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O CAOS ERIGIDO PELA ORDEM - 

NOSSA CIDADE, A CIDADE 

VIRTUAL E A CIDADE GLOBAL 

Ricardo Câmera 

Ao lançar um olhar sobre a tendência que se seguiu no 

crescimento das grandes cidades brasileiras, vemos um ambiente 

aparentemente caótico, o qual, incrivelmente, foi planejado com 

afinco para ser assim, tendo em vista as linhas de pensamento e 

tipos de negociações político-econômicas ocorridas no passado, 

entre a elite administrativa local, aliada aos grandes 

empresários nacionais, as multinacionais - empresas de energia, 

saneamento, construção civil e indústria automobilística - a 

corrente liberal de pensamento e ao urbanismo enquanto ideologia 

cientificista. Eis que se sucederam na cidade de São Paulo, por 

exemplo, as medidas de reforma urbana do prefeito Prestes Maia, 

no final da década de 1930. Conjuntura, esta, regada ao 

autoritarismo piramidal, pelo qual a vontade que vem “de cima” se 

impõe, sem perguntar aos cidadãos interessados se eles realmente 

concordam com determinada ação política. Desse modo, vemos e 

vivemos o caos urbano que surgiu da ordem. Situação oposta a 

ideologia de botequim da “ordem a partir do caos”. Não seria 

então a própria estrutura material e real do chamado “sistema”, 

que parece tão abstrato, mas é tão atroz em nosso dia-a-dia, a 

verdadeira causa de tantas mazelas sociais e humanitárias? E se o 

sistema que considerávamos normal, natural, necessário e correto 

- legal do ponto de vista jurídico e político – for o responsável 

por fabricar problemas socioespaciais?  

 O atomismo social é mais notável nas sociedades de 

massas, cuja degradação do espaço público em geral está ligada 

com mercantilização completa do espaço urbano. A vida que levamos 

nas grandes cidades brasileiras decorre da falta de cidadania. O 

cidadão sem cidadania vive encasulado em altas torres 

residenciais - de metro quadrado caríssimo devido a especulação 

desenfreada, o que endividou grande parte das famílias. Um 

cubículo que lembra superproduções de Hollywood, encenando em 

sociedades distópicas do futuro, como O Quinto Elemento - 1997 - 

ou, Blade Runner - 1982. Por sua vez, essa decadência do espaço 

público de convivência, isto é, a ampliação total da esfera de 

relações privadas, somada a falta de perspectiva de vida, devido 



REVISTA CANTEIRO 

www.revistacanteiro.com 

 

ANO 2, NÚMERO 2 

NOV.2015 

 

a crises regionais, atreladas a sistemas mundializados de crises 

sucessivas, a alta carga horária profissional atrelada a baixos 

salários e alto custo de vida, a perda da confiança nos agentes 

públicos Estatais – a Política em seu amplo sentido – a 

incapacidade de participar de um mercado de consumo, que nos 

cativa a todo o momento, mas não possibilita que grande parte da 

população tenha acesso, a não ser a custa dos juros abusivos e 

milhares de prestações de produtos de segunda linha... A cultura 

de massa alienante promovida por emissoras interessadas nos 

lucros obtidos com os intervalos comerciais, o retorno - 

obviamente como suposta fonte de esperança restante - às visões 

teológicas e supersticiosas da vida, perpetradas pelas diversas 

correntes cristãs protestantes, ou, pela Opus Dei, fantasiada de 

carisma católico renovado. O consumismo, mas não apenas enquanto 

exagero na compra de produtos, e, a alternância, ou obsolescência 

vertiginosa programada, mas um consumismo que produz, vende e 

descarta personalidades, formas de pensar, agir, viver, 

trabalhar, fazer sexo, comer, estudar, empreender - coaching e 

outros profissionais que vendem pacotes padronizados, explicando 

como se deve viver uma vida desejável em si mesma – vidas 

idealizadas que são logo descartadas na próxima temporada, a 

beira de uma nova tendência. Um tipo de consumismo que passou do 

estágio da compra da ideia de um produto - telefones móveis de 

várias cores, tamanhos e técnicas, entretanto, basicamente o 

mesmo produto – (mas a compra da ideia de uma ideia...) Entre 

outros infindáveis conflitos sociais - não existentes por acaso - 

vem trazendo, além do desalento, miséria e desesperança, mas um 

modo de vida egoísta e individualista, insensível e narcisista, 

com um toque generoso de hedonismo, isto é, o advento da 

sociedade do Superego às avessas, o que promove, por sua vez, a 

morte da vida cidadã, isto, Política - a pessoa que se importa 

com a coisa pública, com a República. Este é o panorama 

(superficial) da Cidade em que vivemos e da Cidade Global. 

A Cidade Global é o sistema cuja promessa era a grande 

liberdade e autonomia de seu cidadão. E de fato, em primeira 

análise, possuímos alguma liberdade. Se o indivíduo sentir que 

for necessário mudar seu sexo e gênero, ele pode mudar, na 

maioria dos países ditos “seculares e liberais”. Podemos consumir 

produtos que vem do outro lado do mundo - provavelmente de algum 

campo de concentração de trabalho escravo producente de marcas 

famosas - temos acesso a um certo nível de qualificação. 

Compramos um automóvel dividido em infinitas prestações.  

Contudo, em ultima instância, na crueza mesma, na nudez do Real, 

novos tipos de muros e Apartheids surgiram. Novos condomínios, 

novas dominâncias invisíveis, a vigilância global dos meios 



REVISTA CANTEIRO 

www.revistacanteiro.com 

 

ANO 2, NÚMERO 2 

NOV.2015 

 

digitais através das companhias privadas tele-digitais e a 

superpotência Norte-Americana - o sistema de posicionamento 

global, GPS, usado, por exemplo, pelas forças armadas 

brasileiras, pertence à arquitetura tecnológica planetária Norte-

Americana; sendo assim, caso eles queiram desligar o sistema, a 

soberania brasileira estará ameaçada - logo, não apenas em larga 

escala, mas também a nível individual, as liberdades diminuem 

factualmente em frente a superestrutura petrificada que existe. 

Para verificar certas inconsistências, comecemos focando 

nos milhares de Americanos que, ao perderem suas casas na crise 

imobiliária de 2008, constataram na prática aquilo que já vinham 

sofrendo a décadas. As liberdades mercadológicas oferecidas pela 

democracia liberal e pelo mercado, atreladas as ideias de 

meritocracia, competitividade, competência, são fatores que já 

não podem garantir nem mesmo a própria sobrevivência. Outro 

episódio é interessante de analisar: durante esses tempos de 

crise migratória à Europa, ondas de povos do “Oriente Exótico” e 

do norte da África, fugindo da fome, guerra e desalente gerados 

pelo próprio sistema geopolítico, desde os Estados imperialistas 

do século XIX até as intervenções armadas do século XX e XXI, 

invadem, por sua vez, países do Norte da Europa em busca da 

qualidade de vida advinda do que sobrou do Estado de Bem Estar 

Social. Houve o destaque do episódio de uma jovem síria (fluente 

no Alemão) que sobreviveu a guerra, a travessia no mar 

mediterrâneo e aos neonazistas Europeus. 

A garota venceu todas as barreiras para chegar com sua 

família até a Alemanha, e disse a Primeira Ministra Angela 

Merkel, em um programa de auditório, que deseja progredir na 

vida, vencer os desafios, estudar, se esforçar, conseguir um bom 

emprego, empreender... Ora, não é isso o que qualquer jovem da 

Cidade Global deseja? A Primeira Ministra respondeu que, mesmo 

diante de todo o esforço, a garota teria de pegar a família e 

retornar ao país de origem, então a jovem começou a chorar 

copiosamente. A Primeira Ministra, por sua vez, tentou consolar a 

garota desesperada com um “tapinha” nas costas e dizendo 

“parabéns, você se esforçou, saiu bem...”.  Essa passagem é muito 

significativa. Levando em conta a Ideologia do mérito, a garota 

síria deveria levar todo o benefício que a meritocracia professa, 

pois ela não só desejava evoluir socialmente, mas ela venceu 

batalhas inimagináveis. Porém, teve sua derradeira resposta... 

Como então as ideologias mercadológicas liberais podem funcionar 

se existe um certo nível intransponível? Uma estrutura 

geopolítica e econômica que afeta o cidadão a nível global, que 
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impede a liberdade real e necessária. Simplesmente não pode 

funcionar, porque é engodo. 

Abordei aqui a Cidade Global e a Cidade em que vivemos, 

agora, falemos da Cidade Digital. Toda essa Cidade Global possui 

um espelho virtual no qual se propagam todos os comportamentos 

sociais – a Internet. Se hoje fulano adiciona 500 novos “amigos” 

na famosa rede social Facebook, amanhã, por algum motivo, ele 

deleta 3 deles, portanto, ficam 497 amigos. Mas não há problemas, 

pois depois de amanhã ele adicionará mais 200 novos amigos. Ora, 

convém dizer que o conceito de amigo que impera dentro das redes 

sociais é algo totalmente superficial, no sentido de que essas 

redes sociais online operem pela inclusão ou exclusão de 

conhecidos e até desconhecidos, e não por verdadeiros laços de 

amizades cultivados ao longo e um determinado espaço e tempo. Por 

conseguinte, quanto mais “curtidas”, comentários, seguidores, 

visualizações, mais sua “conta” dentro da rede valerá. Em um 

mundo onde o a economia global financeiriza todos os aspectos da 

vida humana, isto é, nos torna compráveis, vendíveis e rentáveis 

no mercado abstrato, os laços de amizade tornaram-se digitais... 

Karl Marx já havia afirmado que no capitalismo, tudo que é sólido 

desmancha no ar. Assim, o sentimento virou byte, e este byte 

sentimental é quantificado e capitalizado por empresários de 

telecomunicação; viramos mercadorias. A amizade é quantificada e 

precificada.  

É dito que na sociedade moderna - obviamente não era o 

paraíso moral e sentimental, caso contrário Freud não teria 

escrito O Mal Estar da Civilização - o laço de afeto era visto 

como um fundamento essencial, o qual se constituía dentro de uma 

comunidade física e palpável, vivida diariamente entre seus 

constituintes, por meio dos quais o sentimento, com o passar dos 

anos, transcenderia a convivência, em outras palavras: o outro de 

fato constitui um pedaço de minha vida material e cultural, 

então, por consequência, quebrar esse laço é um processo 

extremamente doloroso; em contra mão, hoje, na assim chamada pós-

modernidade, o laço de amizade passou a ser visto e auferido como 

rede; baste um clique e tudo estará acabado, como se nada tivesse 

existido, a pessoa estará desconectada de sua rede. Zigmunt 

Bauman e outros pensadores chamam isso de Tempos Líquidos. Este é 

o mundo que factualmente habitamos. Segundo o filosofo Esloveno, 

Eslavoj Zizek, uma análise do mundo atual só será coerente se 

levarmos em consideração toda a conjuntura que nos cerca, e não 

apenas aquela que supostamente “deu certo”, pois em um mundo do 

capital globalizado, a pobreza e a riqueza das nações estão 
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entrelaçadas e tem relação de causa e consequência entre si; não 

há como separar as realidades. 

A situação pode ficar ainda mais interessante. Notemos, 

novamente, a Internet e o que aconteceu com as relações humanas a 

partir de sua efervescência: a visão critica verá inúmeras 

contradições na Cidade Digital. Uma delas é a seguinte: se 

sujeito “Y” está conectado a centenas de pessoas, da mesma 

maneira, “Y” está totalmente sozinho e isolado do mundo, dentro 

de seu cubículo residencial, em uma torre de apartamentos... 

Solidão completa. Como pode nossa realidade ser constituída de 

ideias antagônicas? Como podemos prosseguir dentro de uma 

contradição a nível planetário? O encadeamento dos fatos só 

ocorre dessa forma porque todos os cidadãos sabem da conjuntura 

na qual se vive, e, por saber,  procedem da mesma maneira, pois 

na Ideologia predominante está embutida a ideia de “não levar as 

coisas tão a sério”, logo, “não me importo com o fato”.  

A essa altura, em um apertar de botões, não apenas uma 

bomba atômica poderia ser detonada sobre uma capital, vaporizando 

milhares de vidas em menos de um segundo, do mesmo modo, com esse 

mesmo apertar de botões, você desmaterializa aquilo que já não 

era material, seus 5 mil “amigos” na sua cidade virtual. A 

internet possui mecanismos que deixaria Le Corbusier com inveja, 

pois ele perceberia que a velocidade que suas grandes avenidas 

promovem aos automóveis não é nada se comparada com a velocidade 

dos dados e informações que circulam no mundo atual. Segundo a 

professora Marilena Chauí, quando navegamos na Rede, estamos 

diante de uma tela plana, sem quaisquer dimensões espaciais ou 

temporais. A noção de pequeno, baixo, curto ou longo, quente ou 

frio, distante ou perto, todas elas desaparecem diante da tela 

plana.  Em sua essência, essa tela é constituída de números, 

códigos binários e circuitos indecifráveis; de modo que não 

exista formas físicas sensoriais. Não há passado, presente ou 

futuro dentro da rede. Não há contextualização. Não há nenhuma 

experiência sensorial com nossos interlocutores online. Não 

existe continuidade, pois se desejarmos, ficamos “off-line”. A 

internet repete, segundo a filósofa, os mecanismos midiáticos do 

chamado Momento Espetáculo, assim sendo, aquilo que era para ter 

uma dimensão política, histórica, temporal e espacial tornou-se 

um espetáculo de massas, um evento pontual, com hora marcada para 

iniciar e hora para acabar. Esse imbróglio foi visto na maioria 

das ineficientes manifestações brasileiras desde Junho de 2013. 

Quanto a atividade cognitiva racional, é consenso o fato 

de que fomos condicionados a não pensar de modo complexo. Não 

sabemos as respostas, pois nem ao menos sabemos as perguntas 
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corretas. Em nossa era da velocidade suprema, e do espírito 

digitalizado, a atividade critica da reflexão, do pensamento 

profundo e complexo, são atividades pouco valorizadas, ou, não 

praticadas; pois o pensamento crítico demanda tempo de maturação. 

Todavia, nossa jornada diária, a formatação da vida urbana, 

social e o tipo de escolarização vigente, diminuem indiretamente, 

e as vezes, diretamente, o tempo e a paciência para pensar – do 

mesmo modo como aufere a Filósofa e Educadora Viviane Mosé, 

chegamos ao século XXI com grande capacidade tecnológica, mas com 

muita fraqueza no quesito de pensamento crítico, analítico e 

complexo. 

Por outro lado, como os espaços de convivência coletiva 

diminuíram - destruição ou inexistência de parques verdes, praças 

públicas e ruas mistas (comerciais e residenciais) seguras e bem 

equipadas em detrimento aos Shoppings Centers - usamos, então, 

nosso tempo livre para passear pela Cidade Digital. O fenômeno da 

privatização chegou a nossas vidas íntimas no momento em que 

aquilo que era particular virou público. E não me refiro sobre a 

infeliz esposa que confessou suas magoas sexuais em um programa 

de auditório, em rede nacional de Televisão, como constatou 

Zigmunt Bauman em seu livro Em busca da Política, ao falar sobre 

o surgimento da pós-modernidade, estou me referindo ao “Selfie 

nosso de cada dia”. Refiro-me ao costume de expor nosso cotidiano 

privado. É notável que o cidadão pós-moderno, do mundo dito 

ocidental e judaico-cristão, de modo geral, não gosta de expor 

sua vida íntima senão para Deus. No entanto, com o advento da 

Cidade Digital, surgiu um segundo Grande Outro, qual seja ele, as 

redes sociais online, pelas quais todos desejam ser observados 

por todos. Essas redes são nada mais nada menos que uma nova 

deidade abstrata, operante dentro da Cidade Digital. Os usuários, 

fiéis a religião, não abandonam a prática religiosa nem na hora 

de ir ao banheiro, como se esse novo deus realmente estivesse ali 

presente - com nossa permissão e consciência - até mesmo nas oras 

mais escatológicas e demasiadamente humanas, como na relação 

sexual ou no ato de ir ao banheiro, os quais ganharam publicidade 

real com os ditos selfies. Confessamos tudo o que fazemos ao 

Grande Outro e, ao mesmo tempo, promovemos nossa fé ao difundi-la 

entre nosso meio social. 

Há sempre alguém online, do outro lado da tela, seja 

usuário ou programa espião (programa espião é ambíguo, pois todos 

já estão espiando todos), que visualizará nossas experiências. 

Uma espécie de paparazzi onipresente e onisciente presente nas 

ruas das Cidades Digitais. Esse Grande Outro nada mais é do que 

outra pessoa que deseja o mesmo que seu interlocutor, ser 
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observado. Por sua vez, os usuários, estando no mesmo nível, 

tornam-se um grande sistema fechado, cujo qual é observado por um 

Grande Outro superior a eles - os operadores proprietários e os 

Estados Nacionais, por meio de suas agências de inteligência e 

sua maestria na tecnologia da informação. O cidadão digital 

observa e é observada ao mesmo tempo, caso contrário, a lógica 

dessa cidade não funciona. Os Estados Nacionais, por conseguinte, 

também são, em última análise, usuários, isto é, o Outro que 

observa um Estado é simplesmente outro Estado, com seus 

interesses estratégicos próprios, de modo que ninguém esteja fora 

do circuito.    

Essa dimensão divina - onipresente, onisciente e 

onipotente - pelas quais e nas quais a Internet e seus agentes 

coexistem, remete a crítica à teologia ortodoxa feita por Baruch 

Spinoza. Segundo Spinoza, Deus não é uma personalidade externa ao 

mundo, aquele que a tudo observa, sem que ninguém o observe. Deus 

seria o mundo em si mesmo, e compõe cada Ser Humano. É o todo, e 

nós compomos cada parte desse todo. A lógica operante da Cidade 

Digital é similar, tendo em vista que nem mesmo os Estados 

Nacionais se enquadram no patamar divino do não observável, pois, 

como dito, quem observa um Estado é simplesmente o Estado 

inimigo, ou, até mesmo, o Estado aliado.  

Na Web, todos estão nus; e essa característica estrutural 

da cidade digital nos remete a uma segunda análise, a de que, na 

cidade digital, estando todos passíveis de observar e ser 

observado, portanto, nudismo total, voltamos as noções teológicas 

pregadas pelas três grandes religiões abraâmicas - Islamismo, 

Cristianismo e Judaísmo - sobre o Jardim do Éden, onde o ser 

humano andava nu justo em frente ao Grande Outro. Logo, o modus 

Operandi da cidade digital invisivelmente possui a mesma 

estruturação material e ideológica de um espaço teológico de 

dominância e ação.            

Agora pergunto, sabendo de tudo isso, porque continuamos 

com tal prática religiosa? Porque, em muitos casos, preferimos 

viver na cidade digital? Isso não faz lembrar da trilogia 

cinematográfica de Matrix, na qual algumas personagens preferiam 

viver na ilusão, por achar mais confortável? Será que fazemos 

tantos autorretrato e temos tantos alter egos em redes sociais 

por que no fundo nos sentimos angustiados diante das adversidades 

mundanas? Será que queremos nos sentir melhor, mais preenchidos 

por cada “Likes” que ganhamos? Em uma análise psicanalítica, 

podemos descobrir, por exemplo, que o perfil de um sujeito que na 

rede virtual se mostra violento, “mulherengo”, másculo, 

musculoso, machista, viril, racista, misógino e homofóbico – é 



REVISTA CANTEIRO 

www.revistacanteiro.com 

 

ANO 2, NÚMERO 2 

NOV.2015 

 

mantido por um individuo que, aparentemente, fisicamente, é 

totalmente o oposto disso. Verdadeiramente ele é fraco em todos 

os sentidos, impotente, baixa autoestima e franzino... Logo, é 

dito que seu perfil é fake – palavra em inglês que designa o 

falso. Entretanto, para a psicanálise, não seria tão falso, no 

sentido de que seu perfil é a digitalização do “eu” egotísta que 

realmente existe dentro da mente psicopata do sujeito. Logo, 

todos os usuários que transitam pela cidade virtual são “mais 

sinceros” do que na dita “vida real”, no sentido de que todos os 

perfis são a virtualização material daquilo que já era virtual em 

nossas mentes, nossas emoções e pulsões - mais um motivo que 

corrobora para o nudismo digital. Estamos nus na Internet.  

“Cada mergulho é um flash”, como dizia uma personagem de 

uma telenovela brasileira, o que significa exatamente a vida em 

forma de espetáculo. Os ditos selfies e fotografias de si a todo 

o momento, e, um sistema de multimídia tarado pela fabricação de 

momentos espetaculares.  Note, por exemplo, a foto que explodiu 

na impressa mundial. A criança imigrante que só chegou de fato na 

Europa quando o mar trouxe seu corpo morto até a praia... 

 

 As imagens do Real chegam às pessoas por meio dessas 

multimídias. São fragmentos, flashes da realidade, definidos de 

acordo com o selfie mor e seu Setting Agenda, ou seja, o Setting 

Agenda é basicamente aquilo que os meios de comunicações de 

massas, seus proprietários e gerentes, decidem o que colocar em 

público, como veicular, quando fazer, de que forma, com que 

elementos e palavras, o tempo de repercussão, o tipo de 

interpretação, qual o “especialista” que explicara determinado 

fato e assim por diante... Com efeito, é produzida uma espécie de 
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promoção à própria mídia; o fato em si como uma espécie de 

propaganda dramatizada, que se repete ao ponto de se tornar banal 

e superficial – quando não surte mais efeito emocional no 

público, já amortecido com tanto sangue derramado. Tanto é assim 

que esta foto foi chamada de "imagem da semana", ganhando um 

status de propaganda da semana... Ao passo que em alguns dias, 

ninguém mais comenta o fato. 

 Como as emissoras de televisão não explicam criticamente 

e profundamente os motivos pelos quais se deu tal fato, e, ainda, 

fornecem entrevistas de pessoas públicas se solidarizando 

banalmente com o ocorrido, o ouvinte passa a assimilar valores 

morais liberais de fraternidade, isto é, uma pseudo compaixão 

sentimental. Uma cordialidade acrítica e inocente, pois o fato 

real nos chega como se fosse uma novela, um filme de drama, 

comovente... Esquecemos que tais acontecimentos são corriqueiros. 

Esquecemos que, por exemplo, muitos jovens negros e até crianças 

vem sendo assassinados, ou pelo tráfico de drogas, ou, pior, 

pelas forças policiais em nossas favelas. Esquecemos que ainda 

existe quase 1 bilhão de Seres Humanos passando fome no mundo, 

mesmo diante da propaganda da Monsanto com relação a suas 

sementes geneticamente modificadas – para suportar os agrotóxicos 

cancerígenos e tenebrosos – auferindo na apologética que os GMOs 

servem para matar a fome do mundo... Enfim, os fatos são 

reduzidos àquela cena cinematográfica. Um pequeno fragmento de 

espaço. A foto do menino morto.  

A forma como é abordada a questão nos esconde as 

superestruturas que estão atrás da fotografia. Os agentes da 

complexidade global que provocaram essa situação e muitas outras 

espalhadas por todos os continentes. Toda a arquitetura 

geopolítica que nos foge o controle é a verdadeira culpada pela 

gênese da violência global. Tal biopoder geopolítico é escondido 

pelas fotografias e filmagens superficiais midiáticas, e, por sua 

vez, o desemboque de um caldo de ideologias demagógicas burguesas 

ou populistas, um tipo de fraternidade falsa e totalmente 

ineficaz.  

O Primeiro Ministro da Austrália, por exemplo, ofereceu 

sua casa de veraneio para abrigar alguns poucos refugiados... Um 

ato no mínimo hipócrita. Não chega nem perto da realidade. 

Puramente propaganda de um falso moralismo liberal. Os países do 

eixo Norte-Americano e Britânico, juntos da União Europeia, bem 

como os organismos políticos e econômicos internacionais 

históricos e toda a trajetória histórica perpetuada por eles, tem 

culpa direta e indireta na situação atual. Tudo está indo 
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conforme o planejado, de acordo com o que foi semeado num passado 

não muito distante. 

A cidade de São Paulo, como vimos anteriormente, não vive 

o caos atual devido a algo espontâneo, natural, por acaso ou 

acidentalmente. Ela é fruto da ordem vigente. De uma sistemática 

aplicada anteriormente e perpetuada pelo futuro. A Cidade em que 

vivemos, a Cidade Global e a Cidade Digital operam da mesma 

maneira. Não é a vontade dos deuses, não é o destino ou o acaso. 

É essencialmente o Caos surgindo da Ordem. 

   Por sua vez, a crise humanitária, econômica, ambiental, de 

recursos naturais e espaciais. A crise social generalizada e 

guerras territoriais, étnicas, culturais e religiosas. Tudo é um 

grande negócio, uma indústria histórica, tudo está exatamente 

dentro dos conformes da agenda, a pauta invisível. Alguém está 

ganhando muito com isso tudo, visto que as instituições 

financeiras, no caso no Brasil, bem como as estrangeiras, tiveram 

lucros recordes mesmo diante de momento de grave crise – advento 

criminoso de um vampirismo financeiro mundial, o sistema 

distorcido das Dívidas Públicas dos Estados Nacionais. 

Esta é a verdadeira e única conspiração, que não precisa 

de nenhum best-seller ou blockbuster hollywoodiano para se 

propagar, pois a própria realidade já é a maior das distopias 

conspiratórias planejadas. Enquanto alguns dizem que a situação 

está fora do controle, eu digo: não, a situação está justamente 

dentro daquilo que todos já esperavam e planejavam, e fingem não 

estar acontecendo, ou tentam remédios por meio da falsa 

fraternidade. 

Toda essa teia histórica componente da Cidade Global está 

necessariamente ligada com a Cidade em que vivemos, e nos afeta 

em diferentes níveis. Atualmente é quase que impossível analisar 

as realidades separadamente. Como fragmentar as situações se, por 

exemplo, na cidade de Lucas do Rio Verde, no Estado do Mato 

Grosso, as autoridades encontraram um agrotóxico (cancerígeno) de 

uma famosa multinacional no leite materno? As Cidades estão 

ligadas. 

Nós, cidadãos, como nos foi expropriadas as formas de 

mudar a situação - morte da política - tendemos acreditar que as 

grandes explosões de massas, as manifestações, são fatos 

incríveis e progressistas, contudo, como avalia Slavoj Zizek, os 

que detêm o Poder apreciam essas manifestações, pois elas pouco 

tem efeito no dia seguinte. O que se faz no outro dia? Muda 

realmente algo?   
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A questão é: quais os meios para mudar a situação se quem 

está no poder político é, em última análise, posto em tal lugar 

por um seleto grupo partidário junto ao lobby de setores da 

economia? Porque é mais fácil, como diz Slavoj Zizek, imaginar o 

fim do mundo, ou a ida para Marte, do que uma possibilidade 

mínima de mudança estrutural na sociedade? Não estaria nos ideais 

da Democracia e da República, e a efetivação desses ideais, a 

construção de uma saída para as problemáticas atuais? Como 

remodelar a Cidade em que vivemos, a Cidade Global e a Cidade 

Digital? Tais Cidades são realmente Democráticas? 

 

        

        

 


