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RESUMO: 

 

Neste trabalho que ora apresento proponho uma discussão sobre a retomada da temática do 

direito à cidade na contemporaneidade. Em um contexto marcado pela exacerbação da 

violência, principalmente aquela ligada a aspectos da criminalidade e das sociabilidades 

marcadas pela “vitimização pessoal”, discutimos a possibilidade da gestação da “cultura de 

paz” que possibilitaria a diminuição dos conflitos violentos nas cidades contemporâneas a 

partir de práticas de negociação e de acordos no cotidiano dos espaços públicos. Tomamos 

como base alguns estudos e debates teóricos passados e recentes, apontando como e em que 

bases se fundamentaram as concepções de direito à cidade e como o atual crescimento dos 

índices de violência aponta para a castração de alguns direitos fundamentais. Para tal reflexão 

propomos os seguintes questionamentos: o direito à cidade na contemporaneidade passa, 

necessariamente, por estratégias de combate à violência criminal? É possível uma “cultura de 

paz” que se aposse ou rompa com a configuração de uma sociedade marcada pela segregação, 

pelo consumismo e pelo individualismo? Colocamos, assim, o debate.  
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Introduzindo a discussão 

 

A vida social contemporânea é marcada por um cotidiano onde o espaço/tempo se 

comprime como nunca antes visto na história da humanidade. Nós indivíduos citadinos 

muitas vezes nos queixamos que “não temos tempo para nada”, que a “correria” é enorme e 

que dentro desse contexto não temos tempo de “aproveitar” a vida. 

O cotidiano nas cidades se resume muitas vezes a uma jornada diária presos em 

engarrafamentos, seja em automóveis particulares ou em transportes coletivos abarrotados, 

presos nos escritórios e nos demais ambientes de trabalho, e confinados nos shopping centers 

quando buscamos um lazer e consumo seguros. Quando estamos vivenciando o espaço 

público da cidade percebemos que uma sociabilidade marcada pelo medo da violência urbana 

se impõe cada vez mais, principalmente em realidades tão desiguais e segregadas como a do 

Brasil. 

Afinal, qual direito à cidade nós temos hoje em dia se o direito à vida e à liberdade 

nos espaços públicos das cidades nos tem sido tomado? Neste trabalho que ora apresento 

proponho uma discussão sobre a retomada da temática do direito à cidade na 

contemporaneidade. Em um contexto marcado pela exacerbação da violência, principalmente 

aquela ligada a aspectos da criminalidade e das sociabilidades marcadas pela “vitimização 

pessoal”, discutimos a possibilidade da gestação da “cultura de paz” que possibilitaria a 

diminuição dos conflitos violentos nas cidades contemporâneas a partir de práticas de 

negociação e de acordos no cotidiano dos espaços públicos. Tomamos como base alguns 



estudos e debates teóricos passados e recentes, apontando como e em que bases se 

fundamentaram as concepções de direito à cidade e como o atual crescimento dos índices de 

violência aponta para a castração de alguns direitos fundamentais. Para tal reflexão propomos 

os seguintes questionamentos: o direito à cidade na contemporaneidade passa, 

necessariamente, por estratégias de combate à violência criminal? É possível uma “cultura de 

paz” que se aposse ou rompa com a configuração de uma sociedade marcada pela segregação, 

pelo consumismo e pelo individualismo?  

Propomos este debate fazendo inicialmente uma explanação sobre o cotidiano das 

cidades contemporâneas. Em seguida faremos uma discussão sobre o fenômeno do medo e da 

violência urbana que se inserem nesta realidade do dia a dia. Na sequência abordaremos a 

retomada do direito à cidade na contemporaneidade a partir de outras demandas, 

especificamente como o direito ao espaço público livre no século XXI. Por fim propomos a 

construção de uma cultura de paz que se oponha a atual cultura do medo e da violência, que 

diferentemente das políticas clássicas de desenvolvimento urbano e das políticas de segurança 

pública padrão possibilite o diálogo e a inclusão social na e pelas cidades. 

 

 

Cotidiano e direito à cidade 

 

A vida nas cidades de hoje é um pequeno capítulo da história da humanidade e atinge 

a grande maioria da população mundial. O modo de vida “urbano” (WIRHT, 1979), sofreu 

uma grande ampliação e passa por processo de complexidade e de mudanças cada vez mais 

rápidos na escala tempo e ocupando vários novos espaços. 

Nesse processo, uma questão das mais importantes que se coloca é perceber as 

mudanças sociais, através dos padrões de sociabilidade que se produzem e reproduzem 

constantemente nos espaços públicos e seus efeitos sobre a qualidade de vida da população. 

Nas diversas cidades, nas metrópoles e megalópoles, a coligação de uma ou mais 

cidades numa mesma área urbana se dá de maneira intensiva e cada vez mais rápida. Um 

elemento que prejudica a qualidade de vida nas cidades devido à concentração populacional é 

a verticalização que vem se tornando muito extensa no habitat. 

A construção de grandes edifícios promove uma separação dos indivíduos em relação 

aos espaços coletivo e públicos, já que os espaços dos apartamentos são restritos em sua 

possibilidade de vivência e convivência. Em metrópoles como Tokyo, são cada vez mais 

comuns cubículos como moradia, ou a “moradia gaveta”, onde a pessoa paga por um espaço 



minúsculo apenas para dormir e viver em um “caixão” e num espaço totalmente 

individualizado, ou seja, decretando a morte do público e da coletividade. 

A construção de espigões e a forma de morar em edifícios provocam uma separação 

dos indivíduos em relação ao ambiente. Sendo assim os espaços de convivência estão cada 

vez mais restritos, o que gera o isolamento e o esvaziamento das relações de vizinhança. Por 

volta das décadas de 80 e 90 começaram a surgir também os condomínios horizontais, 

procurados pelos segmentos sociais de alta renda, mas que ao passar do tempo estão atingindo 

camadas mais populares ou de ascensão social recente como os novos ricos, especificamente 

no Brasil. Para quem está excluído dessa opção resta uma situação de sofrimento social, 

exclusão e segregação. A especulação imobiliária, a valorização do solo urbano e a situação 

de desemprego criam o adensamento populacional nas periferias. 

O fato é que vivemos hoje em uma sociedade globalizada e urbana onde as cidades são 

o padrão de construção do habitat, do território e do espaço de vida e de sociabilidade. Se ela 

se caracteriza pela formação de aglomerados humanos em volta de zonas industrializadas, de 

comércio e serviços diferenciados, mesmo em zonas de fronteira agrícola e em zonas onde 

esses aglomerados ainda não se formaram, a revolução nos meios de comunicação, com a 

propagação das redes como analisa Manuel Castells em “A sociedade em rede (2000)”, 

através das mídias, da internet e das tecnologias de informação e comunicação avançada a 

vida é transformada ou, diríamos, afetada diretamente em suas esferas de convívio, 

socialização e sociabilidades baseadas nos padrões metropolitanos. 

Universidades, escolas, eletricidade, televisão, computadores, internet, smartphones, 

adentram ao espaço rural e do campo, “urbanizando” e “homegeneizando” a vida cotidiana. 

Pensar no cotidiano das cidades contemporâneas é antes de tudo reconhecer esse contínuo 

rural-urbano considerando cada pólo como um tipo ideal ao modo weberiano, sendo estas 

construções metodológicas que permitem uma compreensão de dada realidade e com suas 

configurações específicas. 

Em boa parte dos casos, especialmente o das cidades brasileiras, o Estado tem-se 

mostrado incapaz de solucionar situações de conflitos, violência e do medo social 

generalizado, através de políticas sociais imprescindíveis.Pensando no direito à cidade 

focamos no processo de urbanização e nos processos sócio-espaciais e culturais por qual 

passou e passa essa cidade. 

O antropólogo Michel Agier no livro Antropologia da Cidade – lugares, situações, 

movimentos; traz um panorama das pesquisas e reflexões do autor baseadas em diversas 

cidades e contextos a redor do mundo, inclusive no Brasil. Desde a década de 1980, Agier 



pesquisou em contextos como a África nas cidades de Loumé e Douala, na Colômbia em 

cidades como Tumaco e a capital Cali, e na cidade de Salvador no Brasil, onde morou por sete 

anos. Agier mais recentemente preocupou-se com a realidade intrigante e famigerada das 

cidades-campo, ou seja, as cidades formadas a partir de campo de concentrações de 

refugiados de guerra. 

Baseado numa proposta mais totalizante o autor propõe-nos uma Antropologia da 

Cidade ao invés de uma Antropologia na Cidade. E sua opção traz uma nova contribuição 

para o conhecimento dos fenômenos urbanos. Para Agier o contexto das redes de 

sociabilidades e todo o contexto relacional das cidades, com suas rupturas e continuidades não 

corresponde apenas a uma soma de culturas, portanto é necessário observar e relacionar as 

situações nos contextos no objetivo de se atingir uma cultura das cidades; para nós uma 

cultura de paz nas cidades. 

 Para entender e analisar a cidade é também necessário que a esqueçamos e 

percebamos que quem constrói a cidade e dinamiza sua cultura são os cidadãos em sua 

cotidianidade e nas suas situações concretas. No seu projeto de cidade bis funda a perspectiva 

de uma etnografia que é justamente o que faz Antropologia na cidade ser uma Antropologia 

da cidade. 

Comparando os múltiplos contextos de suas experiências etnográficas por diferentes 

cidades ao redor do mundo, o antropólogo propõe que pensemos as cidades não com uma 

abstração generalizante, um único tipo de modelo europeu e civilizacional, mas sim que a 

partir dos três pilares de lugares, situações e de movimentos, possamos penetrar no contexto 

da cidade que se pesquisa, com um olhar de perto e de dentro, mas pensando numa teorização 

que vai do micro ao macro, e retorna do macro para o micro, por isso Cidade Bis, dupla. 

Em vez de nos perguntar o que é a cidade? Deve-se perguntar o que e quem faz essa 

cidade? No nosso debate perguntaríamos: Quem tem direito à cidade e o que e quem faz os 

espaços dessa cidade? 

A cidade tem que ser vista como um processo, uma dinâmica complexa da cidade bis: 

“cidade produzida pelo antropólogo a partir do ponto de vista das práticas, relações e 

representações dos citadinos que ele próprio observa diretamente e em situação. (AGIER, 

2011, p.32). 

“O conceito de cidade formou-se por uma espécie de decalque do 

modelo de cidade européia e mais geralmente ocidental. A 

hegemonia do modelo confundiu-se com a substância do conceito. 

Qualquer Antropologia da cidade, pelo contrário, na sua vocação 

‘universalista’ (uma vez que ela é processual e não substâncialista) 



implica um descentramento do olhar e um ‘esquecimento’ 

metodológico de definições passadas. (...) a violência da Rocinha no 

Rio de Janeiro não são menos da cidade que L Défense ou o Marais 

em Paris, a Quinta Avenida em Nova York ou os subúrbios 

residenciais em Los Angeles. (AGIER, 2011, pp. 43 -44) 

  

 

A proposta de um debate sobre o direito à cidade reside mais num esforço de 

teorização no qual se evidenciam certos tipos de relações entre as pessoas e os grupos sociais. 

Portanto, entendemos que, falar de uma Antropologia e Sociologia da cidade é falar de tudo 

aquilo que faz a cidade, e falar da cultura da cidade em sua dinâmica, apesar de não conseguir 

apreender a cidade, como totalidade.  

 

 

Medo e violência urbana 

 

Podemos nos perguntar por que o crime e a violência têm mudado de endereço no 

Brasil. Por que a violência tem migrado de grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de 

Janeiro, por exemplo, para as cidades menores e circunvizinhas? 

A geografia e a incidência da violência no território mudaram no Brasil nos últimos 

10 anos. As capitais históricas da violência não lideram mais os rankings de homicídios ou de 

delitos como o estupro, latrocínio e assalto à mão armada. A taxa de assassinatos caiu pela 

metade no Sudeste, entre 2000 e 2010. Em contrapartida, a ocorrência dessa modalidade de 

crime cresceu 70% no Nordeste e praticamente dobrou na região Norte do país. 

Essa piora na região Norte e Nordeste esmaeceu a melhora nos índices das grandes 

metrópoles da região sudeste, assim a nível nacional mantivemos uma média de homicídios 

alta como em 2000. Aconteceram em média 26 mortes por 100 mil habitantes, índice 

correlato ao de países que se encontram em estado de guerra. Segundo o Mapa da Violência, 

192.500 brasileiros foram assassinados entre 2004 e 2007. No mesmo período, 169.500 civis 

e soldados foram mortos em combate, nos 12 conflitos mais sangrentos do mundo, por 

exemplo. 

Essa notável e preocupante epidemia de violência está migrando no Brasil. Isso 

ocorre de duas formas. Primeiro, das capitais para o interior dos Estados; e segundo, do eixo 

sudeste-sul para o eixo norte-nordeste do país. 

Em todo estado da Paraíba outras modalidades de crimes contra a pessoa e ao 

patrimônio com as explosões a agências bancárias nos pequenos municípios, por exemplo. 

Ocorrem do sertão do estado até a cidade de João Pessoa já que a Paraíba tem seis municípios 



do interior dentro da faixa dos 100 mais violentos do país. O aumento dos homicídios 

computado só entre os jovens foi de 213,6%, com 198 casos em 2001 para 621 em 2011. Com 

essa taxa a Paraíba fica em 3º- lugar no ranking de aumento de homicídios entre os jovens no 

país. A taxa de crescimento em relação à violência contra a mulher foi de 204,3% deixando o 

estado na 4ª- posição nacional. Por fim, em relação à proporção de brancos e negros 

assassinados a taxa de morte de brancos foi 5,5 contra 60, 3 de negros; em números 

percentuais o aumento foi de 234,5%. Os números não só caracterizam o exponencial 

aumento das mortes no país, no nordeste e na Paraíba, como traz uma expressão dos que são 

excluídos literalmente do gozo da vida em nossa sociedade contemporânea. 

A migração da violência no Brasil é das grandes megalópoles (Rio de janeiro, São 

Paulo, etc.) para capitais tradicionalmente mais pacatas do Norte e do Nordeste é um fato 

comprovado pelos dados divulgados recentemente. São Luís, no Maranhão, era a 24ª- capital 

em incidência de assassinatos em 2000. Subiu para a quinta colocação em 2010. No mesmo 

período, Salvador – BA, por exemplo, passou da 25ª- posição para a sétima no ranking da 

violência. 

A violência acompanha também o deslocamento e a criação das oportunidades de 

trabalho. Para o sociólogo Julio Jacobo Waiselfisz, do Instituto Sangari que é responsável 

pela elaboração do Mapa da Violência, a desconcentração industrial provocou a 

desconcentração da violência. Ele diz: “O movimento migratório rumo ao sudeste se inverteu, 

e a bandidagem acompanhou”. (Revista Época - Especial Cidades – nº- 750 – 1º- de Outubro 

de 2012, p.67). 

Além da migração da população a migração da riqueza guarda migração com a 

migração da criminalidade. Segundo o ex- Secretário Nacional de Justiça, Pedro Abramovay 

“O Nordeste cresceu num ritmo chinês, e a violência foi junto” (Revista Época - Especial 

Cidades – nº- 750 – 1º- de Outubro de 2012, p.68). O tráfico e o mercado ilegal de venda de 

drogas, especialmente a da cocaína e do degradante “crack” se espalhou pela região, já que 

com mais dinheiro circulando o mercado consumidor também fica mais aquecido. 

Seguindo fórmulas de combate à criminalidade, adotadas por Rio e São Paulo, o 

governo federal lançou o programa Brasil Mais Seguro que iniciou suas atividades 

começando por Alagoas. Há muito trabalho a se fazer por todo o país no tocante ao aumento 

da criminalidade e dos homicídios, por Alagoas os dados dão um exemplo do descaso da 

situação, já que se constatou por lá que 97% dos laudos de perícia indispensáveis a esta 

investigação de assassinatos, estavam pendentes.  

Segundo consta no Atlas da Violência 2017: 



 

“Em 2015, apenas 111 municípios (que corresponde a 2,0% do total 

de municípios, ou 19,2% da população brasileira) responderam por 

metade dos homicídios no Brasil, ao passo que 10% dos municípios 

(557) concentraram 76,5% do total de mortes no país. [...] Nota-se, 

como seria de se esperar a partir da discussão da seção anterior, a 

difusão dos homicídios nas grandes regiões metropolitanas para os 

municípios do interior do país, sobretudo no Norte, Nordeste, no 

estado de Goiás e no norte de Minas Gerais” (CERQUEIRA et al., 

2017) 

 

O sociólogo Loïc Wacquant aborda a questão da marginalidade urbana sob o prisma 

da segregação espacial, da estigmatização de certos grupos sociais e do aumento da violência 

e da criminalidade nas sociedades avançadas. 

Pontuando o surgimento de uma marginalidade avançada, que seria “o recente 

regime de clausura excludente e de exílio socioespacial que surgiu na cidade pós-fordista” 

(WACQUANT, 2005); o autor relaciona a estrutura socio-econômica do capitalismo 

contemporâneo em seu processo histórico de mudanças na formatação do Estado e seus 

mecanismos de ação, aos fenomenos de revolta e criminalidade urbana direta que se colocam 

cada vez mais frequentes principalmente nos casos Norte-Americano e Europeu. 

  O autor analisa como a marginalidade urbana se configura de diferentes formas em 

diferentes lugares, mesmo que o discurso e a prática dos governos em meio à perspectiva 

globalizada e ao neoliberalismo economico tendencie a uma homogenização na discussão do 

assunto. Assim, Waqcuant aponta que existem formações socioespaciais distintas nas 

realidades separadas pelo Atlântico Norte, mas que uma análise entre as semelhanças e 

diferenças nestas formações leva seguramente à conclusão de que a estrturura do Estado e 

suas políticas públicas tem e teviveram papel essencial na contenção ou estimulo à 

marginalidade urbana, bem como na sua gênese e trajetória permeada desde questões etno-

raciais às questões de imigração. 

Discute-se a questão da cidadania enquanto eterno construto social proveniente do 

embate desigual entre os grupos sociais “de cima” e “de baixo”, bem como a visão que 

percebe a violência em seu aspecto institucional “de cima” e seu aspecto direto e cotidiano 

“de baixo”. 

Diante da insegurança proporcionada pela flexibilização do trabalho, do desemprego 

e da espoliação urbana, a cultura da cidade  busca certezas na estigmatização e no medo social 

direcionado às “classes perigosas”, um imaginário coletivo que condena agora o 

subproletariado urbano. 



Nas palavras de Loïc Wacquant: 

“(...) longe de expressões irracionais e atávicas de incivilidade, a 

recente inquietação pública dos pobres urbanos da Europa e da 

América do Norte constitui uma resposta (socio)lógica à compacta 

violência estrutural liberada sobre eles por uma série de 

transformações economicas e sociopolíticas que se reforçam 

mutuamente. Tais mudanças resultaram em uma polarização de 

classes que, combinada com a segregação racial e etnica, etá 

produzindo uma dualização da metrópole, que ameaça não apenas 

marginalizar os pobres como condená-los à redundância social e 

economica direta. (WACQUANT, 2005, p.29) 

 

Assim, as políticas para a redução da violência e marginalidade urbanas se dividem 

entre “a criminalização e a repressão por meio do Estado penal e a politização do problema 

através da renegociação coletiva dos direitos sociais por meio do Estado social.” O autor em 

“As prisões da miséria” aponta que a primeira vertente está ganhando nesse jogo e no debate 

político, mesmo sem demonstrar reais avanços na redução do problema.  

Loïc Wacquant aborda o problema da criminalidade e da violência urbana  a partir 

das prisões e da agenda pública voltada para a segurança e para o direito à cidade.Wacquant, 

analisa o fenômeno da violência e da criminalidade partindo das bases estruturais e políticas – 

mais especificamente o modelo neoliberal de Estado – apontando a “face oculta” desses 

fenomenos. Esta “face oculta” seria a violência institucional que provém dos grupos 

dominantes e do aparelho de Estado e está disfarçada sobre o discursso e as políticas de 

segurança pública do “Estado penal”. 

O autor centra-se basicamente nos exemplos Norte Americano e Europeu como 

expoentes de um modelo de combate à violência baseados em um “bom senso penal”, onde as 

táticas de “tolerância zero” cada vez mais se globalizam e tornam-se aceitas como saídas para 

a resolução dos problemas de criminalidade nas cidades do mundo.  

Através de uma análise histórica do processo de desnvolvimento do capitalismo 

contemporâneo, servindo-se de extensa base documental e de diversas fontes estatísticas, o 

autor mostra o surgimento desse modelo nos E.U.A. aliando o processo de reestruturação do 

trabalho e o sistema político-econômico mundial. O caminho delineado é o do crescimento do 

número de prisões e de indivíduos presos, tendo como contra-partida uma não-redução da 

criminalidade, ou melhor, uma retroalimentação dessa criminalidade e violência por parte 

dessa estratégia de exclusão social e confinamento da pobreza, que sendo apontada como 

fonte das mazelas sociais deve ser necessáriamente excluida da sociedade.  



Esta é a passagem do Estado-providência para o Estado-penitência, onde abandona-

se o tratamento social da pobreza e volta-se para o tratamento penal, assim, a reabilitação e a 

recuperação dos individuos criminosos e violentos não são mais colocadas em questão. A 

pretensão é retirar da Sociedade, os que são excluídos mais permanecerem no convívio e no 

espaço público causando a desordem e o caos social baseados no medo e na insegurança. 

Os alicerces desse modelo de “mais Estado penal” e “ menos Estado social” existiria 

só para os pobres e a parte baixa das pirâmides sociais das específicas nações, já que para o 

topo da pirâmide existiria um “menos estado penal”  e um “mais estado social”, desfrutando-

se do melhor bem-estar social possível. Ou seja, uns grupos têm mais direito a viver e usufruir 

da vida e participar da construção da cultura da cidade do que outros. 

Para o autor resta a nós optarmos ou não por este modelo de organzação e de 

civilização que aponta para um agravamento das condições de miséria e para um 

recrudescimento da violência.  

Resta a nós perguntar: quais seriam as possíveis saídas e alternativas à cultura da 

violência. Parece-nos que “a cidadania não é uma condição adquirida ou garantida de uma 

vez por todas e para todos, mas um processo instituído conflituoso e desigual, que precisa ser 

continuamente conquistado e reassegurado”(WACQUANT, 2005, p. 39), propõe uma 

altermativa através não da exclusão, mas sim , do alargamento cada vez mais da esfera 

pública e dos meios de participação nela, como o orçamento democrático,  o policiamento 

comunitário e a criação de espaços realmente públicos como as praças de bairro nas cidades. 

Estas são alternativas que possibilitam o surgimento de uma cultura de paz que se 

contraponha à exclusão social da violência e da segregação. 

Toda cidade com significativa expansão urbana enfrenta pelo menos dois grandes 

desafios para criar “áreas de respiro” como as praças de bairro, por exemplo. O primeiro é 

encontrar terrenos livres e, de preferência sem danos ambientais. O segundo, esses mesmos 

poucos locais disponíveis são altamente valorizados pelo setor imobiliário atualmente.  

Podemos utilizar um exemplo relacionado ao Direito Urbanístico para definir uma 

ação em que há uma prerrogativa do poder público sobre os agentes privados em que inverte-

se esta ordem. A “função social da propriedade” que consta em nossa constituição é um 

exemplo desta prerrogativa, na medida em que ao direito individual de propriedade de 

imóveis ou terras nos territórios das cidades ou de áreas de habitação rural, se sobrepõe o 

interesse social ou coletivo pela moradia. 

Fazendo um pequeno resgate podemos afirmar que no Brasil a questão da 

propriedade privada do território foi marcada pela Lei nº 601, de 1850, conhecida como Lei 



de Terras. Nesta Lei, o sistema de sesmarias foi abolido e as ocupações existentes receberam 

título de propriedade, que era inviolável (com exceção da possibilidade de desapropriação 

com indenização). As terras não ocupadas ou com propriedade não comprovada foram 

consideradas devolutas e incorporadas ao patrimônio do Estado.  

Na Constituição de 1934, a propriedade do “território” passa a se submeter ao 

interesse social e coletivo (art. 113) e na Constituição de 1946 é expresso que a propriedade 

deveria ser condicionada ao bem-estar social (art. 147). A expressão “função social da 

propriedade” foi utilizada pela primeira vez na Constituição de 1967 (art. 157, §1º).  

Na Constituição de 1988 o princípio da função social da propriedade é tratado no 

Título dos Direitos e Garantias Fundamentais (art. 5º, XXIII), sendo também um dos 

princípios orientadores da ordem econômica (art. 170, III), da política urbana (art. 182) e da 

política agrícola e fundiária (arts. 184 e 186):  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, (grifo nosso) nos 

termos seguintes:  

(...)  

XXIII - a propriedade atenderá a sua função social;  

(...)  

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os seguintes princípios:  

(...)  

III - função social da propriedade;  

(...)  

Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público 

municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus habitantes 

(grifo nosso).  

§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades 

com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de 

expansão urbana. 

§ 2º - A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 

exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor (grifo nosso).  



§ 3º - As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa 

indenização em dinheiro.  

§ 4º - É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área 

incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano 

não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob 

pena, sucessivamente, de:  

I - parcelamento ou edificação compulsórios;  

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;  

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão 

previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em 

parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros 

legais.  

Desse modo, a propriedade deve servir à sociedade, o que significa garantir a 

prevalência do interesse público, da coletividade. No caso dos imóveis urbanos, os interesses 

da sociedade se refletem na ordenação da cidade, definida pelo Plano Diretor.  

Assim, a propriedade urbana cumpre sua função social quando seu uso é compatível 

com a infraestrutura, com os equipamentos e os serviços públicos disponíveis, e 

simultaneamente colabora para a segurança, bem estar e desenvolvimento da sociedade como 

um todo. 

Também podemos dar como referência a lei 10.257/2001 que é o Estatuto da Cidade. 

Nela encontram-se as prerrogativas do Estado para a ocupação, desapropriação e taxação 

diferenciada a partir de diversos instrumentos jurídicos que garantem a prevalência do 

interesse público, sobre o interesse privado em relação os imóveis no território brasileiro. 

Mesmo com uma política urbana e com o direito urbanístico e à cidade definido por 

lei, o que temos contemporaneamente são as “cidades partidas” onde de um lado estão 

configuradas os dominantes e do outro os dominados, como aponta Lúcio Kowarick em A 

Espoliação Urbana (1983). A cidade é o lugar e uma forma da divisão social do trabalho que 

separa campo e cidade e que joga quem foi expropriado dos seus meios e condições de vida 

na convivência com os expropriadores. Essa convivência é permeada de diversos conflitos, 

dentro do cotidiano de relações vivenciadas nos espaços públicos principalmente. 

Nesse processo surgem os bairros periféricos e as favelas. Para acomodar essa 

população que na sua maioria migraram do campo. Surgem os locais embelezados e mais 

recentemente enobrecido, reservados para aqueles que têm os privilégios da propriedade, 

condomínios fechados e etc. Kowarick coloca que “as favelas de São Paulo – meros 1,2% da 



população em 1973, mas 19,8% em 1993 cresceram na década de 1990 no ritmo de 16,4% ao 

ano. Na Amazônia, uma das fronteiras urbanas que cresce com mais velocidade em todo 

mundo, 80% do crescimento nas cidades tem ocorrido nas favelas.” 

O processo de urbanização, a relação social derivada dessa mesma organização vai 

dar origem ao termo “violência urbana”. Porém devemos ressaltar que existem cidades de 

todos os tamanhos e configurações possíveis. Existem cidades pequenas, médias, grandes, 

cada uma com seu desenvolvimento da produção, com características diferentes, mas que 

possuem algo em comum entre si, e um desses pontos fundamentais é a forma como os 

indivíduos produzem para a sua sobrevivência. No caso dos espaços urbanos da modernidade, 

o modo de produção capitalista. 

 

“Em termos simples: acentua-se um imaginário social que associa as 

camadas pobres a um modo e condição de vida que estariam nas 

raízes da crescente violência que impregna o cenário das grandes 

cidade brasileiras.” (KOWARICK, 2002, p.24) 

 

Surgem, portanto, os medos ordinários e cotidianos quase imperceptíveis, e também 

um sentimento que é incorporado através da construção de uma cultura do medo, de uma onda 

de violência que aos poucos vai expandindo-se e tomando novas proporções na sociabilidade 

da cidade contemporânea. Lúcio Kowarick (2002) aponta para essa firmação de uma cultura 

baseada na insegurança e no medo: 

 

“Insegurança, medo, ameaça, perigo e crime tornaram-se assuntos 

dominantes nas falas, no mais das vezes acusativas, do nosso 

cotidiano urbano. São elementos que estão na base das práticas 

sociais de caráter defensivo, repulsivo ou repressivo que, para mais 

ou para menos, perpassam todas as camadas da sociedade brasileira. 

A violência constitui um elemento estruturador, ao mesmo tempo 

banal e assustador, das ações e pensamentos do dia-dia de nossas 

metrópoles (...)”. (KOWARICK, 2002, p.24) 

 

Por que a violência urbana é um dos principais fenômenos da sociabilidade nas 

cidades contemporâneas? Com o desenvolvimento do capitalismo, as cidades são estruturadas 

de tal forma que por sis só já são uma forma de violência urbana, pois não permitem que as 

pessoas exerçam o que há de mais valioso na vida humana que é a liberdade e o pr´prio direito 

à cidade. 

 Kowarick e Marques (2011) discorrem sobre o cenário de São Paulo e do Brasil:  

 

“Em um cenário onde as taxas de furto e roubo também 

aumentavam, debates sobre a violência se faziam cada vez mais 



presentes e o medo se enraizava no cotidiano das pessoas, 

constituindo-se em forte elemento no ordenamento dos modos de vida. 

Esse processo de retraimento da sociabilidade e da comunicação 

estava na origem de novos padrões de segregação social no espaço, 

que se expressava no muro dos enclaves fortificados, superpondo-se 

aos padrões radiais clássicos de tipo centro-periferia da metrópole” 

(KOWARICK e MARQUES, 2011, p. 13) 

 

Algumas questões derivadas da manutenção da propriedade privada surgem. Com a 

questão da moradia e das residências. Assim, grades, cercas elétricas, seguranças privados 

refletem toda a tensão social vivida nas cidades contemporâneas. A cada dia que passa as 

residências vão se transformando em enclaves fortificados, como se estivéssemos vivendo em 

uma constante guerra. Percebe-se que há aí uma disparidade absurda entre quem defende sua 

propriedade daqueles que não tem nada a proteger. 

A partir dessa observação sobre a propriedade privada, percebemos que a 

organização das cidades é uma verdadeira ameaça aos excluídos e um elemento de 

germinação da violência urbana. A violência geralmente está associada a agressões 

claramente visíveis como os homicídios, porém sinalizamos que há também uma violência 

oculta que predomina no espaço urbano, e a maior parte da sociedade é vítima dessa violência 

e constantemente impelida a não perceber que estão sendo vítimas de determinadas práticas 

violentas, ou da violência simbólica apontada por Pierre Bourdieu. 

Percebe-se que a violência urbana ocorre por duas vias, uma que está implícita e 

outra que é explicita. A violência implícita predomina na sociedade, embora, aparentemente, 

predomine a violência explicita. As cidades absorveram quase dois terços da explosão 

populacional que vem desde a década de 1950. A violência urbana deve ser entendida, 

portanto, como a relação social consequente da organização das cidades, tendo em sua base a 

opressão e a exploração que a maioria das pessoas sofre. A violência urbana, ao contrário do 

que acontece na atualidade, não será solucionada utilizando-se da opressão ou da coação 

social.  

A superação da violência urbana passa por uma superação da relação existente em 

sua base, qual seja, a relação de opressão e exploração. A cidade do capital é um espaço 

público em que pobreza e riqueza estão justapostas. (CORADINI, 2008, S/P) 

Acreditamos que os habitantes e moradores das cidades contemporâneas, e entre elas 

João Pessoa, vivenciaram e vivenciam seu cotidiano cada vez mais se pautando em uma 

cultura do medo, onde a violência e a vitimização pessoal aparecem como algo inevitável à 

vida social. O medo é aqui entendido como um sentimento que pode provocar a paralisia de 



certas ações sociais, entre elas, os usos dos espaços públicos, como as praças. Mas que é 

também capaz de impulsionar novas ações, novas formas de comportamento e novos hábitos 

culturais. O medo está presente em todo tipo de sociabilidade. (KOURY, 2008).  

O fenômeno da violência e a disseminação local da cultura do medo não podem ser 

dissociados da cultura da violência atual e do imaginário do medo veiculado pelos meios de 

comunicação. Os eventos de violência, sobretudo de violência física, são ampliados pelo 

discurso da mídia nacional e local, que diariamente noticiam em suas matérias um aumento 

alarmante de seus índices, denunciam o estado de insegurança e o crescimento do poder 

paralelo da criminalidade e das facções criminosas.  

A multiplicação de estudos sobre violência põe em destaque a complexidade deste 

fenômeno e algumas tentativas foram feitas no sentido de classificar seus diferentes tipos. 

Apresentamos aqui algumas delas que nos ajudaram a analisar os eventos identificados e a 

serem superados por uma sociabilidade da paz.  

 

 

Cultura de Paz e Sociabilidade 

 

Em pesquisas e estudos realizados na cidade de João Pessoa – PB, pudemos observar 

que a revitalização e a construção de espaços públicos em diferentes bairros da cidade, 

tiveram um impacto de magnitude significativa na promoção de uma sociabilidade voltada 

para a convivência, para a paz e para a apropriação da cidade por parte das diversas camadas e 

grupos sociais (CAMPOS, 2014; FRANCH & QUEIROZ, 2010). 

Apesar de não reduzir os índices de criminalidade diretamente no que diz respeito às 

políticas públicas, portanto, embora as desigualdades de acesso a equipamentos e serviços 

tenham se reduzido, e o desenvolvimento de políticas de infraestrutura de corte republicano 

tenha se disseminado, a cidade se ressente fortemente de políticas de gestão efetiva do 

território que possam influenciar os padrões de segregação social no espaço.  

Como vimos, a discussão sobre o espaço urbano tem apontado que as cidades 

contemporâneas estão caminhando no sentido de uma crescente privatização da vida social, 

que é consequência de uma diversidade de fatores entre os quais é possível apontar o 

individualismo, a invasão das novas tecnologias e virtualização da vida social, a crescente 

interligação das economias, o declínio da política, dentre outros. O tecido urbano se apresenta 

de forma fragmentada, tendendo a seletividade e a segregação, constituindo bairros 

homogêneos e desiguais, relegando os mais pobres para a periferia e encolhendo o espaço 



público com formas de privatização do espaço como nos condomínios fechados, nos edifícios 

verticalizados e shoppings centers. 

As intervenções do poder público na “produção” de praças de bairro permitem que os 

moradores dos bairros se apropriem dessas praças e reativem laços de sociabilidade, 

estabelecendo e fortalecendo vínculos que implicaram também em trocas e negociações sobre 

o uso dos equipamentos e sobre normas de convívio. Para nós esta claro que isto reflete o que 

Maldonado (2012) afirma ser “o reforço da noção de cidadania e do poder da sociedade civil 

ativamente participante motiva a população a não ficar apenas se queixando da falta da 

iniciativa ou de vontade política dos governantes e a organizar movimentos para controlar e 

prevenir a violência.” (MALDONADO, 2012, p. 150) 

O medo da violência urbana ainda se estabelece e organiza a dinâmica da 

sociabilidade, das apropriações e o isolamento da casa e seus habitantes, mas vimos que uma 

ocupação mais intensiva do espaço, sua revitalização pelo uso e pelo diálogo entre os 

frequentadores são pontos de quebra com um discurso totalizante do esvaziamento dos 

espaços citadinos.  

Percebemos que a violência e insegurança são elementos marcantes no imaginário 

social da cidade contemporânea no Brasil, mas especificamente no caso de João Pessoa e das 

cidades médias em com forte e rápida expansão o fenômeno não abala as práticas tradicionais 

e relacionais na conquista e apropriação dos espaços e da formação de redes. Redes que 

podem e devem se voltar para a promoção de uma cultura de paz.  

Nos bairros analisados nestas pesquisas, o que os moradores relataram é que antes da 

existência dos espaços, a oposição entre a casa e a rua era bem pronunciada indicando um 

fechamento da casa sobre si mesma, sobre o espaço privado, no que tange à sociabilidade 

cotidiana na cidade/bairro. Da esfera do privado das casas/apartamentos saía-se 

imediatamente para o espaço hostil, perigoso e anônimo da rua. As praças de bairro surgiram 

enquanto espaços simbólicos e políticos e que entre a casa e a rua permitem uma mediação 

entre os sujeitos e seus projetos, representada pelas praças de bairro, que se torna espaço 

intermediário, onde a interlocução com os vizinhos e com os “diferentes” pode se estabelecer. 

Relações de amizade, de compadrio, mas também de estranhamento ocorrem nas praças de 

bairro através de diversas sociabilidades de lazer, esporte, arte; sobrepõe-se, ou melhor, 

justapõe-se ao medo da violência urbana existente no imaginário. Constituem-se assim 

espaços de sociabilidade que expõe a diversidade e os interesses distintos e confluentes, que 

recriam cotidianamente o social. 



Na reflexão que proporcionamos sobre as praças na perspectiva da constituição do 

espaço público sob a do fomento de uma cultura de paz em oposição a uma ótica do medo e 

da violência, percebemos diferentes aspectos, os quais devem ser considerados e que 

sinalizam a relevância deste tipo de intervenção urbana. Um deles é foi da sociabilidade 

cotidiana no espaço da cidade, da constituição ou não de relações de vizinhança, da 

construção de regras de convívio, dos projetos de desenvolvimento e apropriação da cidade e 

de civilidade.    

Observa-se nas praças de bairro uma intensificação das redes de sociabilidade e a 

reconstrução de laços de vizinhança entre moradores, mesmo que uma parcela dos habitantes 

estejam dispersos e encerrados em seu mundo privado ou no uso da praça meramente com 

objetivos instrumentais e individualistas. Outro aspecto destacado foi o do incremento do 

debate público sobre questões da vida política, que emergiram do encontro dos moradores e 

da tarefa de gestão dos espaços, partilhada com o poder público, mesmo antes de suas 

conquistas. Ou seja, a construção das praças de bairro, passa pela mobilização de grupos de 

indivíduos e de ações coletivas ou participação nas esferas de gestão não só das praças em si, 

mas também da cidade como um todo. 

Ao compartilhar o espaço público das praças seja nos bairros centrais, periféricos ou 

nobres contribui-se para o incentivo à convivência e possibilita a maior visualização dos 

fenômenos que temos por foco, o que levou à reflexão e a discussão sobre o problema. O que 

é um fator importante para a construção de uma sociedade mais democrática e participativa, 

além de permitir que os próprios moradores desenvolvam suas formas de perceber e ver o 

outro. 
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