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Resumo 

Na cidade contemporânea efemeridade e velocidade criam ambiences que se articulam a 

certos imaginários sobre cidades ideais ou de sonho. Em tese, livres de emoções como 

angústia e medo e do stress urbano, as cidades de sonho se tornam espaços de produção 

de sentidos nos quais indivíduos buscam na interação midiatizada, na tribalização ou no 

mito do retorno à ruralidade, uma fuga do caos e da saturação. Estudamos neste artigo, a 

partir de uma leitura da antropologia das emoções e de estudos urbanos, uma situação 

de évasion: o conto Uma história de duas cidades, dos quadrinhos de Sandman, de Neil 

Gaiman. No conto fantástico, a cidade sonha a si mesma, torna-se labirinto de 

significações onde habitantes se confundem com vultos em um cotidiano de simulacros. 

 

Palavras-chave: Culturas urbanas; antropologia das emoções; interação; produção de 

sentidos; corporalidade. 

 

Introdução  

 O crescimento acelerado das cidades, impulsionado pela intensificação dos 

processos tecnológicos, produziu, ao longo do século XX e no início do século XXI, 

ambiances comunicacionais nas quais o indivíduo se vê, cada vez mais, envolvido em 

tramas de significações e códigos visuais que inundam os sentidos. A multiplicidade 

desses signos fragmentados, efêmeros e em constante mudança faz das cidades terreno 

fértil para a produção de sentidos, para interações midiatizadas ou expressas por meio 

de corpos, mas também para demonstrações de afetos e emoções.  

Os discursos sobre as metrópoles, com suas construções, avenidas, espaços de 

consumo e muitas contradições sociais, constroem, por vezes, representações utópicas 

do espaço urbano em que os indivíduos parecem poder encontrar alívio para o excesso 
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de estímulos nervosos, abrigo contra a violência e os perigos da vida urbana. Shopping 

centers, condomínios fechados, boîtes exclusivas, por exemplo, simulam uma cidade 

ideal, segura e controlável contra os conflitos e imprevisibilidades da cidade real.   

 Paradoxalmente, o desejo de confrontar-se com o exterior, com o estrangeiro, 

leva alguns indivíduos a buscar corporal e imageticamente uma pluralidade que lhes é 

negada no conforto da vida “protegida”, vigiada. Nessa perspectiva, o estático anseia 

pela mudança, como, na mitologia, Prometeu anseia por Dionísio
4
. A évasion ou fuga 

(tanto da cruel cidade “real”, quanto da cidade vigiada, a cidade “segura”), pode se dar, 

além do plano físico, no plano simbólico. Por meio das diversas mídias, das redes 

eletrônicas, das várias práticas espirituais ou ainda no plano das terapias e tratamentos 

médicos e das drogas, é possível experimentar escapes ao menos momentâneos. Um dos 

espaços simbólicos onde podemos encontrar o que estamos chamando de “o sonho da 

cidade” se dá em narrativas como as das histórias em quadrinhos. 

 Tendo essas ideias como princípio, neste artigo estudamos o conto Uma história 

de duas cidades, da série de quadrinhos Sandman, de Neil Gaiman, buscando olhar para 

a narrativa como locus de proliferação de códigos e processos comunicacionais, rico em 

interações sociais, emoções expressas e sentidos produzidos. Uma história de duas 

cidades mostra um espaço urbano ordinário, regulado pelo relógio, em que 

comportamentos e emoções são expressões regidas. Paralelamente, a narrativa mostra 

um outro espaço, o do sonho da cidade ou da cidade que sonha, livre da angústia e do 

medo intensificados pelo stress urbano, talvez um modelo de cidade ideal. Esse segundo 

espaço, no entanto, pode ser assustador para os personagens que a ele têm acesso.  

Partindo de uma leitura dessa ficção, este trabalho tem como objetivo refletir 

sobre a cidade como espaço de significações no qual indivíduos interagem, ao mesmo 

tempo em que sonham e se confundem com vultos fantasmagóricos, em um cotidiano 

fragmentado e simulacral. A narrativa apresenta-se como metáfora que se articula com 

os estudos sobre comunicação, corpo e cidade.  

Em termos metodológicos, analisamos o conto em formato de quadrinhos 

observando texto e imagem, buscando entender a narrativa como um lugar de interações 

sociais, de emoções expressas e de sentidos produzidos a partir do corpo. Nossas 
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principais referências situam-se nos campos da comunicação, da antropologia das 

emoções, dos estudos sobre o imaginário e dos estudos sobre cidade.  

 

A metrópole e as emoções 

Desde a modernidade, um olhar para a vida na metrópole privilegiou asséptica e 

racionalmente a ilusão de segurança que se reproduz no seio das instituições (religião, 

família, Estado, hospitais, escolas e todas as formas de agregações disciplinares). Ilusão 

de conforto, de segurança e de estabilidade a que Gibert Durand, segundo Maffesoli, 

denominou de “prisão feliz”. Esse tipo de refúgio caracterizaria um “empenho inicial 

para estabelecer um cerco em torno do errante, daquele que desvia, do marginal, do 

estrangeiro, depois para domesticar, para estabelecer em uma residência o homem sem 

condição de nobreza, assim privado de aventuras” (MAFFESOLI, 2001, p. 82). 

Foucault examinou o estabelecimento do horário como modelo de domesticação 

de postura tipicamente religiosa: a própria inclusão das populações rurais na indústria, 

em meados do século XIX, utilizou-se do modelo de congregações, as “fábricas-

conventos”, a fim de acostumar os trabalhadores do campo ao trabalho nas oficinas. O 

exemplo dado por Foucault expõe uma estratégia minuciosa para substituir, de forma 

gradual, o modo de trabalho emocional das comunidades rurais, pela disciplina 

industrial (FOULCAULT, 1997, p.144). O tempo controlado seria medida de eficiência 

e produtividade, “e durante todo tempo o corpo deve ficar aplicado a seu exercício” 

(1997, p. 145). O corpo disciplinado seria medida de qualidade e eficiência. As técnicas 

elaboradas de sujeição procuraram extrair de todo o tempo uma utilidade, em busca de 

um ideal de rapidez e de máxima eficiência.  

 A vida na metrópole favoreceria, nesse caso, as relações profissionais, relações 

de trabalho, de caráter financeiro, de serviços e retribuição, em oposição às de natureza 

pessoal dos pequenos círculos, onde há maior possibilidade de conhecimento da 

individualidade e de relações emocionais e íntimas. Mesmo nas relações de troca 

exercidas nos pequenos grupos é possível uma relação pessoal, de conhecimento entre o 

fornecedor e o cliente, ao contrário das grandes relações de mercado, características dos 

grandes agrupamentos urbanos, em que a produção para o mercado atende a 

consumidores desconhecidos que provavelmente jamais terão uma relação pessoal ou 

presencial com o produtor. Nesse contexto, Simmel já destacava, no início do século 

XX, o distanciamento do homem metropolitano de relações emocionais 
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individualizantes - impossíveis de ser mensuradas pela lógica formal e sofisticada dos 

processos racionais. Segundo o autor, “nas relações racionais, trabalha-se com o homem 

como com um número, como um elemento que é em si mesmo indiferente” e na 

metrópole, “apenas a realização objetiva, mensurável, é de interesse” (1979, p.13).  

 Assim é que, para o autor, “a mente moderna se tornou mais e mais calculista” 

(1979, p.14). Simmel explica tal calculismo na atitude prosaica das metrópoles: um 

egoísmo econômico intelectualmente calculista, uma economia do dinheiro que domina 

as cidades cuja origem se confunde com a da própria mentalidade intelectualista da qual 

se alimenta e para a qual também serve de alimento. Ele relaciona diretamente a 

complexidade dos afazeres metropolitanos com a pontualidade nos compromissos e 

serviços, sem os quais toda a estrutura se romperia e se lançaria ao caos.  

A cidade apresenta-se, então, como um espaço pleno no qual os indivíduos 

desempenham funções diferenciadas e complementares, racionalmente calculadas para 

atuar dentro de uma integração pontual e impessoal, essencial para o movimento 

incessante da vida na metrópole. Maffesoli (2001) analisa a cidade como “mundo em 

miniatura” e os pequenos espaços como cidades em resumo, que podem ser vividos e 

experimentados como lugares de refúgio e exílio sob a ilusão de uma certa liberdade, 

onde o nômade pós-moderno possa se sentir seguro e realizar trocas simbólicas.  

 Adotando a perspectiva da cidade como espaço pleno, veremos, na metáfora dos 

quadrinhos de Neil Gaiman, uma das possíveis representações da angústia do homem 

comum diante do caráter paradoxal e ofuscante da metrópole. Desterritorializado, 

perdido nas armadilhas da cidade, este homem tenderia a perder-se na fronteira entre 

realidade e sonho.  

 

Medo e interação na cidade 

O medo da violência, o stress, a poluição, a velocidade e o excesso de 

informações das grandes cidades têm levado pessoas a procurar refúgios para as 

angústias do cotidiano. Esse abrigo pode ser físico, em espaços construídos para uma 

évasion, uma fuga dentro do urbano, ou pode ser simbólico. No caso dos espaços 

físicos, lugares que - como já observava Freitas a respeito dos shopping centers e 

condomínios fechados do Rio de Janeiro - “têm uma relação direta com os 

‘inconvenientes sociais’ da cidade. Alguns reproduzem uma cidade safe em redução 
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com escolas, mercados e amplas áreas de lazer; outros, menores, não deixam de ter 

piscina, quadras de esporte e sauna, além de playgrounds” (FREITAS, 1996, p.4). 

Para Freitas, a fuga da realidade “trágica e cruel” caracteriza uma eufemização 

do espaço exterior pela criação de pequenas utopias imaginadas, simulacros de cidade 

que proliferam na mesma proporção que a violência e as redes de comunicação (1996, 

p.4). Esse afastamento do “real” em direção ao hiper-real caracterizaria uma procura, 

conforme Baudrillard, por fazer coincidir o real com os seus modelos de simulação: “Na 

verdade, já não é o real, pois já não está envolto em nenhum imaginário. É um hiper-

real, produto de síntese irradiando modelos combinatórios num hiperespaço sem 

atmosfera” (BAUDRILLARD, 1991, p.8). 

Nesse contexto, as tecnologias do consumo aliadas aos espaços “protegidos” 

oferecem uma sensação de segurança, ao poupar o homem de certas inconveniências, 

como ir ao banco sacar dinheiro, ter que atravessar a cidade para fazer compras, ir a um 

curso ou à academia. No entanto, essas mesmas tecnologias e seus aparatos eletrônicos 

bombardeiam os sentidos com informações cada vez mais complexas e velozes, em um 

espaço de tempo que diminui proporcionalmente aos seus avanços. Assim, como 

escrevia Simmel, há mais de um século, “A metrópole extrai do homem, enquanto 

criatura que procede a discriminações, uma quantidade de consciência diferente da que 

a vida rural extrai. Nesta, o ritmo da vida e do conjunto sensorial de imagens mentais 

flui mais lentamente, de modo mais habitual e mais uniforme” (SIMMEL, 1979, p.12). 

 A oposição entre a velocidade de estímulos da vida na metrópole e a 

“simplicidade” da vida rural estimularia a aquisição constante de hábitos específicos no 

indivíduo metropolitano, no qual predominaria uma consciência predominantemente 

intelectual, ao passo que, no tipo rural, haveria espaço para uma certa prevalência de 

reações emocionais. Nessa perspectiva, o homem rural pensaria “com o coração”, 

enquanto o urbano valorizaria o intelecto, ligado a processos objetivos, especialmente 

os de natureza monetária (SIMMEL, 1979, p. 13). 

 No conto Um história de duas cidades, como discutiremos a seguir, o 

protagonista, Robert, diante do medo e da insegurança da metrópole e da perda de si 

mesmo, por fim, decide escapar. Robert parte para o interior atrás do ideal de segurança 

e de simplicidade que a vida urbana e tecnológica falhara em proporcionar. Refugiado 

em um vilarejo no litoral da Escócia, ele revela seu maior temor: “o dia em que as 
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cidades acordarão (de seu sono). O dia em que as cidades se levantarão” (GAIMAN, 

2007, p. 40).  

 

Uma história de duas cidades: produção de sentidos 

 Cultuadas por fãs de quadrinhos em todo o mundo, as histórias do personagem 

Sandman, o Mestre dos Sonhos, do inglês Neil Gaiman, deram origem, nos quadrinhos, 

a um rico universo de signos que vão do místico e mitológico ao cotidiano sem perder o 

contato com a realidade. O Sonhar, como chama o autor, é uma realidade fantástica na 

qual sonhadores de todo o mundo se encontram em meio a representações diversas de 

mundos imaginários. 

 A série Sandman, publicada originalmente entre 1988 e 1997, republicada no 

Brasil em dez volumes, entre 2006 e 2007, pela editora Conrad, narra as histórias de 

diversos sonhadores, em sua maioria pessoas “comuns”, como o personagem Robert, do 

conto Uma história de duas cidades (GAIMAN, 2007). Na história, Robert é um 

funcionário de uma empresa no centro da grande cidade onde viveu toda sua vida. Com 

um emprego estável, no qual desempenha um trabalho burocrático, ele emprega seu 

tempo livre explorando os caminhos da cidade, a pé ou de ônibus. Robert é um flanêur.  

Benjamin analisa a figura do flâneur a partir da obra de Baudelaire e o descreve 

como um personagem cujo olhar alegórico perpassa a cidade lançando-o ao 

estranhamento. O flâneur não se sente em casa nem aqui nem lá. Busca asilo na 

multidão, “véu através do qual a cidade costumeira acena ao flâneur enquanto 

fantasmagoria. Na multidão, a cidade é ora paisagem, ora ninho acolhedor” 

(BENJAMIN, 1985, p. 39). 

 A visão de seus colegas de trabalho, sempre empenhados em tarefas repetitivas, 

ilustra o distanciamento entre os indivíduos, característica atribuída ao individualismo e 

à objetividade da vida nas grandes cidades, pois, como vimos em Simmel, a mente 

moderna, fria e calculista, entrega-se à objetividade de tarefas pontuais, como trabalhar, 

comer e dormir em horários calculados, frequentar ambientes planejados para o lazer, 

para o comércio ou para a cultura. Ainda segundo o autor, “os relacionamentos e 

afazeres do metropolitano típico são habitualmente tão variados e complexos que, sem a 

mais estrita pontualidade nos compromissos e serviços, toda a estrutura se romperia e 

cairia num caos inextricável” (SIMMEL, 1979, p.14).  
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 Para Simmel, os estímulos constantes e contrastantes, em rápidas mudanças, 

impostos aos nervos dos habitantes das metrópoles resultam numa atitude blasé, um 

mecanismo de defesa, uma recusa em discriminar todos os objetos e estímulos 

oferecidos à mente, sob o risco de sobrecarregá-la.  

 Robert, em suas andanças, embora sinta prazer em contemplar a cidade, não nota 

sua própria inabilidade em perceber a infinidade de estímulos fornecidos, de figuras 

que, como ele, vagam nas ruas, de odores, ruídos, luzes, cores e formas que, mesmo 

estando lá o tempo todo, lhe são indiferentes. Em determinado momento, ele se vê 

perdido e, por fim, já não sabe mais se localizar na cidade que tantas vezes percorrera.  

Como o nômade pós-moderno, Robert construiu caminhos e rituais pelos quais 

se guiava e reconhecia: “certa manhã ele pegou o metrô para o trabalho, como sempre, e 

passou o dia inteiro na sala cheia de mesas. Na hora do almoço, caminhou pelo centro 

comercial. Passou pelas mesmas ruas, becos e vielas que já percorrera tantas vezes, até 

que viu a estrada de prata” (GAIMAN, 2007, p. 29). O devaneio do personagem, um 

quase sonhar acordado, leva-o a uma trilha de sonhos pelos quais experimenta relações 

com o outro, o estranho. A cidade se converte, a seus olhos, em um labirinto. 
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 Ao introduzir o personagem no que seria o “sonho da cidade”, Gaiman aborda a 

anomia do homem comum diante da racionalidade das metrópoles. Incapaz de se 

relacionar com seus vizinhos ou colegas de trabalho, Robert, o protagonista, vê-se 

isolado, perdido, sem referencial. Ao abandonar seu referencial, a rotina de trabalho, em 

direção ao território inexplorado do sonho, ele se confronta com sua própria inabilidade 

de perceber o mundo sem a máscara dos simulacros. Pessoas passam por ele como 

borrões desfocados, transitórios. Vidas breves que, para ele, tremulavam e sumiam, sem 

estabelecer contato direto. Pode-se fazer um paralelo com o que escreveu Simmel sobre 

a interação entre os habitantes do espaços urbanos: “Se houvesse, em resposta aos 

contínuos contatos externos com inúmeras pessoas, tantas reações interiores quanto as 

da cidade pequena, onde se conhece quase todo mundo que se encontra e onde se tem 

uma relação positiva com quase todos, a pessoa ficaria completamente atomizada 

internamente e chegaria a um estado psíquico inimaginável” (SIMMEL, 1979, p.17). 

 Tal atitude caracteriza  uma reserva comum aos habitantes das cidades grandes. 

Por meio dessa reserva os indivíduos da cidade são capazes de viver próximos uns dos 

outros sem se conhecer ou cumprimentar. É essa indiferença típica das metrópoles, 

muitas vezes entendida como frieza pelos habitantes do “campo”.  

 A busca de Robert pelo desconhecido, que o compele, todos os dias, a explorar a 

cidade enquanto seus colegas de trabalho encaminham-se mecanicamente para o 

refeitório da empresa, onde consomem as mesmas refeições gratuitas, caracteriza o 

desejo de fuga, de aventura e de estranheza. Robert é o típico cidadão com sua rotina de 

horários e espaços determinados: “Ele trabalhava o dia inteiro numa mesa, dentro de 

uma sala com dezenas de homens e mulheres em mesas como a sua, fazendo trabalhos 

semelhantes ao seu. Não gostava nem desgostava do trabalho: estava ali porque aquele 

emprego era para a vida toda, porque oferecia estabilidade e segurança” (GAIMAN, 

2007, p. 28).  

Mesmo quando se entrega à evasão, ao desejo do exílio, Robert sente-se 

envergonhado, pois já não é fácil ao homem comum, disciplinado, entregar-se 

livremente ao caos das paixões. É com reservas e um certo temor que o sedentário 

Robert acolhe o errante. Mas quando o faz, sente-se feliz. É na contemplação do mundo 

exterior, das sensações do cotidiano e dos “breves instantes de realidade” que 

experimenta suas emoções e sente-se, por fim, “parte do todo”.  
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 Em suas andanças, Robert experimenta sensações das quais não se dava conta no 

espaço delimitado do trabalho e da rotina:  

 

 

 

  Tomado pelo mesmo desejo explorador do qual se alimenta a imaginação do 

flâneur, em uma de suas saídas, Robert depara-se com uma “estrada de prata” e, 

curioso, segue-a por um beco. Acaba embarcando em uma viagem onírica onde se 

depara com um “estranho” de aspecto sombrio e assustador, de “olhos escuros como 

poços de noite”. A visão do personagem misterioso lhe enche de medo e Robert foge em 

busca da segurança do lar. O homem misterioso é a representação, no universo 

fantástico dos quadrinhos de Neil Gaiman, de Morfeu, o deus dos sonhos da mitologia 

grega, metáfora que encarna toda a dimensão simbólica da cidade e do vazio infinito da 

noite. Morfeu, o Sonho, é a representação da alteridade, do exótico, da diversidade da 

pessoa e da ordem do social negadas a tal ponto na modernidade, que Robert já não 

consegue encará-lo. Ele prefere evitar o Outro sob o risco de encarar a própria 

diferença. A negação de tudo o que não é considerado bom, que Maffesoli (2014, p.144)  

chama de correctness contemporânea, procura impor o Bem, o reto e o correto, como 

única alternativa viável e segura, e todo desvio ou humor deve ser condenado e 

satanizado. A necessidade de negar tudo o que há de sombrio e podre em nome de uma 
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assepsia moral e, assim, a vida em sua integralidade, é para Maffesoli a própria negação 

da vida quotidiana. A aceitação da exceção é a afirmação do anormal como normal e o 

alicerce da vida em sociedade. 

 

 

 

Outro personagem com quem Robert se encontra é um velho com quem 

estabelece um diálogo perturbador. Ele alega estar ali há muitos anos, acreditava estar 

desperto e que aquele era, na verdade, o sonho da cidade: “Talvez uma cidade seja um 

ser vivo. Afinal, todas têm sua própria personalidade. Los Angeles não é Viena. 

Londres não é Moscou. Chicago não é Paris. Toda cidade é uma coleção e vidas e 

construções, e a personalidade de cada uma é única (...)  Daí que, se uma cidade tem 

personalidade, talvez também possua alma. Talvez sonhe” (GAIMAN, 2007, p. 35). 

O medo do sonho da cidade é mais uma forma de representar o terror diante da 

efervescência da metrópole e dos perigos que a vida moderna nos ensinou a temer. Ver 

a cidade como um gigante adormecido é reconhecer nela sua psique coletiva. Essa 

anima mundi, ou alma do mundo como descreve Maffesoli, nada mais é do que o 

espírito de grupo resultante do renascimento das comunidades. A ele se opõe a ordem 
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moral disciplinadora que tem no Outro um inimigo natural e tenta negar aquilo que 

completa a natureza humana, sua própria sombra e também aquilo que nos faz 

comungar tanto com os deuses quanto com os animais. 

No plano mitológico, é Prometeu quem dá aos homens a vida civilizada, por 

meio do fogo que rouba dos deuses. As artimanhas do titã, ao tentar enganar os deuses, 

custam caro à humanidade, que antes vivia segura de todos os males. Além da punição 

aplicada ao próprio Prometeu, a chama do conhecimento trouxe aos homens os terrores 

do trabalho, da fadiga, das doenças e da morte. A esses males Jean-Pierre Vernant 

acrescenta também a “espécie das mulheres”, das quais a primeira, Pandora, teria 

trazido ao mundo todas as misérias, como o nascimento por procriação, o casamento, os 

trabalhos árduos, a fadiga, a velhice e a morte (VERNANT, 2006, p.61).  

Campbell (2007, p.123) atribui a demonização da mulher a um sistema ético 

monástico-puritano, pelo qual negou-se o mundo e a própria vida em seu aspecto carnal, 

orgânico e natural. A mulher, deusa da carne e do pecado, mãe e amante, é 

constantemente retratada, nas parábolas religiosas e nas lendas, como portadora da 

corrupção e da tentação. Assim como Eva, cuja tentação tirou Adão do Paraíso, é 

Pandora quem abre a caixa que espalha todos os males no mundo. 

 A mulher e a morte também são figuras representadas na narrativa de Gaiman, 

assim como na poesia de Baudelaire, representando o que Benjamin chama de “a 

derradeira viagem do flâneur em busca do novo (BENJAMIN, 1985, p. 40). Aqui, as 

duas representações se unem na imagem de uma mulher “que se destaca da cidade como 

um dente enegrecido”. A morte surge para Robert como um desejo reprimido de abraçar 

o desconhecido, as múltiplas oportunidades que se apresentam na cidade, ao mesmo 

tempo em que assusta como possibilidade de deixar a segurança do eu racional e lançar-

se em direção à sua jornada fatídica. Se a tocasse, “estaria perdido para sempre”. 
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Para Bauman (2008), a invenção do conceito cristão do pecado original serviria 

para encorajar seus herdeiros a uma existência positiva. A herança do pecado original 

obrigaria todos os mortais a viver sob o domínio do medo da danação eterna e da difícil 

tarefa de viver uma vida de zelo para, quem sabe, alcançar na morte a salvação. Além 

disso, ele reconhece na ideia do desenvolvimento medidas objetivas voltadas para 

dominar os perigos que nos assolam e, com isso, construir um ideal de proteção contra 

os “males” da natureza, contra a debilidade e mortalidade de nossos corpos e contra as 

ameaças de nossos próprios vizinhos. Bauman reconhece que, ao contrário do que se 

espera, são precisamente as pessoas que vivem com maior conforto e acesso a recursos 

aquelas que mais se apegam à obsessão por segurança.  

A chama de Prometeu é ao mesmo tempo a que traz o progresso, mas também 

consome a vida por meio da angústia e do temor da inevitabilidade da morte. Bauman 

aborda as incertezas do que chama de mundo líquido-moderno como “um ensaio diário 

do desaparecimento, sumiço, extinção e morte” (2008, p. 12). Mas essa ameaça 
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constante da extinção, vista e revista, sucessivamente exposta nos meios de 

comunicação, torna a própria ideia de morte incerta e revogável.  

 A questão da morte é fundamental também na construção do herói. Campbell 

(2007) reconhece na morte condição indispensável à existência do herói: ele não seria o 

herói se não fosse capaz de lidar e reconciliar-se com a própria morte. Ávido por viver, 

é capaz, inclusive, de adiar a morte por um breve período de tempo.  

 

Considerações finais 

O sonho da vida nas grandes cidades modernas transformou os espaços urbanos 

em ilhas imaginadas onde a segurança convive com a incerteza e o medo do encontro 

com o desconhecido. A modernidade, com seus aparatos tecnológicos e ambientes 

construídos a partir de uma lógica utilitária renegou o contato com a natureza em função 

do prazer egoísta e sedentário. Metaforicamente, como um Prometeu, o homem 

moderno conquistou o fogo a fim de aproximar-se dos deuses, mas ao fazer isso negou a 

inocência dos animais e conheceu os males do trabalho, da velhice e da morte. 

A proteção oferecida pelas cidades modernas, seja no ambiente de trabalho, no 

lar, nos ambientes reservados para consumo ou lazer caracterizam o que Maffesoli 

chamou de “violência totalitária”. O preço da segurança é a submissão que procura fazer 

do corpo social uma massa organizada segundo interesses externos. Tal forma de 

domesticação estaria na passagem do nomadismo para o sedentarismo.  

Diante do medo e do stress gerados na cidade, utopias imaginadas como os 

shopping centers e os condomínios de luxo surgem como simulacros da cidade e 

oferecem uma alternativa à realidade fragmentada e cruel. Além disso, atendem a uma 

economia de consumo pela qual trabalhamos e vivemos em função de atingir um padrão 

de vida elaborado a partir de um modelo hiper-real e ao mesmo tempo inatingível. Essa 

impossibilidade de alcançar o conceito imaginado de felicidade leva o indivíduo 

(pós)moderno a exilar-se das mais diversas formas, seja no plano físico ou no 

simbólico. O desejo e a insatisfação seriam os motores para desencadear os mais 

diversos tipos de exílio, afastamentos e rupturas de toda ordem com o intuito de 

reaproximação do que se perdeu na rotina, da novidade do sentimento. 

O conto Uma história de Duas Cidades, de Neil Gaiman, apresenta uma 

metáfora do homem moderno em sua busca por évasion - o que acaba por lançá-lo em 

uma aventura onírica repleta de simbolismos e representações. A metrópole 
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representada por Gaiman toma formas diversas, assim como seus habitantes, levando o 

personagem central, Robert, a entregar-se ao desejo de confrontar-se com o Outro e com 

o medo da perda de si mesmo.  

A cidade imaginada por Gaiman reveste-se de sentidos e assume personalidade 

própria. É capaz, então, de sonhar, e nela seus habitantes se perdem e se confundem 

com ecos simulados de si mesmos. Se a cidade sonha, é capaz de acordar. O medo 

irracional do personagem acerca “do dia em que as cidades se levantarão” revela o 

sentimento de impotência diante do incompreendido. A sombra, o sonho e a morte, que 

a razão procura reprimir, encontram-se no sonho da cidade como um convite à 

destruição do indivíduo dentro do coletivo e de suas múltiplas possibilidades. A 

velocidade da informação nos grandes centros urbanos reforça o caráter efêmero das 

relações, obrigando o indivíduo a relacionar-se com o mundo de forma objetiva. É 

talvez esse desconforto diante do caos e da saturação na cidade que leva Robert a 

escolher a fuga para o mítico espaço rural, alternativa à ameaça constante da morte ou 

pelo menos uma forma de negá-la momentaneamente. 

Como alerta Maffesoli (2014), devemos ficar atentos à extensão da emoção, que 

cada vez mais ultrapassa os limites da vida privada e entra no domínio público, coletivo. 

Essa ‘lógica dos sentimentos’ inconsciente e espontânea, como descreve o autor, é o 

cimento do qual se constroem os elos sociais. É essa força instintiva e não racional que 

serve de base para a existência social. Negá-la é negar nossa própria natureza e 

sucumbir ao medo e à impotência. Fugir dela é fugir daquilo que nos torna completos. 
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