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A obra de Zygmunt Bauman (2009) abrange uma discussão acerca da adoção da arquitetura 

nas cidades ser mais defensiva, em função dos diversos dispositivos para atender a insegurança, 
tão dominante no cenário da vida urbana imersa na chamada modernidade líquida defendida 
pelo autor. 

Nesse ponto, o atual dilema das cidades está na distinção entre os segmentos sociais opos-
tos que vivem no mesmo espaço geográfico, criando cisões entre a elite que vive imersa e 
conectada ao mundo globalizado e aos cidadãos mais pobres, que sequer podem vivenciar 
melhor o seu lugar de origem.  

Bauman (2009) defende que o maior desafio 
contemporâneo dos gestores e políticos de toda 
espécie encontra-se na administração da dimensão 
comunitária do espaço público, para alcançar di-
ferentes formas de existência equilibrada. 

Desse modo, a obra é dividida em três distintos 
capítulos, um fechamento de notas e de um pre-
fácio que trata sobre o autor e uma pequena aná-
lise acerca do destino das cidades globais realizado 
por Mauro Magatti.  

A obra colabora para entendermos sobre a vi-
são sociológica acerca dos destinos das cidades 
globais e da construção das relações sociais dos 
indivíduos nos espaços urbanos da pós-moderni-
dade, que são medidos por meio de modelos teó-
ricos, calcados no medo, como uma forma de sen-
timento do sufocamento da vida urbana e da dis-
tinção entre ricos e pobres. Bauman (2009) com-
preende que as formas de relações se tornou um 
elemento para o retorno ao percurso da convivên-

cia igualitária na construção do capital social de diferentes segmentos sociais. 
Para Bauman (2009) a cidade se transformou em um espaço da insegurança e das fobias. 

Assim, a economia do medo mantém os cidadãos da primeira e da última fila afastados das 
elites. Esses cidadãos de última fila representam os estrangeiros e os excluídos em geral. 

Nesta obra, a partir do primeiro capítulo, o autor cita os textos do sociólogo francês Robert 
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Castel (2005), um seguidor de Pierre Bourdieu e da Escola de Altos Estudos de Ciências So-
ciais, para rememorar o conceito de desfiliação, que é a exclusão do mundo do trabalho, que 
coincide com os excluídos do contrato social, aqueles considerados os inimigos ou as classes 
perigosas e diferentes da sociedade rica.   

 Para o autor os excluídos, constituem a atual classe perigosa e classifica quais seriam as 
tendências sociais e políticas mais significativas que poderiam culminar na passagem de uma 
fase sólida para a constatada fase líquida da modernidade. 

Dessa forma, Bauman (2009) encara que são os medos modernos que conduziram o con-
trole estatal e suas consequências individualistas e isso foi se enfraquecendo mediante a desre-
gulamentação do Estado, da interferência política na resolução de questões locais e principal-
mente a partir da reorganização do capitalismo global. Tal polarização criada através do rom-
pimento de vínculos, foi originando: 

 
O espaço da primeira fila está normalmente ligado a comunicações globais e à imensa rede de 
trocas, aberto a mensagens e experiências que incluem o mundo todo. Na outra ponta do es-
pectro, encontramos as redes locais fragmentárias, muitas vezes de base étnica, que depositam 
na sua identidade a defesa de seus interesses e de sua vida. (...) as cidades se transformaram em 
espaços de problemas causados pela globalização. (BAUMAN, 2009, p.26). 

 
Essa citação mostra como o autor pensa a respeito dessas cisões sociais e o quanto os 

processos de globalização estão imbricados nestas relações frágeis construindo teias de inse-
gurança, medo e repulsa dos excluídos/estrangeiros. Isso vai se perpetuando a tal ponto, de 
existirem a criação de formas de moradia, como os condomínios fechados e exclusivos para 
que determinadas classes possam morar e conviverem entre si, excluindo aqueles muito dife-
rentes. Nesse capítulo, o cerne do pensamento é calcado na substituição de valores considera-
dos sólidos nas cidades pré-modernas e que eram suficientes para afastar a insegurança e o 
medo.  

As cidades modernas também mantiveram a busca por segurança e pela dissipação do 
medo, desse modo, a busca por segurança é uma das fissuras dessa sociedade. O medo do 
outro é um efeito contrário dessa busca. Bauman (2009) aponta a substituição de comunidades 
e de corporações, que eram bastante marcadas pelo individualismo.  

O modo como a modernidade sólida controlava o medo, recorrendo aos laços artificiais 
(sejam das associações, sindicatos e coletivos) instaurava um ambiente de solidariedade. A 
dissolução da solidariedade se quebrava com o controle do medo, os laços artificiais eram 
desfeitos. Assim, os indivíduos contam com a sorte e precisam lidar com seus anseios. Desse 
modo, ressalta que: 

 
A insegurança moderna, em suas várias manifestações, é caracterizada pelo medo dos crimes e 
dos criminosos. Suspeitamos dos outros e de suas intenções, nos recusamos a confiar (ou não 
conseguimos fazê-lo) na constância e regularidade da solidariedade humana. Castel atribui a 
culpa por este estado de coisas ao individualismo moderno. (BAUMAN, 2009, p.17). 

 
Assim, Bauman (2009) evidencia o individualismo, como forma de marcar uma posição de 

desconfiança, de medo constante, das inseguranças da experiência humana e no ambiente de 
competição criado a partir da modernidade líquida direcionada ao consumo.  

Ainda no primeiro capítulo, defende que as ações apoiadas a partir do medo na cidade não 
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trazem a sensação de segurança desejada, mas asseveram as bases do medo que se alastra. 
Desse modo, evidencia que: 

 
As origens da mixofobia são banais e não muito difíceis de identificar. São facilmente entendi-
das, embora não se possa dizer que sejam fáceis de justificar. Como sugere Ricard Sennett, a 
"sensação de nós, que expressaria um desejo de semelhança, não é mais que um modo de fugir 
da necessidade de olhar profundamente um dentro do outro. (BAUMAN, 2009, p. 44).  

 
Já no segundo capítulo da obra, Bauman (2009) nos revela a sensação do caos dessa arqui-

tetura de um mundo globalizado extremista em relação aos exemplos relativos aos relaciona-
mentos, a comida, ao fumo, ao sexo, bem como dos lucros comerciais referentes a indústria 
do medo, por ser pautada em estratégias de marketing de segurança pessoal. O autor evidencia 
as distorções da vida na cidade, do planeta de forma geral e suas consequências na transfor-
mação da aldeia global, explorando as mudanças concernentes a relação rural e urbano e do 
campo e da cidade, mediante o avanço da globalização. Os espaços públicos nas cidades, pa-
recem figurar como um lugar das sobras, pois são mais voltados ao esvaziamento se compa-
rado ao espaço privado. 

Nessas cidades líquidas contemporâneas, o espaço público tem servido mais como um lugar 
a ser apreciado a distância e menos como um lugar a ser vivido no encontro entre indivíduos 
diferentes; por isso também os parques e as praças tendem a adotar medidas que constrangem 
as possibilidades de desfrutar do encontro, diminuindo a vida comunitária nesses espaços de 
troca.   

Para Bauman (2009) o dilema colocado aos planejadores urbanos seja o de produzir cidades 
seguras sem eliminar, a flexibilidade, a surpresa, a aventura da convivência comunitária da vida 
urbana. 

No terceiro capítulo desta obra, Bauman (2009) assevera sobre conviver com os estrangei-
ros. A fronteira cria diferenças, em defesa de um falso lugar seguro para os que se enxergam 
semelhantes. O autor defende a interdependência, ou seja, um planeta onde todos dependem 
de todos para sobreviver.  

E ainda explicita acerca dos seres supérfluos vistos como de fora, forasteiros, excluídos, 
segregados dos cidadãos de primeira fila. De forma que nos remete aos escritos de Sennet 
(1997), a partir do ciclo vicioso da construção de comunidades dos iguais, baseada na exclusão 
de todas as outras. 

No último capítulo, Bauman (2009) aponta sobre a mixofobia, que é o medo de estranhos 
e a mixofilia, que é a vontade de conviver com estranhos. É preciso, de acordo com o autor, 
reduzir o primeiro e aumentar o segundo. Bauman (2009) analisa os problemas da cidade mo-
derna, e induz a defender a forma pacífica de convivência para combater essas fobias por meio 
da tolerância as diferenças. 

Nesse sentido, esta obra também pode ser recomendada a ser lida, nos cursos de  graduação 
e de pós-graduação em ciências humanas, por tratar acerca dos territórios em riscos, das abor-
dagens do medo e da diferenciação social e étnica presentes nas análises de Bauman (2009) e 
o tanto que as populações minoritárias e vulneráveis se encontram desalentadas e não repre-
sentadas pelo Estado e pelas próprias sociedades contemporâneas, marcadas por preconceitos 
e estigmatizações diversas nos territórios.   

A guisa de conclusão, a obra de Bauman (2009) evidencia importantes pensamentos acerca 
dos movimentos sociais e das migrações urbanas, dos processos de segregação e fragmentação 
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socioespacial e da onda de xenofobia mundial, mesmo a partir das relações humanas conflitu-
osas inseridas na pós-modernidade. Contribui para reflexões sociológicas e também geográfi-
cas mais atualizadas.   

 

REFERÊNCIAS 
 
BAUMAN, Zygmunt, Confiança e medo na cidade / Zygmunt Bauman; tradução Eliana 
Aguiar. – Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2009. 

 
 

https://periodicos.unifap.br/index.php/pracs

