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PreFáCio

Ele(a) vê a cidade. Ela, como ele(a) acabou de acordar. Não! A cidade 
não dorme. Nunca! Algumas atividades mudam. Empresas fecham. Boates 
abrem. Mas nem a Polícia nem o Corpo de Bombeiros parou. Serviços de 
Gás, energia elétrica, água e esgoto não param. Não descansam. As “abelhas 
operárias” se revezam. Mas a cidade não para. Pensamentos distintos percor-
rem sua cabeça. O parque, com o verde do gramado e das árvores, quebra a 
monotonia urbana. Pessoas correm. Fazem a atividade física que ele(a) tem 
negligenciado. Mas na próxima segunda, isso vai mudar. Finalmente o regi-
me vai começar. E com ele a academia.

Dia comum do cotidiano de alguém de classe média em algum lugar 
do mundo. 

Toca o despertador. A passagem do sono pra vigília não pode demorar. 
Fosse domingo ou um feriado, seria possível prolongar um pouco mais a 
permanência entre os lençóis. Ele(a) se senta. Esfrega a cara. Escuta o baru-
lho do ar condicionado e procura o controle pra desligá-lo. Afinal, é um 
luxo poder pagar pelo serviço de energia elétrica nesses tempos. Fica de pé e 
vai direto ao banheiro. A descarga no vaso e a água na pia indicam que os 
serviços de água e esgoto funcionam. Mas nem de longe isso passa pela sua 
cabeça. Lavar o rosto, escovar os dentes e se pentear são prioridades antes 
de se vestir para o trabalho. Engole rapidamente seu desjejum. Sequer cogita 
como os alimentos chegam nas padarias ou supermercados. Seu problema é 
outro: o café estava ralo... da próxima vez, é preciso caprichar mais.

Chegou ao destino. Escadas? Nem pensar. O elevador é a opção de 
sempre. Nele não precisou cumprimentar ninguém. Nem um rosto conheci-
do. Mas teve que empurrar as pessoas (meros obstáculos) até chegar à porta. 
Precisa chegar a seu posto de trabalho. “Oi”, “como vai”, “bom dia”, “tudo 
bem”. O cotidiano do trabalho começou. Será que as crianças estão bem na 
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escola? Será que terá que ajudar alguma delas a estudar? Quando era jovem, 
seus pais o ajudaram pouquíssimo. Mas, ele(a) o faz quase todos os dias. Já 
se cansa só de pensar no terceiro turno de trabalho. Afinal, paga caro por 
uma escola particular... o Estado não oferece serviço público de educação de 
qualidade. “Espero ao menos que meus filhos cursem o nível superior em 
universidades públicas!” É o mínimo diante de tantos impostos que paga.

Corre. Seu carro está estragado. Precisa de um transporte coletivo. Taxi? 
Uber? O dinheiro anda curto. Prefere o ônibus. Mas o último passou direto. 
Estava lotado. O motorista não parou. Percebeu que ao seu lado tinha um 
cadeirante, e que possivelmente o ônibus não parou justamente para não ter 
o trabalho de embarcá-lo. Não tem alternativa. Usa o serviço de internet do 
seu celular. Em minutos está dentro do carro.

Mas, quem se interessa por isso? Quem se interessa por esse cotidia-
no? Quem se interessa por suas queixas? Todos que estudam o direito à 
cidade. Todos que se interessam pelas questões urbanas e que postulam 
uma “cidade inteligente”.

Maria Fernanda Pires está entre os visionários que já entenderam uma 
coisa (aparentemente) simples: o direito urbanístico é um direito funda-
mental! O planejamento urbano não pode ser atropelado pelas vicissitudes 
do “novo” governo que se instala. Fernando Pessoa nos disse certa vez que 
“navegar era preciso e que viver não era!”. Para além da aporia da palavra 
“preciso”, a presente obra deixou claro que pensar a “cidade” é preciso! Uma 
precisão urgente que deve transcender a pasmaceira de nossa doutrina. Uma 
precisão urgente que exige o debate franco com os “donos da cidade!”

O livro que se descortina ao leitor vai mostrá-lo como a cidade, desde 
a polis grega, mudou os padrões de nossa vida. Nosso cotidiano mudou 
radicalmente nesse período na exata medida em que o espaço urbano se 
consolidou como espaço de produção e de habitação. Clássicos como os de 
Lefevre e de Harvey são expostos com  clareza cartesiana. O chão da fábrica 
deixou de ser o espaço físico da luta pelo poder porque ela agora está difusa 
em cada centímetro da cidade. Gentrificação. Distopias urbanas. Expressões 
difíceis explicadas com a graça das gentilezas da “pena” de Maria Fernanda.

Problemas são apontados. Megalópoles e pequenas cidades os apre-
sentam de modo distinto. Eles apertam. O correr da vida embrulha tudo. 
Afrouxam e apertam logo a seguir. Sossegam e desassossegam logo depois. 
É a vida, segundo Guimaraes Rosa. Descrevê-los para entender. Entendê-los 
para se posicionar. E posicioná-los para oferecer soluções.

Maria Fernanda não se contenta. Ela denuncia a pasmaceira da acade-
mia que enxerga o direito urbanístico de lado... Ela denuncia o jogo político 
que torna o espaço público no espaço privado de alguns. Mas, vai além. Faz 
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o que quase ninguém faz nesse sertão, um espaço nu de propostas e solu-
ções. Ela descortina ao leitor saídas. Apresenta sugestões (a meu ver) simples 
e viáveis. Faz simples o que para a maioria é difícil. Faz com sua mineiridade 
o impossível possível.

Não tenho adjetivo menor: o livro me encantou! O texto encanta! Seja 
pela clareza com que desfia os argumentos. Seja pela facilidade de tratar 
abertamente temas (para mim) complexos.

Tenho pouco mais a dizer. Não quero impedir que o leitor possa ser 
encantado como fui. Resta apenas parabenizá-la pela obra? Não. Resta a mim 
agradecer a oportunidade de ter aprendido tanto! Obrigado Maria Fernanda!
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