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As reflexões sobre a temática das cidades saudáveis foram abordadas nos 
capítulos anteriores sob olhares de distintas origens disciplinares, envol-

vendo os campos do urbanismo e cultura, da saúde pública em suas diferentes 
dimensões, além da sociologia e das políticas públicas. Nitidamente entrelaçados 
com a questão do direito à cidade, tais estudos foram enriquecidos, neste capítulo, 
pelo pensamento sociológico da professora Ana Clara Torres Ribeiro, vinculado 
ao campo do planejamento urbano. Com a divulgação das suas concepções, 
à época ainda em processo de criação, instaurou-se uma inflexão na narrativa 
desta coletânea, que, no entanto, foi recompensada pela inserção de novos 
eixos analíticos, direcionados a um complexo debate sobre as grandes cidades 
contemporâneas. O texto acabado, nos moldes acadêmicos, não pôde acontecer. 
No entanto, o seu falecimento prematuro não poderia ser razão para suas reflexões 
serem omitidas. 

Assim, este capítulo cumpre dois objetivos essenciais: de homenagear a pro-
fessora e de explicitar, de maneira não convencional, aspectos do seu pensamento, 
certamente uma contribuição singular para o tema das cidades saudáveis. 

A maneira que se considerou mais adequada para dar conhecimento ao 
público desta pequena parte do legado da professora foi a publicação de dois 
textos: aquele escrito como referência para a palestra por ela proferida no 
Seminário Cidades Saudáveis: desafios e perspectivas e, outro, consubstanciado 
pela transcrição da própria palestra. Ambos passaram por um processo de revisão 
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técnica, o que resultou na inclusão de subtítulos na palestra transcrita, de notas 
de rodapé e de referências, em complementação às citações da autora.

Os dois textos se complementam e, juntos, evidenciam sua percepção crítica 
das ideias contidas na proposta para a mesa Equidade, Participação Social e 
Sustentabilidade.1 A ousada análise proporcionada pelo seu olhar desconstruiu 
a temática proposta – a começar pelo título da mesa – e centrou a atenção nas 
metas nela previstas. Vale atentar para as suas ideias-síntese a respeito de uma 
cidade-justa, que seria contraposta à visão de cidade saudável.

O breve comentário ao trabalho de Ana Clara feito por Jorge Campos 
Valadares,2 debatedor da mesma mesa no referido seminário, sublinha aspectos 
da visão original e humanista dessa pensadora: 

Ana Clara, com as agudas e profundas discussões em torno do espaço banal, 
aquele do cotidiano, advertiu sempre sobre a incompletude dos conceitos, dos 
modelos, dos módulos, da moda. Trabalhando muito proximamente do professor 
Milton Santos, e com a noção de território usado, formulou questões sobre a arte 
de viver a vida, por onde as pessoas vão, com sua criatividade, inventando 
uma maneira de fazer frente ao infortúnio, aos poderes precários, em um país 
como o nosso, com toda sorte de dificuldades humanas para imensos setores 
populacionais, e um país submetido ao que Ana Clara chamou de uma história 
europeia das cidades e, também, penso eu, ao que seja uma história europeia 
das urbanidades, da educação.

Ana Clara Torres Ribeiro foi uma pensadora necessária à compreensão do espaço 
não só da cidade, mas do espaço da vida humana. Sempre nos trouxe um 
pensamento aberto ao diálogo e uma prática do vamos fazer juntos, fugindo 
sempre à pretensão de ser modelo. Mestra do convívio, sempre foi disponível ao 
diálogo e contra saberes herméticos e onipotentes. Sua prática nunca contradisse 
a sua teoria.

Ana Clara Torres Ribeiro, viva!

As organizadoras

1 Ementa da mesa Equidade, Participação  Social  e Sustentabilidade:  “Nas propostas de cidades saudáveis, a intersetorialidade 
necessariamente se articula às ações de promoção de saúde e de participação popular e controle social. Na formação das cidades 
contemporâneas, resultado de um processo histórico, deve-se buscar a equidade e a participação social como ferramentas para 
uma construção socioambiental sustentável cada vez mais ampla, abrangente e igualitária. Nesse sentido, são eixos fundamentais o 
desenvolvimento de ações intersetoriais voltadas à qualidade de vida que permitam convergir, em um espaço-território singular, políticas 
públicas como o planejamento urbano, a gestão social, a atenção à saúde, a educação, a cultura e a qualidade ambiental, dentre outros”.
2 Jorge Valadares foi debatedor na mesa em que Ana Clara participou como palestrante, no Seminário Cidades Saudáveis: perspectivas 
e desafios – realizado na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no fim de 2010.
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Sistemas e Modelos: a construção de paradigmas na reflexão da 
cidade3 

Elementos para uma problematização

Os conceitos, quando externos às circunstâncias da vida e também à percepção 
dos que deles dependem para a ação, trazem o aprisionamento das ideias, 
impedindo a compreensão da dupla face da reflexão da transformação social, 
reconhecida por Henri Lefebvre (1991) – lógica formal/lógica dialética – como 
movimento do pensamento e pensamento do movimento.

Movimentos que são irrecusáveis pela instabilidade que caracteriza a expe-
riência na (e da) cidade e a grandeza do urbano. Faltam-nos, muitas vezes, 
palavras para dizer dessa experiência e também conceitos para construir a análise, 
sobretudo quando a urbanização perde os seus nexos com o desenvolvimento 
e se transforma num elenco sempre atualizado de problemas e diagnósticos.

Riscos de engessamento da reflexão podem ser reconhecidos, por outro 
lado, nos consensos. A noção de equidade, que é hoje apresentada como 
superior à de igualdade, será que não reduz a própria força transformadora da 
igualdade? A noção de participação, que substitui a práxis e, por fim, a noção 
de sustentabilidade, que não favorece o reconhecimento de destruições nem do 
caráter potencialmente insurgente da ação, coexistem em sistemas racionalmente 
formalizados.

Como disse Gerd Bornheim, os críticos dos sistemas existentes muitas vezes 
exigem a eficácia sistêmica. Por essa razão, incomodam-se com o que escapa à 
rotina e à previsão. Com essa atitude mental, recusam o incerto, o tentativo, o 
parcial e o que pode ser lido como menor ou pequeno. A sustentabilidade é sistêmica, 
mas se trata de uma qualidade a ser conquistada com relação a qual sistema?

Derivam daí duas consequências. A primeira é o ocultamento da crise 
do modelo dominante de cidade, que hoje se manifesta como violência e 
exclusão social, mas que também se manifesta como criatividade e relevantes 
transformações culturais; e a segunda, o desconhecimento das sistemáticas 
construídas pela ação social, carregadas de historicidade, de memórias e de 
formas tentativas de configuração do tecido social e de conquista da autonomia. 
Desconhece-se, assim, a tenacidade dos vínculos sociais tecidos em espaços e 
circunstâncias antagônicos.

3 Texto de referência elaborado como texto-guia da palestra proferida por Ana Clara Torres Ribeiro na mesa-redonda Equidade, 
Participação Social e Sustentabilidade, do Seminário Cidades Saudáveis, organizado pela Fiocruz nos dias 23 e 24 de novembro de 2010.
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Entretanto, é justamente a sistematicidade de origem popular que 
Milton Santos disse que precisaríamos reconhecer, desvendar, fazer crescer e 
afirmar, abrindo oportunidade para a concepção de futuros alternativos. Um 
reconhecimento e um desvendamento que, portadores da compreensão da 
potência da ação coletiva, permitiriam desvendar futuros alternativos.

As resistências ao movimento do pensamento e ao pensamento do 
movimento são agravadas por metas preestabelecidas. Nessas metas, podem 
ser reconhecidas tanto a urgência da ação quanto a força de um ordenamento 
reflexivo preestabelecido e, até certo ponto, rígido. Essa rigidez emerge na citação 
de modelos que não chegam a orientar efetivamente o desvendamento do real.

O monitoramento de metas, hoje tão ampliado, corresponde a ativismos que 
substituem a ação social e a reflexão política de largo prazo, criando obstáculos 
ao diagnóstico ativo da experiência urbana – aquele que é de natureza histórica e 
dialógica − e, sem dúvida, a formas de participação que estimulem a configuração 
de coletivos resistentes à programação e à pré-formatação da ação. 

Cabe, assim, fazer as seguintes indagações: como e por quais modelos se 
realiza hoje a reflexão da experiência urbana? Até que ponto os modelos têm 
deixado de cumprir a sua função científica, que é a de reduzir provisoriamente 
a complexidade do real para a ela retornar, como a busca do concreto pensado 
exige? Na ausência desse retorno, como a historicidade pode alterar o modelo, 
o que deixaria clara a sua função de simples ferramenta?

Essas perguntas se referem a ideários presentes no campo das políticas públicas 
e no campo dos estudos urbanos, prenhe da influência exercida pelo pensamento 
formal do urbanismo e do direito e dos modelos que formatam o imaginário.

Antes, o desenvolvimento urbano desejável articulava-se à modernização 
socioeconômica e à atuação civilizatória do Estado. A urbanização era então 
compreendida como um fenômeno quase pedagógico, portador de promessas 
de alcance de ambiciosas metas para o país. Os exemplos superavam, então, o 
conjunto instrumental das boas práticas e a competitividade que orienta a atual 
disputa por grandes eventos. 

Hoje, no cerne do capitalismo globalizado devorador de commodities, a grande 
cidade corre o risco de ser reconhecida como uma espécie de novo epicentro do 
atraso. Afinal, as comunicações transformam os sentidos dos lugares. 

No atual período histórico – que também passará, como disse Milton Santos –, 
retornam as referências ao caos urbano, desacompanhadas dos processos por ele 
responsáveis. Também se afirmam ideários que aproximam a noção de ordem 
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da noção de segurança e da estética clean. Projetam-se, assim, a fragmentação 
desejada pelos interesses dominantes e a exclusão social.

Na mesma direção, são veiculadas concepções da relação sociedade-natureza 
que rejeitam o convívio com o outro e as rugosidades do espaço herdado. Com 
o apoio das novas tecnologias, emerge um cenário marcado pela valorização 
crescente dos fluxos e da logística territorial; pela formação de uma periferia 
rica e excludente; e pelo destaque atribuído às cidades médias, portadoras de 
amenidades, que absorvem funções antes exclusivas das grandes cidades. 

Nesse período, o imaginário urbano tem sido nutrido por uma incessante 
produção cultural que busca moldar o indivíduo e conceber modos de vida, 
em articulação com desejos, expectativas e ansiedades. Essa produção estimula 
o abandono do compartilhamento de experiências e a construção de um 
interclassismo progressista. 

Convém, pois, fazer as seguintes indagações: como acontecem, atualmente, os 
vínculos entre classes médias e classes populares? Qual é o papel desempenhado 
pelos movimentos culturais na configuração desses vínculos? Quais são os nexos 
atuais entre movimentos sociais e movimentos culturais?

Em meio à perda de referências para a experiência urbana, observa-se a superfi-
cialização das relações sociais, conexa a desafios relacionados à perda de valores 
e à carência de linguagens efetivamente comuns. Esses processos mergulham 
suas raízes no próprio tecido social, ultrapassando o Estado e a esfera política.

Nesse contexto, as representações dominantes da cidade e do urbano 
valorizam os espaços privados e o mercado, mas ultrapassam esses limites quando 
tais representações são coladas à busca de soluções para a grande cidade, lida 
agora, quase que exclusivamente, como uma condensação de desafios dramáticos 
e sufocantes. Uma leitura que corresponde, é claro, aos dados da realidade. Porém, 
essa leitura também tem servido para legitimar todo tipo de individualismo 
ou para apoiar saídas especulativas e mercadológicas para os cada vez mais 
espetacularizados problemas urbanos. 

Em tais circunstâncias, constata-se um inesperado convívio entre diferentes 
ativismos, que se desdobram no espaço urbano herdado e em construção. Entre 
esses ativismos, estão os que resultam da ação de antigos e novos movimentos 
sociais e, também, os que resultam de formas de realização das políticas públicas 
e das corporações.

Essa movimentação do presente possui uma dupla face: de um lado, está 
a atualização de processos pretéritos, isto é, de determinantes históricos da 
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urbanização. De outro lado, está o novo novíssimo, isto é, fenômenos que podem 
ser reconhecidos como absolutamente novos. 

Essas duas ordens de fenômenos convivem no presente, bastando citar, nessa 
direção, a preservação das hierarquias sociais e das oligarquias e, de outra, os 
impulsos globais, quais sejam, os processos transescalares da denominada nova 
economia. 

As origens da fala: a ótica de um campo disciplinar

O olhar que trago para esta mesa é devedor do trabalho de gerações dedicadas 

à compreensão do fenômeno urbano, respeitosa da sua grandeza, instabilidade 

e dinâmica. Um fenômeno que, por sua força e escala, sintetiza a capacidade 

de construção e destruição do capitalismo, constituindo-se no depósito das 

esperanças e desesperanças que orientaram (e que orientam) projetos de 

modernização. Um fenômeno que não pode ser apreendido apenas com base 

em estatísticas ou em representações estáticas da realidade social. Um exemplo 

dessas características do fenômeno urbano pode ser encontrado na transumância 

produzida pela modernização, nos anos 1970, do território brasileiro.

A grandeza do urbano também pode ser lembrada através do reconhecimento 

da Amazônia como região urbana ou da citação da metrópole de São Paulo, na 

qual, como demonstrou Milton Santos, se condensaram, nas últimas décadas, as 

consequências sociais e espaciais da urbanização corporativa. Uma condensação 

que explode como violência, incêndio de favelas, no tempo do deslocamento 

casa-trabalho, na precariedade dos transportes coletivos, no aumento do número 

de helicópteros, nas enchentes, nos engarrafamentos e numa irracionalidade que 

racionalizações, de múltiplas origens, não conseguem controlar. 

A efervescência das mercadorias como força propulsora da modernização, 

desigualmente distribuída no espaço urbano, inscreve-se nas fraturas do espaço 

banal (Milton Santos) e na surpreendente hibridização de empresas, firmas 

e instituições sociais. Bancos vendem mercadorias, casas lotéricas exercem 

funções bancárias, empresas e igrejas se transformam em organizações não 

governamentais (ONGs) e, em pouco tempo, diferentes tipos de firmas oferecerão 

serviços de telefonia celular.

Esses processos não se adaptam a diagnósticos singelos. Afinal, no urbano, 

convivem, tensa e contraditoriamente, necessidades, coletivos ativos e formas de 

obtenção do lucro. Acontecem contínuas alterações nesses vetores da experiência 

urbana, como demonstram as carências individuais e coletivas relacionadas 
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à habitação, à mobilidade espacial, às influências culturais e à estrutura das 
famílias. Acontecem também transformações associadas à natureza e às formas de 
realização da mercadoria, como demonstram o avanço dos produtos financeiros 
e a transnacionalização da produção imobiliária.

Ante a violência dos processos que formam o fenômeno urbano, intensificada 
nas últimas décadas, aumenta a desconexão entre urbanização e integração social, 
expressando a cisão entre economia e sociedade. Com a cisão apagam-se a rede 
de cidades e a relação campo-cidade como referências centrais do planejamento. 
Ver, como exemplos, a falta de articulação entre o programa Minha Casa, Minha 
Vida, os planos diretores urbanos e o projeto do trem-bala ou da represa de Belo 
Monte.

No presente, aumentam os riscos de desconexão entre investimentos no 
crescimento econômico e compromissos com a concretização dos direitos 
urbanos. Perdem-se, assim, referências centrais da pauta humanística, dilacerada 
em meio à sobrecarga imagética. 

O fenômeno urbano apresenta, hoje, quatro faces exemplares: o urbano novo 
novíssimo da Região Centro-Oeste, relacionado à produção de commodities; a 
crescente separação entre infraestrutura econômica e infraestrutura de uso social 
imediato, como exemplifica o sistema de transportes; a colonização da rede 
urbana pelas novas formas de produção imobiliária e pelas redes de serviços; e a 
difusão da dinâmica imobiliária em todo o território urbano, como demonstra 
o dinamismo do mercado imobiliário de favelas.4

Em face desse nível de mudança, é impossível valorizar apenas a associação 
entre democracia e desenvolvimento local, que não dá conta da complexidade 
contemporânea do fenômeno urbano. A materialidade desse fenômeno exige, 
de fato, a construção de uma pauta de direitos mínimos que articulem direitos 
econômicos, espaciais, culturais, sociais e políticos. Duas perguntas se impõem 
com relação a tal questão: qual é este mínimo? Qual é concretamente a 
intersetorialidade, traduzida em direitos, que pode garantir a saúde em contextos 
urbano-metropolitanos?

Sem a concepção e a defesa de ao menos o direito mínimo, continuará 
se repetindo a desigual modernização do território brasileiro, mais uma vez 
demonstrada pela diferença do acesso ao saneamento básico e à internet. Mudam 
as necessidades, a administração pública e as formas de obtenção do lucro e 
permanece a precariedade das condições urbanas de vida. Continuam pouco 

4 Ver Abramo (1997, 2003a, 2003b).
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tocados, portanto, os processos que vinculam urbanização e pobreza (consultar 
o livro Pobreza Urbana, de Milton Santos e, também, Espoliação Urbana, de Lúcio 
Kowarick).5

No presente, as abstrações – alimentadas pelo direito, pelo urbanismo e por 
modelos econômicos – esgotam-se sob a pressão da abstração maior, emanada 
da hegemonia do capital financeiro e cognitivo e das múltiplas configurações da 
exclusão (do anonimato ao extermínio). Diante de abstrações há a necessidade 
de articular crescimento econômico e urbanização através da visualização e da 
projeção de uma cidade justa, de desenvolver uma leitura sistêmica dos recursos 
disponíveis (e a conquistar) para o alcance dessa cidade, de forma a ampliar 
a pressão social sobre os órgãos de governo (hoje, apenas a ação dominante 
manipula os sistemas instáveis – ver Pablo González Casanova em As Novas 
Ciências e as Humanidades –,6 de controlar os impulsos globais que fragmen- 
tam a experiência urbana, os investimentos públicos e as redes sociais; e de 
controlar a força desenraizadora do capital financeiro, exigindo nexos entre 
investimentos e integração social.

Proposições preliminares: sujeito corporificado, direitos urbanos e 
teoria socialmente necessária

Direitos precisam ser conectados à materialidade urbana. Uma resposta a 
essa necessidade pode ser encontrada na valorização do sujeito corporificado, 
isto é, sujeito de direitos.7 Afinal, o corpo é um referente seguro tanto para a 
materialização individual de direitos como para a sua generalização. Ele constitui-
se num mediador entre o individual e o humano genérico, podendo orientar a 
evolução econômica socialmente justa, já que é um sustento insubstituível da 
empatia e da solidariedade.

O corpo – incluindo a sua força reprodutiva e mobilidade – configura um 
norte da pauta humanística, por sustentar nexos entre direitos urbanos e direitos 
humanos. Essas possibilidades ficam claras quando se reflete sobre os vínculos 
entre o corpo individual e o corpo coletivo, constituído pelo espaço urbano, pela 
cidade. Uma reflexão que estimula a descoberta de teorias do envolvimento.8

5 Ver Santos (1978) e Kowarick (1979).
6 Ver Casanova (2006).
7 Ver Ribeiro (2000). Trata-se de artigo em que a autora desenvolve o conceito de sujeito corporificado. 
8 Dentre muitas referências sobre o tema envolvimento, assinalamos comentário no XV Ciclo de Estudos sobre o Imaginário, realizado 
em outubro de 2008, em Recife. Imaginário do envolvimento/desenvolvimento: “Gilbert Durand coloca, a respeito do ‘trajeto 
antropológico’, que a tensão entre dois polos é responsável por qualquer dinâmica sociocultural. Envolvimento e desenvolvimento são 
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Os princípios que regem a teoria socialmente necessária9 consideram indis-
pensável evitar que a leitura censitária da população conduza isoladamente a 
concepção dos direitos urbanos, e julgam necessário articular direitos e expe-
riência urbana, como, por exemplo, inviolabilidade do domicílio, direito à terra 
ocupada, ao reconhecimento do estado de necessidade, do direito de ir e vir e 
ao usufruto da cidade.

Boa parte do pensamento do urbano tem sido submetida à pressão do sucesso 
da economia brasileira. Reduz-se, assim, a percepção dos vínculos entre esse 
sucesso e a crise societária, uma vez que o consenso tende a submeter o futuro 
apenas ao monitoramento do presente.

Minha participação nesta mesa constitui-se na mediação ativa (dinâmica 
e política) entre dois objetivos: equidade e sustentabilidade. Com relação às 
exigências dessa mediação, convém não esquecer o seguinte adágio popular, 
citado por Maria Del Pilar Barreto González em trabalho final do curso virtual 
“A experiência urbana da América Latina” (Clacso, 2008/2009): “eu participo, 
tu participas, nós participamos, eles decidem”. 

A respeito das metas do conhecimento, destaco os seguintes tópicos:

1 – Valorização das especificidades locais 

Esta valorização, como sabemos, depende do conhecimento dos lugares. 
Nessa direção, confunde-se frequentemente a ótica do local com a ótica do lugar, 
impedindo a análise da sedimentação da experiência urbana e da configuração dos 
vínculos sociais. No impedimento à reflexão dos lugares, devem ser recordados 
a idealização do lugar e do cotidiano, a incidência de impulsos globais, a 
distância entre forças econômicas internas e externas e o predomínio da lógica 
da localização, ou seja, de cima para baixo, do maior para o menor. 

Essa observação corresponde ao reconhecimento do urbano como uma 
construção histórica transescalar complexa, na qual o ator do lugar sofre a 
pressão exercida por atores (projetos, interesses) que se manifestam em escalas 
mais amplas. Há, portanto, níveis e graus de dependência dos lugares diferentes 
e instáveis, que limitam a autonomia e a singularidade. 

aqui considerados como polos entre os quais estão incluídas as dimensões da vivência que dizem respeito a diversos campos: o político, 
principalmente, mas também o da consciência de cada um quanto às suas responsabilidades sociais, tais como, questões éticas, morais 
e inclusão/exclusão social. Não se trata pois de estabelecer mais uma dicotomia, mas de perceber estas dimensões como polaridades 
dinâmicas”. Disponível em: <http://evouriques.wordpress.com/2008/06/06/mesa-do-netccon-sobre-comunicacao-e-imaginario-
do-envolvimento-e-aprovada-pelo-congresso-internacional-imaginario-do-envolvimento-desenvolvimento-ufpe>. Acesso: 18 jun. 
2014.
9 Ver Ribeiro (2005).
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2 – Diagnóstico sociourbano sanitário 

Os diagnósticos têm sido padronizados, o que dificulta justamente a com-
preensão das singularidades dos lugares. Com o predomínio do olhar que valoriza 
o local sobre o olhar que valoriza o lugar, a homogeneização se impõe sobre as 
singularidades. Os lugares têm sido transformados em nichos ou alvos de uma 
ação que é, cada vez mais, de teor estratégico. O insistente acionamento do 
território é muito mais indicativo desse predomínio do que da valorização dos 
lugares.

Em geral, esquece-se que o território admite, pelo menos, duas leituras 
fundamentais: uma leitura vertical, que corresponde aos desígnios dos atores 
que se confrontam e afirmam no cerne de campos de poder mais amplos; e uma 
leitura horizontal, relacional e vivencial, que corresponde à construção social 
dos lugares.

Portanto, seria correto dizer que o território não é uma referência sem riscos. 
Não se trata de uma referência neutra e nem tampouco sempre benigna. Se hoje 
se multiplicam as lutas sociais por recursos territorializados, também é verdade 
que o território não pode substituir nem o sujeito e nem a política como centros 
reflexivos de um projeto que vise ao alcance de uma cidade mais justa e igualitária. 

3 – Reconhecimento da cidade como campo de forças: contradições, oposições 
e tensões 

Com relação a essa meta, talvez seja interessante lembrar que a noção de 
campo também implica limite e regras de entrada. Assim, nem todo habitante 
encontra-se incluído num efetivo campo de forças no sentido político do termo, 
ou seja, em sentido ativo. Por outro lado, no que concerne à disputa de capital 
econômico, a distância entre o volume de recursos internos e externos pode levar 
à dissolução de campos historicamente configurados, gerando confrontos entre 
antigos atores pela presença no novo campo configurado pelos atores de campos 
mais abrangentes. Nessa direção, seria importante articular, analiticamente, 
campo e escala.

4 – Empowerment comunitário 

Essa meta pressupõe a existência de um sujeito coletivo, a comunidade.
Um sujeito de existência duvidosa, na medida em que se construiria com base 
apenas na habitação, na territorialidade, e engolfaria uma grande diversidade de 
experiências e identidades. Nesse sentido, a noção de comunidade, em contextos 
urbano-metropolitanos, pode conduzir a uma leitura autoritária da experiência 
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urbana, quando corresponda à imposição de uma falsa homogeneidade e, até 
mesmo, de uma identidade coletiva inexistente. 

Voltando ao início da exposição, registramos que a reflexão do urbano lida 
com diferentes e contraditórios níveis de abstração e com modelos e ideários de 
diferentes origens, que nem sempre se combinam e nem, muito menos, orientam 
a ação planejada e planejadora que termina por ser realizada. 

Palestra10

– É um prazer estar aqui, mas essa participação foi para mim um desafio. Preocupa-
me muito estabelecer o diálogo com aqueles que me convidam porque significa um sentido 
de copresença. Essa busca de sentido, busca de conexão, é necessária, mas não está 
isenta de equívocos da minha parte, pois, na medida em que é uma interação efêmera, 
não é efetivamente experienciada. Enfim, se eu tiver cometido uma série de equívocos 
para com os meus pressupostos dialógicos, peço desde já desculpas por isso, é por que 
não entendi muito bem o convite e criei enredos de outra maneira.

Vocês sabem que os sociólogos são militantes do cinismo. Nós somos cínicos pro-
fissionais. Por vezes, nos veem como uma espécie de intelectuais abstratos, mas prefiro 
substituir essa imagem por outra – a de militantes do cinismo ou de cínicos militantes. 
Vindo para cá, comecei a ver o estado em que se encontra a cidade, as ameaças à 
saúde mais imediatas que nos cercam, também detectadas ao ouvir e ler relatos de 
notícias. Faço, há dez anos, um trabalho de sistematização de notícias em periódicos, 
organizado num banco de dados no Lastro11 e, pelas análises das notícias veiculadas 
nesses periódicos, as situações observadas poderiam se radicalizar. Em alguns lugares, 
porém, o que acontece não é uma radicalização. O que acontece diariamente é um 
transbordamento para as grandes vias da cidade que incluem os bairros de classe média 
e média alta. É o que acontece para um grande segmento da cidade do Rio de Janeiro e 
isso ocorre também em outras cidades brasileiras e em outras cidades do mundo. Basta 
recordar a Cidade do México e algumas cidades italianas.

A violência não nos é particular. Talvez fosse bom se fosse assim, porque só nós 
sofreríamos e o resto do mundo estaria um pouco mais feliz. Porém, não é isso que 
acontece, há uma difusão fortíssima da violência. Também não podemos dizer que seja 
algo completamente novo. Afinal de contas, a violência caracteriza a formação social 

10 Transcrição da palestra proferida por Ana Clara Torres Ribeiro na mesa-redonda “Equidade, Participação Social e Sustentabilidade” do 
Seminário Cidades Saudáveis, organizado pela Fiocruz nos dias 23 e 24 de novembro de 2010.
11 Laboratório da Conjuntura Social: tecnologia e território, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional, da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (Ippur/UFRJ), então coordenado pela professora Ana Clara.
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brasileira e está muito longe das metáforas da gentileza. Muito ao contrário, trata-se 
de uma formação brutal, e essa formação brutal continua se desdobrando no presente. 

Em face dos eventos que nos cercam, agora na sua radicalidade mais visível, eu me 
lembrei de Marx, quando ele diz que, por vezes, os fatos ultrapassam as palavras. Na ver- 
dade, acho que os fatos ultrapassam as palavras numerosas vezes, e, se ultrapassam as 
palavras, ultrapassam os conceitos. Também pensei em outro autor importante, Henri 
Lefebvre, para dizer sobre o papel da dialética na compreensão do capitalismo, para 
dizer o quanto é importante ter um pensamento orientado pela dialética e o quanto 
também é importante acompanhar pelo pensamento o movimento do mundo, isto é, o 
devir, o devir histórico. Existe uma dialeticidade fundante que é o movimento do pen- 
samento, ou seja, temos que fazer mover o nosso pensamento e o pensamento do próprio 
movimento. O que acontece hoje com relação ao urbano, ou às grandes cidades, já 
vem sendo anunciado desde os anos 1970, ou início dos anos 1980. Esse anúncio está 
relacionado à perda de nexos entre o urbano, entre a incidência da urbanização e o 
desenvolvimento econômico e social. 

Nós experimentamos, na nova base técnica da própria vida coletiva, uma crescente 
perda de nexos entre a urbanização e a grande concentração urbana ou, digamos, entre 
a concentração de diferentes no espaço mais ou menos delimitado e a compreensão do 
que seja o desenvolvimento econômico e social. Muito ao contrário, o que se registra 
cada vez mais é um desencanto com relação à cidade, sobretudo com relação à grande 
cidade, que vai perdendo seus nexos propositivos com a política e, também, seus nexos 
propositivos com a civilidade ou até com aquilo que lhe é próprio, que seria a urbanidade. 

A cidade perde encanto, perde encantamento, perde a força da circularização, perde 
a característica que lhe é muito forte desde a industrialização, sobretudo na virada do 
século XIX para o século XX. Ou seja, a sedução da cidade. Se imaginarmos o que as 
grandes cidades representaram como foco sedutor para a criação das grandes ideias, 
para as ideias políticas, para o desvendamento do próprio eu, para a construção da 
subjetividade, para, enfim, a explosão da criação, o que temos hoje como leitura 
da cidade, e isso também tem algum rebatimento para o nosso país, é uma perda 
monumental. 

Sobre o título da mesa-redonda: Equidade, Participação Social e 
Sustentabilidade

É nesta circunstância do presente ou com essa consciência, ainda que tentativa, do 
presente, que, de alguma maneira, eu observei o título da mesa. Fiz isso porque sou 
obsessiva e queria um elo para a minha reflexão. Por isso, então, fui reificar o título 
da mesa. Sei que todo título é arbitrário, mas, mesmo assim, fui ler o título e a ementa 
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da mesa, detalhadamente. Assim, vi três ideias fortes: equidade, participação e 
sustentabilidade. Eu tenho cismas com palavras, mas isso faz parte da tal militância 
cínica ou do tal cinismo militante. Comecei a torcer meu cérebro para absorver esses três 
conceitos, mas pensando que eles não combinam entre si. Mas vamos falar de equidade. 
Atualmente, as pessoas dizem que não se trata de igualdade, que igualdade achata as 
diferenças, que tem de ser equidade. Já me ensinaram suficientemente bem toda essa 
nova lição de bom mocismo verbal. Já aprendi, mas desconfio que, muitas vezes, a 
equidade enfraquece a luta pela igualdade. Desculpem-me. Trata-se de uma percepção, 
não de uma certeza, mas não é uma percepção muito ingênua porque não sou ingênua.

O segundo termo é participação, que, muitas vezes, na minha opinião, substitui a 
práxis e, por fim, temos a noção de sustentabilidade. Em relação a esta última, é preciso 
saber o que precisa ser sustentado, principalmente quando se trata da cidade. A grande 
cidade não pode ser recortada feito um sistema para ser sustentado, exatamente porque 
depende completamente de nexos extraordinariamente amplos e instáveis. Lembro-me 
de uma pesquisa do IBGE, em que se mostravam os mapas das cidades com seus nexos, 
em termos de trazer mercadoria e vender mercadoria, de vir pessoas em busca de serviços, 
de lançar pessoas pelo mundo. Os nexos das informações eram fantásticos e tínhamos 
um mapa extraordinário em termos de vínculos. O que nós estamos sustentando? O que 
nós estamos recortando para ser sustentado, efetivamente, é isso aqui? É esse conjunto 
de relações ou é o quê, exatamente? 

É preciso saber o que é para ser sustentado, principalmente quando está referido à 
experiência urbana metropolitana. Ao trazer essa questão de sustentabilidade – que é uma 
leitura sistêmica do sistema, ou de algum sistema, ou de algum aspecto sistemático –, 
lembrei-me do filósofo Gerd Bornheim. Em tom de brincadeira, num seminário que 
organizamos nos anos 1990, ele me disse que considerava a classe média muito 
engraçada por criticar o sistema sendo completamente dependente dele no cotidiano. Ele 
lembrou alguns exemplos de reclamações da classe média relativos ao funcionamento 
insatisfatório dos transportes públicos, da telefonia. Lembro que Bornheim12 não 
chegou a enfrentar o tempo pleno da informática doméstica. Hoje sim, as pessoas ficam 
irritadíssimas porque o sistema não está funcionando do jeito como deveria, como se 
a vida delas e a da humanidade inteira dependessem pura e exclusivamente daquilo. 

Contudo, a sistematização – ou a sistematicidade, ou ainda, a adesão ao sistema – 
constitui um conjunto de fenômenos com crescente incidência, daí talvez a adesão a 
determinados termos e metas como a da sustentabilidade. O problema é que a meta 
da sustentabilidade tem o poder de esconder algumas coisas a respeito dos vínculos que 

12 O filósofo, que faleceu em 2002, não chegou a vivenciar plenamente as mudanças das tecnologias da informação.
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transcendem às cidades. As cidades são seres dependentes, que sugam, que selecionam 

recursos para sua sobrevivência (basta ver para onde vai a energia de Belo Monte13), 

caso contrário, não sobrevivem. A grande cidade é um ser altamente dependente e, ao 

mesmo tempo, autoritário, um ser coletivo extremamente difícil de ser apreendido e 

perigoso. A grande cidade, a grande metrópole é isso, mas muitas vezes não temos isso, 

pensamos numa única escala, essa escala do imediato, e, muito menos, não percebemos 

o lançar de uma grande metrópole voraz sobre recursos que são amplíssimos, enormes. 

Essa estruturação de sistematicidades extremamente complexa, em realidade, cor- 

responde ao que é efetivamente a sobrevivência de uma metrópole que suga mais-valia em 

territórios muito distantes e sobrevive, inclusive, através da tributação. Isso é escondido, 

muitas vezes, através de uma noção de sustentabilidade.

Sobre a relação sustentabilidade-modelo de cidade e a ementa da mesa

Convivemos com uma noção de sustentabilidade, imediatamente aceita no que 

concerne a alguns fenômenos políticos fundamentais, que esconde, exatamente por 

essa aceitação imediata, a crise do modelo dominante de cidades. Basta ver o que se 

observa não só em Nova Iorque, mas também em São Paulo, no Rio de Janeiro. Hoje, 

o modelo de cidade cuja gênese é, sobretudo, europeia no nosso caso, tem dentro de si 

uma americanização muito forte também, pela adoção do modelo rodoviarista. Esse 

modelo dominante de cidade rodoviarista está em crise, está se esgotando, e, ao se 

esgotar, arrasta uma quantidade de irracionalidades que são sistêmicas. Estas sim, as 

irracionalidades, são sistêmicas.

De outro lado, muitíssimas vezes, também se desconhece que, por trás de um 

anseio imediato da sustentabilidade, há sistemáticas construídas pela própria ação 

da sociedade, que busca sobreviver em meio à crise do modelo dominante de cidade. 

Sobrevive criando sistematicidades. Trata-se de uma imensa ação coletiva popular que 

permite a sobrevivência dentro desses sistemas macro, abertos. É uma sistematicidade 

popular que garante, de alguma maneira, a sobrevivência da maioria, e que escapa, em 

grande parte, à ação do Estado, não correspondendo diretamente à sua ação, mas que 

está dentro do tecido da própria sociedade. Milton Santos, esse geógrafo tão conhecido, 

no livro Por Uma Outra Globalização, dizia que nós deveríamos entender essa outra 

sistematicidade, a popular, que de alguma maneira pode gerar ideários para futuros 

alternativos. Não é possível que nós aqui tenhamos futuro possível apenas numa cidade 

13 A usina hidrelétrica de Belo Monte está sendo construída no rio Xingu, no estado do Pará. O projeto dessa central elétrica foi 
duramente criticado por ambientalistas brasileiros e internacionais, além de comunidades indígenas, o que levou a sucessivas reduções 
do escopo original. Ainda assim, será a terceira maior hidrelétrica do mundo.
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global que vai ser brutalmente excludente, não é possível que consigamos projetar apenas 
isso ou aceitar esse futuro como o único possível. 

Além de considerar o título da mesa, cujos termos me ajudaram, de alguma forma, 
a tentar estabelecer um diálogo, observei também na ementa que havia um elenco 
considerável de metas preestabelecidas e que essas metas, por serem numerosas, trazem 
um risco de impedir o desvelamento da força da ação da própria sociedade. Afinal, 
podemos não enxergar muito bem o que é efetivamente uma ação tentativa e diária da 
própria sociedade. Trata-se de nexos que se constroem no cotidiano e que, de alguma 
forma, garantem a sobrevivência de muitíssimos, mesmo que nós não consigamos 
perceber muito bem como isso acontece. Porém, se pararmos para escutar em qualquer 
esquina, vamos compreender como ocorre. 

Outro ponto que me parece importante também vem da ementa, mas não dessa 
ementa específica, e sim de uma quantidade imensa de ementas de editais de outros 
programas, de outros projetos, dos quais também participo. Observa-se aí uma rápida 
colocação de modelos. Existe sempre um modelo no meio dessa confusão imensa que 
estou tentando descrever aqui da crise da cidade historicamente configurada, do modelo 
tradicional de cidade. No meio dessa crise, vemos uma grande quantidade de modelos 
sendo veiculada. Isso soa estranho porque, diante da “aceleração contemporânea”,14 
como modelar com essa facilidade? Na verdade, isso seria, em princípio, contraditório 
ou mesmo impossível. 

O que estamos entendendo por modelos hoje? Qual é a função dos modelos hoje? 
O que de fato eles significam? Comecei a fazer essas indagações e, além de constatar 
a existência do modelo da cidade saudável, identifiquei modelos da cidade criativa, da 
cidade educativa... Ou seja, há vários outros modelos, sem contar os modelos de gestão 
democrática, gestão transparente, gestão isso, gestão aquilo. Está certo, não sou eu 
que vou ficar jogando pedras naquilo que pode nos ajudar a pensar, mas, de qualquer 
forma, acho que não é impertinente o conjunto de perguntas que vou formular a seguir. 

As primeiras perguntas seriam as seguintes: como se realiza hoje a reflexão da 
experiência urbana? Por quais modelos se realiza essa reflexão? Quantos são esses 
modelos? Quais são os seus termos? Qual é o seu funcionamento lógico? – Não estou 
dizendo histórico, estou dizendo lógico.

As segundas perguntas seriam as seguintes: até que ponto os modelos têm deixado 
de cumprir a sua função científica para ter uma função política? Qual é a função 

14 Expressão de Milton Santos, utilizada originalmente em seu livro intitulado Técnica Espaço Tempo (Santos, 1994). Foi incluída aqui 
para explicitar a ideia da professora Ana Clara sobre a dificuldade de se propor modelos de cidade num contexto de mudanças, que 
instaurou, conforme suas palavras, a “crise da cidade historicamente configurada”.
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científica dos modelos? Que nós saibamos, os modelos tinham uma função histó- 
rica, científica, de reduzir provisoriamente a complexidade do real para depois retornar 
à complexidade. O problema é que às vezes nós simplificamos, mas não retornamos 
ao complexo. Isso acontece porque, de um modo geral, os projetos, em razão do tempo 
em que são elaborados, não permitem que se recupere a complexidade, e isso está se 
reproduzindo seguidamente.

As terceiras perguntas abordariam o seguinte ponto: na ausência desse retorno para 
a complexidade, como a historicidade e a experiência social podem alterar o modelo? 
Isso deixaria clara a sua função de simples ferramenta. Afinal de contas, o modelo é 
apenas uma ferramenta ou o modelo é um ideário? Se for um ideário, já é outra coisa, 
já virou projeto. O modelo é um ideário ou uma ferramenta? 

Essas são perguntas pertinentes no campo das políticas públicas e também 
pertinentes no campo dos estudos urbanos. Todavia, no campo dos estudos urbanos, que 
é onde eu efetivamente trabalho, e sobretudo com base na sociologia, nesses campos nós 
temos, sem dúvida, um predomínio da forma sobre o conteúdo, o que é característico do 
modelo. O modelo destaca a forma sobre o conteúdo, mas, naturalmente, os conteúdos 
retirados dessa forma devem retornar para pressionar a forma. Se não retornam, nós 
sabemos que a forma se lança acima dos conteúdos e isso naturalmente tem o perigo 
de cristalizar o movimento do pensamento.

Sobre o pensamento formal e o pensamento dialético

E é por isso que o movimento do pensamento se traduz no pensamento formalista e 
jamais no dialético. Em meio às dificuldades em que vivemos, o pensamento formalista 
traz certo conforto. Ficamos mais tranquilos, mas esse conforto pode ser passageiro, 
porque logo depois os fatos contrariam o modelo e, efetivamente, aquilo que idealizamos 
acaba não acontecendo. Isso significa dizer que, de alguma maneira, estamos às voltas 
com circunstâncias bastante adversas para os estudos urbanos e metropolitanos. 
Estamos trabalhando com modelos que podem não corresponder ao lançamento de novos 
ideários que deveriam estar relacionados, de alguma maneira, à crítica das teorias da 
modernização e do desenvolvimento ou com a invenção de outras teorias que fossem, 
também, projetos políticos. Na ausência disso, um megaobjeto, um megacoletivo que 
não se projeta, constitui, em si mesmo, riscos societários extraordinários.

Observo isso com enorme preocupação porque me parece que estamos lidando 
com grandes dificuldades. Não se trata apenas de um projeto de pesquisa singular.  
É uma questão da sociedade brasileira, que tem enorme dificuldade para ultrapassar o 
pensamento instrumental, mesmo o operacional simples, para entrar no pensamento da 
complexidade e na projeção, para projetar o que estamos vivendo na contemporaneidade 
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e as suas consequências. O que vivemos hoje – todos nós, evidentemente, sabemos – é o 
impacto de tudo isso nas sociedades periféricas, se bem que o Brasil é muito orgulhoso 
da sua atual posição no mundo (tenho minhas dúvidas a esse respeito, mas não vou 
discutir isso). O que se observa é esse capitalismo globalizado, financeiro e cognitivo, 
característico do atual período histórico, e a posição periférica do Brasil continua trazendo 
consequências bastante dramáticas.

De um lado, temos o controle de capital financeiro stricto sensu, que altera a 
realidade urbana de uma forma brutal. Basta ver a quantidade de famílias devedoras 
que temos hoje no Brasil, basta ver a crise da juventude já devedora do cartão de crédito, 
basta ver a política de endividamento dos velhos através das suas aposentadorias. 
Podemos chamar tudo isso de subordinação ao capital financeiro transnacional. De 
outro lado, temos o capitalismo cognitivo que, na verdade, muito mais nos satura  
de informação do que favorece a cognição, o conhecimento. Essa nossa situação faz com 
que acabemos por aderir a alguns diagnósticos muito singelos da experiência urbana, que 
correspondem mais a certo alarmismo, a certo terrorismo, do que efetivamente a uma 
orientação da ação coletiva. 

Sobre política urbana e segurança – caos e cosmos

O que acontece é que as referências ao caos urbano retornam. O que acontece, 
também, é que os ideários de remoção da pobreza também retornam e que a rejeição 
do excluído vem aumentando. Vem aumentando, também, a adesão a uma política 
urbana que quer se traduzir, de qualquer forma, numa política de segurança, como se a 
segurança fosse a síntese de todas as políticas. Isso dentro de um constructo que projeta 
a ideia de caos, mas só que se trata de um caos que não tem cosmos, de um caos que se 
desenha à medida que alguém fale. E como não há cosmos, o que temos, efetivamente, 
é uma fragmentação que se faz diariamente, sobretudo se pensarmos nos grandes 
projetos de intervenção urbana, nas intervenções do Estado e nas grandes intervenções 
do capital privado, cada vez mais espetaculares. É como se não fosse possível colocar 
o saneamento no lugar e, ao mesmo tempo, criar um equipamento espetacular. Isso 
é impressionante, mas é essa a substituição efetiva da ação socialmente necessária 
por uma intervenção egoica dos governantes. Desculpem, não devia dizer isso, mas é  
isso que efetivamente acontece, é isso que estamos vendo. Para que tudo isso? Acho 
que isso mostra que a saída que está sendo apresentada para nós é característica da 
sociedade do espetáculo. Como disse Guy Debord, até o caos tem cara de espetáculo15 – 

tem que ter fogo, tem que ter explosão, tem que ter bomba, tem que ter isso, tem que ter 

aquilo, porque se não tiver tudo isso não é bom o suficiente e não convence ninguém 

15 A menção por ela referida, aqui, consta do livro A Sociedade do Espetáculo, de Guy Debord (1997).
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que estamos no meio do caos. Precisávamos chegar a tudo isso? Temos isso na ação de 
governo, na ação dos traficantes, na ação de tudo que é lado. É uma espetacularização 
do caos e da ação que, de alguma maneira, resiste ao caos. Estamos convencidos que 
vivemos numa sociedade cinematográfica, que pouca diferença tem daquilo que vemos 
na televisão, que pouca diferença tem em relação à guerra do Golfo, à guerra do Iraque 
ou de qualquer outra parecida. 

É justamente esse mar de imagens, de ideias, que nos dificulta a realização de uma 
análise fria, que deve ser fria, dos fenômenos sociais e dos espaciais. Dessa forma, 
torna-se difícil introduzir-se a possibilidade de formulação de outro imaginário, porque o 
nosso imaginário está contaminado por essa leitura dominante do caos, por um cosmos 
que parece que só vai poder existir naquilo que a cidade-espetáculo oferece. O cosmo 
tem que ser da sociedade-espetáculo: são ofertas dos cartões de crédito, ofertas dos spas, 
dos grandes hotéis, ofertas das mulheres lindas, das celebridades, das casas etc. E essa 
história de gente rica e bonita? Isso, para mim, é uma categoria estranhíssima. É essa 
gente bonita que configura o cosmos; ressalta-se o que elas fazem no seu cotidiano, 
as cirurgias plásticas feitas por elas etc. Provavelmente, sou eu que tenho preconceito. 
Mas, o que é relevante nesses exemplos é que nós ficamos com o espetáculo da desgraça, 
da violência, do caos, e com um cosmos que é de pouquíssimos. 

O futuro é desenhado para pouquíssima gente e a adesão social a essa imagem da 
pouquíssima gente se dá por algo surpreendentemente simples, mediante o recurso à 
Mega-Sena. O prêmio da Mega-Sena cresce, crescem as filas para comprar um bilhete. 
Quanto mais alto o prêmio, mais crescem as filas, mais a televisão faz propaganda no 
meio do Jornal Nacional e essa situação vai num crescendo. Mas, quinhentos mil não 
é muito dinheiro? Eu queria ter quinhentos mil reais! Não resolve a vida da maioria? 
As pessoas, porém, são levadas a não se contentar com isso. Tem que ser muito mais, 
tem que ser 20, 25, 30 milhões. Para quê? Ninguém é centopeia, não vai dar para 
colocar tanto sapato, nem para morar em tantas casas. Apesar de ser absolutamente 
irracional, isso faz parte da celebração do sucesso, da celebração de um cosmos para 
poucos, que, de alguma maneira, serve de contrapartida ao caos como única leitura da 
experiência urbana. Esse caos que serve de desculpa para que não se tente mais nenhum 
interclassismo progressista, para que não se participe de nenhum movimento social, 
para que não se faça mais nada em termos da busca de uma conexão forte e produtiva 
com os conviventes, ou seja, com os copresentes.



125

Cidades Saudáveis ou Cidades Justas?

Sobre o privilégio da esfera privada em relação à pública 

Essa ideação, na verdade, corresponde também à maneira como nós atribuímos 

o privilégio da esfera privada em relação à pública, isto é, do mercado em relação às 

instituições sociais e políticas. É isso que corresponde ao mundo corporativo. Milton 

Santos é autor de um livro muito bem construído, chamado São Paulo: metrópole 

corporativa e fragmentada.16 De fato, podemos dizer que as grandes cidades brasileiras 

revelam semelhanças com essa reflexão sobre São Paulo. A TV está sempre mostrando 

imagens dessa cidade. É difícil entender como as pessoas conseguem viver com tanto 

engarrafamento. Por que entupiram as cidades brasileiras com tantos carros? Não estou 

dizendo que as pessoas não devem ter carro; eu adoro que as pessoas tenham carro, mas 

os carros têm de circular. Se não circulam, o trânsito engarrafa; se o trânsito engarrafa, 

a poluição aumenta ainda mais. O que significa essa história? Ela corresponde, é claro, 

ao mundo corporativo e a uma visão de metrópole, de grande cidade, onde teremos, de 

um lado, como projeção, centros urbanos extremamente excludentes, dominados pelo 

mercado financeiro especulativo e pelas ideias da criação e, de outro lado, segregações 

bastante grandes, outra realidade tecida, no máximo, pela criação de outras centralidades 

que mantêm os menos afortunados o mais longe possível desse centro. 

São Paulo é a segunda metrópole do mundo no que concerne ao número de 

helicópteros, situação que a prefeitura não controla. Vocês bem podem imaginar o 

risco que é uma quantidade imensa de helicópteros circulando sobre a cidade. Além 

disso, verificamos aquela intervenção absolutamente imprópria, que é a ampliação 

do aeroporto de Congonhas. Depois do acidente da TAM,17 também não gerou nada, 

não houve nenhuma consequência. Nós temos, de um lado, essa margem de risco 

corporativo e das grandes elites colocadas sobre a totalidade das cidades de uma forma, 

eu diria, absolutamente chocante, para usar um termo educado. E de outro lado, temos 

o crescimento da população que anda a pé. Ninguém vai me fazer crer que é possível 

andar de bicicleta naquela trama gigantesca que é a metrópole de São Paulo. Isso 

é totalmente impossível. Ninguém vai, de jeito nenhum, sair pela ciclovia. Isso nos 

configura realmente o patamar de racionalidades simultâneas, e eu não sei se as pessoas 

pretendem defender a sistematicidade para essa coisa. É isso que nós queremos que se 

reproduza sistematicamente? É para isso que nós defendemos a sistematização? É nessa 

direção que nós vamos defender a sustentabilidade? É isso que nós queremos sustentar? 

16 Trata-se da obra Metrópole Corporativa Fragmentada: o caso de São Paulo. Ver Santos (1990). 
17 Conhecido acidente aéreo ocorrido em 17 de julho de 2007, durante o pouso no Aeroporto Internacional de Congonhas, cidade de 
São Paulo. Não houve sobreviventes. Com a perda das 187 pessoas que estavam no avião e, ainda, com outras 12 mortes no solo, esse 
acidente aéreo foi um dos piores já ocorridos na América Latina.
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Tudo isso é muito complicado, mas pode ser indicado por um conjunto de fatos que 
a imprensa está sempre noticiando. Um exemplo são as enchentes: São Paulo e Rio de 
Janeiro mostraram bem o que isso significa. Temos, também, os engarrafamentos cada 
vez mais fortes e, ainda, os incêndios em favelas. Observamos um número crescente 
de incêndios em favelas de São Paulo, mas ninguém sabe quem põe, quem tira ou se é 
uma combustão espontânea ou, ainda, se é um acidente. Dispomos de um conjunto de 
fatos, fatos que eu não estou inventando porque estão lá, todos os dias, na imprensa 
e aparecendo com muito destaque. Sustentar esse tipo de situação não promete muito, 
não nos garante que possamos superar essa equação perversa com a qual convivemos 
atualmente. 

Sobre a exacerbação das celebridades, o modelo dinâmico da cidade 
justa,18 cidadania e saúde

Até agora, me detive nesses conceitos que revelam a historicidade da nossa expe-
riência urbana, tentando contrariar alguns discursos eufóricos e tentando, talvez, 
corresponder ao que nós sabemos. Sabemos porque vivemos, porque estamos por aí, 
porque estamos vendo as coisas, porque estamos conversando no meio da rua. Eu, 
pelo menos, adoro conversar no meio da rua para saber das coisas. A situação que 
observamos por aí dificilmente admite uma tradução em metas. As metas não são 
simples de serem discernidas, na verdade são bem difíceis de serem definidas. Fiquei 
imaginando quais seriam os desafios atuais para que pudéssemos ordenar, de alguma 
maneira, a superação dessa equação espetacular da exacerbação das celebridades, 
para escaparmos de tudo que é maravilha, do Rio Maravilha, Porto Maravilha etc. 
Escapar um pouco da espetacularização e tentar ver de outra maneira. Mas, afinal de 
contas, podemos lançar o modelo. Isso não é tão difícil assim, quer dizer, modelo como 
projeto mais ou menos simples. 

Pensei, então, que podemos ter um modelo de cidade justa – vou tentar cidade 
justa. Como seria essa cidade justa? Jamais poderia ser um modelo estático; teria 
que ser altamente dinâmico, altamente móvel, pensando, sobretudo, que os sistemas 
são instáveis, abertos. Nós vamos modelar qualquer coisa, vamos modelar uma coisa 
instável que abre, que se mexe, vamos buscar outras formas de reflexão e, certamente, 
também seria necessário pensar alguns mínimos para essa cidade justa. Então, o que 
seria o mínimo? Andei fazendo umas provocações: o que é o mínimo com relação à 
política habitacional? É uma casa bem equipada? É o quê, para o indivíduo, para o 
cidadão? Não estou me referindo à família. O que seria para o cidadão? O que seria 

18 Ver Ribeiro e Poggiese (2008), sobre documento intitulado Declaración de Buenos Aires: por una ciudad justa, assinado por 28 
pesquisadores. 
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o mínimo para um rapaz que chega aos 18 anos, para uma moça que chega aos 21? 

O que é o mínimo para essa criatura dizer que está exercendo sua cidadania? É viver 

num quarto? É o quê? 

Fiquei imaginando o que poderíamos pensar para várias outras áreas setoriais e 

juntar isso tudo na reflexão da saúde, porque saúde não é só saneamento. Suponho que 

o saneamento seja, mais do que qualquer outra coisa, absolutamente fundamental, mas, 

de qualquer maneira, há outros pontos essenciais, como transporte etc. Qual o mínimo 

para fazer a articulação desses vários setores na direção do que poderia ser, talvez, a 

modelagem de uma cidade justa? Pode ser uma modelagem pequenina, experimental, 

aproveitando a expertise generalizada nessa direção das boas práticas para fazer uma 

pequenininha, sem muita complicação: uma cidade justa. O que poderíamos pretender 

seria a realização dessa ideia num município pequeno, de tal maneira que pudéssemos 

imaginar esta cidade justa operando com metas relacionadas a vários serviços 

conectados. É claro que sempre foi o desejo de todos nós uma articulação intersetorial, que 

levasse realmente a uma garantia de cidadania. Como é que isso pode acontecer dentro 

de uma estrutura urbana específica, com um sistema de propriedades específico, onde os 

recursos orçamentários realmente estejam disponíveis e nós pudéssemos enxergar isso 

bastante bem e de uma maneira projetiva? Eu creio que isso pode nos ajudar a exercitar 

o modelo da cidade justa, sabendo que a realidade urbana jamais é monoescalar, que 

ela é necessariamente transescalar. Há sempre uma transescalaridade espaço-temporal 

e temos que entender que é uma configuração basicamente instável, que jamais será 

um sistema completamente fechado. Devemos entender isso e trabalhar em direção 

a esse objetivo, que poderia ser o modelo de uma cidade justa. Eu gostei dessa ideia.

Sobre as quatro metas da ementa

Por que não posso dizer que a minha ideia teria essa característica e que ela seria 

assim? Tenho uma natureza insistente. Observando as metas que estavam na ementa, 

verifiquei que eram muitas. É uma proposta altamente trabalhosa, pensei que eram 

demais, que a minha cabeça não ia dar conta de abranger outras e, por isso, decidi 

examinar quatro delas. A primeira dizia respeito à valorização das especificidades locais: 

dependendo dos modelos, estes não combinam com a valorização das especificidades 

locais, é verdade. Algo que nos parece estranho, também, recentemente colocado na 

ideação dos estudos urbanos, é privilegiar o desenvolvimento local como se ele fosse 

intrinsecamente superior e mais democrático. Isso tem sido afirmado recorrentemente, 

esse tipo de leitura é feito com frequência, não sei muito bem por que, mas é isso 

que acontece. Posso até fazer força para acreditar, mas essa visão não resiste a uma 

observação mais atenta. 
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Nesse fim de semana, num debate que tivemos na Maré,19 vi acontecer uma confusão 
entre local e lugar,20 como se o local fosse igual ao lugar, como se local e lugar fossem 
a mesma coisa. Muitas vezes, o discurso está valorizando o local dizendo que está 
trabalhando com o lugar, mas não está trabalhando com o lugar, e sim com metas que 
se localizam ali. Isso é o local, não é o lugar! Muitas vezes, trabalhamos com as duas 
coisas. Não estou dizendo que vocês estão fazendo isso ou aquilo, só estou dizendo que 
corre o risco de acontecer e é muito comum que aconteça. 

O segundo ponto é o diagnóstico sociourbano. Urbano é necessariamente sócio, não 
tem salvação! Na contemporaneidade, apresenta-se o diagnóstico sociourbano. Contudo, 
em face da pressão de que estamos recebendo algo em termos de veiculação de modelos 
e, também, por reconhecer que local e lugar não são a mesma coisa, realmente me 
preocupa essa junção do sociourbano. O sócio muitas vezes se transforma num nicho 
e o urbano num território. 

Outra observação: fico muito preocupada com o que considero um excesso de 
referência ao território como sinônimo de urbano. O urbano não deve ser reduzido ao 
território. É como se o termo território fosse progressista. Acho isso engraçadíssimo. 
Como assim? O território está substituindo o sujeito da ação? O território é mais 
importante que o sujeito? O sujeito não pode ficar em qualquer território e não pode 
querer sair do território? Ele tem que ficar lá? É democrático destinar o sujeito a um 
único território? Dependendo do território, isso é muito cruel.

Para terminar, vou me deter em dois pontos. O primeiro é a referência ao 
empowerment. Pertenço a uma geração que tem muita dificuldade em lidar com 
essa ideia de empoderamento. Vamos discutir com seriedade. Pode-se ajudar na 
manifestação do desejo, do anseio, da conquista da autonomia, de alguns valores. 
Mas, empoderamento, o poder em si mesmo? Fala-se muito em empoderamento, que, 
para mim, ou não é nada ou pode ser algo terrível. Não se trata do poder pelo poder, 
mas tem de se levar em conta os conteúdos que correspondam a determinados projetos 
qualificados. Essa percepção é ainda mais complicada quando é associada à ideia de 
comunidade, porque não existe comunidade. Do ponto de vista daqueles que acreditam 
nesses termos, o que acabei de falar é absolutamente radical e improcedente.

Reafirmo, aqui, que não existe comunidade. A insistência neste termo não expressa 
uma verdade. É como você empurrar o jovem para dentro de um espaço e dizer que 

19 A professora Ana Clara referia-se a um debate ocorrido no Corpocidade 2: debates em estética urbana, evento realizado nos dias 21 
e 22 de novembro de 2010 no Colégio Brasileiro de Altos Estudos, da UFRJ, Rio de Janeiro. Algumas atividades desse encontro foram 
realizadas na área do Complexo da Maré, bairro da zona norte do Rio onde se concentra a população de cerca de 16 favelas espalhadas 
por cerca de 800 mil metros quadrados.
20 A respeito da distinção entre local e lugar, ver Ribeiro (2009).
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naquele espaço é tudo mais ou menos legal, que as pessoas são todas iguais ou 
muito parecidas e que partilham o mesmo cosmo de valores. Será que é mesmo uma 
comunidade? Claro que é politicamente correto substituir favela por comunidade, 
mas isso também destrói a memória das lutas sociais ou, pelo menos, colabora para 
a destruição das lutas das favelas no Rio de Janeiro. Comunidade já é uma coisa 
complicadíssima e empoderamento de comunidade mais ainda, porque a comunidade 
não é um sujeito social. Eu escrevi um texto21 no qual investigava a ideia de comunidade, 
e sofri para escrevê-lo. Essa ideia é importante na área social; há muita referência à 
comunidade no serviço social. Eu queria encontrar, de qualquer forma, uma alternativa 
a essa ideia sem ficar implicando com ela. Sei que não cabe, sei que, voltando atrás, o 
sociólogo é um cínico militante, mas não queria insistir muito nisso... 

Fui procurar saber e descobri comuna e não comunidade. A comuna tem uma 
ancestralidade. A comuna era o lugar onde ficavam os judeus na rede urbana, onde 
ficavam também os de origem muçulmana – era o lugar dos excluídos. Sim, é outra 
ideação. Não estou dizendo que temos de adotar comuna, que seria melhor para esse 
tipo de discurso de comunidade. Não é nada disso. Mas tenho a esperança de que 
podemos acionar esse adverso, escapando um pouco das recorrências discursivas, até 
mesmo para exercitarmos o nosso humor e brincar com a vida. 

Foi isso que eu consegui pensar e espero ter trazido a questão das cidades. Mas, 
afinal, quem a trouxe aqui não fui eu, foram todos os outros que falaram antes de mim 
nesta mesa. Eu vim depois. Para trocar ideias. Obrigada. 

21 A referência a esse texto, que aborda, especificamente, os termos comunidade e comuna, não foi localizada. No entanto, identificou-se 
outro, em que Ribeiro se refere a tais termos de maneira genérica e aciona o pensamento de Milton Santos, ao refletir sobre a 
articulação do “sujeito social e suas circunstâncias” e a “possibilidade de valorização da força societária das territorialidades populares, 
que” (...) “não se deixam aprisionar nos limites formalmente reconhecidos das denominadas comunidades”. Ver Ribeiro (2013: 28). 
Identificou-se, ainda, outro texto em que Ana Clara Ribeiro e Amélia Rosa Teixeira problematizam os termos comunidade e sociedade. 
Ver Ribeiro e Teixeira (1982). 
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