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Cities	are	the	spaces	where	those	without	power	gets	to	make	a	history	and	a	culture,	thereby	making	
their	powerlessness	complex.		

Saskia	Sassen	

	
	
	
	
	
	
	
	
O	 espaço	 urbano,	 ,	 uma	 vez	 que	 espaço	 de	 representação	 das	 relações	 humanas	 e	 de	

confluência	 de	 pluralidades	 de	 culturas	 e	 modos	 de	 vida,	 que	 regem	 e	 participam	 dos	

acontecimentos	da	cidade	contemporânea	(seus	processos	de	transformação	e	espacialidades),	

resulta	de	inéditas	formas	de	enunciação,	de	formas	singulares	da	relação	entre	o	homem	e	seu	

espaço	 físico,	 entre	 o	 homem	 e	 seu	 tempo.	 Cidade	 essa	 de	 uma	 contemporaneidade	

conformada	 pela	 globalização	 econômica	 e	 a	 planetarização	 de	 processos	 que	 conformam	 a	

vida	 cotidiana,	 bem	 como	 de	 microgeografias	 de	 um	 cotidiano	 denso	 que	 operam	 em	 um	

contexto	 sociocultural	 diferenciado.	 A	 cidade	 coetânea,	 constituída	 por	 textualidades	 e	

morfologias	 inéditas,	 responde	 a	 parâmetros	 próprios	 de	 uma	 época	 de	 transição	 que	

viabilizam	 espacialidades	 que	 transcendem	 conteúdos	 de	 culturas	 “particulares”	 e	 suas	

especificidades	territoriais.	No	momento	presente,	de	'identidades	de	lugares	de	trânsito'	com	

conteúdos	e	formas	instáveis,	o	ambiente	urbano	constitui-se	por	meio	de	um	espaço	singular	

de	 relações	 sociais	 que	 se	 caracterizam	 por	 uma	 complexa	 rede	 composta	 de	 usos,	 pactos,	

imposições,	retificações	e	adequações	mútuas	(Duque,	2008).		

	

Ao	 interrogar	 pontos	 de	 inflexão	 em	 práticas	 e	 idéias	 que	 fundamentam	 a	 (re)produção	 da	

cidade	 coetânea,	 esta	 reflexão	 rediscute	 marcos	 de	 compreensão	 e	 de	 práticas	 do	 espaço	

público	contemporâneo,	por	meio	da	compreensão	crítica	desses	mesmos	marcos	e	práticas.	A	

frase	de	Sassen	expressa	uma	das	 realidades	dessa	cidade,	que,	em	uma	época	de	 transição,	

apresenta	 quase	 tantos	 descritores	 para	 sua	 denominação/qualificação1	como	 os	 que	 se	

buscam	 para	 descrever	 a	 época	 em	 que	 vivemos	 -	 sobremodernidade,	 postmodernidade,	

hipermodernidade,	 modernidade	 líquida,	 etc..	 José	 Luis	 Pardo 2 	aporta	 una	 reflexão	

interessante	sobre	essa	sucessão	de	termos:	

	

                                                        
1
	Da	cidade	a	metrópoles,	a	megalópoles	ou	a	postmetropolis	de	Cacciari,	para	quem	não	faz	muito	sentido	falar	

de	cidade	de	modo	geral,	uma	vez	que	em	função	das	distintas	formas	de	manifestação	observam-se	distintas	

formas	de	vida	urbana.	CACCIARI,	M.,	(2011:77).	
2
	PARDO,	J.L.	(2011:	354-355).	Tradução	do	autor.	
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“…a	 pluralidade	 desse	 tipo	 de	 fórmulas	 sucessivas	 e	 alternativas,	 rapidamente	
esgotadas	(como	os	`neo-´,	os	`post-´,	os	`micro-´,os	`ultra-´,	os	`intra-´,	os	`trans-´,	
os	 `tele-´,	 os	 `tardo-´,	 etc),	 sem	 dúvida	 pode	 ter	 relação	 com	 uma	 certa	
impossibilidade	 e	 uma	 certa	 impotencia	 dos	 tempos	 modernos	 de	 passar,	 dar	
passagem	a	outros	 tempos	que	não	 sejam	 já	modernos.	 Isto	é	o	que	 significaria	
este	 rápido	 desgaste,	 estas	 tentativas	 de	 passagem.…..	 não	 poderia	 ser	 que	
estamos	 transitando	 para	 um	 novo	 paradigma	 externo	 ao	 emblema	 genuino	 de	
uma	 das	 principais	 experiências	 da	 modernidade,	 a	 experiencia	 da	 transição,	 a	
experiência	 da	 transformação?	 Ainda	 que	 seja	 muito	 mais	 difícil	 pensar	 que	
estejamos	 	 transitando	 ou	 desde	 onde	 nos	 estamos	 transformando,	 inclusive	 ao	
ponto	 que	 perguntas	 como	 'em	 direção	 a	 que'?,	 'desde	 onde'?	 sejam	 perguntas	
supérfluas	porque,	de	alguma	maneira,	estamos	instalados	permanentemente	na	
transição?”	

	

A	busca	 incessante	de	nomear	de	modo	específico	 cada	variação	do	modelo	no	espaço	e	no	

tempo,	 segundo	o	próprio	Pardo,	 como	também	a	 incerteza	sobre	o	destino	para	o	qual	nos	

encaminhamos,	 são	 características	 inevitáveis	 da	 consciência	moderna	que	 tenta	 racionalizar	

seu	posicionamento	em	relação	ao	passado	como	meio	de	certificar	a	distancia	com	respeito	ao	

mesmo.	O	crescimento	 incessante	dessa	distancia	entre	passado	e	presente	produz	a	certeza	

de	nossa	modernidade,	e	a	experiencia	do	passado	como	algo	“que	já	não	podemos	resuscitar,	
posto	 que	 enquanto	 tais,	 quer	 dizer,	 enquanto	 perdidos,	 enquanto	 irrecuperáveis,	 	 estão	
preservados	en	sua	própia	perdição		e	em	sua	própria	irrecuperabilidade	e	permanecem	retendo	
a		nossa	experiência	do	tempo”3	.		
	

A	consciência	de	nossa	complexa	relação	com	o	passado,	inequivocamente	ligada	a	experiência	

moderna,	não	é	apenas	uma	questão	temporal,mas	sim	também	um	problema	espacial,	posto	

que	por	detrás	desse	estranhamento	que	descreve	Pardo,	se	entrincheram	as	diferenças	sociais	

e	 as	 diferenças	 locais	 na	 conformação	 do	 urbano.	 Nas	 últimas	 décadas	 nos	 deparamos	 com	

formulações	 teóricas	 de	 condições	 extremadas	 do	 urbano	 –	 tanto	 do	 ponto	 de	 vista	 social	

quanto	físico	e	material	–	e	com	formações	espaciais	que	se	associam	a	suas	distintas	lógicas	de	

(des)ordem	e	(des)regulação4.		

	

Observam-se	 nas	 dimensões	 socioespaciais	 das	 tessituras	 urbanas	 das	 práticas	 da	 vida	

cotidana,	 ao	 menos	 três	 modelos	 de	 estruturação	 do	 espaço	 urbano	 -	 contradição,	

fragmentação	 e	 cisão	 -,	 que	 não	 respondem	 ao	 paradigma	 da	 totalidade	 ou	 da	 unidade	

especial.	Para	Pardo	afirma	“[...]	o	que	está	sucedendo	é	que	o	paradigma	em	virtude	do	qual	se	
construiu	a	cidade	em	sua	configuração	anterior	já	é	um	paradigma	antiquado	e	inútil	para	que	
a	cidade	possa	fazer	 frente	a	seus	desafios	de	futuro	e,	sem	dúvida,	 todavia	não	terminou	de	
instalar-se	 o	 novo	 paradigma,	 esse	 que	 tornará	 a	 cidade	 finalmente	 apta	 para	 uma	
supervivência	ágil	e	eficaz	em	um	mundo	que	estará	completamente	transformado”	5.	
	

É	nesse	destempo,	no	abandono	do	que	já	não	e	todavia	não	é,	nesse	instante	aiónico	que	se	

experiência	no	urbano	(de	‘dones	condutores’),	na	sua	dinâmica	de	afeições	e	apreensões,	que	

novas	conformações	de	fenômenos	socioespaciais	promovem,	no	uso	e	apropriação	do	espaço	

                                                        
3
	Ibid,	p	362.	Tradução	do	autor.	

4
	ALVES,	M.	R.;	CRESTANI,	A.	(2016).	

5
	Ibid,	p.	357.	Tradução	do	autor.	
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urbano,	 espacialidades	 representativas	 de	 significações	 que	 procedem	 do	 imaginário	 social	

vigente.	Espacialidades	que	reproduzem-se	associadas	à	ausência	de	limites	e	ao	espalhamento	

de	 formações	 espaciais	 em	 que	 o	 espaço	 comum	 não	 é	 a	 regra,	 tampouco	 as	 interações	

pautadas	na	integração	ou	em	referências	comunais	coletivas.		

	

No	 enigma	 do	 contemporâneo,	 deslocamentos	 acelerados	 e	 posicionamentos	 econômicos,	

identitários,	 sócio-culturais	 e	 políticos,	 promovem	 a	 mercadoria	 sublimada	 em	 formas	

sedutoras	da	imagem	como	o	princípio	constitutivo	da	organização	e	das	relações	e	da	prática	

social	6.	Da	periferia	aos	centros	urbanos,	a	questão	da	cidade	passa	por	novas	configurações	

da	produção/reprodução	do	espaço	urbano	enquanto	produção/reprodução	da	vida	na	cidade	

em	suas	contradições.	Num	conjunto	de	práticas	que	transbordam	para	além	de	seus	campos	e	

limites	 combinando-se	em	novos	padrões	espaciais,	os	 territórios	das	 representações	 sociais,	

lugares	 urbanos,	 replicam-se	 como	 acidentais,	 contaminados,	 contingenciais,	 relativos,	

sincréticos.		

	

Nesse	 contexto,	 o	 processo	 contemporâneo	 de	 reprodução	 da	 cidade	 ilumina	 ainda	 mais	 a	

contradição	 entre	 a	 (re)produção	 socializada	 do	 espaço	 e	 sua	 apropriação	 coletiva	 e	 a	

(re)produção	privatizada	do	espaço	e	 sua	apropriação	privada,	o	que	aponta	 também	para	a	

necessidade	de	compreensão	dos	conflitos	e	resistências	que	daí	emergem.		

	

Na	 cidade	 do	 presente,	 textualidades	 e	morfologias	 inéditas	 operam	 em	um	 contexto	 sócio-

cultural	 diferenciado,	 as	 fronteiras	 são	 borradas,	 novas	 tangências	 ganham	 um	 novo	 lugar,	

conformando	 novas	 possibilidades	 de	 uso	 e	 apropriação.	 Nela	 (cidade),	 que	 responde	 a	

parâmetros	próprios	de	uma	época	de	transição,	a	relação	de	experiência	e/ou	pertencimento	

ao	espaço	urbano	persiste	(em	meio	a	um	conjunto	de	transformações	nas	dimensões	sociais,	

técnicas	e	tecnológicas),	observa-se	o	empobrecimento	dos	sistemas	simbólicos,	a	retração	das	

formas	 de	 vida	 coletiva,	 a	 instrumentalização	 dos	 espaços	 de	 ação	 e	 a	 redução	 do	 valor	 do	

público.	

	

Nesse	cenário,	que	compreende	o	questionamento	das	dimensões	de	(re)produção	do	espaço	

urbano,	nota-se	a	dissolução	de	experiências	coletivas	–	cada	vez	mais	superficiais	e	instáveis	–	

evidenciadas	 por	 uma	 urbanização	 submetida	 aos	 imperativos	 de	 ideologias	 urbanísticas	

particulares.	 Num	 contexto	 de	 globalização	 da	 economia	 e	 da	 informatização	 da	 sociedade,	

observam-se	 estratégias	 hegemônicas	 de	 um	 urbanismo	 mundializado	 orientadas	 à	

reorganização	 espaço	 urbano	 e	 a	 produção	 de	 uma	 composição	 social	 artificialmente	

enobrecida.	As	dimensões	da	vida	-	em	suas	expressões	objetivas	e	disposições	subjetivas	-	são	

fortemente	 reduzidas,	 encapsuladas	 pela	 produção	 de	 espaços	 tematizados	 da	 vida	 pública	

e/ou	que	ocorrem	segundo	regras	pré-determinadas	de	processos	dominantes	de	constituição	

da	cidade7.		

	

Nesse	mundo	de	processos	globalizados	aliados	ao	capitalismo	avançado,	onde	os	aspectos	de	

empresariamento	da	cidade	emergem	com	especial	ressonância,	importa	(re)aprender	a	captar	

as	formas	(e	contra	formas)	sociais	de	adaptação	da	cidade.	Friedmann	chama	a	atenção	para	a	

importância	de	se	compreender,	em	relação	ao	espaço	urbano,	que	“...	 the	city	 is	humanity’s	
ultimate	 habitat”.	 Para	 Friedmann,	 importa	 entender	 que	 o	 “place	 refers	 to	 socio-spatial	
                                                        
6
	ALVES,	M.	R.;	CRESTANI,	A.	(2016).	

7
	Ibid.	
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patterns	 of	 affectively	 valued	 relations	 that	 are	 embedded	 in	 a	 physical	 environment”,	
enquanto	o	“place-making	is	thus	a	way	of	creating	and	strengthening	place-bound	relations”.8	
	

	
Figura	1:	 Colonizar	Telefonica.	Exposição	CAAC,	Sevilha.

9
	

	

A	 prática	 de	 novas	 urbanidades	 requalifica	 o	 espaço	 público,	 o	 espaço	 urbano	 e,	

potencialmente,	reestabelece	sua	condição	de	centro	de	disputas,	tanto	para	a	consolidação	de	

novas	 identidades	 quanto	 para	 a	 reivindicação	 da	 visibilidade	 pública	 das	 diferenças,	 do	

reconhecimento	 político	 do	 diferente.	 O	 que	 se	 coloca	 então	 é	 em	 que	 medida	 'novas’	

espacialidades	urbanas	(do	place	making),	vendidas	como	uma	tendência	global	de	melhoria	do	

espaço	urbano,	do	espaço	público	não	se	constituem,	em	verdade,	enquanto	simulacros?		

	

Simulacros	 da	 vida	 urbana	 que	 submetem	 o	 capital	 social	 a	 lógicas	 privadas	 vinculadas,	

predominantemente,	 ao	 consumo	 múltiplo	 da	 sociedade	 contemporânea,	 na	 qual	 as	

percepções	e	opiniões	passam	a	ser	produto	da	informação,	não	da	discussão;	(simulacros)	em	

que	a	cidade,	do	espaço	público	e	do	lugar	da	esfera	pública	–	topos	da	política	enraizada	nas	

formas	 de	 apropriação	 de	 espaços	 e	 tempos,	 de	 processos	 cotidianos,	 de	 lutas	 e	 conflitos	 –	

comparece,	para	o	 tema	da	cidadania,	 incompleta,	 truncada,	dilacerada	e	busca	se	recompor	

pela	e	na	luta	pela	redemocratização	de	forma	bastante	livre	como		o	direito	à	cidade.		
	

As	novas	problemáticas	urbanas	requerem	proposições	e	formas	distintas	na	reflexão	quanto	a	

nexos	e	elementos	da	conformação	urbana,	de	aspectos	de	transformação	do	meio	ambiente	

urbano,	de	sua	paisagem	e	de	processos	relativos	ao	contexto	de	apropriação	e	(re)produção	

de	seus	espaços	públicos	-	proposições	que	interrogam	que	papel	os	espaços	públicos	urbanos	

desempenham	no	reconhecimento	e	configuração	da	cidade?	Submetidos	ou	condicionados	a	

que	 processos?10	De	 fato,	 as	 condições	 colocadas	 pelo	 capitalismo	 avançado	 de	 um	 sistema	

                                                        
8
	(Friedmann,	2007,	p.02).	Garret,	ao	problematizar	os	desdobramentos	do	place-making	em	análise	da	crescente	

privatização	do	espaço	urbano	escreve	“[...]	Richard	Sennett	suggests	that	private	public	spaces	are	“dead	public	
spaces”	because	de	essence	of	conviviality,	spontaneity,	encounter	and	yes,	that	little	sprinkle	of	chaos,	have	been	
stripped	out.	The	spaces	are	not	rendered	dead	because	they	aren’t	enjoyable	–	I	myself	enjoy	lounging	on	the	
steps	near	the	canal	at	Granary	Square	–	but	dead	because	the	potential	range	of	spatial	engagement	here	can	fit	
in	a	coffee	cup.”	(Garret,	2015).	
9
	Todas	as	imagens	que	ilustram	este	texto	são	de	autoria	do	próprio	autor	

10
	Interpretações	e	abordagens	distintas	são	necessárias	para	abarcar	o	entendimento	de	novas	configurações	e	

paisagens	do	espaço	urbano	que,	enquanto	desdobramentos	de	lógicas	e	dinâmicas	de	conformação	da	cidade,	

constituem-se	com	base	em	elementos	representativos	de	uma	dinâmica	de	(re)produção	do	espaço	pautada	na	
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formado	 por	 diferentes	 relações	 coletivas	 intermediadas	 por	 interesses	 privados,	 da	

exacerbação	 de	 lógicas	 regidas	 pelo	 consumo,	 ato	 intensificador	 da	 esfera	 individual,	

condicionam	a	redução	e	privatização	da	esfera	pública11.		

	

Neste	 cenário,	 em	 que	 a	 cidade	 comparece	 como	 elemento	 estratégico	 de	 reprodução	 do	

capital	 (não	 apenas	 financeiro),	 processos	 hegemônicos	 e	 o	 empresariamento	 da	 sua	

(re)produção	 condicionam	a	domesticação	de	paisagens	 reconfigurando	 formas	de	 consumo.	

Para	Orellana,	“Estamos	em	um	outro	lugar	que	condensa	a	cidade	contemporânea,	quer	dizer,	
que	evidencia	a	racionalidade	última	do	espaço	urbano	biopolítico	[....]	o	capitalismo	neoliberal,	
então,	arrasa	as	cidades	contemporâneas	produzindo	efeitos	de	desterritorialização”12.		
	

Vivemos	 um	 momento	 de	 (re)significação	 da	 relação	 entre	 o	 público	 e	 privado,	 em	 que	 a	

incerteza	sobre	o	resultado	da	(re)significação	da	noção	de	espaço	público	muito	se	relaciona	

também	com	o	processo	de	empresariamento	da	 cidade	onde	o	 consumo	 torna-se	 categoria	

privilegiada	de	significação,	em	detrimento	das	relações	de	sociabilidade.	A	partir	do	momento	

em	 que	 a	 (re)produção	 e	 a	 conformação	 do	 espaço	 urbano	 é	 submetida	 à	 lógica	 do	

empresariamento	e	a	processos	de	privatização	e	espetacularização,	 constatam-se	alterações	

na	 constituição	 do	 espaço	 público	 contemporâneo.	 Num	 cenário	 em	 que	 a	 mercadoria	

sublimada,	sublimada	ou	não,	torna-se	cada	vez	mais	o	princípio	constitutivo	das	relações	e	da	

prática	social,	as	dimensões	da	vida	pública	são	alteradas	por	meio	de	processos	de	produção	

da	 cidade	 submetidos	 a	 lógicas	 privadas,	 em	 uma	 conformação	 atrelada	 à	 exacerbação	 do	

consumo	em	todas	as	suas	instâncias.			

	

Essas	 transformações	 enfraquecem	 a	 identidade	 urbana	 e	 secundarizam	 a	 dialética	 tecido	

urbano	 /	 tecido	 social.	 Com	 seus	 próprios	 códigos	 de	 ética	 e	 comportamento	 funcional,	

condicionam	 uma	 ampla	 série	 de	 atividades	 que	 integram	 o	 tecido	 urbano	 da	 vida	 coletiva	

contemporânea	 no	 desenho	de	 uma	 cidade	de	 fragmentos	 urbanos	 dissociados:	 ‘espaços	 do	

consumo’	resultantes	de	processos	de	urbanização	determinados	pela	lógica	do	terciário,	ditos	

de	renovação	urbana.	Numa	cidade	que	responde	a	parâmetros	que	assinalam	características	

próprias	 de	 uma	 época	 de	 transição	 em	 que,	 embora	 a	 relação	 de	 experiência	 e/ou	

pertencimento	 ao	 espaço	 urbano	possa	 persistir	 em	meio	 a	 um	 conjunto	 de	 transformações	

nas	 dimensões	 tecnológicas,	 sociais	 e	 ambientais	 de	 produção	 do	 espaço,	 observa-se	 o	

empobrecimento	 dos	 sistemas	 simbólicos,	 a	 retração	 das	 formas	 de	 vida	 coletiva,	 a	

instrumentalização	dos	espaços	de	ação	e	a	redução	do	valor	do	público.		

                                                                                                                                                                                   
implementação	de	processos	de	tematização	do	espaço,	de	distintos	graus	de	controle	e	vigilância	e	na	

internalização	da	vida	coletiva	do	espaço	público.	
11
	Transformações	do	território	urbano	determinadas	por	um	sistema	capitalista	tardio	de	acumulação	flexível,	

estruturam,	de	forma		associada	cultura,	economia	e	sociedade,	fazendo	com	que	os	diversos	âmbitos	da	vida	e	da	

experiência	em	sociedade	sejam	intermediados	por	lógicas	atreladas	ao	consumo.Para	Delgado	(Delgado,	2011),	o	

capitalismo	encontrou	no	urbanismo	uma	nova	forma	de	reprodução	do	capital,	em	particular	por	meio	da	

ideologização,	privatização	e	tematização	do	espaço	público.	Em	outro	trabalho,	ao	analisar	as	transformações	

urbanas	em	Barcelona	Delgado	posiciona-se	criticamente	diante	de	processos	que	descaracterizam	os	lugares	

urbanos	em	prol	de	uma	cidade	midiatizada,	planejada	sob	um	ideal	de	consumo,	tanto	da	imagem	da	cidade	

como	de	espaço	urbano:	“No	se	trata	de	denunciar	como	perversa	toda	transformación	urbana,	sino	de	señalar	a	
quienes	favorecen	tales	transformaciones,	que	no	suele	ser	a	la	mayoría	social”	(Delgado,	2001,	p.	117).	No	mesmo	

trabalho	alerta	que	a	resignificação	do	espaço	público	não	ocorre	apenas	quando	espaços	privados	tentam	cooptar	

o	seu	significado	na	tentativa	de	simular	um	“lugar”	coletivamente	apropriado,	mas	também	que	iniciativas	

públicas	contribuem	para	a	funcionalização	comercial	do	espaço	público.	
12
	ORELLANA,R.	C.	(2011,	p.	51).	Tradução	do	autor.	
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Figura	2:	Manifestação	da	Anunciação,	Vale	Sagrado,	Pisac.	

	

No	contexto	da	vida	urbana	contemporânea	a	experiência	simultânea	de	urbanidades	distintas	

constituem	a	realidade	de	nossos	espaços	coletivos	que,	potencialmente	requalificam	o	espaço	

e	a	paisagem	urbana.	Contudo,	estas	novas	formas	de	relações	sociais	parecem	dar	preferência	

a	 âmbitos	 privados	 e	 mediações	 tecnológicas,	 ao	 excesso	 de	 informações	 que	 dissociam	 o	

indivíduo	do	espaço	como	uma	experiência	real,	ao	aumento	da	mobilidade	física,	econômica	e	

informacional	que	valoriza	mais	o	 fluxo	do	que	a	permanência.	Muñoz	 (2008),	 ao	 conceituar	

urBANALização,	 	 aponta	 que	 na	 espacialidade	 urbana	 contemporânea	 espaços	 tipológicos	

tradicionais,	como	ruas	e	praças,	são	objetualizados	e	tematicamente	reduzidos	a	um	conjunto	

de	 funções	 urbanas	 de	 um	 espaço	 controlado	 -	 pseudo	 espaços	 públicos	 repletos	 de	 sinais	

visíveis	e	invisíveis	de	privatização	que,	simulacros	da	cidade	criam	uma	cidade	privada	dentro	

da	 cidade	 pública:	 a	 contraface	 do	 esvaziamento	 da	 vida	 pública.	 Essa	 cidade	 encontra	 nos	

fenômenos	 de	 tematização,	 estetização	 e	 espetacularização	 mecanismos	 poderosos	 de	

controle	da	produção	e	ocupação	de	sua	paisagem	socioespacial.	
	

	

	

	 	
Figura	3:	Sardana	na	Plaza	de	la	Catedral,	Barcelona.	Maddinat	Jumeirah,	Dubai.	
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Para	Orellana,	a	cidade	vem	sendo	despovoada	de	habitantes	e	de	 lugares	para	o	encontro	não	

condicionado,	 pois	 os	 simulacros	 não	 oferecem	 as	 sensações	 e	 as	 possibilidades	 dos	 ‘espaços	

reais’.	Para	ele	“[...]	como	se	progressivamente	se	transformasse	em	um	imenso	parque	temático	
que	 se	 cultiva	 unicamente	 com	 o	 olhar”13.	 Essa	 característica	 resort	 da	 cidade	 globalizada	
permitiria	constatar	um	princípio	elementar	do	espaço	urbano:	a	segregação”14.	Orellana	coloca	
que	 uma	 nova	 lógica	 do	 poder	 demanda	 a	 desterritorialização	 e	 destruição	 do	 local.	 Para	 ele,	

estamos	ante	um	‘outro-lugar’	que	condensa	a	cidade	contemporânea	e	evidencia	a	racionalidade	

última	 do	 espaço	 urbano	 biopolítico,	 cujas	 características	 permitem	 constatar	 um	 princípio	 de	

segregação.		
	

A	cidade	do	espetáculo	é	a	cidade	 transformada,	no	extremo,	em	mercadoria	que	 transforma	a	

relação	público	/	privado	na	produção	de	pseudo	espaços	públicos	representativos	de	nossa	época	

onde	 os	 indivíduos	 se	 instalam	 temporalmente,	 espaços	 de	 ocupação	 provisória	 e	 confluência	

anônima,	contextos	espaço-temporais	flexíveis	sem	identidade,	destinados	que	são	ao	cliente,	não	

ao	cidadão	-	potencialmente	não-lugares15	atópicos	da	alienação	humana	de	uma	época	em	que	a	

experiência	 individual	 é	 construída	 com	 base	 no	 deslocamento	 e	 no	 descolamento	 de	 uma	

sociedade	cada	vez	mais	midiática.	Não-lugares	que	tentam	estabelecer	para	a	cidade	uma	nova	

relação	 com	 o	 espaço	 e	 o	 tempo,	 na	 qual	 é	 celebrada	 a	 vitória	 do	 consumismo	 e	 da	

desterritorialização	 de	 novas	 condições	 de	 exposição	 e	 visibilidade;	 estruturas	 de	 produção	 do	

espaço	 urbano	 promovem	 a	 dissolução	 do	 urbano	 (enquanto	 ambiente	 de	 complexas	 relações	

socioespaciais)	 e	 a	 produção	 de	 pseudo-espaços	 públicos	 que,	 a	 priori,	 representariam	 o	 lugar	

primordial	à(da)	existência,	de	um	campo	de	indeterminação	onde	os	grupos	sociais	estariam	em	

constante	 processo	 de	 definição	 e	 de	 interação,	 em	 constante	 processo	 de	 conflito	 para	 a	

consagração	do	espaço	comum16.		

	

                                                        
13
	ORELLANA,	.R.	C.	(2011:	66).	Tradução	do	autor.	

14
	Ibid,		p.	54-56)		

15
	Segundo	Augé,“se	um	lugar	pode	se	definir	como	identitário,	relacional	e	histórico,	um	espaço	que	não	pode	se	

definir	nem	como	identitário,	nem	como	relacional,	nem	como	histórico	definirá	um	não-lugar	(Augè,	1994,	p.	72).	
Para	Augè,	o	lugar	é	necessariamente	histórico,	combinando	identidade	e	relações,	relacionado	à	experiência	e	a	

memória	humana;	enquanto	que	o	não-lugar,	uma	vez	que,	via	de	regra,	projetados	para	a	circulação	e/ou	transporte	

rápido,	não	se	parece	ao	espaço	público	associativo,	ao	lugar	da	identidade	e	das	relações	em	que	se	acumula	a	

memória.	Embora	seja	possível	a	ocorrência	de	um	não-lugar	em	um	lugar,	a	objetividade	extremada	dos	não-lugares	

influencia	na	caracterização	desses	espaços	reduzindo	ao	limite	as	relações	simbólicas	entre	as	pessoas,	descolando-

as	da	especificidade	do	local,	do	sítio	e	promovendo	uma	alteração	da	fronteira	entre	o	público	e	o	privado	(Augè,	

1994).	
16
	ALVES,	M.	R.;	CRESTANI,	A.	(2016)	



{ SHAPE  \* MERGEFORMAT } 
Public	Space:	contradictions	of	a	contemporary	simulacrum	-	manoel	rodrigues	alves 

 

p
á
g
in
a
{	P

A
G
E
			
	\
*
	

M
E
R
G
E
FO

R
M
A
T
	}	

	
Figura	4:	Shopping	Market	Place	e	Parque	do	Ibrirapuera,	São	Paulo.	

Espaços	dissociativos	de	agregação	funcional	ou	espaços	associativos	de	sociabilzação?	

	

O	 espaço	 público,	 lugar	 das	 realizações	 humanas,	 da	 heterogeneidade	 social,	 do	 primado	 das	

experiências	 socioculturais,	 das	 trocas	 subjetivas	 e	 da	 livre	 manifestação	 vem	 sendo	

gradativamente	 substituído	por	espaços	 vazios	de	 identidade.	 Espaços	esses	que,	 simulacros	de	

lugares,	reproduzem	uma	realidade	vazia	de	sentido	e	que	nem	mesmo	se	aproxima	da	realidade	

à	qual	simula.	Espaços	de	práticas	previstas,	ações	subordinadas	à	códigos	de	conduta,	vigilância	e	

artificialidade;	espaços	da	simulação	dos	lugares	da	vida	urbana	em	diversas	escalas	modificando	a	

relação	 dos/com	habitantes,	 uma	 vez	 que	meros	 usuários,	meros	 receptadores	 dos	 espaços	 da	

cidade,	eliminando	lentamente	o	sentido	da	cidade	como	obra	e	como	espaço	de	criação17.		

	

                                                        
17
	Para	Arroyo,	a	noção	de	espaço	público	apresenta	uma	queda	de	seu	valor	simbólico,	não	mais	se	constituindo	

como	a	contraparte	física	substantiva	de	uma	sociedade	civil	entendida	como	sujeito	da	cidade.	A	cotidianidade	é	que	

determina	a	dinâmica	do	Espaço	Público.	Atualmente,	a	separação	dos	lugares	da	vida	em	espaços	funcionalizados	

resultou	em	uma	fragmentação	da	vida	cotidiana	separando-a	em	espaços-tempos	definidos	e	recortados	(Arroyo,	

2011).	
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Figura	5:	Shopping	Dom	Pedro,	Campinas.	

	

Numa	sociedade	em	que	o	tempo	pode	ser	avaliado	como	a	distância	que	separa	o	indivíduo	de	

seu	objetivo,	o	consumo,	a	realidade	do	espaço	vivido	e	construído	socialmente,	o	significado	de	

espaço	 público	 como	mediador	 do	 encontro	 e	 também	 do	 conflito,	 em	 suas	 práticas	 de	 novas	

maneiras	de	sociabilidade	(eventualmente	de	mudanças	estruturais	nas	dimensões	do	individuo	e	

da	noção	de	cidade),	se	reduz	a	novas	espacialidades,	nem	exatamente	públicas	ou	privadas,	mas	

de	domínio	público	em	grau	elevado18	-	mas	que	não	motivam	locus	de	‘pretensas’	disputas	tanto	
de	consolidação	de	 identidades	múltiplas	quanto	para	a	reivindicação	da	visibilidade	pública	das	

diferenças.	 Observa-se	 uma	 cultura	 de	 distintos	 tipos	 de	 consumo,	 da	 simultaneidade	 e	 do	

consumo	rápido	que	se	concretiza	como	espaços	públicos	do	ócio	–	espaços	que	dão	forma	a	uma	

cartografia	 feita	 de	 lugares	 e	 momentos	 caracterizados	 pela	 multiplicidade	 de	 uma	 pretensa	

flexibilidade	que	possui	suas	próprias	lógicas	e	intencionalidades19.	
	

De	fato,	a	generalização	de	formas	de	consumo	programado,	o	declínio	dos	papéis	tradicionais	do	

Estado,	a	debilidade	dos	 sistemas	de	 representação	política	e,	em	geral,	 a	ação	convergente	de	

dispositivos	de	disciplinarização	e	controle	social	provocam	um	declínio	significativo	do	sentido	de	

primazia	do	espaço	público	como	cenário	privilegiado	do	encontro,	 interação	das	diferenças,	da	

possibilidade	da	experiência	e	co-presença,	dispersão	e	diversidade,	de	socialibilidades	(no	plural)	

(Delgado,	 2001),	 podendo	 desmontar	 em	 seu	 conjunto	 as	 bases	 do	 que	 um	 dia	 se	 entendeu,	

historicamente,	como	cidade	e	democracia20.	É	nesse	contexto	que	se	observa	o	esvaziamento	da	

esfera	 pública	 urbana,	 que	 responde	 mais	 a	 setores	 do	 mercado	 e	 códigos	 da	 mídia	 que	 à	

complexa	articulação	dos	usos	cotidianos	da	vida	urbana.	

	

Este	 processo	 de	 conversão	 do	 espaço	 público	 em	 estereótipos	 do	 consumo,	 de	 sua	

refuncionalização	 segundo	 critérios	 de	 mercado,	 não	 apenas	 se	 apresenta	 como	 efeito,	 mas	
                                                        
18
	Por	exemplo,	no	caso	dos	‘pops’	(privately	owned	public	spaces),	padrão	espacial	que	se	faz	cada	vez	mais	presente	

em	cidades	europeias	como	Londres.	
19
	Para	Muñoz	(2008),	espaços	multiplex.	Para	Han,	espaços	que	se	caracterizam	como	produto	não	de	uma	sociedade	

disciplinaria	(Foucault),	mas	sim	de	uma	‘sociedade	do	rendimento’	(HAN,	2012).	
20
	ALVES,	M.	R.;	CRESTANI,	A.	(2016)	
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também	 como	 um	 modo	 de	 produzir	 novas	 espacialidades	 urbanas	 de	 aparências	 desejáveis	

alinhadas	 a	 expectativas	 de	 firmarem-se	 como	 tendência	 global	 de	 melhoria	 da	 cidade.	 Tais	

simulacros	 da	 vida	 urbana,	 que	 submetem	 o	 capital	 social	 a	 lógicas	 privadas	 da	 sociedade	

contemporânea	 (vinculadas	 ao	 consumo),	 vem	 (re)significando	 o	 ideal	 de	 espaço	 público	 e	

promovendo	 uma	 alteração	 das	 qualidades	 distintivas	 entre	 o	 público	 e	 o	 privado	 em	 que	

percepções	 e	 opiniões	 coletivas	 (Delgado,	 2011;	 Auge,	 2010)	 passam	 a	 ser	 produto	 da	 mera	

informação	assimilada,	representativas	da	containerização	do	espaço	urbano	(Muñoz,	2008).		

	

Novas	possibilidades	de	 interação	com	o	espaço	na	cidade	contemporânea	dominadas	por	essas	

lógicas	 implicam	 em	 novas	 relações	 entre	 público	 e	 privado,	 novas	 condições	 de	 exposição	 e	

visibilidade	e	a	 reestruturação	do	domínio	público	em	um	espaço	público	equivalente	a	 relação	

com	o	outro,	com	o	homem;	ou	uma	relação	com	o	outro,	com	o	objeto?	Mas	em	que	termos?21	

Espaço	público	enquanto	conceito	que,	se	por	um	lado,	demanda	a	(re)significação	de	sua	noção,	

percepção,	 imagem	e	valoração,	por	outro,	deve	ser	entendido	como	um	contexto	de	mediação	

através	do	qual	as	 identidades	sociais,	práticas	e	as	 imagens	socioespaciais	podem	ser	criadas	e	

contestadas.		

	

Espaço	público	enquanto	espaço	simbólico	que	requer	um	tempo	para	se	formar	enquanto	lugar	

no	 reconhecimento	 mútuo	 de	 suas	 legitimidades;	 espaço	 heterotópico,	 como	 o	 espaço	 do	

estranhamento,	o	outro	espaço	que,	justaposto	ao	espaço	instituído,	contém	o	caráter	do	conflito,	

da	ação,	da	contestação.	Para	Canclini,	espaços	públicos	e	privados	não	se	constituem	apenas	em	

categorias	 isoladas.	Como	espacialidades	 se	definem,	 também,	por	 conexões:	“[....]	não	convém	
reificar	 o	 público	 nem	 o	 privado	 como	 esferas	 ou	 espaços	 discretos,	mas	 sim	 concebê-los	 como	
sistemas	modulares	de	redes	que	se	superpõem.”22.	
	

O	 espaço	 público	 constitui-se	 potencialmente	 enquanto	 lugar	 de	 formação	 política	 e	

reconhecimento	humano,	pressupondo	dinâmicas	de	 inclusão	que	possibilitem	a	participação	na	

vida	 urbana	de	 sujeitos	 sociais	 capazes,	 afrontando,	mesmo	numa	época	 em	que	 as	 cidades	 se	

tornam	 ecologias	 de	 excedentes,	 um	 espaço	 público	 reduzido	 a	 jogos	 de	 apropriação	 do	 bem	

comum.	Nesse	contexto,	o	espaço	público	se	torna	sinônimo	de	privatismo	coletivo	e	antagonismo	

social,	mais	do	que	agonismo	social	e	formação	cívica,	que	se	desencadeiam	a	partir	de	vestígios	

materiais	como	consequência	do	despojamento	ou	abandono	do	desejo	de	modernidade.		

	

Conforme	mencionado	em	trabalho	anterior23,	abordagens	distintas	são	necessárias	para	abarcar	

o	 entendimento	 de	 configurações	 do	 espaço	 público	 contemporâneo	 que,	 enquanto	

                                                        
21
	Nesta	realidade,	o	espaço	público	está	submetido	a	uma	lógica	de	espaços	alienantes	que	inviabilizam	a	construção	

de	um	tecido	social	constituído	pela	experiência	do	e	com	o	outro	,	aspecto	este	que	remonta	a	indícios	da	crise	

visualizada	por	Heidegger.A	crise	do	‘habitar’	anunciada	por	Heidegger	se	faz	ainda	hoje	presente,	independente	da	

proliferação	de	não-lugares,	ou	de	espaços	de	fluxos	ou	que	o	desenraizamento	se	constitua	como	um	dos	únicos	

apelos	que	convoca	os	mortais	a	habitar.	Para	Sloterdijk,	o	ser	no	mundo	se	desdobra	em	sobreposições	de	sistemas	

simbólicos	(Esferas),	nas	quais	o	homem	constrói	sistemas	culturais	imunológicos	como	antídoto,	prevenindo-o	dos	

impactos	da	realidade.	Para	ele,	a	reflexão	sobre	o	espaço	nos	leva	ao	entendimento	sobre	a	diversidade	dos	mundos	

que	compõem	a	realidade	partindo	da	definição	de	mundo	heideggeriana.	(SLOTERDIJK,	P.,	2003).	
22
(Canclini,	1999:	09).	Tradução	do	autor.	Esse	contexto	da	noção	de	espaço	público	compreende	a	noção	de	

hibridação,	de	mescla	entre	elementos	e	dimensões	diversas	que	redefinem	os	termos	das	relações	concebidas	de	

forma	unívoca.	Pode-se	imaginar	processos	descritos	através	de	categorias	que	misturam	o	que	aparecia	separado,	

distinto	ou	meramente	contraposto.	Desse	ponto	de	vista,	as	contribuições,	por	exemplo,	de	Latour	(2005)	sobre	

simbioses	entre	objetos	e	significações	ou	entre	natureza	e	cultura	constituem-se	em	possíveis	pontos	de	reflexão.	
23
	ALVES,	M.	R.;	CRESTANI,	A.	(2016)	
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representativas	 do	 ser-no-mundo	 de	 novas	 lógicas	 e	 dinâmicas	 de	 conformação	 da	 cidade,	

constituem-se	 com	 base	 em	 elementos	 representativos	 de	 uma	 dinâmica	 de	 (re)produção	 do	

espaço	urbano	de	um	momento	de	‘crise’			–	conjunturas	que	nos	servirão	para	colocar	à	prova	a	

relação	da	sociedade	e	da	cultura	com	esse	mesmo	espaço	urbano.	Em	uma	cidade	que	demanda	

novos	 caminhos,	 se	 trata	 de	 recuperar	 para	 o	 pensamento	 os	 territórios	 do	 indeterminado,	 da	

suspensão,	da	dúvida,	das	 linhas	de	fuga,	como	tentativas	que	se	contraponham	a	classificações	

apressadas	ou	a	dualidades	obsoletas.		

	

É	necessário	investigar	as	dimensões	da	produção	e	reprodução	da	cidade	contemporânea	a	partir	

de	 relações	 e	 tangências	 que	 possam	 caracterizar	 espacialidades	 e	 fenômenos	 urbanos	

redefinidos,	 em	 seus	 contextos	 e	 relações.	 Uma	 possibilidade	 que	 se	 coloca	 é	 compreender	 o	

espaço	 público	 da	 cidade	 coetânea	 como	 espaço	 do	 ‘entre	 lugares’,	 espaço	 em	 que	 a	 questão	

talvez	 seja	 de	 gradação	 de	 intensidades	 e	 densidades	 em	espaços	 socialmente	 indeterminados,	

espaços	 sociais	 de	 contestação	 em	 contraposição	 a	 territórios	 politicamente,	 ou	 até	 mesmo	

socialmente,	determinados,	muitas	vezes	espaços	públicos	 icônicos	 tematizados	e	controlados	–	

simulacros	de	espaços	públicos,	embora	icônicos.	

	

Se	 trata	de	 investigar	 espaços	públicos	 do	 ‘entre	 lugares’	 de	praticantes	do	espaço	urbano	que	

contestem	 a	 pragmática	 e	 obsoleta	 divisão	 de	 domínios	 público	 e	 privado.	 ‘Entre	 lugares’	 de	

domínio	 público	 da	 sobreposição,	 muitas	 vezes	 social	 e	 espacialmente	 indeterminados,	 que	

possibilitam	 a	 (re)ocorrência	 de	 narrativas,	 individuais	 ou	 coletivas,	 sobre	 espaços,	 tempos	 e	

eventos,	como	vetores	de	experiências	não	previstas	que	contestam	o	espaço	proposto,	planejado	

e/ou	 programado.	 Uma	 vez	 que	 a	 espacialidade	 do	 espaço	 público	 não	 é	 necessariamente	

coincidente	com	as	manifestações	e	apropriações	do	público,	espaços	públicos	do	‘entre	lugares’	

que	 não	 necessariamente	 respondem	 aos	 limites	 tradicionais	 –	 sejam	 eles	 físicos,	 legais	 ou	 de	

domínio,	 relativos	 ao	 território,	 atuação	 e	 apropriação	 .	 Espaços	 do	 'entre	 lugares'	 de	 domínio	

público	 tanto	 da	 densidade	 de	 uma	 comunidade	 estruturada,	 do	 registro,	 memorabilidade,	

estruturação	 e	 permanência;	 quanto	 da	 intensidade	 de	 uma	 sociedade	 em	 estruturação,	 da	

captação,	da	eventualidade,	da	acumulação	e	do	momento.	

	

A	hipótese	da	 reflexão	em	desenvolvimento	se	apoia	no	argumento	de	que	para	afrontar	 (fazer	

frente)	 a	 tendência	 de	 produção	 da	 cidade	 contemporânea	 em	 que	 o	 consumo	 articula	 a	

(re)significação	 da	 relação	 entre	 o	 público	 e	 o	 privado,	 uma	 vez	 que	 categoria	 privilegiada	 de	

significação	 (em	 detrimento	 de	 relações	 de	 sociabilidade)	 e	 estruturante	 das	 relações	

socioespaciais,	se	faz	necessário	pensar	lentamente	pela	prática	do	desvio	a	noção	de	público	e	de	

domínio	público	(como	a	linguagem	benjaminiana,	aproximar	o	pensamento	a	um	desvio),	sem	os	

resultados	da	linha	reta,	do	dado	objetivo,	das	categorias	e	taxonomias	-	do	domínio	público	onde	

coexistem	 o	 comunitário	 e	 o	 coletivo,	 temporalidades	 e	 processos	 socioespacias	 distintos,	

sociabilidades	 e	 apropriações	 diversas.	 Para	 tal,	 entender	 que	 a	 cidade	 atual,	 antes	 que	 uma	

estrutura	 unitária	 e	 total,	 se	 constitui	 enquanto	 um	 plexo	 de	 processos	materiais	 e	 simbólicos,	

tangíveis	e	intangíveis,	que	se	concretizam	em	espaços,	não	de	categorias	isoladas,	mas	públicos	e	

de	preponderância	do	'público',	do	pertencimento	do	‘entre	lugares’.	

	

A	aposta	é	na	pertinência	e	necessidade	imperativa	de	se	afirmar	o	espaço	público	como	o	lugar	

urbano	 potencial,	 o	 ‘entre	 lugar’	 da	 realização	 concreta	 da	 história	 individual	 como	 história	

coletiva,	 tendo	 por	mediação	 a	 apropriação	 dos	 espaços	 de	 realização	 da	 vida-	 sobre	 os	 quais	

operam	 dimensões	 heurísticas,	 fenomênicas,	 epistêmicas	 e	 hermenêuticas,	 materiais	 ou	
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imateriais,	 onde	 a	 eventual	 imaterialidade	 destas	 relações	 contribuem	 na	 (re)significação	 do	

espaço	público,	não	em	menor	grau.	
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