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Resumo 

O texto proposto tem por objetivo discutir a percepção simbólica do espaço urbano, 

valendo-se de um olhar cotidiano e histórico da cidade contemporânea. Entendemos que a cidade 

não é somente o que se nos apresenta a um primeiro olhar, e nem o que é só da conformação 

legal. A cidade transcende a sua realidade e se constitui em uma outra dimensão, no imaginário 

social e nas reconstruções do espaço e da tomada de espaço feita pela população, por meio de 

um processo mitopoiético, como forma de reencantamento do lugar.  

 

Palavra chave: Cidade; Espaço Urbano; Mitopoiésis. 

 

Introdução 

Mitopoiética do espaço!... Amplo, muito amplo o sentido do termo espaço. Por isto, 

especificamos, - para fugir a qualquer armadilha conceitual – que trataremos do espaço urbano, 

um espaço físico que contém em si todas as polaridades possíveis – cosmo e caos, ordem e 

desordem, subjetivo e objetivo, mítico e histórico, real e virtual, e, principalmente, público e 

privado, ao tratar de forma mais direta a relação dos cidadãos com o espaço da cidade. 

Compreender o espaço urbano não é fácil, apreender suas dinâmicas, também, não o é. 

 

Quem anda pela cidade não presta atenção senão às questões pertinentes às práticas da 

administração pública – os buracos nas ruas e calçadas, a falta de faixas para pedestres, a 

acessibilidade inexistente para os necessitados, etc. -; por outro lado, quem passeia como turista 

observa somente a beleza dos edifícios, monumentos e praças históricas preservadas, na maioria 

das vezes, sem dar conta da sua dimensão social, sem sequer saber das implicações sócio-

políticas destes equipamentos urbanos, sem compreender o “fato urbano” (Rossi, 1995) em que 

estes equipamentos se tornaram, enquanto pertencentes à memória coletiva (Halbwachs, 2006). 

O passeador ou o cidadão comprometido com o seu atarefado cotidiano, percebe somente a 

forma concreta mais imediata da cidade – “aspecto de uma realidade mais complexa” (Rossi, 

1995, 143). 
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Esta “realidade mais complexa” será tratada pelo viés do imaginário (Durand, 1989), ao 

contrário do que propõe Rossi (idem), que é compreendê-la pela sua materialidade, pela análise 

da arquitetura que compõe e conforma a cidade, ao descrever os “fatos urbanos” analisando sua 

forma, sua técnica construtiva, sua importância no contexto social, mas já distanciado de sua 

função original, como, por exemplo, a Estação da Luz / Museu da Língua Portuguesa; a Estação 

Júlio Prestes / Sala São Paulo, na cidade de São Paulo; podendo-se ampliar o exemplo às 

cidades interioranas do Estado, onde muitas tiveram suas estações ferroviárias transformadas em 

EMEIs ou Centros Culturais. 

 

Caminharemos neste estudo pela compreensão da cidade, enquanto organismo único e 

complexo, enquanto uma forma que se constitui por milhares de espectros – fantasmas, figura 

imaterial, aparência vã, aquilo que constitui ameaça, etc. -, tomando como método, a exemplo de 

um espelho partido que mantém em cada fragmento a sua essência – refletir o real que se lhe 

antepõe -, a análise de alguns fragmentos do espaço urbano. Portanto, analisaremos a imagem 

refletida (invertida), que nunca corresponde ao objeto refletido, mas sempre conta parte de sua 

história. Nosso objetivo é compreender a cidade por meio dos fragmentos que a compõem e por 

meio de um olhar que transcende a realidade dos fatos ancorando-se na sua dimensão afetiva e 

subjetiva que desvela o imaginário urbano e a linguagem simbólica do espaço. 

 

Pensando a Cidade 

Precisamos compreender que este espaço urbanizado, gerado pela angústia 

contemporânea, na sua constituição primeira era altamente protetor e arquetípico. Protetor porque 

afastava do ser humano o mundo feroz e indomável, um mundo desconhecido e imprevisível. 

Arquetípico porque na sua forma estabelecia conforto, juntamente com proteção, criando o sentido 

de refúgio, aquele primeiro paraíso intrauterino – o “lugar sem mal algum”, dos indígenas 

brasileiros. Assim, mesmo retrocedendo no tempo e na história, para compreender o surgimento 

da cidade, como propõe Mumford (1982), não iremos até a utilização das cavernas, que já 

continha o germe da civilização urbana, começaremos no neolítico – de qualquer forma, distante! 

– para compreendermos a dimensão arquetípica, simbólica e sagrada do espaço urbano. A 

importância da mulher na criação deste espaço permite dizer que a aldeia, enquanto protótipo da 

cidade, pertence ao feminino e, portanto, foi criada pela ação prática de uma Deusa –  

As palavras ‘lar’ e ‘mãe’ estão, certamente, escritas em todas as fases da 
agricultura neolítica e não menos nos novos centros de aldeamento, afinal 
identificáveis nos fundamentos das casas e nas sepulturas. Era a mulher que 
manejava o bastão de cavar ou a enxada: era ela que cuidava dos jardins e foi ela 
que conseguiu essas obras-primas de seleção e cruzamento que transformaram 
espécies selvagens e rudes em variedades domésticas prolíficas e ricamente 
nutritivas; foi a mulher que fabricou os primeiros recipientes, tecendo cestas e 
dando forma aos primeiros vasos de barros. Na forma, também, a aldeia é criação 
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sua: não importa que outras funções pudesse ter, era a aldeia o ninho coletivo 
para cuidado e nutrição dos filhos (...) 

A presença da mulher se fez sentir em todas as partes da aldeia: não menos em 
suas estruturas físicas, com seus lugares fechados para proteção, cujos sentidos 
simbólicos posteriores, a psicanálise trouxe, agora tardiamente, à luz. Segurança, 
receptividade, proteção e nutrição – tais funções pertencem à mulher; e tomam 
expressão estrutural em todas as partes da aldeia, na casa e no forno. No 
estábulo e no celeiro, no poço e no paiol, no silo, e dali passam à cidade 
refletindo-se na muralha e no fosso e em todos os espaços internos, desde o átrio 
até o claustro. A casa e a aldeia, e com o tempo a própria cidade, são obras da 
mulher. (Mumford, 1982, 19). 

Para justificar a sua fala, Mumford vale-se dos hieróglifos egípcios nos quais “casa” ou 

“cidade” têm o mesmo símbolo que “mãe”, uma confirmação da “semelhança da função formadora 

individual e coletiva” (idem, ibidem), apontando, ainda, a forma arredondada das estruturas 

urbanas mais primitivas, casas, aposentos e túmulos, como forma tomada do seio de Afrodite – o 

vaso original. Preferimos entender a forma arredondada, o círculo, como uma “imagem primordial” 

(Jung, 2000), ideia que retomaremos mais à frente. 

 

As atividades mais importantes da aldeia eram a alimentação e o sexo, como forma de 

sustento e reprodução da vida que, ainda, segundo Mumford (1982), deixaram para os tempos 

históricos o simbolismo do falo e da vulva – elementos ritualísticos da aldeia, sob a forma 

monumental de obeliscos, colunas, torres, recintos fechados como domos, etc. – elementos da 

arquitetura urbana. 

 

Considerando a aldeia como a origem das cidades, na sua dimensão real, mas, 

principalmente, na sua dimensão simbólica, retomaremos a ideia da “imagem primordial” – o 

arquétipo -, para entendermos a dinâmica do símbolo na organização física do espaço urbano. 

Para Jung (1991), o processo de individuação é uma vivência dos arquétipos primordiais – 

persona, sombra, anima e animus – em busca do self - “centro” -, definindo uma figura dos 

símbolos de totalidade, o círculo, enquanto local de representação da união dos opostos. Esta 

imagem do inconsciente coletivo tem a sua energia reativada quando compreendida 

conscientemente, enquanto solução racionalmente aceitável; o que permite lidar “com os resíduos 

ativados da nossa história antropológica” (Jung, 1999, 90), enquanto “função transcendente”, 

porque “fundada em dados reais e imaginários ou racionais e irracionais, lança uma ponte sobre a 

brecha existente entre o consciente e o inconsciente” (idem, 1999, 72), equivale “a uma evolução 

progressiva a uma nova atitude” (idem, 90). O inconsciente participa e se manifesta na história 

como antecipação do futuro – “tudo que será acontece à base daquilo que foi e ainda é, 

consciente ou inconsciente, um traço da memória” (idem, 2000, 273). Durand (1989) diz que o 

mito vivifica a história, estruturando as suas concepções e demonstrando que em todas as épocas 

se confrontam os regimes antinômicos de imagens. 
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A constatação do inconsciente e a importância do símbolo permitem uma compreensão 

mais profunda do significado de cidade. Rykwert, diz que na Antiguidade 

Aceitava-se a ideia de que as coisas possuem outro significado além do próprio. 
Era algo subentendido. No caso concreto do plano de uma cidade, seu traçado 
correspondia a um esquema que incluía um cerimonial elaborado, cujas palavras e 
ações constituíam o modelo conceitual correspondente. A fundação da cidade era 
comemorada com celebrações periódicas e consagrada permanentemente em 
monumentos cuja presença física ancorava o ritual à terra e à configuração física 
das ruas e dos edifícios. (2006, 1). 

A exemplo do templum, a cidade também tinha o seu terreno consagrado no momento da 

sua fundação, aproximando cidade e templum por um elemento comum aos dois, a conregio – a 

divisão do terreno em quatro partes -, mas ao contrário do templum, que deveria ter somente um 

acesso, a cidade, por exigências rituais, deveria ter três entradas. A divisão do terreno consagrado 

em quatro partes – para frente e para trás, à direita e à esquerda – assemelha-se ao esquema 

gráfico do processo de individuação, ou à semelhança ao esquema das funções da consciência 

nos tipos psicológicos de Jung. Os eixos que dividem o terreno da cidade e do templum voltam-se 

para os pontos cardeais, conforme pode ser visto na fundação da cidade romana. O centro da 

cidade servirá para demonstrar a função que prepondera na sua organização espacial – social, 

político ou religioso -, à semelhança do self que constela os arquétipos.  

 

Com relação às direções da cidade romana - o cardo (N-S) e o decumanus (E-O) -, como 

sentidos orientadores do cosmos, a sua relação com o sagrado pode ser encontrada no mito da 

criação indiano, quando Brahma antes de começar sua obra, volta-se para os quatro pontos 

cardeais de cima de um imenso lótus, fazendo uma inspeção quádrupla. Brahma encontrava-se 

no centro da flor quando fez a inspeção do espaço que seria o suporte da sua criação. Do mesmo 

modo, quando Buda nasceu surgiu sobre a terra um imenso lótus com milhares de pétalas. Buda 

sobe sobre a flor e olha para as dez direções do espaço, sendo oito delas resultantes da 

sobreposição das quatro direções principais, e as outras duas, o alto e o baixo. Estas orientações 

espaciais relacionam-se com a necessidade de orientação psíquica do homem, descrita pelas 

quatro funções fundamentais da consciência - o pensamento, o sentimento, a intuição e a 

sensação -, para que o homem assimile suas experiências, segundo Jung. 

 

Exemplificada a origem mítica e simbólica da cidade antiga e compreendendo que a 

mitologia antecede tanto a metafísica quanto o pensamento objetivo (Durand, 1989), temos na 

constituição da cidade um “trajeto entre os desejos imperativos do sujeito e as intimidações da 

ambivalência objetiva” (Durand, 271), já que o espaço urbano tem na sua estrutura física as 

pregnâncias do mito. Por isto, Durand diz que a função fantástica (transcendente, para Jung) 

elabora a consciência teórica e que além de refúgio afetivo, elabora a ação, porque “qualquer 
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cultura, com a sua carga de arquétipos estéticos religiosos e sociais, é um quadro no qual a ação 

vem verter (...) ela está na raiz de todos os processos da consciência, revela-se como marca 

originária do Espírito” (Durand, 272). O sentido da função fantástica é o eufemismo, que se dá em 

profusão nas cidades, por mais violentas que elas sejam. Neste sentido, as “reduções eufêmicas 

do distanciamento” (Durand, 1989) contêm as qualidades do espaço. Gilbert Durand diz que “só 

há intuição de imagens, no seio do espaço, lugar da nossa imaginação” (1989, 278). O espaço é 

lugar de figurações e na sua representatividade aparece como função simbólica, daí ser o espaço 

um fator de participação e ambivalência, de ser a função fantástica uma função da Esperança 

(idem, ibidem). 

 

A cidade é uma criação humana que se organiza no espaço, ao mesmo tempo em que 

hierarquiza seu próprio espaço; portanto, local desta função da Esperança, já que todas as 

dimensões dos mitos, dos símbolos e arquétipos são elementos de uma mitopoiésis, - “numa 

dinâmica sócio psíquica e organizacional libertária” (Carvalho, 1990, 129) -, de um 

reencantamento de mundo, de uma remitização, no caso, do espaço urbano, hoje tão 

desacreditado. 

 

Buscando mais elementos, para entender o espaço da cidade, agora contemporânea, mas 

com o simbolismo contido na história, recorreremos a uma sociologia profunda, juntamente com 

Durand (1980), para entendermos as cinco ordens arquetípicas que organizam as dinâmicas 

sociais de todas as cidades, que têm origens em cinco estruturas funcionais – em verdade, quatro 

demonstradas pela paleontologia humana e mais uma. Assim, tem-se duas grandes classes que 

agrupam as quatro funções 

- Primeiramente, a função predatória e suas estruturas de defesas e de ataque, 
assim como a função produtiva e suas estruturas de elaboração e de cultura de 
alimentos, 

Essas duas funções constituem a classe das persistências das conservações ou 
ainda da assimilação. 

- em seguida encontra-se: a função mercantil e suas estruturas de troca, de 
diálogo, assim como a função pontificial (pontifex = o construtor de pontes) com 
suas estruturas de rituais de passagem, de comunicação com o além. 

Essas duas funções constituem a classe da adaptação ou ainda aquilo que Pareto 
chama “o instinto de combinação”. 

Classe de adaptação e classe de assimilação estão em relação paradoxal, esse 
paradoxo traduz a primitiva tensão entre o primata e o carnívoro, entre o 
nomadismo do primata e a sedentarização “territorial” do carnívoro que assumida 
pelo sapiens. 

Essas quatro estruturas funcionais chamam uma quinta que assegura a coerência 
de sua irredutível diversidade, de seu agenciamento centrífugo, e simboliza – ao 
quadrado se se pode dizer! – o conjunto total do grupo, da cidade: é a função 
imperial e as estruturas da realeza que lhe são aferidas. (Durand, 1980, 177). 
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Continuando com as estruturas funcionais de Durand, tomaremos o esquema das ordens 

arquetípicas de uma excelente síntese feita pelo professor José Carlos de Paula Carvalho. Estas 

ordens correspondem às estruturas funcionais e “orientam em profundidade a imaginação da 

cidade humana, revelando-se através de eventos históricos e de mitos “ (1990, 146). Assim, 

apresentam-se as ordens e a organização da socialidade nas cidades: 

1.Ordem Marcial (tensão entre as pulsões de fuga, medo e os imperativos da 
agressão) – regime heroico ou esquizomorfo do imaginário. 

2.Ordem Quirinal ou patrimonial (dialética entre pulsão consumista e censura 
produtiva) – regime místico ou antifrásico do imaginário. 

3.Ordem Mercantil ou mercurial (conflito entre pulsões de roubo e instituições do 
dom e da troca) – regime sintético ou disseminatório do imaginário. 

4.Ordem Sacerdotal ou pontificial (dialética do poder mágico e do poder gnóstico) 
– regime sintético ou disseminatório do imaginário. 

5.Ordem Imperial ou hierárquica (coerência e sobredeterminação organizacional) 
– regime sintético do imaginário por excelência. (Carvalho, 1990, 147) 

José Carlos de Paula Carvalho apresenta os pontos básicos da análise de Durand e nos 

mostra que a “a função sociátrica de organização e re-equilibração simbólica é assegurada aqui, 

ao nível da socialidade, pela ordem imperial, que é a função organizatória por excelência, que é 

função de sobredeterminação organizacional” (idem, ibidem). 

 

As ordens arquetípicas que organizam as dinâmicas sociais da cidade, quando analisadas 

juntamente com a noção de tópicas sociais (Durand 1996) permitem conhecer o espaço urbano 

por meio de um processo de remitização, pela construção de uma mitopoiésis do espaço, como 

um Olimpo – mais que um Paraíso -, onde as tensões das diferenças entre os Deuses 

assemelham-se, aproximando-os, às dos humanos. 

 

Descendo do Olimpo à terra, procuraremos no espaço da cidade – agora, sim! – 

contemporânea as ressonâncias míticas a partir de aspectos reais e concretos. A cidade foi um 

lugar de aconchego e proteção, um local até sagrado, depois foi um local administrativo – na 

modernidade brasileira surgiu Brasília – e, hoje, se pensarmos nas “ordens” veremos que uma se 

sobressai como organizadora de uma estrutura, enquanto outras se organizam em paralelo, numa 

dimensão micro, definindo a dinâmica de pequenos grupos sociais que se apropriam sócio-política 

e culturalmente da região que habitam, num processo de valorização, de eufemização e de 

reconhecimento do espaço, como por exemplo, as comunidades que se formam nas periferias das 

grandes cidades, e suas manifestações culturais. 

 

Na cidade contemporânea, com os fatos do dia-a-dia, constantemente expostos pelos 

noticiários, percebemos que a Ordem Imperial, que estabelece hierarquias e impõe a coerência 
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organizacional por meio de uma requalificação simbólica, acontece de uma forma negativa, já que 

o espaço urbano se transformou em um campo de batalha entre o poder administrativo e a 

população e, principalmente, um espaço de batalha do poder administrativo contra si mesmo, 

considerando-se os interesses e as vantagens buscadas pelos partidarismos ideológicos, em 

detrimento aos interesses da população; em detrimento da boa vida comunitária. Por 

consequência, os centros urbanos das grandes cidades (brasileiras) esvaziaram-se de uma 

dinâmica de “vida familiar” e se transformaram em setor de uma Ordem Quirinal, de pulsão 

consumista, trazendo para estes espaços os homens de ternos e as mulheres de “tailleur”, que se 

movimentam rapidamente pelas ruas, durante o dia, e à noite “desaparecem” deixando as ruas 

praticamente vazias. 

 

Durand (1980) diz que esta ordem também poderia ser denominada “Econômica”, 

considerando-se o sentido etimológico da palavra – o que não seria prático nos dias atuais; 

lembremos que a comunidade só é um meio de manipulação para os poderes públicos atingirem 

os seus interesses -, e o sentido de “economia”, hoje, é somente o de lucro imediato e vultuoso 

das grandes empresas e instituições públicas ou privadas. Então, o termo economia não é 

adotado, porque como diz Durand, “nas nossas sociedades modernas, é justamente essa Ordem 

que tomou o lugar preponderante e é dessa inflação que nasce o principal mal da civilização” 

(1980, 185). O termo economia não será utilizado por Durand, que apelará ao deus Quirino, por 

ser um deus definidor de limites e territórios. Daí o regime místico, que relaciona continente e 

conteúdo, fundindo sujeito e objeto. No entanto, novamente insistiremos na forma negativa na 

atuação, também, desta ordem, que ao esvaziar o centro urbano de seus valores históricos, 

desloca-o pela cidade, segundo interesses políticos e econômicos, como por exemplo em São 

Paulo – do centro velho para o centro novo (do outro lado do viaduto do Chá, na região da Praça 

da República), do centro novo para a avenida Paulista, da avenida Paulista para a avenida Berrini 

– sem preocupação com os impactos sociais, históricos e culturais. Na cidade contemporânea a 

Ordem Quirinal deixa um rastro de desagregação por onde incide. 

 

Perpassando as ações das Ordens Imperial e Quirinal, a Ordem Marcial se apresenta, nas 

cidades contemporâneas, exagerando os seus imperativos de agressão, numa batalha entre a 

representação legal (de força) do Poder instituído – a polícia – e a oposição de uma força 

contrária, da marginalidade. Esta disputa gera na população as pulsões de fuga e de medo. O 

cidadão é um indivíduo que vive um universo da angústia urbana constante, porque tem medo dos 

excessos, tanto da polícia quanto dos marginais. O homem urbano contemporâneo é um ser em 

fuga. Isto faz com que a cidade, que tinha um sentido acolhedor na sua origem, seja vista, hoje, 

como um lugar de insegurança, gerando espaços falsamente protegidos dentro da malha urbana, 
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ou arredores próximos, os condomínios fechados e extremamente vigiados. Os medos urbanos, 

como diz Bauman (2007), tornaram-se “auto perpetuadores” e “auto reforçadores” – o medo 

alimenta o medo – e adquirem um impulso próprio, transformando-se em uma indústria.  

 

Conforme apontado acima - as dinâmicas negativas das Ordens, num processo de 

instabilidade da vida urbana -, podemos constatar com Bauman o mesmo efeito, quando ele diz 

...a cidade passou a ser relacionada, principalmente nos últimos cem anos mais 
ou menos, ‘ mais ao perigo do que à segurança’. Hoje em dia, numa curiosa 
inversão do seu papel histórico e em desafio às intenções e expectativas originais, 
nossas cidades estão rapidamente se transformando de refúgio dos perigos na 
principal fonte destes ... a vida urbana se transforma num estado de natureza 
caracterizado pelo domínio do terror, acompanhado pelo medo onipresente. (2007, 
97).  

Mesmo com esta vivência do medo, a cidade continua seu processo de inclusão, a 

heterogeneidade urbana permite que cidadãos comuns, estranhos/estrangeiros, amigos e 

inimigos, conhecidos e desconhecidos convivam dissimulando – eufemizando – o medo, 

transformando o perigo em uma eventualidade remota, por mais próximo que ele esteja. 

 

Além dos condomínios fechados, várias formas de proteção estão, de maneira ostensiva 

ou dissimulada, espalhadas pela cidade, como monitores de vídeos, por exemplo. É assim que 

podemos perceber como a cidade muda sua aparência criando “tendências” arquitetônicas, no 

dizer de Bauman (2007), que vai de uma invisibilidade planejada à intimidação – “seja por um 

exterior atemorizante cuja aparência de fortaleza fica ainda mais desconcertante e humilhante 

devido a uma profusão de guaritas de verificação e seguranças uniformizados altamente 

ostensivos, seja pela insolente e arrogante exibição de ornamentos provocativamente ricos, 

extravagantes e intimidantes” (2007, 98). 

 

A arquitetura do medo (idem) é uma forma de transformar os espaços públicos urbanos em 

áreas vigiadas e controladas 24 horas; em alguns casos diminuindo ou proibindo a permanência 

das pessoas, principalmente de mendigos e moradores de rua, nestes lugares, com a criação de 

equipamentos ou mobiliários urbanos, como bancos em forma de barris juntamente com aspersão 

de água, nos parques de Los Angeles; normalmente vemos nas reentrâncias dos edifícios – 

principalmente públicos, igrejas e bancos – gradis para eliminar espaços de permanência.  

 

Esta cidade que expulsa o cidadão do seu convívio, isolando-o dentro de sua própria casa, 

ou excluindo-o do seu centro definitivamente, cria “classes perigosas” (Bauman, 2009) 

consideradas incapacitadas para uma reabilitação, empurradas cada vez mais para a periferia, 

são os cidadãos da “última fila”. Em contrapartida, os cidadãos da “primeira fila” (idem) não se 
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identificam com o lugar onde moram porque seus interesses estão em outros locais; não se 

interessam e nem se ligam às “suas” cidades. Podemos perceber um grande paradoxo entre os 

cidadãos da “primeira” e da “última” filas, que é a vinculação ao lugar – “os cidadãos da última fila 

estão ‘condenados a permanecer no lugar’. Portando, espera-se que sua atenção – cheia de 

insatisfações, sonhos e esperanças – dirija-se inteiramente para as ‘questões locais’. Para eles é 

dentro da cidade em que moram que se declara e se combate a luta – às vezes vencida, mas com 

maior frequência perdida – para sobreviver e conquistar um lugar no mundo”. (Bauman, 2009, 28) 

 

Com estes aspectos negativos que estruturam as dinâmicas urbanas estabelecendo uma 

socialidade do medo e da desconfiança, a homogeneidade de comportamento em comunidade, e 

a semelhança da forma de pensar geram grupos sociais que vivem juntos, mas não em 

comunidade, porque a “comunidade produz uma sensação boa por causa dos significados que a 

palavra’ comunidade carrega – todos eles prometendo prazeres” (idem, 2003, 7). O que se perdeu 

na cidade contemporânea foi, exatamente, o prazer. Em sua própria natureza a cidade é 

fascinante, um espaço a ser desvendado, mas tornou-se traiçoeira e caprichosa; se antes permitia 

que o cidadão caminhasse por todos os lugares, hoje, algumas áreas são proibidas, ou nada 

convidativas. 

 

É preciso agora, depois de tanto desencantamento, pensarmos por onde começar a 

restituir o sentido de proteção que a cidade perdeu. Em verdade, este sentido foi deslocado, 

juntamente com os cidadãos da “última fila”. É possível vermos, nas periferias das grandes 

cidades, uma luta e um grande esforço dos moradores para mostrar que o local em que moram é 

um lugar pacífico, de pessoas honestas e trabalhadoras – diferente daquilo que é divulgado pelas 

mídias. 

 

Nas periferias as diferenças interagem criando um modo de vida que dá a todos os 

habitantes a responsabilidade sobre o lugar, porque este é o lugar que estes cidadãos têm para 

morar, e deve, portanto, ser um bom lugar, e prazeroso para se viver, porque poderá ser definitivo. 

Consequentemente, várias manifestações artísticas e culturais acontecem nas periferias, como 

forma simbólica de demonstração de uma devida apropriação espacial. Estes artistas não 

anseiam pelo circuito cultural dos centros das cidades, a não ser para mostrar que a periferia é um 

lugar que se pensa. E assim, juntamente com os líderes comunitários que não têm vocação 

política, a periferia vai demonstrando seu poder de Refúgio, vai construindo uma vida comunitária, 

a partir da solidariedade que as necessidades sociais – por mais romântico que seja – permitem. 

O sentido de acolhimento encontrado nestas regiões mais pobres e tidas – por um olhar muito 

distanciado do poder público instituído – como violentas reflete na sua organização social o 
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sentido de comunidade, conforme Bauman entende: 

(...) um lugar ‘cálido’, um lugar confortável e aconchegante. É um teto sob o qual 
nos abrigamos da chuva pesada, como a lareira diante da qual esquentamos as 
mãos num dia gelado. Lá fora, na rua, toda sorte de perigo está à espreita; temos 
que estar alerta quando saímos, prestar atenção com quem falamos e quem nos 
fala, estar de prontidão a cada minuto. Aqui, na comunidade, podemos relaxar – 
não há perigo nos cantos escuros (...). (2003, 7) 

O lugar ‘”cálido”, a comunidade que Bauman fala, é o grupo social, é a cumplicidade 

humana que acolhe aqueles que necessitam de ajuda; que protege os integrantes do seu grupo, 

onde a expressão “todos por um” ainda é válida. Neste sentido, e considerando os tempos em que 

vivemos, comunidade é utopia; é um lugar desejado por todos, mas que não é encontrado nem 

nos paraísos fiscais. Bauman (2003) diz que comunidade é o outro nome do “paraíso perdido”. 

 

Bauman (idem) aponta na comunidade um entendimento compartilhado, como sendo 

“natural” e “tácito” que foge à autoconsciência, demonstrando que os contemporâneos que 

buscam de forma prática a comunidade estão condenados à sina de Tântalo ou ao esforço de 

Sísifo – de um, seu objetivo sempre escapa; do outro, o esforço para alcançar o objetivo é 

constante, repetitivo e infrutífero. 

 

Considerações Finais 

Vimos as Ordens Arquetípicas estruturando o espaço urbano e gerando um processo de 

excessos ordenadores que se iniciou com o alvorecer do modernismo e do planejamento urbano. 

Schorske (1988) mostra o princípio do modernismo urbano com a abertura de uma grande 

avenida que separava o centro de Viena da periferia – Ringstrasse -, que se transformou numa 

vasta passarela que demonstrava os valores visuais e estéticos de uma classe social. Outros 

exemplos surgiram, como forma de assepsia urbana, como a Paris de Haussmann. O excesso de 

ordem modernista, que é o mote do período, acarretaria um processo entrópico, nas cidades que 

cresceram mais do que o previsto, já que houve um esvaziamento do campo. A causa principal foi 

o grande investimento nas indústrias – uma cidade poluída significava progresso – em detrimento 

do campo. A falsa ideia de oportunidade levou as pessoas de uma vida pacata do campo para a 

insegurança das cidades. 

 

Da Deusa fundadora, para um Prometeu progressista, passando ou reinando juntamente 

com Apolo, vemos, hoje, uma cidade que se transforma em um espaço vazio – quase um não-

lugar (Augé 1994), por ser um espaço mais contratual do que de vivências. 

 

Notamos que se é mais fácil encontrarmos o sentido de comunidade nas periferias, 

podemos também dizer que a dimensão mística do acolhimento escorrerá para uma dimensão, ao 
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mesmo tempo, mágica da Ordem Sacerdotal – pelo sentido de comunidade e da sacralização do 

lugar pela arte “pura” – e, depois, da Ordem Imperial – pelo poder organizacional natural da 

comunidade, coordenado por suas manifestações artísticas e culturais. A arte mediando a ordem. 

 

Nesta confusão é que vemos o surgimento do hip-hop, do funk, dentre outras 

manifestações que remetem a uma catarse sócio grupal, em que o indivíduo se funde ao grupo, à 

comunidade, em êxtase orgiástico social, trazendo à tona Dioniso, que restabelece a socialidade 

do grupo pelo “instintual” e pela desordem, mediados pelo álcool e pela sexualidade, que dá “novo 

alento a algo que definhava” (Maffesoli, 1985, 152). Dionisio que pertence ao campo e à natureza, 

ao limite “externo” do espaço organizado, à periferia do mundo, estabelece no seu reino, no seio 

da desordem, uma ordem superior, que não é da racionalidade pragmática – eukosmia -, que 

deverá adentrar as cidades e surpreender seus administradores, como Penteu foi surpreendido. 

 

Neste sentido pensamos em todas as ações de tomada de posse dos espaços da cidade, 

sejam as manifestações organizadas ou as manifestações espontâneas, que re-simbolizam o 

espaço urbano, fazendo com que seja atingido o seu propósito, o de pertencer a todos os 

cidadãos, indiferentemente de sua classe social, ou status. A cidade ordenada a partir de seus 

centros administrativos e de poderes já não existe mais, principalmente cidades como São Paulo, 

cuja dimensão territorial supera a de muitos países. As periferias adquirem autonomia em relação 

ao centro, e já não dependem mais do núcleo urbano originário; são autônomas, inclusive 

financeiramente, não são necessariamente ricas, mas vivem e se constroem com seus recursos – 

quando reivindicam, é mais por uma questão de direitos políticos do que por “cuidados” políticos. 

Sabemos que o olhar político para as periferias ocorre somente em épocas de eleições. Assim, na 

espontaneidade organizacional, senão dionisíaca, a população faz uma auto-organização e 

resolve de forma “caseira” seus problemas. 

 

A cidade mostra-se fragmentada e impossível de ser percebida de uma única vez, assim, 

conforme discutido no texto, é o olhar para o simbólico que a reconstitui parcialmente, em 

pequenas narrativas, numa construção mitopoiética do espaço, como um “estilo” de remitização 

do espaço urbano, por meio de uma desconstrução pela “fantástica transcendental” (Durand, 

1989) da “Ordem Quirinal” (Durand, 1976), em busca de um lugar “cálido”, acolhedor, que 

represente o refúgio primordial, a comunidade (Bauman, 2003), a presença da Deusa – agora 

sensual, e dionisíaca -, de tal forma que aquilo que foi banido do centro urbano, a vida cotidiana e 

banal e seu princípio de desordem, seja recuperada num culto dionisíaco – como processo 

mitopoiético do espaço urbano -, para que não ocorra um “urbicídio” (Eckardt, 1975). A tudo o que 

aqui foi discutido, resta-nos dizer que o excesso de ordem – política, social, econômica, etc. – não 
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respondem mais à forma de vida que se insere no mundo contemporâneo. Num mundo que tece 

sua aparência nas dimensões simbólicas e na ruptura (virtual) de barreiras, só é possível se ter o 

novo se se levar em conta as ações cotidianas e simbólicas da sociedade banal. 
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