras, onde um modelo de
cidade e metrópole fora trazido para os trópicos, sendo um simulacro do modelo
distante, destinado a servir como colônia da exportadora metrópole.
Por outro lado, Holanda (2014) assevera que a colonização brasileira sempre
atraiu mais os aventureiros em busca de lucros rápidos que os trabalhadores e generaliza
os colonos portugueses, afirmando que em geral os projetos ousados e de resultados
duvidosos mas quase instantâneos os atraíram mais que projetos a longo prazo e
dependentes de grandes empreitadas e trabalho paulatino ou contínuo. Não se pode
apartar a propriedade do cenário ora descrito pelos autores acima, de modo que se
Portugal assistiu ruína no campo no século XIV, com o Brasil não seria mui diferente
nos séculos vindouros. A metrópole colonizadora fechou o foco em monoculturas,
esgotou a terra, utilizou mão de obra escrava e ainda se negou a implementar
tecnologias elementares e usadas no velho mundo há séculos, como o arado, segundo
Risério (2012) e de Holanda (2014).
Não se pode olvidar que além do urbanismo português, islâmico e indígena, o
país deve se debruçar sobre o urbanismo africano, pois milhões de homens, mulheres e
crianças foram trazidos para estas terras, importando modos, costumes e uma cultura
que se incorporou e fora incorporada, amalgamando-se a cultura existente e mesclada
dos brancos e indígenas, ensejando a criação do urbanismo brasileiro. Segundo Risério
(2012), inexiste nada mais falso que a afirmação de que a África era meramente rural:
sim haviam cidades, e estas eram inclusive muradas, em geral com muralhas de terra,
madeira, lama, rochas e outros elementos orgânicos que poderiam ser usados para a
edificação de defesas. O referido autor deixa claro que parte do urbanismo africano era
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derivado do urbanismo europeu e parte era autóctone, isto é, original do continente da
África. Assim leciona Risério (2012, p. 45):
Se a cidade negroafricana nasceu antes de qualquer intervenção
europeia, não há dúvida de que a vida urbana, em algumas regiões da
África, foi estimulada, a partir do século XV, pela presença de
pequenos focos europeus que foram se instalando na linha litoral do
continente. Entrava-se, então, na era das grandes navegações. Sagres –
o ‘promontório sagrado’ de que falava Ptolomeu, onde o Infante D.
Henrique reuniu uma comunidade cosmopolita e multicultural de
sábios e técnicos – foi o centro de estudos e planejamento, o
laboratório, a base e a plataforma de lançamento de naves, com o
objetivo de avançar sobre as fronteiras do desconhecido [...].

Reconhece-se, pois, que as cidades africanas precederam as grandes navegações,
no que Risério (2012, p. 39) esmiúça ainda mais o tema no trecho a seguir:
Vamos nos deter, brevemente, em dois povos que foram fundamentais
para a formação, a invenção, a consolidação da sociedade e da cultura
brasileiras: os bantos e os iorubanos, aqui muitas vezes chamados
nagôs. No primeiro milênio da Era Cristã, os antigos bantos
conheciam já o comércio, a escravidão, a moeda, a cerâmica,
praticavam agricultura (cultivavam inclusive, a bananeira, e a cana de
açúcar, ambas de origem asiática), criavam animais domésticos e gado
bovino. E dominavam a tecnologia do ferro.

Sobre o urbanismo africano e suas cidades, Risério (2012, pp. 39-40) não deixa
dúvidas quando afirma que:
Com o tempo, construíram cidades e formações estatais. Ao alcançar a
costa ocidental da África Equatorial, em 1482, os portugueses
encontraram ali dois grandes reinos: Loango e Congo. Supõe-se que
ambos tenham nascido entre os séculos XIII e XIV. Dos dois,
sabemos mais sobre o Congo, implantado pelo bacongos, povo que
forneceria muitos escravos ao Brasil. Seu rei era o manicongo
(mani=senhor). Sua capital, Mbanza-Congo (mbanza=corte, residência
real, cidade), que os portugueses rebatizariam de São Salvador. Sobre
esta cidade, escreve Vansina (A África Equatorial e Angola: as
migrações e o surgimento dos Primeiros Estados’):’Situando-se quase
no centro do reino, a capital era uma praça-forte, ‘da qual se pode
enviar rapidamente socorro a qualquer região.’ Cidade bem
construída, cercada de muralhas de pedra, Mbanza [...] era também
uma grande metrópole comercial, onde se encontravam as principais
rotais mercantis provenientes da costa e do interior.

Isto posto, parece ser uma conclusão precária subestimar, na formação do
urbanismo brasileiro, a influência urbana oriunda também da África.
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2.7. Da Propriedade no Brasil e seu Contexto Histórico: as Sesmarias nos Trópicos

O contexto da colonização inicial do Brasil teve algumas similitudes com a
situação que Portugal vivia ao lidar com as consequências da peste: poucas pessoas
interessadas em trabalhar a terra. A coroa tinha em mãos a vastidão territorial brasileira
a colonizar, mas faltava-lhe orçamento, homens, ciência e até um pouco de vontade
política: até em torno do final do século XVII, o país dificilmente era prioridade nos
negócios do reino português, como asseveram Risério (2012), Bueno (1999) e Guaracy
(2015). Os negócios primordiais eram com o extremo oriente, África e ilhas do atlântico
norte, segundo os supracitados autores.
Diante deste contexto, não é de se estranhar que para motivar pessoas dotadas de
recursos financeiros e ousadia, a coroa tivesse que fazer uso das sesmarias, que eram,
em suma, o direito de fruir dos frutos da terra e de ter ela como própria, contanto que
fosse cultivada, no que explica Varela (2005), o objetivo consistia em se produzir
riquezas, que seriam tributadas pela coroa e, claro, ocupar e povoar as terras
descobertas. Sobre as sesmarias brasileiras, discorre Varela (2005, p. 72): “O princípio
da obrigatoriedade do cultivo é, como vimos, a fórmula portuguesa do reinado da
efetividade, num universo jurídico ‘pré-voluntarista’, que ainda desconhecia a
propriedade enquanto direito absoluto”.
Não era qualquer um que receberia sesmarias: era preciso ser bem relacionado
politicamente, ter dotes financeiros e claro, haver escravos, o que é uma condição
chocante à era contemporânea, mas que fazia sentido no modelo de negócio
escravagista e exploratório de monocultura que vigia à época. Nesse sentido, Varela
(2005, p. 82) leciona: assim, haver escravos, “em muitos casos, será condição para
receber terras de sesmaria. É o que consta nos diversos requerimentos e em alguns
diplomas legislativos emanados da Coroa. Exemplos que ilustram esse movimento de
conformação do instituto à economia escravocrata são [...]”.
As sesmarias eram, portanto, mais uma posse a título precário que propriedade
propriamente dita, isto é, ao menos sob a luta do conceito jurídico e antropológico
contemporâneo, consoante lições de Varela (2005, p. 104): “Muito dista a sesmaria,
portanto, da propriedade absoluta consagrada nas principais codificações oitocentistas.
Daí a repugnância dos contemporâneos à propriedade sesmarial [...]”.
Ainda segundo Varela (2005), muitos autores passaram a enxergar como
“violenta” e “autoritária” a posse sesmarial, especialmente após o iluminismo,
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movimento que inclusive desembarcaria no país e influenciaria não apenas a
independência do Brasil de Portugal, mas o estabelecimento da lei de terras, em 1850.
Mas, além das luzes, a principal mola propulsora que enfraqueceu o uso das sesmarias
foi o caos que se instalou no país, que tinha o grosso da produção nas mãos de posseiros
e produtores ricos e pobres que mesmo podendo, preferiam não ser detentores de
sesmarias, ou quando não podendo e almejando, jamais o seriam.
Sobre a erradicação das sesmarias, ensina Varela (2005, p. 111) que:
A extinção do regime das sesmarias ocorre no contexto do início da
expansão da economia cafeeira e do movimento que resultou na
Independência, estando na pauta de discussões a necessidade de
regulamentação da propriedade privada – exigência do próprio
desenvolvimento do Estado, agora politicamente independente da
metrópole. Não se pode olvidar que a Inglaterra, parceira comercial de
longa data, tanto da metrópole quanto da colônia, colhendo os lucros
da revolução indústria e detendo o monopólio do comércio
internacional, pressionava pelo fim do tráfico negreiro – o que
implicaria a reformulação de todo o sistema produtivo no |Brasil,
essencialmente ancorado na economia escravocrata.

A suspensão da concessão de sesmarias se deu por grande pressão sobre o
imperador, em 1822, quando o país aguardaria ainda 28 anos24 para ver nascer a
chamada lei de Terras, e posteriormente o Código Civil de 1916, institutos normativos
que espelham especialmente a modernidade, até a cidade se tornar pós-moderna,
ostentando particularidades distintas e carecendo de entes normativos diferentes dos
antecedentes. O processo de modernização no Brasil não se deu de forma suave,
tampouco célere, tendo sido fruto de pesados investimentos estatais, especialmente na
indústria de base no começo do século XX. Outro evento a se mencionar é a abolição da
escravidão no final do século XIX, que teve grande impacto na economia brasileira,
primeiro por compelir os produtores de café e outras commodities a importar mão de
obra estrangeira, e segundo por estimular o sistema financeiro a considerar a
possibilidade de se emprestar capital recebendo como garantia a terra (nua ou não). Até
então, o valor econômico do cativo era superior ao valor da terra nua, o que
evidentemente impactava na economia das cidades. Outro ponto relevante a se destacar
é o êxodo rural que ocorre no século XX, eminentemente nos anos de 1960 e 1970,
quando parte gigantesca da população brasileira se deslocou do campo para a cidade,
24

Como Varela (2005) leciona: durante este período, sedimentou-se costume jurídico, que mesmo
contrário à lei, passou a ser aceito, visto que a terra cultivada passou a se tornar propriedade, mesmo
sendo devoluta, isto é, a aquisição de terras que legalmente não poderiam ser adquiridas foi aceita pela
sociedade.
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gerando um dos maiores movimentos populacionais da história, segundo Santos (2013).
Grande parte dos problemas urbanos que acometem as cidades brasileiras
contemporâneas foram gestados nesta época, e também data deste período o incremento
da sensação de falta de segurança dos cidadãos quanto à própria cidade.
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3. A CIDADE PÓS-MODERNA: Contextualizando a pós-modernidade
Horário: 8:15h. Data: 06 de agosto de 1.945. Local: Hiroshima. Evento: fim da
segunda guerra mundial. Para muitos autores, entre eles, Jair Ferreira dos Santos (2004),
o lançamento da bomba de Hiroshima deflagra o fim da era moderna e o começo da era
pós-moderna.
Harvey (2017 enxerga a questão por outro prisma, distinto do ângulo abordado
por Santos (2004) e considera que a era pós-moderna na seara arquitetônica, por
exemplo, começa com a implosão do conjunto habitacional de Pruitt Igoe, em Saint
Louis, EUA, em meados dos anos 1970. Há quem defenda que a era pós-moderna
começa com a restauração da Europa e começo da Guerra-Fria. Em verdade, 10, 20 ou
30 anos é pouco tempo numa escala de eras e prova que os autores mais concordam que
discordam no essencial: algo mudou no meio do século XX, possivelmente a passagem
do capitalismo concorrencial para o financeiro, sobretudo com o abandono do acordo de
Bretton Woods, pelos EUA.
O fato é que se pode escolher uma porção de eventos nessa época: armas
nucleares (1945), descoberta do hélice do DNA (1953), criação do chip (1957),
lançamento do Sputnik (1957), o fim da segregação racial institucional nos EUA e sua
luta (anos 60) ou a chegada do homem à lua (1969), o século XX testemunhou eventos
incríveis quase sobrepostos. Alguma ou algumas coisas mudaram. Provavelmente,
muitas. Chegou o momento de analisar-se algumas delas e porque o mundo deixou de
ser moderno e porque as mudanças estão aceleradas e vão tornar as cidades virtualmente
diferentes de tudo que já se viu.
Lyotard (1986) pôs o dedo na ferida que todos preferiam ignorar: o mundo
perdeu as ideologias, abdicou das utopias e se voltou à ciência, até um ponto em que
considerou que a ciência também não passava de linguagem25 e assim ruiu o dique da
última metanarrativa que sustentava o arcabouço existencial humano. Sem nenhuma
metanarrativa, a humanidade flutua em berço cósmico, sem norte, sem bússola, sem
nenhum ideal, mas tem – como recorda o autor – a técnica. A ciência se tornou técnica:
sai a busca pela explicação universal, pela descoberta dos desígnios de Deus ou da
Natureza e entra a busca pelo rendimento, pela excelência, pelo desempenho mais
afiado.
25

No que este estudo discorda respeitosamente de Lyotard, na medida em que os progressos da ciência
são palpáveis, aferíveis, mensuráveis. Sim, ciência também é linguagem, mas não é apenas linguagem
como outros ramos do conhecimento.
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Lyotard foi assim, em 1979, quando da publicação de seu livro “O PósModerno”, o detetive que descobriu o assassinato, encontrou o cadáver putrefato e
apontou o assassino. Bauman (2000), já em fins do século XX denunciou: os tempos se
tornaram fluídos, os vínculos frágeis e os amores líquidos (BAUMAN, 2000).
Lemert (2000) também ponderou: a era moderna tinha como ideologia o
comunismo, o capitalismo e como sombra de fundo, a razão. Foi a era da razão, esta
sim, a ideologia dominante. Já a era pós-moderna ostenta total vacuidade ideológica:
sua gente chafurda em um niilismo consumista, que consome objetos, coisas, ídolos,
pessoas e consome a si mesmo.
Não existe nada que não possa ser transformado em produto e possa receber um
media training e emular a hiper-realidade. Lemert (2000) vai além: enxerga ruptura da
distinção metafísica entre objetos e sujeitos, porém, ao invés de apenas personalizar
coisas, a era contemporânea passa a coisificar pessoas. Tome um líder revolucionário e
transforme-o em um boné ou camiseta e assim por diante:
FIGURA 30. Camisa com fusão de Mickey e Che Guevara.

Fonte: Mercado Livre, 2019.
Ainda se pode combinar o líder revolucionário, ícone da militância de esquerda
com a personagem da máxima representatividade do capitalismo, mesclando-os em um
produto como o anúncio acima o faz: a fusão de Mickey e Che Guevara. Do mesmo
modo que é divertido, é um ato político e do mesmo modo que o pós-modernismo faz
política, ele se diverte, ele até se lixa para a política, como um bom niilista.
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Lemert (2000) observou também isso: a forma de escrever do pós-modernismo é
prenhe de significados, especialmente na sua fase pós-estruturalista. Kaplan (1993)
também relata que, parte dos ideólogos do século XX se indigna com o pósmodernismo: capitalistas e marxistas não se conformam em ter ambos perdido a batalha
fora do âmbito econômico, visto que filosoficamente o mundo foi perdido ao niilismo
para o autor.
O que aconteceu com o desejo de uma metanarrativa? Harari (2015) afirma que
o socialismo e o capitalismo do ponto de vista filosófico são religiões, quiçá que
prescindam de Deus, mas, ainda assim, religiões, visto que pressupõem uma crença
generalizada em entes intersubjetivos. Ocorre que ambos sistemas falharam: o
socialismo de forma mais flagrante, visto que suas repúblicas cederam à sociedade de
mercado, mas não se pode dizer que o capitalismo seja um sucesso com tamanha
desigualdade e pobreza existentes ainda no mundo. Suas assimetrias produzem
violência, ruínas, desesperança e revolta e é certo que a tal mão invisível de Smith se
provou, muitas vezes, definitivamente inexistente. O mercado e sua homeostase podem
em certas ocasiões se tornarem mais próximos da metástase que da cura, mas ainda são
a forma única que a civilização encontrou para gerar riqueza e praticar a liberdade.
Mas, por que as utopias decepcionaram? Por que o niilismo tomou conta da era
pós-modernista. Berlin (2016) tem um palpite: segundo o autor as utopias estão fadadas
a decepcionar (ele mesmo, um fervoroso socialista na juventude) porque utópicos
afirmam que para se fazer omeletes é necessário quebrar alguns ovos, mas em geral, a
omelete não fica pronta e os revolucionários prosseguem quebrando ovos. O autor
afirma que são raras as revoluções que não vitimam inocentes. A humanidade teria
então ficado mais cínica no sentido filosófico? Por que se almejar soluções finais ou
grandiosas? Que tal se contentar com as soluções práticas e técnicas que garantam o
jantar da maioria?
Mattelart (2002) tem também sua posição: a era da sociedade informacional, ou
pós-industrial, logo, pós-modernista é a era do soft power, do pragmatismo e da
funcionalidade. Segundo o autor migramos da era paleotécnica para a neolitécnica, isto
é, da mecânica aos bits. Desempenho importa mais que especulações metafísicas. Mas e
se a desigualdade social tende a aumentar nesta era que surgiu? Consoante o autor, esta
é uma pergunta que não ronda sobremaneira a mente pós-modernista; assuntos e temas
técnicos sim.
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Anderson (1999) alcunha este novo comportamento de plebeização no sentido
de o homem pós-moderno não cultivar nenhum ideal de nobreza, nenhum afã de
descobrir uma verdade final sobre qualquer assunto e até de sequer cogitar poder fazer
alguma diferença, como se ele nascesse se sabendo uma nulidade. Vivendo entre
imensas massas populacionais, ele tenderá mais ainda à insignificância para si mesmo
segundo o autor, que considera esse despojamento uma espécie de pós-marxismo.
Outro autor que abordou com profundidade o tema foi Harvey (2017), em seu
livro “Condição Pós-Moderna”, em que labora com afinco as questões problemáticas
relativas às forças de trabalho no pós-modernismo. Segundo o autor, na modernidade
temos a hegemonia do chamado fordismo, um modelo que prega as ordens de grandeza
mais colossais possíveis debaixo de um mesmo teto. Se possível, o empregado até
moraria sobre o maquinário. A linha de montagem não implicava terceirização, ao
revés, apenas recomendava especialização, mas os especialistas eram ainda da mesma
equipe, empresa, consórcio etc. Já na geração pós-modernista temos a posição
hegemônica cedida ao toyotismo, isto é, a fragmentação da linha de montagem para
unidades pequenas, espalhadas pelo globo na busca das melhores condições26, o que
segundo o autor gera uma precarização do trabalho. Bauman diria talvez que as relações
de trabalho também se liquidaram.
Marcuse

(1969)

aduz

que

o

homem

do

modernismo

tendia

à

unidimensionalidade: ele se tornava o que fazia e fazia apenas uma coisa, mas o pósmodernismo muda isso? Não se sabe ainda ao certo, mas o individualismo exacerbado
parece ser predicado comuns a ambas eras, a despeito de em “O tempo das Tribos”,
Maffesoli (2003) defender o oposto. Para o referido autor, a geração contemporânea
pode perder a própria personalidade e um lado sadio do individualismo ao se submeter
constantemente ao escrutínio das massas, ainda que seja via redes sociais, com o que
este estudo não consegue deixar de aquiescer.

3.2. Trocando mensagens (holográficas) e contando vinténs (bitcoins)

Giddens (1991) não usa o termo pós-modernidade, porque, para o autor, tal qual
Bauman (2000), ainda vivemos uma era de modernidade (tardia), onde teria ocorrido
uma agudização de característica da modernidade e não uma ruptura, como enxergam

26

Leia-se: menos encargos, custos e melhor logística etc.
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Santos (2004), Lyotard (1986) e Harvey (2017), entre outros. Mas, contraditoriamente,
Giddens enxerga nossa era como uma fase descontínua, disruptiva, segura, quanto a
doenças por exemplo, insegura, quanto às armas letais, onde há compressão de tempo e
espaço e logrou enxergar e precarização de vínculos como Harvey (2017) e Bauman
(2000) contemplam.
Giddens (1991) compreende o período que se tem por pós-modernismo como
um período no qual o monopólio da violência nas mãos do Estado se sedimentou de
forma definitiva ou quase, como exibe no Gráfico 3 (GIDDENS, 1991, p. 71):
GRÁFICO 3. Vigilância, Poder militar, Capitalismo e Industrialismo.
Vigilância
(controle da
informação e
supervisão social

Capitalismo
(acumulação de capital
no contexto de trabalho
e mercado de produtos
competitivos)

Poder militar
(controle dos meios de
violência no contexto da
industrialização da guerra

Industrialismo
(transformação da
natureza:
desenvolvimento do
"ambiente criado"

Fonte: Adaptado de Giddens, 1991.
Giddens (1991, p. 83) enxerga a globalização se agudizar e o mercado ser
institucionalizado como uma das forças dela, mas não a única, porém uma considerável
evidentemente, consoante Gráfico 4 contendo sistema de Estados-Nação, ordem militar,
entre outros.
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GRÁFICO 4. Sistema de Estados-nação, Ordem militar, Economia Capitalista mundial
e Divisão internacional do trabalho.
Sistema de
Estados-nação

Economia Capitalista
mundial

Ordem militar

Divisão
internacional
do trabalho

Fonte: Adaptado de Giddens, 1991.

Giddens (1991, p. 114) formula gráficos e tabelas para expor as diferenças entre
a pré-modernidade e a modernidade acentuada, e utiliza assim recursos gráficos para
tratar de um período considerado sobremaneira cartesiano (modernidade propriamente
dita):
Talvez, de tudo que Giddens (1991) diga sobre o pós-modernismo, o mais
interessante e com o qual este estudo concorda, é que esta é uma era em que ocorre um
ingente grau de confiança em sistemas operacionais abstratos e despersonalizados, isto
é, observa-se coisas decidindo coisas sobre outras coisas e também sobre pessoas,
elaborando em visão panorâmica uma difusão e uma profusão de conhecimento e
informação, além de uma óbvia descentralização de comando e tomada de decisões,
algo que inclusive é similar ao sistema econômico da sociedade de mercado para regular
preços, segundo Smith (1996) e Harari (2015).
A abstração do território, da tomada de decisões, dos vínculos e a compressão do
espaço, tudo isso também foi predito pelo geógrafo baiano Milton Santos que cunhou a
expressão território informacional para definir a forma de uso da cidade na era que
começava em seu tempo de intelectual público (SANTOS, 2013).
No território informacional a localização ainda é importante, mas não é mais
crucial, porque o território é programado para trocar informação e como os meios atuais
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são muito sofisticados, a informação viaja muito rápido. Essa circunstância influencia
uma miríade de decisões comerciais sobre, por exemplo, onde instalar um escritório,
uma companhia, uma indústria, uma sede de restaurante ou até um porto. Sennett
(2018), por seu turno, narra sua visita ao complexo da Google, o chamado Googleplex,
um edifício e uma empresa que tendem a ter comportamentos altamente considerados
pós-modernistas, com frouxidão de rotinas, horários e locais multiuso.
O próprio capital, outrora lastreado em metais preciosos se tornou virtual e cada
vez mais: de papel se tornou mensagens eletrônicas, chegando ao pináculo das crenças
intersubjetivas a que Harari (2015) constantemente se refere, às Criptomoedas e ao uso
de ferramentas como blockchain, para validar transações financeiras virou o mercado
financeiro de cabeça para baixo, criando um mercado paralelo, dentro do mercado dito
oficial, como demonstra Martini (2017), filósofo e especialista em segurança digital.
Os números da chamada economia compartilhada também são assombrosos:
Uber, AIRBNB, BlaBlacar, todas estas empresas experimentaram um crescimento
vertiginoso, talvez jamais visto antes desde ao menos a descoberta da América, quando
também pessoas comuns se tornaram ricas do dia para noite.
Não é à toa que alguns estudiosos como Domenico de Masi chamam esta nova
civilização de sociedade pós-industrial e até pós-capitalista, porque ainda não se sabe se
o que estamos vivendo é a agudização, uma nova fase do capitalismo ou algo
completamente novo, como afirma Chase (2015).
O mundo está se conectando em velocidade espetacular e é por isso que Harari
(2015) chega a afirmar que o mundo em que vivemos é o mundo onde experenciar sem
compartilhar não faz mais sentido, o que faria o mundo caminhar para um modus
vivendi chamado pelo autor de “dataísmo”, isto é, o que importa é partilhar dados,
integrar a rede, se fundir a ela.
Por mais aterrador que seja, ao que parece, a humanidade caminha para este
destino e com as cidades não será diferente: Schwab (2016) prevê cidades inteligentes
em diversas partes do mundo até 2030 e cidades plenamente inteligentes até 2040,
quando a chamada internet das coisas estará disseminada, assim como a conexão total,
carros autônomos, impressoras de três dimensões popularizadas entre outros avanços.
Palmilhando este rumo, o homem comum poderá se sentir atordoado ao lidar com
elementos que não usam a sua linguagem, mas sim algoritmos, como preceitua Martini
(2017), que dá um exemplo corriqueiro das diferenças marcantes entre as duas
linguagens: uma guia de FGTS graficamente não é a mesma em expressão algorítmica.
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O aprofundamento desta cisão pode redundar em enormes fossos sociais entre
quem domina esta linguagem e quem não domina, como já ocorreu antes ou até maior
que fossos anteriores (latim, escrita, acesso às escrituras / bíblia) na história da
humanidade, segundo Harari (2015). Como alerta Martini (2017), as organizações estão
simplesmente se desmaterializando: saberá o homem comum conviver com essa nova
civilização que se ergue no horizonte?

3.3. Considerações diversas sobre a Pós-Modernidade

Como observado, é árduo definir pós-modernidade, mas é possível traçar
contornos, o que será feito neste subcapítulo, sem se chegar a uma decisão final, é
evidente. Mcallister (2017), por exemplo, afirma que o indivíduo pós-moderno sofre da
alienação que se instalou na civilização durante a modernidade, quando a técnica
removeu os deuses do controle do mundo, que outrora era rígido, imutável e perene, e
de repente, se tornou maleável, manipulável e essa manipulação ficou ao alcance do
homem. O homem, porém, se tornou – segundo o autor – portador de um fogo
prometeico, sem sabedoria para usá-lo.
Soja (1993), enxerga o pós-modernismo pelo plano da utilização do espaço e não
é muito otimista: afirma que uma das características mais marcantes e arraigadas da era
pós-moderna é o uso do espaço como produto e nada mais. Connor (2000), especialista
em arte e cultura, avalia que o indivíduo pós-moderno nutre paixões por culturas
marginais ou marginalizadas, e pondera que a história na era pós-moderna é cotejada
sem o materialismo histórico e monolítico de Marx, o que considera positivo. Como
lado negativo, por outra quadra, Connor (2000) considera que a pós-modernidade
desenvolveu a tendência de estetizar tudo, mesmo o que não deveria ser estetizado, se
tornando uma geração refém das aparências, chegando ao ápice, ao estetizar os
domínios políticos, sociais e econômicos.
Neste aspecto, Connor (2000) se aprofunda ao explicar que, no seu sentir, a arte
moderna usava a forma para atingir o sublime, ao passo que a arte pós-moderna prefere
destruir a forma para atingir o sublime.
O urinol de Duchamp, embora não seja uma obra pós-moderna (e nem poderia
pois antecede o período), é uma obra modernista, no sentido de ser contrária à
modernidade. Este ponto é interessante, pois a modernidade criou um movimento
contrário a si (o modernismo), ao passo que a pós-modernidade não gerou este efeito
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contrário, ao menos não ainda. Por isso, há paralelo entre a arte modernista e a arte pósmoderna, ambas diferem da modernidade, porém, uma propositalmente, tendendo a ser
sua antítese, sua antagonista e a outra simplesmente não se importa, atua com niilismo
artístico.
Connor (2000) ainda aduz que não raramente os pós-modernistas renunciam ao
seu papel discursivo, simplesmente se negando a serem porta-vozes da era ou da
geração, enquanto noutras vezes, o discurso geracional é cacofônico e/ou multifacetado.
Hall (2006) traceja observações sobre a globalização sofrer agudização na pósmodernidade e aponta como a geração pós-moderna reage à onda globalizante.
Para Hall (2006), a despeito da globalização implicar homogeneização da
humanidade, ela ao mesmo tempo cria uma força contrária, que luta pelas identidades
locais, mantendo uma heterogeneidade étnica, racial e especialidade, cultural, ainda que
as duas primeiras se percam. Segundo o autor, a geometria do poder é menos central e
menos territorial, podendo haver ilhas de poder dispersas no globo.
As diferenças podem ser exploradas pelo turismo, consoante Hall (2006), que
enxerga isso como uma força positiva da pós-modernidade: os lugares poderão ter
licença para serem como sempre foram, poderão manter as tradições e serão até
convidados a fazê-lo, numa diferença marcante da modernidade, que passava por cima
uma borracha e refazia cada localidade a sua imagem e semelhança onde seus trilhos
alcançassem. Hall (2006, p. 69) cita possíveis consequências da globalização,
literalmente:
- As identidades nacionais estão se desintegrando, como resultado do
crescimento da homogeneização cultural e do pós-moderno global.
- As identidades nacionais e outras identidades locais ou
particularistas estão sendo reforçadas pela resistência à globalização.
- As identidades nacionais estão em declínio, mas novas identidades –
híbridas – estão tomando seu lugar.

Lecourt (2005) alerta que há catastrofismo na pós-modernidade e que o princípio
da precaução amplamente adotado por diversas nações deve ser recalibrado para não
impedir o avanço da ciência, no que é parcialmente contraditado por Jonas (2006), para
quem há pouca precaução na pós-modernidade.
Para Harvey (2017), a pós-modernidade implodiu o edifício intelectual e
filosófico em que a modernidade estava assentada e a nova geração está aturdida: o
cristianismo e o marxismo teriam sido removidos como tijolos existenciais e nada teria
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sido colocado no lugar, salvo niilismo ou até a ausência deste, uma espécie de vácuo de
preocupações existenciais.
No que tange à economia, Harvey (2017) aduz que a sociedade passou da
produção de minuto a minuto para segundo a segundo e os serviços devem ser
instantâneos sob pena de grande insatisfação do consumidor, sendo que a reprodução e a
produção ocorrem em massa, sobre a massa, sob a massa e para a massa. Por conta dos
bombardeios de estímulos que as cidades pós-modernas produzem, bombardeios estes já
descritos por Simmel (1973), a ética pode em certos casos ceder lugar à estética.

3.4. A Cidade Eternamente Insatisfeita

Thiele (1998) aduz que os autores pós-modernos como Richard Rorty, por
exemplo, teriam desconectado a linguagem da essência do ser (sofistas?), criando um
ambiente de grande embaraço relativista, iniciado por iconoclastas como Friedrich
Nietzsche, que segundo o autor, sempre foi uma referência aos estruturalistas e pósmodernistas. Bauman (2000), em outra grande obra sua obra - “Modernidade líquida”,
afirma que na modernidade tardia ou pós-modernidade, o indivíduo trava combate com
o cidadão e em geral, o primeiro tem vencido, se tornando antes de qualquer coisa, mero
consumidor.
Na pós-modernidade, o indivíduo sequer deseja ser cidadão, segundo Bauman
(2000) ele aspira antes se emancipar da coletividade, se tornar independente de qualquer
comunidade. A civilização produz bens que simbolizam isso, vide automóvel particular,
consoante expressa o referido autor.
Para Santos (2004), há uma busca constante de simulações perfeitas do real no
pós-modernismo: as fotografias, as pinturas, a imagem nos monitores de televisão ou
computador devem emular o real ou serem mais perfeitas que a própria realidade
(ontologicamente imperfeita), o que torna a era contemporânea uma era mais técnica
que pessoal, uma era de dessubstancialização e de lógica binária, é uma simulação
perfeita ou não é e ponto final. No entanto, Santos (2004) considera que esta não é uma
era dogmática, porque é uma era sem discurso e que renunciou a deixar alguma
mensagem, no que aquiesce com Connor (2000). Esta seria, portanto, uma geração
niilista, cínica, porém que não se pretende portadora de verdades dogmáticas e finais
sobre qualquer tema.
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Para Heller e Fehér (1998), a sociedade pós-moderna é eternamente insatisfeita e
inquietantemente celebra a eterna mudança, que é a única constante em seu seio de
vivência, no entanto, o sofrimento seria atenuado pela imensa capacidade da atual
sociedade mudar, e assim, fruir do seu potencial de propulsão de mudanças para
indefinidamente mudar.
Os autores supracitados sugerem, ainda, que essa dinâmica advém da falta de
sentido desta geração, mas o foco na técnica no lugar da essência faria com que
raramente essa era refletisse sobre este vazio, tentando preenchê-lo com mais técnica e
mais mudanças, pura e simplesmente. Lyotard (1986) foi o pioneiro nesse sentido,
denunciando a morte da metanarrativa em detrimento do apreço pela técnica, pela
transformação da busca pela verdade final em mero discurso. Assim, Deus, Capitalismo,
Socialismo e até a Ciência se transformaram em discursos: maleáveis, passíveis de
aquisição e inclusive de serem consumidos como produtos.

3.5. O bigode da Monalisa?

Segundo Hicks (2011), o pós-modernismo seria o Iago da Filosofia, e tal qual a
persona shakespeariana, é movido a inveja, ressentimento, e deseja acima de tudo,
destruir Otelo (a filosofia ocidental), mesmo que não fique com a Desdêmona (o saber
ou a razão no debate). Ainda de acordo com o autor, o pós-modernismo na filosofia
basicamente passou décadas curtindo niilismo, ódio e inveja crônica que leva à
iconoclastia como ferramenta de trabalho. O referido autor enxerga o pós-modernismo
como um ramo nascido a partir do marxismo, o que explicaria seu ressentimento,
porém, sem dogmas salvo o único: o niilismo. Hicks (2011) conclui afirmando que na
falta de condições de dar passos adiante, só restou aos pós-modernistas destruírem o
prédio erigido antes deles, ou como diz o autor: rabiscar um bigode na Monalisa.
Santos (2004, pp. 7-8) expressa ipsis litteris:
Pós-modernismo é o nome aplicado às mudanças ocorridas nas
ciências, nas artes e nas sociedades avançadas desde 1950, quando por
convenção, se encerra o modernismo (1900-1950). Ele nasce com a
arquitetura e a computação nos anos 50. Toma corpo com a arte Pop
nos anos 60. Cresce ao entrar pela filosofia, durante os anos 70, como
crítica da cultura ocidental. E amadurece hoje, alastrando-se na moda,
no cinema, na música e no cotidiano programado pela tecnociência
(ciência + tecnologia invadindo o cotidiano com desde alimentos
processados até microcomputadores) sem que ninguém sabe se é
decadência ou renascimento cultural.
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Para Santos (2004, p.10), a sociedade pós-moderna lida com saturação de
informação, pouca formação, tempo sob compressão, poucas palavras e muitos signos.
Para o autor, de certa forma, estamos retornando aos ideogramas27. Destarte, a cidade
pós-moderna é uma cidade que pulsará símbolos, signos de linguagem, constituindo-se
talvez em um tesouro (ou um terror?) para a semiótica. Santos (2004) torna à carga ao
decifrar a cidade pós-moderna:
Na economia, ele (pós-modernismo) passeia pela ávida sociedade de
consumo, agora na fase do consumo personalizado, que tenta a
sedução do indivíduo isolado até arrebanhá-lo para a sua moral
hedonista – os valores calcados no prazer de usar bens e serviços. A
fábrica, suja e feia, foi o templo moderno; o shopping, feérico em
luzes e cores, é o altar pós-moderno (SANTOS, 2004, não
paginado).

Segundo Santos (2004), se a prosa assumiu o lugar da poética na arte (porque o
burguês seria pragmático), no pós-modernismo a arte seria pastiche, isto é, clichets e
mistura de tudo. O clássico e o mundano se fundem e a experiência da informação passa
a ter preponderância sobre a informação da experiência. A arte se torna um negócio e
um negócio midiático: mortes, alcoolismo, suicídio, tudo pode se tornar um produto
rentável na canibalizadora pop art.
Para Santos (2004), não é impossível que tal qual se sucedeu às máquinas de
datilografia, a palavra em si venha a se tornar peça de museu, ao mesmo tempo em que
o indivíduo pós-moderno não buscaria a liberdade genuína, mas sim, consumir e ser
consumido.
O que nos remete novamente à Harari (2015): e se o indivíduo se fundir ao big
data? E se o futuro da cidade for se tornar uma grande coleção de dados compartilhados
integral e instantaneamente? Haverá privacidade? Haverá individualidade?
Santos (2004) teme que o homo tenha vindo sapiens e se saia videns.

3.6. A Cidade em Rede

Uma realidade inescapável é que a rede começou como intranet, um ambiente
militar encapsulado e irrompeu como internet, um ambiente virtual poderosíssimo a
ponto de competir com o ambiente real. Mais que imersos, os cidadãos estão agora
27

Nesse sentido, é curioso recordar que de acordo com Mumford (1998) e Koktkin, o hieróglifo egípcio
para cidade era o mesmo que o para mãe ou lar.
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efetivamente conectados em uma rede gigantesca, sendo cada vez mais difícil viver fora
do ambiente de rede ou como é comum se dizer, viver off line. Equipamentos, bens,
pessoas, produtos, serviços, tudo praticamente é desenvolvido, ofertado, experimentado,
experenciado e consumido via rede.
A cidade – como sempre – pode incrementar ou sufocar a produção de cultura
no sentir de Castells (2010), mas a questão que parece mais relevante nas próximas
décadas é se a rede não influenciará mais a cidade que a cidade pode fazê-lo à rede.
Quanto de importância geográfica restará às cidades quando a rede for total e
totalizante? Entende-se que importância geográfica pode diminuir, mas sempre existirá,
pois a localização e o território ainda contarão.
Os regionalismos, por exemplo, citados por Hall (2006) hão de resistir à
compressão do tempo e espaço à medida em que o ambiente de rede torna tudo uma
questão não mais se segundos, mas de átimos, de milionésimos de milésimos? Entendese que sim, e podem até ser recrudescidos, pois a pós-modernidade também aposta no
regionalismo. O tempo está sendo reduzido ao nada, o que equivale tanto ao eterno
quanto ao instantâneo, o que é um fenômeno interessante de se observar: como cidades
opostas como por exemplo Vancouver e Toronto, Nova Iorque e Los Angeles, Londres
e Paris ou São Paulo e Rio de Janeiro vão se comportar? Esta é uma questão que não há
ainda como ser respondida, no entender deste trabalho.
Se diferenciarão ainda mais ou a rede ao invés de robustecer suas diferenças às
aplainará, tornando-as mais semelhantes? Provavelmente, se assemelharão mais no uso
de tecnologia e se diferenciarão na produção de certas culturas.
Se as diferenças se intensificarem, pode ocorrer a ruptura da rede? Castells
(2010, p. 63) opina:
Nessa condição de esquizofrenia estrutural entre a função e o
significado, os padrões de comunicação social ficam sob tensão
crescente. E quando a comunicação se rompe, quando já não existe
comunicação nem mesmo de forma conflituosa (como seria o caso de
lutas sociais ou oposição política), surge uma alienação entre os
grupos sociais e indivíduos que passam a considerar o outro um
estranho, finalmente uma ameaça.

Ora, a rede pode tender à homogeneização, extinguindo o conflito na base do
sufocamento? Ou simplesmente por meio da seleção logarítmica que jamais dê voz às
minorias ou vozes dissonantes? Esta é uma preocupação tão legítima da Cidade quanto
a de saber quais comandos um veículo autônomo recebe: atropelar uma criança ou uma
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idosa? As ciências sociais, tão desprezadas no cenário hodierno é que terão que
responder, na medida em que as ciências exatas não ostentam respostas factíveis para
tais questões.
Também sobre o tema, Castells (2010, p. 63) afirma:
Nesse processo, a fragmentação social se propaga, à medida que as
identidades se tornam mais específicas e cada vez mais difíceis de
compartilhar. A sociedade informacional, em sua manifestação global,
é também o mundo de Aum Shinrikyo (seita Verdade Suprema), da
milícia norte-americana, das ambições teocráticas islâmicas / cristãs e
do genocídio recíproco de hutus e tutsis. [...] Profetas da tecnologia
pregam a nova era, extrapolando para a organização e as tendências
sociais a mal compreendida lógica dos computadores e do DNA. A
teoria e a cultura pós-modernas celebram o fim da história e, de certa
forma, o fim da razão, renunciando a nossa capacidade de entender e
encontrar sentido até no que não tem sentido.

Castells (2010) concluí em pensamento que parece corrente desde que a rede
surge como inevitável à civilização. Castells (2010, p. 63) afirma que: “[...] a suposição
implícita é a aceitação da total individualização do comportamento e da impotência da
sociedade ante seu destino”.
Será o destino da Cidade algo determinista? Naufragar, ser engolido ou
engolfado pelo ambiente da rede, tornar um território geográfico supérfluo a ponto do
ambiente virtual vale mais? Embora esta seja uma possibilidade, este estudo tende a
discordar, visto que uma prova vivaz de que o território ainda conta muito é o auto
isolamento imposto por cidadãos por meio de condomínio fechados ou mais
apropriadamente, na linguagem jurídica correta: nos loteamentos com acesso
controlado. A escolha destes territórios, da posição geográfica deles e a autorreclusão
imposta pelos próprios não é aleatória, muito menos fruto do acaso e demonstra que o
ambiente de rede ainda encontra severas limitações no mundo fenomênico fora da seara
cibernética.
Castells (2010) observa que o poder público – Estado ou Município – podem
esganar o desenvolvimento, tanto por ação como por omissão, e neste caso, é legítimo o
auto isolamento imposto por estes loteamentos? Muitos deles são praticamente
autossuficientes, e não podem nem desejam esperar nada do Poder Público: estariam
eles, fora da rede? Castells (2010, p. 69) novamente, relata episódio curioso do
isolamento japonês, auto imposto (assim como é notório o auto isolamento feito pela
China no século XV, quando poderia ter dominado os mares e preferiu recolher-se a si
mesma):
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O Japão passou por um período de isolamento histórico até mais
profundo que o da China, sob o domínio do xogunato Tokugawa
(estabelecido em 1.603) entre 1.636 e 1.853, precisamente durante o
período decisivo da formação de um sistema industrial no hemisfério
ocidental. Portanto, embora na virada do século XVII os comerciantes
japoneses estivessem comercializando em todo Leste e Sudeste
Asiático com embarcações modernas de até 700 toneladas, a
construção de navios com mais de 50 toneladas foi proibida em 1.635,
e todos os portos japoneses, exceto Nagasaki, foram fechados a
estrangeiros, enquanto o comércio se restringia à China, Coréia e
Holanda.

Mas, será que uma cidade na era contemporânea lograria manter tal isolamento
da rede? Castells (2010) cita que o medo da perda da identidade é um dos fatores que
pode levar ao isolamento, ao passo que tal marginalização, pode acarretar a perda do
bonde histórico e ao subdesenvolvimento cultural, tecnológico, econômico e humano,
ainda que o indivíduo esteja se dissolvendo na rede, como Castells (2010) também
afirma. Contudo, ainda pende uma questão relevante: se alguns preferem se excluir por
vontade própria da rede [...] pode ao inverso, a rede excluir?
Castells (2010) entende que sim e que inclusive, os excluídos podem reagir
violentamente à exclusão: o exemplo remonta aos movimentos sociais que apelam aos
protestos violentos e também à formação de guetos, tanto de luxo como de lixo, nas
cidades contemporâneas.
Neste tópico, cai como uma luva a observação feita por Jacques Attali (2001,
não paginado), em seu dicionário para o século XXI:
ALDEIA: Os habitantes das cidades * do Norte* desejarão resgatar a
vida cotidiana dos aldeões do século XX. Deixarão as grandes
aglomerações e procurarão exercer no campo todas as profissões* que
podem ser exercidas à distância. Financiarão equipes privadas de
segurança para viver em paz. As aldeias residências e suas imediações
tornar-se-ão parques protegidos, campos voluntários para ricos.

Eis uma rebelião de ricos para ricos: a criação de um gueto voluntário para
abrigar afortunados que buscam a segurança que o poder público eventualmente não
estaria concedendo. Estão fora da rede? Estão fugindo da cidadania? São cidadãos
ainda? Acidadãos? Infracidadãos? Ubercidadãos? Hipercidadãos? Que tipo de
conexão teriam com a rede se estiverem ainda sendo parte dela? Inserção parcial? Este
estudo abordará novamente esta temática nos Capítulos vindouros.
É importante vincar-se a conclusão de Attali (2001) sobre a migração gradual
das organizações verticais e hierarquizadas para as redes. Para o referido autor todas as
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organizações políticas, culturais, tecnológicas entre outras terão que sofrer graúda
adaptação: “passarão da hierarquia à rede”, como um conjunto de nódulos
interconectados, completa o autor. O arremate de Attali (2001, p.337) merece ser
conferido porque implica as cidades:
Os sistemas de comunicação, as cidades, os circuitos de energia
elétrica, de água, a televisão, as telecomunicações e a internet são
redes. As organizações passarão por sua vez a seguir o modelo dos
sistemas de comunicação das informações. Será o caso dos portos, das
administrações, das empresas e até dos exércitos. [...] Para
transformar-se em redes, essas organizações terão inicialmente de
reduzir seus níveis hierárquicos e multiplicar as comunicações
transversais. Certas instituições estão menos bem preparadas que
outras para isto.

Attali (2001) leva a crer que no futuro, mesmo a democracia, as instituições
políticas e a própria cidade terão que se horizontalizar quanto à deliberação e tomada de
decisões:
Por exemplo: se o mercado é por natureza uma rede, a democracia é
um sistema hierárquico. Só poderá realizar-se em rede se deixar de ser
delegação de poder, e se, como em toda rede, ninguém mais estiver no
topo ou no centro. O que redundará especialmente em aceitar que seja
concebida sem fronteiras, transformando os partidos em redes de
solidariedade, em vez de máquinas de tomada do poder que ainda são.
Mais adiante, tornando-se cada vez mais complexas, as redes voltarão
a ser hierarquia, dessa vez do saber-navegar (ATTALI, 2001, p.338).

“A hiperclasse controlará a informação como a burguesia controlava o capital”
(ATTALI, 2001, não paginado). Logo, quem controlar a informação controlará a cidade.
Mas, qual cidade?
Há expectativa de que algumas cidades se tornem mais importantes
economicamente que Estados Nacionais inteiros, ainda que sejam subordinados
politicamente a eles, como as regiões metropolitanas, a exemplo de Xangai exibida na
Figura 30 a seguir, que demonstra as adjacências da cidade conurbando.
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FIGURA 31. Xangai e adjacências conurbando28.

Fonte: VEJA, 2019.
O panorama em termos de era contemporânea é novo, mas historicamente não,
visto que na antiguidade existiam as chamadas Cidades/Estado e na idade média Milão,
Veneza, Florença, entre outras, eram basicamente potentados urbanos muito mais
poderosos que reinos inteiros. Observe-se a bem-humorada previsão de Attali (2001, p.
99) para o futuro da Cidade: “Elas nunca morrem, e se remoçam. Até mesmo as
megalópoles mais dementes (como Kinshasa ou Manila) continuarão dando um jeito de
funcionar”. Attali (2001, pp. 99-100) arremata:
No início do século XX, Londres era a única cidade com mais de 05
milhões de habitantes. Cem milhões de pessoas viviam em cidades
com mais de 100 mil habitantes. Hoje (2001 para o autor), são 2,5
bilhões. De 1950 a 1990, o número de citadinos multiplicou-se por
cinco. O número de cidades de mais de um milhão de habitantes
dobrou no norte e sextuplicou no sul Dezesseis cidades têm mais de
dez milhões de habitantes.

A megalópole tende a ser um cenário bastante comum e que abrigará populações
de ordens bíblicas de grandeza no futuro e este futuro reserva grande apreensão às

28

Uma das maiores áreas metropolitanas do mundo.
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autoridades e planejadores urbanos, visto que se gerir uma cidade média não é fácil,
uma grande é difícil, uma mastodôntica é hercúleo.
Nesse sentido, a informação deverá ser de grande valia, ensejando mais
planejamento e de melhor qualidade. Mas, é importante que este planejamento seja
decorrente de mais democracia e se a rede será democrática ou não, esta é uma questão
sem resposta como observado anteriormente, na medida em que a democracia não
prescinde de certa hierarquização e a rede pode às vezes ser anárquica ao invés de
democrática, o que é preocupante quando se fala em planejar megalópoles, como
expressou Sennett (2018).
É possível que a teoria de Jacobs (2017) só fizesse sentido em um mundo sem as
megalópoles, na medida em que uma sociedade de massa e com consumo em massa
parece precisar de algum grau de planejamento para ser minimante viável, como
também expressa Battistoni (1999).
Um consumo customizado não implica necessariamente em bilhões de sapiens
conclamando ao mercado necessidades frívolas, mas sim, que o mercado pode tentar
atender à demanda de forma mais precisa, com mais satisfação e menor desperdício.
Anna Luise (1999, pp. 397-398), contudo, discorda e afirma acerca deste tema:
[...] a substituição progressiva do conceito de mercadoria pelo valor de
uso dos bens, a criação de necessidades fictícias que alimentam e são
alimentadas pelas organizações de serviços hipertrofiadas, a difusão
de uma “versão moderna da pobreza” são os efeitos da contínua
autodissolução de uma sociedade que já atingiu o nível máximo da
produção de massa: ‘A natureza está desnaturada. Desenraizado,
castrado na sua criatividade, o homem está fechado na sua própria
cápsula individual.

Na atual circunstância do mundo, onde as necessidades variam consoante gostos,
ideais e uma pluralidade de peculiaridades geográficas, políticas e religiosas, este estudo
discorda de Luise (1999) em afirmar categoricamente que as necessidades geralmente
são criadas: em uma sociedade onde tudo é informação, crê-se sim que possa haver
informação em profusão, talvez até ruído, mas torna-se difícil, senão impossível definirse o que é fútil e o que não é, salvo a se adotar uma visão vertical desta sociedade, o que
em ambiente de rede, seria contraditória, dada a horizontalidade desta. Mas, há de se
convir que Luise (1999) não está só: Maffesoli (2003), em Capítulo dedicado às
aparências, pontua que em nossa era contemporânea, o nariz de Cleópatra sempre teria
de ser mais curto, tudo poderia ser melhor, mais abundante, mais rápido e nossa
aparência mais jovial e rica. Nada é o bastante, dando a entender que sim, criou-se na
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sociedade informacional uma Cidade Fútil, frívola, vergada à forma ao invés da
substância. Novamente, este estudo compreende as colocações, mas reitera: a quem
compete definir o que é fútil em uma cidade em ambiente de rede?
Por outro lado, a ideia do instante que é eterno, parece mui pertinente, na medida
em que tudo acontece em tempo real na Cidade Informacional: não há hiato, nem antes
ou depois e sim, apenas o agora, o instante eterno. Um ambiente como esse pode ser
deveras estressante e elimina uma porção de distâncias espaciais, facilitando inclusive a
vida daqueles que decidiram migrar aos guetos, isto é, os loteamentos com acesso
controlado. Neste sentido, a tecnologia informacional – se inclinada a servir a
propósitos de liberdade como preceitua Fukuyama (2003) é bem-vinda, contanto que
sirva o sapiens e não se sirva do sapiens, em uma premissa onde o Fukuyama (2003)
claramente emula Kant e seu imperativo categórico.
Outro ponto interessante quanto à informatização do território é que as cidades
podem se conectar às cidades distantes, Estados nacionais distantes e criar identidades
mais similares do que às vezes com cidades contíguas. Até que ponto a soberania
nacional saberá lidar com isso é um assunto deveras curioso e que talvez demanda um
rearranjo de forças teóricas, políticas e jurídicas, como expressa Balloussier (2019), ao
relatar, em interessante entrevista ao jornal Folha de São Paulo, o pensamento de Paul
Romer: “Em 2008, o sr. veio com uma ideia polêmica: cidades que poderiam ser
governadas por outros países que não o seu, até mesmo empresas. Ainda lhe
parecem uma boa ideia?” (grifo do autor).
Bem, comecemos com fatos. Segundo o [instituto de pesquisa] Gallup,
750 milhões de pessoas no mundo afirmam que gostariam de deixar o
país onde vivem. É o tamanho do problema que estamos enfrentando.
Minha motivação: não temos uma resposta boa para apontar onde esse
contingente poderia ir. Estava argumentando que precisamos idealizar
lugares que comportariam essa gente. Muitas nações dizem, "ok,
podemos aceitá-los como refugiados ou migrantes", mas a escala é
grande demais. Esse fluxo começa a perturbar sociedades, e eleitores
não querem isso, milhares ou milhões de migrantes. Não gosto dessa
ideia, nenhum lado gostou da ideia, mas há uma percepção crescente
de que ninguém tem uma proposta melhor, e deveríamos considerar
algo assim mais seriamente. Há pessoas em países onde suas vidas são
perigosas e miseráveis. Pense na Colômbia. Há um limite de
venezuelanos que o país pode abrigar. Só que o mundo não pode
deixar milhões morrerem de fome na Venezuela. Se encontrarmos
algum lugar para eles, seria algo muito valioso (BALLOUSSIER,
2019, não paginado).
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Sequencialmente, questionou-se: “Temos algo próximo dessas cidades,
hoje?” (grifo do autor).
Hong Kong sob controle dos britânicos era um exemplo [voltou a ficar
sob guarda chinesa em 1997]. Não temos muitos exemplos desde
então, mas podemos replicar essa experiência. Só não vale usar a
força: não podemos tirar uma terra à força de outra nação. Mas dá para
negociar um aluguel voluntário para criar lugares como Hong Kong
que aceitariam novos residentes (BALLOUSSIER, 2019, não
paginado).

Perguntou-se, ainda: “Há quem defenda que a região amazônica seja
administrada por algo como uma coalização de países que garantisse sua
preservação, por exemplo. Isso lhe soa bem?” (grifo do autor). Balloussier (2019, não
paginado) afirmou que Paul Romer destacou: “É complicado. Você precisa pensar no
lado ambiental. A floresta é valiosa [para todos]”.
Até poucas décadas atrás, seria inimaginável supor uma cidade engolfada por
um Estado Nacional pertencer a outro ente político ou até ser gerida ou conectada com
outra cidade ou administrada por pessoas jurídicas de direito privado. É fato que com
avanço da informatização essa possibilidade não pode mais ser desprezada e
possivelmente, novos arcabouços institucionais terão de ser criados para dar conta de
novos modelos que estão surgindo, como por exemplo, Hong Kong, que se identifica
mais com as nações ocidentais que com sua vizinha, China, cujo governo central tem
tido severos impasses e choques com a cidades desenvolvimentista e liberal.
Como recorda Kevin (2017), a internet é a maior copiadora de coisas, bens,
serviços e informações do mundo e este oceano de dados tende a fluir anárquica e
livremente: tentar contê-lo é quase certeza de fracassar. Nesse sentido, a cidade
informacional é mais que certa, é inevitável como o título com que Kevin (2017)
batizou seu livro mais célebre intitulado de “Inevitável: as 12 forças tecnológicas que
mudarão nosso mundo”. Sobre a era contemporânea e sua velocidade nauseante, Kevin
(2017, p. V e VI) reporta:
A velocidade em que o planeta gira tem subido drasticamente nos
últimos anos. Alguns já chamam estes tempos de ‘a era exponencial’,
tal é a celeridade com que as mudanças ocorrem e as evoluções
acontecem. Temos uma ideia do que estamos vivenciando quando
lembramos que o telefone levou 75 anos para chegar a 50 milhões de
pessoas, o rádio, 38 anos, a televisão 13 anos, a internet, 04 anos, o
Iphone (que completou 10 anos no início de 2017), apenas 03 e, mais
recentemente, o Instagram, 02 anos, o Angry Birds, 35 dias e o
Pokémon Go, apenas 15 dias.
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O que aconteceu para que tudo tenha mudado de repente? (na história
d a humanidade, pouco mais de uma década é de repente). Já pensou
que em apenas 15 ou 20 anos deixamos de enviar cartas por correio,
fax, telex, fitas k-7? Encostamos nossas fitas VHS, nossos
computadores desktop com conexão dial up, nossos disquetes,
celulares analógicos, discos de vinil, as câmeras fotográficas e
aposentamos outras que faziam parte da rotina diária da geração dos
anos 1990 (KEVIN, 2017, p. V e VI)).

Kevin (2017, p. VIII) ainda evoca acrônimo em inglês para definir o que será a
cidade do futuro: “F.U.T.U.R.E: fast; urban; tribal; universal; radical; ethical”. E
sobre as cidades, esse autor (2017, p. IX) define:
[...] futuro urbano: o crescimento desmesurado das cidades no mundo
tem alterado o conceito de metrópole para megalópole. Cada vez mais
as cidades concentrarão mais oportunidades, mais empresas, mais
concorrência, mais poder de compra, mais oferta e mais desafios; por
isso, as pessoas tendem a se mudar cada vez mais para as cidades,
abandonando os campos e lugares menores, transformando as
megalópoles em autênticos aglomerados de prédios, carros e pessoas,
influenciando decisivamente a qualidade de vida de todos.

A questão da cidade informacional impacta diretamente na compressão do
tempo e espaço das cidades e a possibilidade que abre para que pessoas morem em
espaços mais afastados, criando guetos, comunidades coletivas de luxo onde tentam
aplicar regras diferenciadas às regras estatais, às vezes, inclusive, confinando-se em
espaço público.
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4. A NEGAÇÃO DA CIDADE: As cidades sem cidadãos e a hipercidadania
Favelização, Condomínios Fechados, Loteamentos com Acesso Controlado,
Urbanização por exclusão, bairros e cidades sem apreço pela dimensão humana, entre
outros, são problemas, cada vez mais, comuns nas cidades contemporâneas.
Atordoado entre a mixofobia e a mixofilia, o ser humano tem erigido cidades
cada vez menos humanas, onde a exclusão prevalece sobre a inclusão e a função
socioambiental desvanece ante o simples direito de propriedade. Cidades entre muros,
muros entre cidades, cidades feitas para automóveis, hordas inteiras sem habitação e
sem a menor chance de ver respeitado seu direito à moradia e à cidade.
A segregação espacial vai se tornando a regra para os ricos e para os pobres, que
se acomodam em guetos de luxo ou de lixo, consoante suas possibilidades sociais e
econômicas. E não há que se dizer que se trata de dinâmica particularmente brasileira,
como denunciam Sennett (2018) e Caldeira (2000).
Há fatos que atingem os píncaros da segregação, como a cidade / condomínio
construída no Paquistão para abrigar cerca de 1 milhão de habitantes ou “condôminos”.
Bahria Town é o nome do empreendimento que fica ao lado de Karachi, mancha urbana
que conta com imensa aglomeração populacional, que beira os 20 milhões de habitantes.
Sobre a cidade/condomínio, divulgou Rocha (2019, não paginado):
Projeto ergue cidade paralela a Karachi, que tem altos índices de
criminalidade, trânsito congestionado e cortes de energia. Serviços são
todos privatizados no empreendimento. Para muitos habitantes de
grandes cidades ao redor do mundo com melhores condições
econômicas, migrar para bairros ou cidades / condomínio onde tudo
funciona tem sido a solução para escapar da violência e da
desorganização urbana.

E a matéria prossegue:
Na nova cidade, água, gás e eletricidade virão de fornecedores
privados. A principal fornecedora de energia de Karachi construirá
uma usina de 600 MW exclusivamente para o empreendimento. As
ruas também serão administradas por uma empresa particular.
Imitações reduzidas de ícones urbanos mundiais, como o Partenon, em
Atenas, e a Torre Eiffel, em Paris, podem ser encontrados no local.
Com 178 quilômetros quadrados de área, Bahria Town é um pouco
maior que o município de Santo André, na Grande São Paulo. É dez
vezes maior que o bairro planejado de Alphaville, em São Paulo. O
custo total do projeto é de pouco mais de US$ 01 bilhão (ROCHA,
2019, não paginado).
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Mais adiante, a matéria explicita que Bahria não será a primeira e única, mas
mais uma de muitas cidades condomínios já existentes ou em gestação:
A iniciativa é de Malik Riaz, empresário do ramo imobiliário e um
dos dez homens mais ricos do Paquistão. Além do projeto e, Karachi,
existem Bahria Towns construídas ou em construção em outras
grandes cidades paquistanesas. O projeto foi acusado de tentar varrer à
força comunidades rurais pobres que vivem na área do
empreendimento. Segundo habitantes locais, um acordo firmado com
a incorporadora em que partes de suas terras seriam vendidas por uma
parte em dinheiro e acesso aos novos serviços de luz, água e gás. O
combinado não foi cumprido pela empresa. Dois anos depois,
escavadeiras apareceram para tentar derrubar as casas. Em dezembro
de 2018, a suprema corte do Paquistão embargou as obras depois de
julgar que boa parte do terreno havia sido conseguida de forma ilegal.
Em março de 2019, a construção foi retomada [...] (ROCHA, 2019,
não paginado).

Nos Estados Unidos, Diamond (2014, p. 374) relata sobre os verdadeiros
bunkers erguidos por uma elite que tenta se proteger para não se comunicar com o
restante da sociedade:
Uma tendência dos americanos ricos e influentes com poder
desproporcional é reconhecerem que algo está errado, mas em
vez de dedicarem dinheiro e poder à busca de soluções, tentam
fugir com a sua família dos problemas da sociedade americana.
As estratégias favoritas de fuga incluem comprar propriedades
na Nova Zelândia (a mais isolada nação de primeiro mundo) e
gastar grandes somas para converter silos de mísseis
abandonados em luxuosos bunkers de defesa. Mas quanto tempo
uma luxuosa microcivilização conseguiria sobreviver em
bunkers ou mesmo em uma sociedade primeiro mundo isolada
[...] (DIAMOND, 2014, p. 374).
Sennett (2018, p. 13) estende esta fuga para bunkers para expor as condições
sociais e filosóficas que geram o afã de se auto excluir do todo ou de segregar parte da
população:
Às vezes pode de fato ocorrer uma inadequação entre os valores do
construtor e os do público. Essa inadequação acontece quando as
pessoas rejeitam viver com vizinhos que não sejam como elas. Muitos
europeus acham os imigrantes muçulmanos indigestos; extensas
camadas da anglo-América consideram que os imigrantes mexicanos
deviam ser deportados; e de Jerusalém a Bombaim, aqueles que rezam
para deuses diferentes têm dificuldade de viver no mesmo lugar. Um
resultado dessa aversão social se manifesta nas comunidades isoladas
que hoje constituem, em todo o mundo, a forma mais popular de
empreendimento residencial (SENNETT, 2018, p. 13).
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Em seguida, Sennett (2018, p. 13) opina sobre como o urbanista deve atuar
nestas circunstâncias:

O urbanista deve ir de encontro à vontade das pessoas, recusarse a construir comunidades isoladas; o preconceito deve ser
negado, em nome da justiça. Mas não existe uma maneira clara e
direta de fazer justiça em forma física – como eu pude constatar
muito cedo, num trabalho de planejamento (SENNETT, 2018, p.
13).

Como prossegue Sennett (2018), há um problema ético nas cidades
contemporâneas, cabendo ao urbanista decidir se ele deve se ater a isso ou deve tentar
mudar tal equação. Sennett (2018, p. 14) arremata:

As cidades em que vivemos hoje são fechadas de maneiras que
refletem o que aconteceu no mundo da tecnologia. Na imensa
explosão urbana que ocorre atualmente no Sul Global – na China, na
Índia, no Brasil, no México, nos países da África Central -, grandes
empresas das finanças e da construção estão padronizando a ville; no
momento em que o avião aterrissa, talvez não possamos distinguir
Pequim de Nova York.

4.2. Cidades Traumatizadas

Parece claro que as cidades contemporâneas não vêm cumprindo seu mister de
formar cidadãos e os cidadãos não têm cumprido sua função de forjar e integrar a pólis.
Nesse sentido, a mixofobia – citada por Bauman (2009) – tem sobrepujado a mixofilia,
de forma que se proliferam cidades traumatizadas, como bem acentua Sennett (2018).
Ora, se uma cidade necessita ser composta de diferentes tipos de cidadãos e se a
cidade pós-moderna tem se tornado segregacionista, se cerrando em guetos de luxo ou
de lixo, a mixofilia tende a ser esvaziada como ferramenta de integração cidadã.
Como integrar se o objetivo tem sido há décadas segregar, em processo que se
esparge mundo afora, como mostram as figuras abaixo? Na Figura 32, contempla-se o
interior da edificação conhecida como Googleplex, construção esta que seria
pretensamente integrada à cidade, mas que em verdade, é tão vastamente equipada de
lazer e outras benfeitorias, que convida seu habitante a jamais se aventurar nas ruas da
cidade, como bem recorda Sennett (2018, p. 208):
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Abaixo, parte da vastidão de equipamentos do Googleplex: um convite ao
cidadão jamais sair do interior da edificação, como recorda Sennett (2018, p. 208).

FIGURA 32. Equipamentos do Googleplex.

Fonte: Sennett, 2018, p. 208.
Na Figura 33, logo a seguir, “fechamento” e “cidade inteligente”, como apelida
Sennett (2018, p. 209): Masdar nos Emirados Árabes Unidos, uma cidade que seria
autossuficiente e permitiria que ninguém precisasse entrar ou sair, uma perfeita
“máquina de viver”.
FIGURA 33. Masdar nos Emirados Árabes Unidos.

Fonte: Sennett, 2018, p. 209.
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Mas, será que tal “máquina de viver” ainda é uma cidade? Seria uma cidade um
local que praticamente não dá margem ao acaso, e cuja filosofia central se assenta na
segregação externa e auto segregação, criando um ambiente artificialmente hermético?
Ao menos, sob o conceito heleno, Masdar pode ser tudo, menos uma pólis. Ora,
guetos de lixo ou guetos de luxo são a antítese da cidade, pois a cidade foi gestada e
parida para ver as pessoas e ideias imiscuírem-se. A cidade foi um passo na direção de
mais civismo e ao se erigir guetos para barrar a cidade, está se partindo do pressuposto
de que a barbárie provém da cidade, quando é certo que em geral a cidade é que sempre
foi o último bastião de proteção ante à barbárie. Se a violência é um fato e um fato que
amedronta os citadinos, a sensação de insegurança não é um fato, mas um amálgama de
impressões e como todas impressões, muitas são altamente suscetíveis à falsificação.
Contra o medo da cidade, ou como diz Bauman, com a falta de confiança na
cidade (BAUMAN, 2009), o mercado apresenta como remédio a segregação espacial,
tanto de luxo como de lixo. A violência é real, mas a sensação de insegurança é abstrata,
o que permite que as ameaças sejam erigidas em escala industrial e sem fim. Para cada
ameaça, haverá um remédio e todos os remédios costumam ser a segregação espacial
em maior ou menor dose, com apresentações variadas, sinônimos, mas invariavelmente
ostentando natureza similar: residenciais, condomínios fechados, loteamentos com
acesso controlado, park entre inúmeras outras nomenclaturas. Isto é, contra a falta de
cidade, vende-se menos cidade ainda. O mercado termina por criar feudos
contemporâneos, onde o Estado não tem tanta presença, tanto no segmento de lixo,
como de luxo.
No segmento de lixo, tal dinâmica leva a uma paulatina perda de cidadania, ao
passo que no segmento de luxo, tal dinâmica ocasiona uma hipercidadania, visto que na
vacuidade estatal, o citadino se organiza e começa ele mesmo a efetuar serviços
públicos, tais como coleta de lixo, segurança, drenagem, pavimentação de vias entre
outras medidas.
A sociedade fica fraturada: de um lado acidadãos e do outro hipercidadãos,
seres humanos por sinal, que começam a se relacionar cada vez menos e a se manter em
seus feudos contemporâneos. A dinâmica das cidades não deveria se vergar à edificação
de muros, visto que este fenômeno, a despeito de ter existindo mesmo na antiguidade,
foi levado aos píncaros na idade média, a idade justamente das trevas, o período que se
seguiu após a queda de Roma e intensa fragmentação política. Trata-se de um período
pouco urbano, pouco amistoso e pouco notável cientificamente da história da civilização
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ocidental, onde o intercâmbio de ideias existiu, mas em uma fração muito inferior à era
greco-romana, por exemplo.
As muralhas medievais cederam espaço às cidades conurbadas pouco a pouco,
ou ao menos, a ausência de muros, justamente com o surgimento dos Estados
Nacionais, que monopolizaram a violência e o controle político e assim, inutilizaram
muros entre cidades, que passavam a pertencer a um organismo maior e mais forte
militar e economicamente.
Pode-se dizer que os muros entre cidades sempre serviram como anteparo às
ameaças externas, como já se citou neste trabalho, mas é fato marcante que as ameaças
à soberania estatal agora não surjam de fora dos “muros”, mas de dentro. Citadinos se
inserindo em guetos e tentando aplicar suas próprias regras emergem como um risco,
uma mácula na soberania dos atuais Estados Nacionais, e esta “ameaça” vem de dentro,
erigindo muros dentro do próprio estado que a acolhe, gerando esses feudos
contemporâneos.
O Direito – por seu turno – acaba socorrendo parte desses feudos, quando o
ordenamento jurídico é invocado para defender o direito de cidadãos se reunirem e
criarem entidades como essas, ao mesmo tempo em que é preciso se admitir que falhas
do poder público lançam os citadinos em situações onde podem precisar tomar as rédeas
para garantir direitos que não lhe são fornecidos adequadamente.
Não existem conclusões e soluções fáceis na dinâmica da falta de cidadania
versus hipercidadania: parece que todos são perdedores quando o poder público não
logra atender o feixe básico de direitos, entre eles, a segurança. Por outro lado, é sabido
que vicejam abusos, isto é, situações em que o avanço sobre a soberania estatal utiliza
como pretexto sua vacuidade, mas o que se objetiva é bem mais que exercício da
cidadania, mas sim, subjugar-se o poder público em benefício de alguns poucos.

4.3. Cidades Fraturadas

Na Roma antiga, parte da integração da cidade era efetuada por meio do
chamado evergetismo romano como bem documentado (ARIES; DUBY, 1990). O
evergetismo implicava na assunção pela elite romana de tarefas, obras e benfeitorias que
eram tornadas públicas ou funcionavam a serviço da maioria. Como a Roma antiga ou
mesmo a do império não conheciam a separação da vida pública da vida privada tal
como existente na era contemporânea, foi necessário forjar algo para que as
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necessidades públicas fossem supridas, ainda que parcialmente. Havia, portanto, uma
incumbência à elite, que a despeito de contar com o bônus em comandar e deter
riquezas, tinha o ônus de praticar o evergetismo a bem da coletividade, ainda que esse
evergetismo não fosse oriundo de leis, mas sim, parte integrante de uma espécie de
contrato social prematuro29, mais afeito às sociedades antigas do que às sociedades
presentes.
O paralelo do evergetismo romano com os hipercidadãos dos condomínios
fechados e loteamentos com acesso controlado no Brasil contemporâneo se torna mais
interessante, porque no evergetismo o cidadão dotado de poder financeiro, jurídico e
social, se via constrangido a efetuar obras e tarefas públicas não para si, mas para o
público. A comparação se torna instigante, visto que os hipercidadãos diante da
vacuidade estatal, a preenchem tal qual os cidadãos romanos, mas não para o público
em geral, e sim, para si próprios, praticando um evergetismo inverso.
No evergetismo as obras, tarefas e benefícios eram destinados a outrem, à
coletividade, ao público, ao bem maior: obrar em prol de si mesmo seria além de
egoísmo, uma prova da violação do protopacto social que existia, mas não é o que se
sucede no caso da hipercidadania, quando o agente ao se deparar com contingência que
o desagrada, atua em benefício de si e dos demais que estão sob às forças da mesma
contingência e se possível, ainda tenta constranger o poder público a tolerar tais ações.
Se a acidadania torna o citadino refém de sua fraqueza econômica, social e
agrilhoado à própria ignorância, a hipercidadania torna o citadino alienado da cidade,
ensejando que se eleve acima de problemas que deixam se tornar de todos para serem
apenas de quem não tem os meios para solver por si próprios as vicissitudes inerentes à
cidade.
O acidadão precisa da cidade, mas esta não o socorre, ao passo que na outra
dinâmica, a cidade precisa do hipercidadão, mas este entende que não precisa da
cidade: suas soluções são exatamente isso, apenas “suas”, não partilháveis e partilhadas
com a pólis. Enquanto o acidadão carece da cidade e quiçá de evergetismo, o
hipercidadão não precisa do evergetismo, mas talvez pudesse o praticar, não o fazendo
por desinteresse, autossuficiência e até mesmo alienação.

29

Seria anacronismo chamar de contrato social tal dinâmica, visto que tal expressão só viria ser cunhada
mais de 12 séculos depois.
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Esta alienação do hipercidadão somada à falta de dignidade conferida ao
acidadão formam uma situação perigosa para o tecido social, podendo culminar na
ruptura do pacto social, como previne Locke (2015, p. 291):

Por conseguinte, sempre que um certo número de homens se une em
sociedade, cada um deles renunciando ao seu poder executivo da lei
natural e cedendo-o à comunidade, então, e só então, se constitui uma
sociedade política ou civil. Tal sucede de sempre que um certo
número de homens que vivem no estado de natureza se associa para
formar um povo e um corpo político, submetido a um governo
supremo, ou quando alguém se junta e se incorpora num governo já
constituído. Por esse meio, ele autoriza a sociedade ou, o que é dizer o
mesmo, o seu poder legislativo, a fazer leis por sua conta, de acordo
com as exigências do bem público da sociedade, e a solicitar a sua
assistência para a execução dessas leis (como se tratasse de decretos
de sua própria autoria).”

Locke (2015, p. 291) prossegue suas lições sobre os elementos constitutivos e
riscos de ruptura ao pacto social:

É assim que os homens abandonam o estado de natureza e aderem a
uma comunidade política, ou seja, o fato de estabelecerem neste
mundo um juiz com autoridade para determinar todas as controvérsias
e reparar as injúrias causadas a um qualquer membro da comunidade
política. Esse juiz é o poder legislativo, ou o magistrado por ele
designado. E sempre que estivermos na presença de um certo número
de homens associados entre si, mas sem dispor de um poder decisivo a
quem recorrer, estamos ainda no estado da natureza.”

Recorrendo às lições de Locke (2015), sempre que um certo número de homens
for despido de poder decisivo a quem recorrer, “estamos ainda no estado da natureza”.
A descrição se coaduna tanto com o fenômeno da acidadania como com o fenômeno da
hipercidadania, na medida em que tanto os acidadãos quanto os hipercidadãos, em
geral, não têm a quem recorrer, com a diferença evidente de que os últimos podem
recorrer a si próprios, utilizando recursos dos quais são dotados, situação que evidencia
estado de natureza ou muito próximo deste.
Neste “estado natural” ou algo próximo dele, o hipercidadão costuma recorrer
ao chamado subúrbio fortificado, como descreve Davis (2006, p. 122), explicitando
cidades fraturadas:
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Essa arquitetura do medo, como Tunde Agbola descreve o estilo
fortificado de Lagos, é lugar comum no Terceiro Mundo e em alguns
pontos do Primeiro, mas chega a extremos mundiais nas grandes
sociedades urbanas com as maiores desigualdades socioeconômicas:
África do Sul, Brasil, Venezuela e Estados Unidos. Em Joanesburgo,
mesmo antes da eleição de Nelson Mandela, as grandes empresas e os
moradores brancos ricos do centro da cidade fugiram do núcleo
urbano para os subúrbios do norte (Sandton, Randburg, Rosebank e
assim por diante), transformados em paralelos de alta segurança das
cidades periféricas norte-americanas.”

Mais que um fato, a cidade fraturada é uma consequência de esgarçamento do
tecido social e falta de interação entre diversos pontos e núcleos da pólis. A falta de
segurança pode ser um dos motivos, pode ser às vezes uma das causas, mas em geral, a
sensação da falta de segurança é superior à falta de segurança em si, e acaba agindo
como catalisador para o começo da ruptura social ou no mínimo, se torna fator
determinante para que esta ocorra sem ser estancada a tempo.
Isso porque a sensação de insegurança é um fenômeno que produz cultura: a
cultura do medo e do absurdo, como ensina Davis (2006). E a cultura do medo impede a
elaboração de cidades integradas, porque o medo divide, separa, divorcia cidadãos,
lançando a sociedade à dinâmica do cada um por si, e os que podem mais
(hipercidadãos) acabam por encastelar-se de várias formas, em diversos lugares, como
exemplifica Davis (2006, p. 122):
As altas muralhas perimetrais costumam ser encimadas por pontas de
metal farpado e, mais recentemente, cercas eletrificadas ligadas a
arames de emergência. Em conjunto com aparelhos portáteis com
botões de pânico, os alarmes domésticos ligam-se eletronicamente a
empresas de segurança de reação armada. A natureza surrealista de tal
violência implícita destacou-se em minha mente certo dia em que
caminhava com um colega em Westdene, um dos bairros mais de
classe média dentre os subúrbios da zona norte. Na rua estava
estacionada a de segurança local que clamava em grandes letras na
lateral do veículo que reagiam com armas de fogo e explosivos.
Explosivos?

O estupor de Davis (2006, pp. 122-123), ao fato de que empresas de segurança
privada (que servem ao hipercidadão) prestam serviços com armas de fogo e
explosivos, não cessa aí: o autor revela que quando o aparato de segurança é mais
discreto é porque ele é no mínimo tão funcional quanto, noticiando que o uso de cercas
elétricas é algo que vai muito além das fronteiras brasileiras:
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No entanto, em Somerset West, aristocrático cinturão suburbano da
Cidade do Cabo, a casa-fortaleza pós-apartheid está sendo substituída
por lares mais inocentes sem instalações complexas de segurança. O
segredo dessas gentis residências é a moderníssima cerca elétrica que
contorna todo o loteamento ou como são conhecidas no local, as
aldeias de segurança. Cercas de 10 mil volts, desenvolvidas
originalmente para manter os leões longe do gado, provocam um
choque enorme e pulsante que deveria incapacitar, sem na verdade
matar, qualquer intruso. Com a crescente demanda global por essa
tecnologia de segurança residencial, os fabricantes de cercas elétricas
da África do Sul têm esperanças de explorar o mercado exportador de
segurança suburbana.”

Outro exemplo de cidade fraturada citado por Mike Davis é brasileiro:
Alphaville. Sobre a referida localidade, Davis (2006, p. 123) escreve:

A mais famosa cidade periférica cercada e americanizada do Brasil é
Alphaville, no quadrante noroeste da Grande São Paulo. Batizada
(perversamente) com o nome do sinistro mundo novo do filme
distópico de Godard, de 1965, Alphaville é uma cidade particular
completa, com um grande complexo de escritórios, um shopping
center de alto nível e áreas residenciais cercadas, tudo defendido por
mais de oitocentos seguranças particulares.

Mas, as muralhas, muros e cercas elétricas não causam apenas segregação física,
ao revés, antes disso, são produto de um desvencilhamento entre cidadãos, e dentro
deste processo de descolamento ou esgarçamento do tecido social, as barreiras físicas
acabam alimentando a segregação social, alienando ricos de pobres, pobres de ricos e os
cidadãos uns dos outros. Mike Davis descreve este processo sócio jurídico como
“diminuição da intersecção entre pobres e ricos” no meio social (DAVIS, 2006, p. 124):
É importante perceber que estamos lidando aqui com uma
reorganização fundamental do espaço metropolitano, que envolve uma
diminuição drástica das intersecções entre a vida dos ricos e a dos
pobres, que transcende a segregação social e a fragmentação urbana
tradicionais. Alguns autores brasileiros recentemente falaram na volta
à cidade medieval, mas as consequências da secessão entre a classe
média e o espaço público, assim como de qualquer vestígio de uma
vida cívica junto com os pobres, são mais radicais.

Qual é o resultado desta dinâmica desastrosa ao tecido social? O resultado é que
os necessitados, sofrendo dos males da acidadania não têm a quem recorrer, seja ao
poder público, seja aos seus concidadãos alienados pela segregação física e social e os
hipercidadãos não se identificam mais com a cidade, sentem não pertencer mais à pólis,
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tornam-se nos dizeres de Mike Davis, nômades em cativeiros dourados (DAVIS, 2006,
p. 125):
Enclaves e cidades periféricas temáticas e fortificadas, desentranhadas
de suas próprias paisagens sociais mas integradas à cibercalifórnia da
globalização a flutuar no éter digital – isso nos leva de volta a Philip
K. Dick, autor de ficção científica que inspirou o filme Blade Runner.
Neste cativeiro dourado, acrescenta Jeremy Seabrook, os burgueses
urbanos do Terceiro Mundo deixam de ser cidadãos de seu próprio
país e tornam-se nômades pertencentes e leais à topografia
supraterrestre do dinheiro; tornam-se patriotas da riqueza,
nacionalistas de um nenhures dourado e fugidio. Enquanto isso, de
volta ao mundo local, os pobres urbanos estão desesperadamente
atolados na ecologia da favela.

A fratura da cidade em segmentos e nichos que não se comunicam e se
relacionam é um fenômeno que ao se arraigar, é difícil de ser combatido, porque nasce
do medo, da alienação, da falta de informação e trocas sociais. Um dos modos de
combate ao fenômeno seria justamente a exposição ao “outro”, isto é, intensificar o
contato entre os cidadãos de diferentes classes e condições sociais, alimentando a
mixofilia. Mas, como implementar tal medida se o desenho geográfico urbano há
décadas vem alimentando a mixofobia, ao revés da mixofilia?
Caldeira (2000, pp. 258-259) efetua este diagnóstico preciso da realidade na
cidade de São Paulo, e esmiúça como além das barreiras socioemocionais, seria preciso
reavaliar e trabalhar sobre as barreiras geográficas, que alimentam a mixofobia,
intensificando o medo, a indiferença e a própria alienação entre acidadãos e
hipercidadãos:
Os condomínios fechados são a versão residencial de uma categoria
mais ampla de novos empreendimentos urbanos que chamo de
enclaves fortificados. Eles estão mudando consideravelmente a
maneira como as pessoas das classes média e alta vivem, consomem,
trabalham e gastam seu tempo de lazer. Eles estão mudando o
panorama da cidade, seu padrão de segregação espacial e o caráter do
espaço público das interações públicas entre as classes.

Se a riqueza da pólis consiste na mixofilia, isto é, na produção de conhecimento,
cidadania e bem-estar pela mescla dos diferentes, como efetuar tal mistura social se a
convivência nas cidades tem sido pautada pela segregação? Os “iguais” convivendo
com seus pares e apartados dos “diferentes”, é um fenômeno que tende a radicalizar o
medo, e recrudescer a alienação. Para piorar ainda mais este fenômeno social, como
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recorda Caldeira (2000), os enclaves fortificados têm sido construídos para abrigar toda
a sorte de itens que uma cidade deve guarnecer, como se uma minicidade o fosse
desobrigando, destarte, o cidadão de sair de sua “fortaleza” para obter algum bem,
serviço ou contato social ou econômico. Este autor afirma, ainda, que os enclaves são
voltados ao seu interior e não à rua, em um claro processo anti-urbano de
ensimesmamento, criando um processo corrosivo ao civismo e à cidade por assim dizer.
Sobre tais características dos enclaves fortificados, Caldeira (2000, p. 259), arremata:
Em consequência, embora tendam a ser espaços para as classes altas,
podem ser situados em áreas rurais ou na periferia, ao lado de favelas
ou casas autoconstruídas. Finalmente, os enclaves tendem a ser
ambientes socialmente homogêneos. Aqueles que escolhem habitar
esses espaços valorizam viver entre pessoas seletas (ou seja, do
mesmo grupo social) e longe de interações indesejadas, movimento,
heterogeneidade, perigo, imprevisibilidade das ruas. Os enclaves
privados e fortificados cultivam um relacionamento de negação e
ruptura com o resto da cidade e com o que pode ser chamado de um
estilo moderno de espaço público aberto à livre circulação. Eles estão
transformando a natureza do espaço público e a qualidade das
interações públicas na cidade, que estão se tornando cada vez mais
marcadas por suspeita e restrição.

E, para além da diminuição da interatividade social e da qualidade destas mais
esparsas interações, há que se observar ainda – como o faz Caldeira (2000, p. 259), que
gradativamente, residir em enclaves passou a conferir prestígio a quem pudesse pagar
por isso. Essa mudança gradual demandou algumas mudanças comportamentais das
classes mais abastadas, como preceituou a referida autora:
A transformação dos enclaves fortificados em espaços de prestígio
exigiu algumas mudanças importantes nos valores das classes altas.
Primeiro, residências coletivas passaram a ser preferidas a residências
individuais. Moradias coletivas, como prédios de apartamentos, foram
por um longo tempo desvalorizadas em São Paulo por causa de sua
associação a cortiços. Até recentemente, as casas eram o paradigma da
residência digna e evidência de status moral e social. Os valores de
privacidade, liberdade individual e família nuclear embutidos na casa
independente sustentaram tanto a guerra contra os cortiços quanto a
difusão da casa própria entre as camadas trabalhadoras. Segundo que,
áreas isoladas, não urbanizadas e distantes foram transformadas em
espaços mais valorizados do que os tradicionais bairros centrais e com
boa infraestrutura. Essa mudança requereu a inversão dos valores que
haviam prevalecido dos anos 40 até os anos 80 (do século XX),
quando o centro era inequivocamente associado aos ricos e a periferia,
aos pobres. Pela primeira vez, algo como o subúrbio americano
tornou-se popular entre a elite, e a distância do centro foi
ressignificada para conferir status em vez de estigma.
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Como se nota, a segregação espacial é tanto fruto de uma escala de valores como
ela por si só, também pode frutificar novos valores sociais, como por exemplo, novo
ideário de consumo, estilo de vida, formas de moradias e contatos sociais.
Se a cidade exerceu sempre força magnética sobre as pessoas do meio rural
exatamente por propiciar a mixofilia, a segregação espacial surge não somente da
mixofobia, mas também do desejo por mais homogeneidade, contrariando um dos
pilares da natureza da cidade.
Se a cidade não pertence a um, mas a todos, a segregação espacial acaba por
subverter a lógica urbana, ensejando a criação de uma “cidade” para alguns poucos, isto
é, uma cidade que pode ser apropriada, não sendo de todos, mas de alguém ou alguns.
Este fenômeno se torna econômico em algum momento, mas antes dessa deflagração no
campo monetário, ele transcorre nas galerias subterrâneas da sociedade, em esfera e
escala psicossocial. Mudanças de paradigmas, de anseios, desejos e da psique do
sapiens urbano que são refletidas até mesmo no marketing.
Um exemplo clássico deste processo psicossocial é pinçado no anúncio do
condomínio Place des Vosges no bairro do Morumbi, cidade de São Paulo, vide Figura
33:
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FIGURA 34. Places des Vosges.

Fonte: Caldeira, 2000, p. 275.
Como veicula o anúncio acima, o fato de ostentar no interior do enclave uma
praça privada é tratado como trunfo comercial pelo empreendimento, refletindo não
somente os predicados do produto anunciado, mas sobretudo os anseios de isolamento
de grande parte dos consumidores interessados.
A praça existente publicamente em Paris poderia, então, ser fruída
privativamente em São Paulo por uns poucos afortunados: nem sempre essa ideia foi
vista como qualidade a conferir status, mas na Era Contemporânea esta dinâmica tem
sido a tônica em diversos locais do mundo, há décadas.
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O curioso – e não veiculado por esse e anúncios similares – é que as
fortificações e enclaves para sanar problemas externos, simplesmente tornando suas
residências um campo hermético, têm se deparado com outros problemas, desta vez,
internos.
Caldeira (2000) afirma que a imposição de regras próprias em grupos mais
homogêneos erradica ou quase erradica problemas atinentes aos heterogêneos, mas não
logra extinguir os atritos e dificuldades de convivência entre os “iguais”.
Ainda segundo a referida autora, o mundo dos condomínios e loteamentos de
acesso controlado está atolado de conflitos internos, arroubos de egoísmo, puerilidade e
cidadãos que tomam o coletivo entre seus pares pelo privado, tratando as áreas comuns
ou de uso coletivo como extensão de sua propriedade privativa.
Nesse sentido, os enclaves não deixam de ser uma utopia, vendidos como tal, e
comprados como tal, mas o dia à dia nestes, revela que estão longe de serem perfeitos,
além de representarem com exímia maestria a brutal diferença social entre aqueles que
padecem de acidadania e aqueles que recorrem à hipercidadania, pondo em xeque não
somente direitos fundamentais, mas o próprio tecido social e as forças convergentes que
forjam a essência de uma cidade.
Por fim, convém recordar-se que os enclaves podem representar não só uma
utopia, mas também uma clara ruptura ao direito à cidade, que fica premida entre
respeitar o direito de propriedade e a função socioambiental desta, não se olvidando que
até mesmo o direito de propriedade para ser pleno dentro de um significado
jusfilosófico carece de um entorno, isto é, um meio ambiente sadio onde esteja inserido.
No mais, há que se finalizar frisando que a função social da cidade é norma
constitucional e preceito fundamental estabelecido na carta magna pátria, posto que a
busca pela dignidade humana raramente passa longe do ambiente urbano em um país
que conta com quase 95% da população residindo nas urbes.
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CONCLUSÃO
Ao realizar este périplo pela história da cidade, pôde-se extrair o que fez a
cidade nascer e como o nascimento da cidade fez germinar uma nova civilização:
urbanismo, urbanidade, escrita, ciência, direito e arte: a humanidade jamais foi a mesma
após a adoção da cidade como morada humana.
Como se observou no Capítulo 1, a cidade não é mera aglomeração humana e as
cidades podem até estar deixando de existir na acepção clássica do termo, visto que as
cidades não prescindem de cidadãos. Avistou-se, outrossim, em retorno à Grécia
Antiga, que a democracia pode não ter fundado as cidades – que nasceram em tempos
ainda mais remotos – mas as modificou permanentemente. A humanidade criou as
cidades e as cidades tornaram a humanidade o que ela é hoje, para o bem e para o mal.
Isso não significa que a cidade seja uma criação deveras antiga: ao revés, como
se constatou no Capítulo 1, a cidade é um produto jovem se perquirida em perspectiva
de toda a existência do gênero humano. Um produto jovem e oriundo da inteligência
intersubjetiva do sapiens, o que ensejou o surgimento das cidades e com elas, a
elevação do nível de colaboração humana, outrora rudimentar e tribal, não passando das
dezenas de pessoas para um novo patamar onde milhares e depois milhões, passaram a
colaborar.
Surge o sinecismo, a ética citadina, a mixofilia e a mixofobia, e com elas a
cooperação e competição na cidade e entre cidades. Com o avanço da interação humana
no meio urbano, surgem também a falta de segurança e a sensação de falta de
segurança. A primeira já existia antes do surgimento da cidade, e a cidade, de certo
modo, foi uma das formas de combater a insegurança reinante na existência humana. Já
a segunda, acabou sendo alimentada na medida em que as cidades cresceram e o sistema
capitalista surgiu, tendo encontrado brechas para lucrar com a psique humana. Com a
sensação de falta de segurança atingindo pontos alarmantes, observou-se os alicerces da
cidade sendo paulatinamente corroídos.
Antes disso, surgiu na cidade o Direito, como um antídoto para combater a
cultura da ganância que se instala na civilização urbana, visto que o acúmulo e a cultura
dos recipientes eram inviáveis numa vida de mera caça e coleta. O Direito – verifica-se
no aludido Capítulo – é, portanto, um produto sabidamente urbano. As normas surgem
como ferramenta de tentativa de controle social em sociedades que se tornavam cada
vez mais populosas e complexas.
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Desde o início, Direito e Cidade vieram se relacionando, ora com o primeiro
exercendo força sobre a segunda, ora com a segunda modificando o primeiro. O que as
cidades são, atualmente, é fruto do que foram e de como o Direito foi forjado e também
forjou estas cidades. Inexiste espaço em que ambos – Direito e Cidade – não se toquem,
não se mesclem e não interfiram um no outro.
Se, de algum modo, há imensa insatisfação com os rumos das cidades
contemporâneas, a resposta também está no passado e também está no Direito. Que
Direito deve a sociedade produzir e aplicar para ter a cidade que almeja? E que cidade
almeja? Uma cidade digna, decerto. Mas, uma cidade indigna seria capaz de produzir
um ordenamento jurídico decente e ainda após, aplicá-lo decentemente? Se como os
gregos diziam compete à pólis produzir bons cidadãos e compete aos cidadãos produzir
uma pólis justa, de onde partir quando a cidade tem dado vultosas mostras de injustiça
para com seus cidadãos?
A resposta parece lógica: se a cidade nasceu antes do Direito e foi ela quem o
criou, somente se mudando a cidade primeiro, ter-se-á uma mudança no Direito. Tornase necessário se alterar as forças sociais endógenas à sociedade que criam o Direito,
para que o ordenamento jurídico ajude a sociedade a mudar para melhor, ao invés de
conservar as chagas sociais que a consomem. Todavia, isso implica abandonar as
normas ao léu? De modo algum. Contudo, é preciso se reconhecer o limite do Direito,
que não pode tudo, não tem forças sobre-humanas para alterar o que existe inclusive
antes dele, que é a injustiça, a indecência e indignidade.
Concluiu-se, igualmente no Capítulo 1, que é o ser humano que degrada a cidade
e não a cidade que degrada o ser humano, do mesmo modo que a cidade é a vítima da
violência, e não a sua causadora. E, por fim, o Capítulo observa que as cidades – como
ideias poderosas – são replicáveis (memes), devendo, portanto, o urbanista e o operador
do direito analisar criteriosamente quais modelos merecem ser transplantados e quais
devem ser abandonados por não representarem justiça social aos cidadãos.
Avançando na presente dissertação, observou-se no Capítulo 2 que o direito à
cidade é fruto de reivindicações sociais que começam em 1776 e 1789 e desaguam no
começo do século XX, provando que os sistemas capitalista e socialista não logravam
responder, satisfatoriamente, a todas as demandas sociais postas à mesa. Logrou-se
apontar que, no ordenamento jurídico brasileiro, o direito à cidade e o direito à moradia
estão intimamente conectados e que o ser humano carece de um mínimo existencial,
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sendo que a cidade pode ofertar a maior parte do suprimento desses mínimos
existenciais.
Ainda no referido Capítulo, concluiu-se que a cidade pode propiciar um banho
civilizatório, tanto ao indivíduo como aos entes coletivos humanos. Por outra quadra, a
presente dissertação não se furtou a apontar que na dinâmica onde a cidade pode ter
passado de criação para mero produto, esse processo social, econômico e jurídico pode
fazer ruir o espírito onde se assentam os ideais citadinos, colapsando um edifício sócio
histórico de ideias que moldam a própria humanidade.
Como se referiu no Capítulo 2, a cidade, sem seu espírito, não produz cidadãos,
mas meramente consumidores e numa cidade de meros consumidores não haverá cola
social que una os citadinos em prol do melhor à pólis. Homens públicos – asseverou-se
– não sobrevivem sem uma cidade, e uma cidade não subsiste sem homens públicos. O
mercado como se expôs, pode e deve fazer parte da cidade, mas não pode ser a bússola
moral ou o único indicativo para se conduzir as coisas urbanas.
Palmilhando os mesmos meandros, no Capítulo 2, concluir-se, ainda, que é
impossível se salvaguardar o direito à cidade em uma cidade extremamente desigual. A
liberdade, igualdade e equidade são buscadas na cidade, mas para que a cidade atinja,
minimamente, tais objetivos e preceitos, o ambiente urbano precisa se pautar sob os
limites físicos, psíquicos e jurídicos da dimensão humana.
Por isso, o Capítulo 2 encerra com a avaliação de que o direito de propriedade
deve ser protegido na cidade, contanto é claro, que o exercício dele não viole outros
direitos, especialmente os que tutelam a coletividade.
O Capítulo 3 abordou a cidade contemporânea: a cidade da era pós-moderna ou
da modernidade tardia, como alguns pensadores preferem. Uma cidade claramente que
resvala na distopia, sem ideologias, onde quase ninguém faz a diferença e onde reinaria
a insignificância. A cidade em um mundo que passou do fordismo para o toyotismo e
deste para possivelmente o capital abstrato e virtual. A cidade que recebeu o homem
unidimensional e talvez o tenha tornado sem dimensão alguma.
No referido capítulo aborda-se a institucionalização do mercado, que de um dos
entes influenciadores da cidade, pode ter simplesmente se apoderado da própria cidade
para servi-lo. Observou-se, outrossim, que na cidade pós-moderna há imensa confiança
em sistemas operacionais abstratos e confia-se a adoção de diversas decisões a eles:
ocorre ainda a chamada abstração do território, sendo que a informação une as cidades,
ao invés da proximidade física.
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Surge a chamada cidade informacional, onde a localização ainda tem sua
importância, mas não é mais crucial, porque a informação agora – inclusive o capital viaja rápido demais. Constatou-se, também, que a cidade contemporânea é permeada
pela precarização nas relações sociais, sejam afetivas ou sejam as de trabalho, que estão
paulatinamente se liquidificando. Ainda sobre este tópico, cumpre-se apontar que as
redes sociais ostentam ingente peso na cidade atual, sendo que experienciar sem
compartilhar está se tornando um hábito obsoleto.
No referido capítulo apontou-se igualmente que a civilização caminha para a
adoção de cidades inteligentes, mas pergunta-se se estas cidades serão também
acolhedoras e se serão cidades na acepção clássica do vocábulo. É certo que as cidades
pós-modernas produzem bombardeios constantes de estímulos aos sentidos humanos,
mas isso não implica melhora da qualidade de vida e não afasta o risco de a ética ceder
lugar à estética.
Abordou-se, ainda, a questão atinente aos regionalismos e como eles poderão
sobreviver na cidade do futuro. Não se sabe ao certo, se a cidade do amanhã disporá de
um ambiente urbano mais homogêneo ou mais heterogêneo que o atual. Concluiu-se o
Capítulo 3 apontando-se ao surgimento das cidades em redes, redes, contudo, que não
logram integrar todos, excluindo alguns dos cidadãos, alijados do ambiente da cidade
para os guetos de lixo ou de luxo.
Mas, a cidade resiste e tem resistido há milhares de anos aos mais variados
golpes: a maior invenção humana criou quase tudo que se conhece ou foi nela que se
criou quase tudo, e se o potencial criativo da cidade é imenso, não é impossível se
almejar que seja criado um futuro menos segregacionista que o presente, mais sadio e
socialmente justo.
No Capítulo 4 perscrutou-se sobre os fatores e elementos que instituem uma
negação da cidade, do seu espírito e do que ela deveria ser e produzir. Travam-se novas
definições acerca da mixofilia, mixofobia e como ambas influem no ânimo dos
citadinos, fazendo-se edificar brilhantes cidades, pulsantes, ricas e diversas, como
podem fazer desmoronar a integração entre os cidadãos. Aponta-se aos problemas
decorrentes da favelização, adoção de guetos, da adoção de modelos de cidades
destinadas aos automóveis em detrimento dos pedestres, além de problemas ambientais
variados.
Ainda no apontado capítulo supracitado, evidencia-se como a segregação
espacial vai se tornando a regra tanto para os ricos como para os pobres, a ponto de nos
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casos mais graves, surgirem mundo afora as “cidades condomínios”: as máquinas de
viver. São genuínas cidades sem cidadãos, onde impera a hipercidadania e a alienação
do citadino da sua própria cidade. Demonstra-se, como quase sempre, a mola propulsora
deste fenômeno sócio urbanístico é a eclosão da sensação de insegurança, que via de
regra supera em muito a verdadeira insegurança do meio urbano, criando o desejo de se
alijar do restante da urbe a fim de se erigir um ambiente hermeticamente seguro: emerge
na presente dissertação mais uma vez o muro. O muro nasce da sensação de insegurança
que não corresponde à realidade da insegurança, surgindo como um possível remédio
para uma situação irreal, baseada em premissas sensoriais equivocadas. O muro,
portanto, eclode como resposta errada às perguntas igualmente erradas, sendo um
medicamento ineficaz para uma doença diagnosticada erroneamente. E aplicado nas
doses cavalares que tem sido ministrado, o muro que é vendido como remédio se torna
um legítimo veneno para um urbanismo sadio e à proteção do direito à cidade. Desta
sorte, para todos os males decorrentes da sensação de insegurança vendida como
insegurança real e efetiva, o mercado oferece como medicamento mais segregação
espacial. O quadro apresentado é de uma cidade adoecendo mais e mais e utilizando o
mesmo remédio ineficaz: o muro.
A repetição prolongada desta alienação e da adoção da solução mercantilista de
segregar cria a sociedade fraturada, uma sociedade composta de muitos acidadãos e
poucos hipercidadãos. Verificou-se que aos acidadãos falta a capacidade até de se fazer
representar perante o Poder Público, enquanto os hipercidadãos, seja por inoperância do
Estado, ou seja por não desejarem se sujeitar às regras aplicáveis à cidade, optam por
usar os meios que dispõem em abundância para se alijar e se autorregularem.
As consequências – como exibiu o capítulo 4 – da fratura da cidade são vastas e
variadas, a começar pela diminuição drástica de relações interpessoais entre vários
segmentos sociais, alienação alimentando mais alienação, esgarçamento do tecido social
e instituição do que a dissertação chama de feudos contemporâneos.
Instala-se a cultura do medo e se assomam as muralhas físicas e psíquicas que
vão povoando as cidades, causando enorme desvencilhamento social até a esperada
perda deste direito fundamental: o direito à cidade.
A única forma de combate à segregação é combater a alienação e para tal, é
inconcebível que os cidadãos não saibam do que é feito uma cidade: de cidadãos e
cidadãos desejam se integrar à pólis porque estão imbuídos de mixofilia.
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Recalibrar as doses, incrementando-se a mixofilia e reduzindo-se a mixofobia é
a chave para se resgatar o espírito cívico e com ele, salvaguardar os alicerces da cidade.
Difundir conhecimento, seja pela história de como a humanidade moldou as cidades e
como elas moldaram a humanidade, divulgar os problemas reais das cidades
contemporâneas e introduzir nas redes de ensino mais afeição à heurística de
probabilidades é fundamental.
Mesmo vivendo no apogeu da tecnologia, a sociedade humana ainda padece de
grande ignorância, especialmente no que tange a números, processos sociais e processos
biológicos de larga escala, temas especialmente caros aos problemas da cidade.
O combate à ignorância só pode ser feito com a informação e educação,
podendo-se aproveitar do que as cidades contemporâneas têm de melhor para
disseminar conhecimento, por exemplo, as redes, abordadas na presente dissertação.
Só assim, e somente assim, haverá esperança de salvaguardar o direito à cidade,
tendo em vista que é justamente nesta que geralmente se alcança o mínimo existencial,
o que pode ser pouco para alguns, mas o necessário para muitos.
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