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Diante da virada do milênio aumentam os medos do final dos tempos. As pessoas crêem estar 
entrando numa nova era enquanto a antiga, com seus sintomas de crise, desaba por detrás 
delas. A data simbólica de um calendário, que se expandiu pelo mundo durante a colonização 
mas que nem por isso deixa de ser arbitrário no que se refere à contagem dos anos a partir do 
zero, enfeitiça os homens. Mesmo sem fazer referência à data simbólica, acreditamo-nos - o 
que desde a que se autodenominou modernidade tornou-se preocupação ou esperança 
permanente - em uma situação de transformação fundamental. Se se estava aprisionado - até 
há bem pouco, quando vivíamos um clima pós-moderno de ameaça nuclear e de limitação do 
crescimento - a um bloqueado horizonte, com os olhos para trás, que no máximo permitia 
cerimônias de despedida, que os intelectuais trouxeram para a pregação da pós-história e a 
condenação do racionalismo, que ajudou o exoterismo e outros saberes de cura mas que no 
mais nada de novo prometiam, agora o tecnoimaginário parece capturar aos poucos a 
consciência dos homens e provê-la com novas utopias. Preso aos destroços da nave espacial 
Terra, os homens anseiam por um espaço livre e descarregado, que vincule energias utópicas, 
pois este ainda está vazio e pode ser preenchido com todas as expectativas. Diferente do que 
foi profetizado por muitos, o espaço na era da virtualidade torna-se outra vez uma obsessão.

Mas ainda ocorrem - e talvez, em vista da globalização e da virtualização, como algo ainda 
mais surpreendente e paradoxal - guerras e confrontamentos civis, brigando ainda pelo poder 
sobre o espaço geográfico, e isto não mais principalmente pelos recursos locais ou pelo poder 
econômico ligado à infra-estrutura. Deseja-se que, quanto mais uniforme for a cultura mundial 
que se infiltra em todos os nichos, tanto mais nuançadas se tornem, qualquer que seja o 
significado que isso assuma. Ao se travarem lutas regionais por territórios em busca de 
comunidades com homogeneidade étnica, religiosa ou de classe, põe-se em jogo porém na 
consciência dos homens também o todo. Enquanto a crescente população do globo propicia o 
restabelecimento de velhos medos, como o de se tornar um povo sem espaço, o programa de 
arruinamento da biosfera continua seu rumo sem grandes mudanças e parece mesmo se 
acelerar depois do final da Guerra Fria. Isto porque muitos países desejam, com o instrumento 
do capitalismo e das novas tecnologias, atingir o grau de desenvolvimento e padrão de vida do 
mundo ocidental e através da globalização da economia derrubam-se padrões ecológicos locais 
alcançados, quando não podem ser diretamente trocados por dinheiro. A civilização deixa atrás 
de si terra queimada e cidades destruídas. A fantasia, igual à que se vê nos filmes de ficção 
científica, vive exuberantemente em tais zonas - especialmente da existência urbana - nas 
quais não se pode viver, como por exemplo em Strange Days ou Os doze macacos.

Problemas quanto ao espaço, que vem sendo erodido pelo ciberespaço e pela através dele bem 
sucedida globalização, levam curiosamente de volta à geopolítica e à identidade do perdedor 
nela fundamentada. O asseguramento do local significa que se trata de uma auto-afirmação 
em um espaço limitado, um aqui, uma ilha, que precisam ser defendidos contra o exterior. 
Alem disso, com o desmoronamento dos estados comunistas, o capitalismo se torna ilimitado e 
única alternativa, enquanto desaparece, ao mesmo tempo, o correlato império do mal. O mal é 
dilacerado e se colonializa no âmago dos sistemas, atravessa-os por dentro, cruzando-os, e, 
pela sua onipresença, torna-se incaptável. Um inimigo, facilmente identificável no reino do 
mal, amalgama juntos os homens, apesar de todas as diferenças, e torna seu sistema 
inatacável em seus fundamentos. Desaparecendo o inimigo externo e identificável, aparece o 
inimigo que surge de dentro, espalha-se o medo, a incerteza e a paralisia, ordens estatais 
públicas e instituições, que asseguraram a paz social através do equilíbrio, são consideradas 
repressoras da individualidade, desaparece atrás da individualização a obrigação com o bem 
comum. 

O sentimento de estar no limiar torna-se real com a volta do espaço, com o homem não 
obstante sonhando com a comunidade, na qual possa viver em paz. O mesmo sonho têm 
aqueles que lutam contra a tecnologia, que querem nos conduzir novamente a um estado 
selvagem com seus grandes espaços. O atualmente capturado Unabomber, por exemplo, 
compartilha da esperança dos neteufóricos, de comunidades novas, transparentes, nas quais 



cada um é importante e valorizado. Seu ataque foi dirigido contra as estruturas anônimas das 
sociedades de massa da era industrial, para dar ao indivíduo, para além das grandes cidades e 
organizações, a possibilidade de autonomia. Mesmo se sua utopia fosse a "natureza selvagem" 
e nela a ressurgida carne, novamente valorizada, ele procurou mais uma vez reavivar a idéia 
de fronteira e com isso a obsessão existente por toda parte, inclusive na cibercultura, pela 
liberdade individual em um espaço aberto. 

Da mesma forma como os intranets, com suas muralhas protegidas, se introduzem na 
Internet, o grande e global campo de jogos do ciberespaço, e impossibilitam a livre 
movimentação, usando, ao mesmo tempo, da sua estrutura, da mesma maneira propaga-se a 
absoluta liberdade do indivíduo isolado, enquanto avança a comercialização de todos os 
setores da vida com suas privatizações e controles e criam-se novas fronteiras. As 
coordenadas existenciais dos espaços são incluir e excluir, dentro e fora, o aborígene e o 
estrangeiro. Se não se quiser ser triturado ou se se quiser apenas reativamente defender e 
assegurar-se de suas fronteiras, então é preciso inverter a direção: trata-se de irromper em 
novos espaços que se coloniza, aos quais pode-se impingir suas próprias leis, que prometem 
liberdade, riqueza e aventura, que permitem às pessoas olhar para frente esperançosamente e 
ao futuro, que proporcionam orientação, e que, ao menos tradicionalmente, está sempre 
amarrado a uma trajetória no espaço, ao progresso e ao abandono do cocooning. 

Os estados europeus em verdade realizaram no seu passado esse mesmo salto na era do 
colonialismo e do industrialismo; agora eles devem não apenas recuar passo a passo, como 
também encontram-se em perigo de perder sua supremacia e de serem atropelados por países 
outrora dominados e explorados. A corrente sugadora que retira capital, postos de trabalho e 
conhecimento das antigas terras já se iniciou. Somente a classe dominante dos EUA parece 
ainda imperturbável em sua certeza de poder retomar a época do colonialismo. Por isso 
desenvolvem-se em especial neste país os sonhos do belo mundo antigo das frontiers, que 
devem ser superadas. Diferente da América do Sul ou Central, a colonização criou aqui uma 
terra nova e indescritível, God's own country, que pela ampla extinção dos habitantes e mesmo 
das normas inscritas na Constituição, de estar aberta à felicidade do homem isolado, libertou-
se da ligação às terras de origem dos imigrantes. A bem-sucedida tomada do continente 
americano, a autonomia em relação à Europa, a conquista do oeste continua a ter para muitos 
um caráter exemplar. O ultrapassar das fronteiras, o êxodo de cada um e de grupos, o 
rompimento com a estrutura dos estados faz parte da identidade e continua a ser parte 
integrante de uma história nacional de sucesso - cimentada pelo mundo onírico dos media, de 
cujas histórias, assim como nos westerns, precisam continuamente ser ressaltadas a cada um 
ou aos pequenos grupos. Com estas histórias de sucesso vincula-se para alguns até mesmo a 
idéia de uma missão histórica da nação americana.

Mas hoje não há mais o Velho Oeste e o globo tornou-se pequeno. A expansão desmedida 
depara-se com as barreiras da natureza, que não é mais inimiga mas um sistema sutil de cuja 
manutenção depende a sobrevivência. Não mais nações inteiras, mas somente pessoas 
isoladamente podem ultrapassar fronteiras ou simular, no estilo das descobertas das aventuras 
de férias, no espaço geográfico da Terra. Daí fundir-se mais do que nunca a busca de uma 
nova fronteira com uma técnica, na qual a América fora outrora líder e que não apenas 
encontrou novas possibilidades sobre a Terra, como também permitiu pela primeira vez à 
humanidade transitar no espaço mundial e no espaço virtual. Mas a América, terra onde tudo 
deve ser possível, só deve aqui servir como exemplo para ilustrar os contornos do 
tecnoimaginário no domínio social.

1 - O METAVERSO

O romance de ficção científica Snow Crash (Munique 1994), de Neal Stephenson, descreve o 
aparecimento da vida futura na rede e seus efeitos no modo de vida urbano. Deve-se ler Snow 
Crash juntamente com as explicações de Mike Davis sobre Los Angeles (City of Quartz, Berlim/
Göttingen 1994, bem como "Urbane Kontrolle - die Ökologie der Angst" [Controle urbano. A 
ecologia do medo], in S. Iglhaut, A. Medosh, F. Rötzer (Org.): Stadt am Netz. Ansichten von 
Telepolis, [Cidade na rede. Aspectos de telépolis] Mannheim 1996), para se ter uma visão do 
futuro dos espaços urbanos invadido por medos e esperanças. A sociologia do futuro migrou há 
tempos para a ficção científica. Cidades e suas comunidades decompõem-se cada vez mais em 



zonas, guetos ou povoamentos suburbanos fechados, cercados, que se isolam.

Também essa tendência de fechamento e de homogeneização dos moradores tem seu exemplo 
na história, principalmente na da utopia. Cidades utópicas sempre foram pequenas, fáceis de 
controlar e seus habitantes não se deixariam levar por conflitos sociais. Não eram locais de 
anonimato, do prazer e da transgressão de convenções morais e sociais, de lutas entre classes 
e camadas, mas nelas membros das comunidades viviam pacificamente. Poucas foram as 
utopias desenvolvidas sobre a vida em cidades grandes. Enquanto cidades explodiam durante 
a revolução industrial, as pessoas sonhavam com cidades floridas, procuravam sempre opor 
unidades menores às grandes aglomerações, fechadas; propagava-se sempre a imagem de 
uma comunidade campestre no lugar da sociedade urbana, ainda que essa só se estabelecesse 
em cidades satélites ou bairros residenciais. Esta reação à sociedade de massas e sua vida 
urbana continuou também na utopia dos anos 60 e encontra-se na metáfora de Marshall 
McLuhan da "aldeia global", da comunidade constituída pelos meios eletrônicos de 
comunicação. Depois do fracasso das utopias modernas, ou então, talvez mesmo após terem 
sido abandonadas, utopias essas continuamente baseadas na concretização da sociedade e 
que aspiravam sua mudança, parece hoje que a nostalgia de uma coletividade pode ser 
satisfeita pelo ciberspaço, enquanto é ao mesmo tempo resgatada no espaço real pelo 
erguimento de novos muros na cidade dual. 

Neal Stephenson deixou sutilmente entrar em seu romance as análises sociológicas de Saskia 
Sassen, Mike Davis ou Manuell Castells sobre a cidade dual como realidades de vida que se 
tornaram evidentes. Estados nacionais e seus governos existem apenas como instâncias sem 
poder, enquanto os territórios são divididos em guetos. Cada um que quer entrar é controlado. 
O mundo está repartido em cidades-estado, um tapete de manchas "pluralista", povoado por 
guetos. No Snow Crash, um destes guetos é, por exemplo, a Grande Hong Kong do Sr. Lee. 
Esta não é uma cidade nada conexa, mas sim uma aglomeração espalhada de enclaves 
protegidos: "a Grande Hong Kong do Sr. Lee é uma formação privada, extraterritorial em toda 
sua volta, independente e quase nacional, não reconhecida por outras nacionalidades."

A decadência das cidades faz surgir medos, que forçam a vigilância e o controle e isolam 
camadas da população umas das outras. A luta entre pobres e ricos, velhos e jovens, entre 
diferentes etnias está na ordem do dia. O poder político, amarrado a um território, decompõe-
se por meio desta fragmentação local, da mesma forma como as empresas que agem 
internacionalmente, que se ancoram a redes globais e as operam. Snow Crash se passa em 
Los Angeles, a cidade do futuro, na qual o crescimento só acontece nos vales e nos cânions, 
dos quais os homens fogem, e, com isso, os tornam sempre maiores, enquanto outros 
fugitivos para lá imigram: "Os únicos que permaneceram nas cidades são os mendigos, que se 
alimentam de restos de comida; imigrantes, espalhados como estilhaços de granada pelo 
desmoronamento do poder asiático; e o sacerdócio technomediático do Sr. Lee da Grande 
Hong Kong. Jovens espertos como Da5id e Hiro assumiram o risco de morar na cidade porque 
gostavam da simulação e sabiam como lidar com ela"- e porque eles poderiam a toda hora 
mergulhar no mundo artificial que é muito mais atraente do que o mundo real. 

Somente em "Metaverso", a cidade virtual, há ainda um ambiente com vida, limitadamente 
comum, no qual permanecem ao mesmo tempo milhões de pessoas. Mas também neste 
universo virtual refletem-se as rupturas sociais do mundo real. Somente quem possui dinheiro 
ou competência de programação pode se movimentar com liberdade neste mundo paralelo, 
comprar terrenos particulares ou ainda representar-se através de um metamorfose feita sob 
medida. No Metaverso de Stephenson, materializa-se aquele que possuir seu próprio 
computador e tiver dinheiro para adquirir um terreno e nele construir sua "casa" particular. 
Visitantes, que eventualmente se "loguem" em terminais abertos, chegam por meio de 
eclusas, comparáveis a aeroportos, à interminável rua principal do Metaverso. Reconhece-se 
que sua metamorfose é representada em preto e branco e com pouca definição, que ela é 
simples e barata.

2. A IDEOLOGIA DO CIBERESPAÇO

Pouco ou nada de semelhantes cenários, amplamente realistas, podem ser encontrados nos 
esforços de colonização do ciberespaço. Dominados pela "ideologia californiana" crê-se, tanto 
da perspectiva da direita quanto da esquerda, que com o ingresso no ciberespaço os 



problemas deverão se solucionar por si mesmos ou então que as pessoas, de certa forma, se 
"esquecerão" que o ciberspaço está ancorado na realidade e que irá influenciá-la. A "Carta 
Magna para o ciberespaço", redigida por conservadores americanos (Esther Dyson, George 
Gilder, George Keyworth, Alvin Toffler), no âmbito do manifesto de Newt Gingrich, exprime, já 
em 1994 (Magna Carta para a era do conhecimento), da melhor forma, a busca de uma nova 
fronteira para o ciberespaço. Se bem que o ciberespaço não possa ser geograficamente 
demarcado, associa-se também, com sua colonização, a esperança de uma estandardização e 
predomínio da nação americana. Curioso, de qualquer forma, é, sem dúvida, para nós, velhos 
europeus, o que o Richard Barbrook e Andy Cameron destacaram como marca da "ideologia 
californiana", de que o ideário individualista, liberal e às vezes anarquista, associa-se aqui 
diretamente com um endeusamento do capitalismo e seus princípios darwinistas, num 
amálgama que parece juntar a nova classe virtual além das diferenças conhecidas: "A ampla 
força de atração destes ideólogos da costa ocidental resulta não apenas de seu otimismo 
contagiante. Antes de mais nada, eles são defensores apaixonados de um comportamento que 
se assemelha a uma forma política liberal inocente: eles desejam o emprego das tecnologias 
de informação para criar uma nova democracia no espírito de Jefferson, na qual qualquer 
indivíduo possa se exprimir livremente no ciberespaço. Enquanto, contudo, comemoram este 
ideal aparentemente admirável, esses estimuladores da técnica reproduzem ao mesmo tempo 
algumas das mais diabólicas características da sociedade americana, principalmente aquelas 
que se originam do terrível legado da escravidão. Sua visão utópica da Califórnia baseia-se 
numa cegueira intencional diante das outras características, muito menos positivas da vida na 
costa ocidental: racismo, miséria, destruição ambiental."

O espaço cibernético vale como solução de todos os problemas no mundo real, que 
supostamente se deixa para trás quando se ultrapassa o limiar técnico e, ao mesmo tempo, 
como continuação do sonho americano, no qual cada um individualmente junto com sua 
liberdade está acima dos outros, se tiver sucesso. Assim é que se fala ocasionalmente dos 
estusiastas do ciberespaço, possivelmente sem se considerar muito que o livre acesso à rede e 
a liberdade de manifestação da opinião nele são entendidos como resgate da democracia, 
enquanto as condições de vida concretas na vida real aparecem como devendo ser 
abandonadas ou são simplesmente ignoradas.

O sucesso do ciberespaço como nova utopia não se deve somente às inovações técnicas e às 
promessas de lucro, que as acompanham. O ingresso nele está associado, acima de tudo, à 
realidade urbana das cidades e à decadência do espaço público com a progressiva 
suburbanização e o erguimento da cidade dual. As cidades não são mais condensação 
geográfica do capital, do poder, da cultura e do saber; elas tornaram-se os espaços nos quais 
se fica preso, dos quais se foge ou nos quais constróem-se espaços fechados, zonas de 
apartheid, bunkers assegurados com high tech, zonas circunscritas, que são vigiadas pelas 
mesmas técnicas com as quais também é construído o ciberespaço. Da mesma forma que no 
ciberespaço caminha-se para um mundo do interior, também residências, casas, zonas urbanas 
completas e novas cidades defendidas fecham-se ao mundo, são construídas como cidades 
substitutas no ciberespaço e cidades paralelas como parques temáticos. Em vez do espaço 
público das cidades, os funcionários da classe virtual passeiam e trabalham no ciberespaço, 
que lhes permite superar os buracos negros e construir comunidades homogêneas que, em 
última análise, estão orientadas a se fixar em ilhas autônomas com corredores vigiados. Essas 
ilhas ainda se encontram na Terra e são ainda - como a Biosfera II - projetos imperfeitos, 
contudo reforça-se a fantasia de deixar a Terra atrás de si e abrir novos territórios no 
ciberespaço e no mundo sideral.

Os autores do manifesto reconhecem, em verdade, que mesmo nos Estados Unidos após o 
estabelecimento da agricultura e da era industrial não chegou de forma alguma a "Terceira 
Onda" do desenvolvimento humano e que as pessoas pisam um novo território no qual não há 
nenhuma regra. Contudo, eles sabem quais condições devem ser satisfeitas para o ingresso no 
ciberespaço como realização do "sonho americano" - e da economia americana: desregulação, 
concorrência, privatização, descentralização e desmassificação a qualquer preço de todas 
instituições e da cultura, o que só podem significar burocracia estatal em fogo cruzado, 
comercialização principalmente daqueles que podem-se dar ao luxo disso e indiferença diante 
daqueles que ficam de fora da sociedade da informação. Ninguém sabe para onde tendem os 



indivíduos e a sociedade desmassificados mas as pessoas isoladas irão se encontrar em 
"comunidades diferenciadas" de "vizinhança eletrônica", que só irão surgir através de 
interesses comuns, não mais através da proximidade geográfica e de obrigações comuns, com 
exceção talvez daquela obrigação associada à idéia americana da vida, enaltecida pelos 
autores incondicional e acriticamente. Redução e homogenização das "comunidades" é o 
grande ideal por trás da ideologia do ciberespaço. O poder dos computadores, se a 
desregulamentação for levada a cabo conseqüentemente, estaria "nas mãos de todos os 
povos", e isto iria cuidar para que não se impusesse repressão nas autoestradas da 
informação, para que a poluição atmosféria melhorasse, para que - e aqui a realidade 
americana parece restrita - as pessoas não precisassem mais viver em "regiões urbanas 
superpovoadas e perigosas", mas pudessem construir sua vida familiar - privada, em casa, 
assegurada.

O ciberespaço parece cada vez mais, como sem dúvida o descrevem corretamente os autores 
do manifesto, um mercado onde o "conhecimento" na forma de hardware, software, 
competência e informação torna-se mercadoria, ao qual elas vinculam o renovado resgate do 
"american dream" assim como as promessas da "american life", como se as relações sociais 
nos Estados Unidos servissem de exemplo para o mundo todo. O perigo persiste de que os 
espaços públicos e a esfera pública venham a desmoronar ainda mais do que agora.
Aos autores da "Magna Carta" apresenta-se uma euforia de individualismo igualmente 
incondicional tal qual um endeusamento, sem alternativas, da luta concorrencial capitalista, 
liberta de todas as intervenções do Estado social. O ciberespaço pertenceria "ao povo", não ao 
governo; mas o povo, em sua diversidade amplamente enaltecida, da qual os conflitos sociais 
e/ou étnicos seriam apagados, estreitar-se-ia como usuário daquelas tecnologias oferecidas 
por conglomerados multinacionais e entre os quais ele poderia então escolher como o faz entre 
as dúzias de canais de televisão. À "Terceira Onda" na história da humanidade, à qual os 
autores deste manifesto individualista e liberal desejam dar ênfase, pertencem firmas de 
computação e empresas de biotecnologia, locais de produção infoestruturados, assim como 
bancos e criadores de softwares que operam com informações, operadores de setores de 
entretenimento, media, comunicação, formação e prestação de serviços informacionais. Eles 
irão - conforme os autores - determinar a sociedade do futuro. Tudo o resto reverte para os 
buracos negros, os lugares sociais e geográficos do Terceiro Mundo deixados para trás, que 
cada vez mais são encontrados nos países altamente desenvolvidos, ou aos representantes 
reacionários da sociedade de massas sobrevivida. Agora atuam não mais grandes grupos 
sociais, que são reprimidos por meio da representação ou da dominação, mas sociedades 
altamente diferenciadas "formadas por indivíduos que valorizam suas diferenças". Estes 
individualizados, únicos - quem não pensa aí em Stirner (O único e sua propriedade, NdTr) - 
são dificilmente aproximáveis e não se subordinam às "determinações, controles e leis", que 
serviam aos "barões da indústria e burocratas do passado". Agora pergunta-se se o povo dos 
individualizados está sendo agora "representado"pelos conglomerados, que assim como a 
Microsoft são mundialmente dominantes em seus setores, mesmo que não se trate de tais 
empresas gigantes, que ainda determinam a era industrial.
De fato, propaga-se ainda a necessidade de que as relações de propriedade se transformem; 
contudo, fala-se que o copyright para produtos intelectuais está no fim, enquanto vêem-se 
posicionamentos em favor de quotas mais rápidas de dedução de impostos para hardware e 
software, e os novos monopólios dos conglomerados, que desprezam, como volume pouco 
importante, concentrações cada vez mais fortes ocorridas por meio de fusão de gigantes na 
área eletrônica. Em verdade, medidas governamentais, que pertencem à era das massas, 
deveriam desaparecer totalmente; contudo, a ideologia do liberalismo, reaquecida outra vez 
com as redes computacionais multimediais, interativas e de banda larga, não se incomoda com 
a estandardização e as obrigações diretamente instaladas no hardware e no software. 

A técnica computacional produziu - conforme formula-o efusivamente o manifesto - mais do 
que uma máquina. O ciberespaço seria, muito mais, "um ambiente bioeletrônico, ao pé da 
letra, universal". Contudo é um ambiente no qual as pessoas cordialmente não entram nem 
aprendem a morar; ele convida à conquista e é um "ambiente bioeletrônico de fronteira". Por 
fim, há novamente, após o fim da Guerra Fria e com a liqüidação do programa Guerra nas 
Estrelas, uma "nova fronteira", sonho e trauma dos americanos, em que o "Go West" foi agora 
trocado pelo "Go Cyberspace": " Cyberspace is the latest American frontier". Os hackers são 



enaltecidos como o foram antes os conquistadores de terras e os fora-da-lei, pelo menos 
quando estes finalmente se integrarem na ordem econômica após o esgotamento no Velho 
Oeste, quando tornarem-se "técnicos" ou "descobridores" e depois "criadores de um novo 
reino na forma de empresas 'baby' ", que fazem o ciberespaço, apesar de toda a conversa 
sobre universalidade, propriedade econômica dos americanos. A conquista do ciberespaço, 
porém, segue a imagem dos colonos, cowboys, heróis do faroeste e soldados, que se 
submetem a um continente que aos seus olhos não pertence a ninguém - puro colonialismo. 
Esqueçamos os índios, o sangue derramado, os escravos que vilmente trabalharam em nome 
da "liberdade individual: "A fronteira bioeletrônica é uma metáfora apropriada para aquilo que 
ocorre no ciberespaço, quando nos lembramos do espírito de invenção e descoberta, que levou 
os antigos navegantes a sondar o mundo e gerações e pioneiros a domesticar o continente 
americano e que conduziu, nos últimos tempos, à primeira sondagem do espaço sideral".

Desregulamentação e retrocesso do Estado como poder de controle sempre foram, desde 
tempos idos, as palavras mágicas do liberalismo econômico, com exceção naturalmente do 
asseguramento da propriedade, dos contratos e do lucro, pelos quais apela-se com prazer 
sempre ao Estado. Agora, contudo, delira-se pela liberdade desestatizada e sem burocracia do 
ciberespaço, que por um lado perterce ao "povo" mas, por outro, deve assegurar a posição dos 
EUA com seus conglomerados. Os europeus devem se perguntar se eles, apesar dos medos de 
não serem mais atraentes como posição estratégica, querem de fato seguir esta curiosa 
mistura de consciência de missão liberal e individualista com pathos nacional e vontade de 
domínio econômico, o que possivelmente significaria isolar ilhas sociais e territoriais da cultura 
high tech diante da sociedade restante e comemorar uma diversidade para cujo 
asseguramento não há mais nenhum instrumento político. Redes de computadores trazem 
consigo o perigo de os planos de mediação e representação serem arrasados e sugerem 
possivelmente o sonho de uma democracia direta, anarquista, que foi até hoje definida 
territorialmente - nas comunas, nos estados e países. Vivemos de fato a lenta decadência da 
democracia representativa, ancorada nos estados nacionais, da qual se retiram as pessoas 
assim como a economia globalizada e os media organizados em rede. Os europeus 
aprenderam com sua história que as utopias, nas quais se embarca, só trazem novos horrores. 
Ciberespaço ou telepolis abrem um novo ambiente de vida; contudo, ele vai depender de que 
bem-comum, que esfera pública, que cultura da diferença venha a ganhar para criar um 
ambiente de vida no qual todos possam existir e no qual também a sobrevivência biológica 
neste planeta não mais esteja ameaçada. Ciberespaço ou telepolis parecem, por oferecerem 
um novo ambiente de vida, trazer a chance de renovar tudo, de deixar para trás os problemas 
sociais do presente. Os investimentos de capital, tempo e paixão no ciberespaço irão 
possivelmente reduzir aquilo que as pessoas empregam para a formação do mundo "real". O 
asseguramento do trabalho e da posição estratégica numa economia global podem, da mesma 
forma que a fascinação, que surge dos novos mundos virtuais e suas novas formas de ação e 
comunicação, levar a que cedamos a realidade à indiferença, que faz escoar a vida no espaço 
dos lugares e no espaço dos fluxos de dados.

Contudo, telepolis ou ciberespaço não é nenhum lugar inocente do lado de lá do mundo. Da 
mesma forma ancorado no mundo real, como as pessoas em seus corpos, a ordem no novo 
mundo atua de volta sobre a velha ordem. O manifesto "liberal" é apenas uma variedade do 
fundamentalismo, que se enraiza em lugares - sejam eles favelas ou moradias asseguradas. O 
espaço dos lugares, o espaço das posições, não é eliminado pela telepolis, nele as lutas 
durante a colonização do ciberespaço obtêm sua sedimentação. O discurso da ausência de 
lugar, da destruição do espaço só esconde o fato de que no ciberespaço surgem não apenas 
novos espaços, novas propriedades e novas formas de poder mas de que estas copiam o 
espaço real.

3. SOLUÇÕES DE PASSAGEM: BIOSFERA II

O modelo-ultimato de um ambiente de vida high tech fechado, que se poderia encontrar em 
toda parte, ainda não deu certo. Biosfera II, construída no deserto do Arizona, é o projeto-
ultimato de uma cápsula espacial que se solta da Terra e funciona junto com outras cápsulas 
apenas através de ligações telecomunicacionais. Além disso, Biosfera II é um experimento de 
como se comporta uma pequena comunidade social sob condições de ruptura do mundo 



externo, que estruturas devem ser dadas para que a vida em comum e a sobrevivência da 
nova agricultura high tech possa ocorrer. Isso é diferente das estações terrestres comportando 
astronautas. No fundo, como em todos os projetos da sociedade da informação, está a 
esperança de oferecer a pequenas e homogêneas comunidades um espaço para colonização 
apesar da globalização do ambiente de vida, espaço esse que ofereça proteção aos conflitos da 
sociedade restante. O ciberespaço é um espaço protegido, completamente vigiável, controlável 
e assegurável e a Biosfera II seria sua transposição para o mundo real, mas com todas as 
vantagens da televirtualidade, que é própria do ciberespaço. A Biosfera II não é nenhum corte 
do mundo real com o ciberespaço mas seu enraizamento e seu espelhamento nele. A relação 
entre simulação e realidade começa a se inverter. O que não pode ser diluído na virtualidade é 
fechado em cápsulas e posto na rede. Biosfera II é o modelo para a realização da telepolis, 
para um espaço interior hermeticamente fechado, autônomo em relação ao mundo externo e 
representando de fato um sistema bioeletrônico, como é enaltecido pelos autores do manifesto 
do ciberespaço.

O projeto real da Biosfera II afastou-se, em verdade, há algum tempo, da meta de se construir 
uma cápsula de sobrevivência com circuitos internos fechados, que se automantenha, na qual 
apenas fluxos de dados poderiam entrar e sair e que seria também apropriada para a 
colonização do espaço sideral. Durante a fase de testes de dois anos, parte da equipe precisou 
deixar o mundo artificial para acompanhamento médico e levou de volta apetrechos como 
peças de computadores e manuais. Oxigênio precisou ser bombado para dentro porque surgiu 
muito dióxido de carbono e os meios de sobrevivência, plantados por eles, não eram 
suficientes para o abastecimento. O trabalho na manutenção do sistema, ou seja, o plantio e a 
colheita de alimentos, o cuidado com os animais e a caça às baratas e formigas deixavam aos 
ali encerrados pouco tempo para a pesquisa. Agora, a Biosfera deverá tornar-se o maior 
laboratório mundial para a investigação das interações ecológicas, nas quais pode-se controlar 
exatamente as condições circundantes.

Da mesma forma, Biosfera II é o resgate das visões urbanísticas de um ambiente encapsulado 
e autosuficiente de um gigantesco sistema homem-máquina e um modelo para o ambiente de 
vida do futuro, que será conduzido como uma máquina e cujo princípio será a vigilância sem 
deixar frestas e o controle de todos os componentes. Apoiada nas superestruturas de 
Buckminster Fuller, a Biosfera II é uma abóbada de vidro e grades de aço inoxidável, na qual a 
água, o ar e o ciclo dos alimentos são completamente fechados e reciclados dentro do sistema. 
1600 censores observam o clima, o ar, o solo e a qualidade da água e repassam essas 
informações a um sistema central de controle. A rede computarizada possibilita uma 
representação contínua dos dados ambientais. No interior do sistema encontram-se junto a 
algumas pessoas 4000 diferentes tipos de plantas e animais, sem contar os microorganismos. 
A Biosfera II é dividida em cinco ecossistemas "selvagens": floresta tropical, savanas, zona 
costeira, pântano e uma zona marítima com um banco de corais. Ao lado encontram-se zonas 
para a agricultura e moradias para os residentes. Lateralmente à cobertura abobadada, 
encontram-se outras duas abóbadas, ligadas à área principal, que funcionam como "pulmões" 
e equilibram as oscilações atmosféricas. A temperatura é regulada de fora através de um 
sistema hidráulico; mesmo a eletricidade ainda é alimentada de fora.

O ambiente material e biológico do corpo, mostrando a atual valorização do corpo e da 
natureza, não é, de forma alguma, secundário na sociedade das redes digitais, mas organiza-
se e arranja-se segundo critérios severamente funcionais, e - segundo o modelo da Biosfera II, 
assim como de cidades paralelas, centros comerciais, shoppings, parques temáticos e de 
vivência, e ao lado da extensão da telepolis como mundo virtual - cada vez mais funções do 
mundo externo são absorvidas no mundo interno do espaço reorganizado. A informatização 
dos sistemas ecológicos, a permanente vigilância através de sensores de todo tipo, serve, em 
verdade, inicialmente, para construir sistemas de alarme e segurança para poder proteger as 
bases da vida humana; o conhecimento que deriva disso, contudo, objetiva, em última 
instância, poder controlar completamente a máquina ecológica e, na medida que não isso for 
possível, erguer microcosmos autônomos e isolados do meio ambiente, que então poderão ser 
inteiramente vigiados e, como outros grandes sistemas, serem "guiados". O ambiente externo 
serve para o transporte de bens e de seres humanos, a natureza à produção de alimentos e 
certas necessidades de descanso, às quais pertencem também a percepção estética da 



natureza encenada dos parques até áreas de proteção ambiental e biótopos. O meio ambiente, 
é, além disso, em certa medida, um recurso protetor para manter a vida em espaços 
reestruturados, que, não obstante, com sua "inteligência" tendem a se tornar cada vez mais 
independentes e autônomos, "singles" enredados de uma telepolis territorialmente espalhada, 
cujos "buracos negros", para aqueles que podem se salvar na cápsula arca-de-noé da era 
informática, podem ser cobertos por meio de ligações a cabo e com satélites e relegados ao 
esquecimento. 

4. ESPAÇO SIDERAL

A Biosfera II é, como visto, o grande modelo para a quinta colônia espacial e originalmente 
surgida desta idéia, se bem que possa valer perfeitamente também como modelo-ultimatum 
para um novo espaço vital circunscrito, tecnicamente possibilitado, sobre a Terra. Por que se 
pensa na colonização do espaço sideral? A NASA menciona de início motivos simplesmente 
biológicos da expansão espacial de do crescimento ilimitado: "Por que a vida saiu dos oceanos 
e colonizou a terra? Porque seres vivos crescem e desejam se espalhar. Temos a possibilidade 
de viver no espaço e por isso vamos fazê-lo". Contudo, aprendeu-se da história e apropriou-se 
de novos motivos para a colonização: "A principal vantagem da colonização do espaço sideral é 
a possibilidade de criar terra nova e não arrancá-la de ninguém. Isso autoriza mas não garante 
uma gigantesca difusão dos seres humanos sem guerras ou destruição da biosfera terrestre". 
Através da imigração pode-se frazer frente à superpopulação da Terra, à destruição de sua 
biosfera e ao possível choque de um asteróide.

a) First Millenial Foundation
(http://www.millenial.org/intro/faq.htm)

Mas há também organizações particulares que estimulam o povoamento do espaço e o 
desejam fazê-lo como missão nacional. A "First Millenium Foundation" vê simplesmente como 
nosso destino levar a vida para as estrelas mortas, o que pelo menos para os próximos 
milhares de anos nos ocuparia plenamente. Isto seria um "dever sagrado", principalmente 
porque a vida, se permanecer ligada à Terra, está condenada à morte. Pode muito bem, algum 
dia, ser destruída por um cometa ou um asteróide e, algum dia, também o sol irá por fim 
explodir. Mas já agora a Terra se encontra, por força da explosão populacional humana, numa 
crise. Como deverão 10 ou 15 bilhões de pessoas encontrar lugar ou suficiente para comer?

Como sempre, quando se trata de soluções fáceis para problemas complexos, não se tenta, 
partir das dificuldades da Terra ou investigar as relações de poder ou produção dominantes. 
Mais terra, um espaço vital maior é a saída propagada que leva diretamente ao espaço sideral. 
O exemplo da Foundation são as visões do físico Gerard O'Neill, que ensina na renomanda 
Pinceton University e que em 1975 publicou o livro The High Frontier. Lá ele propõe a 
colocação de uma estação espacial entre a Terra e a Lua para escapar da poluição ambiental, a 
exploração destrutiva dos recursos naturais, a miséria, o coletivismo e o caos da Terra.

Mas o caminho para uma estação espacial é grande, especialmente porque. após o final da 
Guerra Fria, a conquista do espaço sideral e a tecnologia de conquista espacial como a de 
"Guerra nas Estrelas" perderam seu atrativo. Como primeiro passo na colonização, a fundação 
propõe entretanto a formação de ilhas flutuantes nas áreas quentes do mar. Elas devem 
formar-se a si mesmas, quando um metal condutivo puder ser submerso na água e 
eletricidade puder circular. Então, os minerais solvidos na água iriam se prender ao metal e 
surgiria uma sedimentação espessa de calcário artificial. Se se contruir adicionalmente reforços 
de metal com um cabo elétrico em malha, poderia surgir uma extensiva firme base para as 
ilhas artificiais. Os homems que moraria sobre a ilha viveriam do mar no qual praticariam a 
pesca e cultivo de algas e obteriam sua energia, de forma suportável para o ambiente, a partir 
disso. Os mares ainda se parecem a "continentes abandonados" e a "desertos biológicos" mas 
a vida sobre as ilhas flutuantes em climas tropicais será muito agradável. Promete-se 
segurança, pois, de forma semelhante como se vive lá, preservando o ambiente em circuitos 
fechados, as colônias são "relativamente livres de crimes e outros males que predominam nas 
cidades". Trata-se, aliás, de uma "sociedadede indivíduos ligados uns aos outros de forma 
estreita", ou seja, de uma comunidade de tipo não-urbana. As colônias marítimas preparam-
nos para existir em sistemas fechados e em uma "comunidade isolada e altamente integrada", 
o que, por fim, seria um pressuposto também para deixar este planeta, que torna necessárias 
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exatamente estas condições.

b) NASA: Space Settlement Basics
(http://www.nas.gov/NAS/SpaceSettlements/Basics/wwwwh.html)

Os homens da NASA pretendem forçar, de forma natural, a idéia da colonização do espaço 
sideral por motivos institucionais. Após o final da Guerra Fria ainda se trata, de fato, do 
lançamento de satélites, que circundam a Terra hoje já às centenas; contudo, o programa 
espacial tripulado tornou-se muito caro e foi por isso extremamente reduzido. A viagem 
espacial não deveria ser para o homem comum uma tarefa de especialistas altamente 
qualificados. As viagens espaciais devem por isso ser baratas e seguras; só então poderiam 
milhares ou milhões de pessoas usar essa oportunidade e descarregar a Terra. Por fim, 
enquanto há 100 anos ninguém havia voado em um avião, hoje mais de 500 milhões de 
pessoas voam todos os anos.

O interessante é que são citados alguns grupos de pessoas que achariam particularmente 
atraente a colonização do espaço sideral. Assim, seria vantajosa para os paralíticos a 
permanência no espaço sem o peso da gravidade. Eles não precisariam de nenhuma máquina 
ou aparelho de apoio para andar, eles se locomoveriam talvez de forma flutuante. Haveria 
ainda a possibilidade de arranjo de colonos não tão voluntários, pois colônias espaciais 
poderiam, como outrora as ilhas, servir como instituições penais relativamente seguras contra 
fugas. Isto é bastante natural, se bem que de forma distinta, quando os autores o pensam, 
pois estações espaciais são de qualquer forma um tipo de prisão, mesmo quando são 
montadas como burgos de defesa. Elas são apropriadas também para alguns grupos religiosos 
que não querem viver na proximidade de "descrentes" ou para aqueles que querem 
experimentar com novas formas sociais e políticas. 

O exemplo naturalmente não é a Biosfera II, uma "biosfera independente", realizada 
tecnicamente, com um circuito fechado. As pessoas talvez devessem apenas - assim sugerem 
os autores - levar um pouco de oxigênio e alguns alimentos. Não se deve, tampouco, povoar 
planetas ou a Lua, mas fazer girar em torno da Terra inicialmente contêiners gigantes, de 
alguma maneira montados, para que se possa pelo menos ter a vista na Terra e poder ainda 
visitá-la. Só depois ir-se-ia difundir pelo sistema planetário solar ou transferir-se para novas 
estrelas, pois em algumas gerações será indiferente onde os homens se encontram. As 
propostas para a realização técnica não serão aqui tratadas além disso. As pessoas estão 
apostando na nanotecnologia, que pretende realizar tudo por si mesma, que, por exemplo, 
possibilitaria construir uma "torre orbital", que se eleva da superfície da Terra para o espaço 
sideral. Com isso se poderia levar e trazer materiais e pessoas na órbita com um elevador a 
custos baixos. Mas mesmo que tudo isso dure muito e custe caro, também não foram "Nova 
York, a Califórnia ou a França" criadas em um dia e também "Canadá, França ou São Fracisco" 
devoraram uma quantidade enorme de dinheiro.

Já tomamos conhecimento de muitos motivos pelos quais o espaço sideral seria "um belo lugar 
para se viver". Mas há ainda outros que eu não desejo privar de ninguém. Os autores citam 
vários. Há, em primeiro lugar, um tema estético das "belas paisagens". De lá de fora se pode 
ver a magnífica vista e não prejudicada pela poluição atmosférica do sistema solar e 
naturalmente a bela Terra. Em segundo lugar, a pequena gravitação seria favorável para se 
praticar esporte ou para se dançar. Ambos, motivos excepcionalmente atraentes para 
abandonar a Terra. Mas naturalmente há mais.

Em terceiro lugar, isto seria a independência em relação ao meio ambiente, pois 
estupidamente todos vivemos sobre a Terra em uma única biosfera e temos que sofrer todos 
os crimes ecológicos dos outros. Isso porque cada colônia espacial é separada de seu meio 
ambiente pelas outras e não aparecem aqui os efeitos ecológicos globais da sociedade do 
risco: "Quando uma colônia polui o ar, ninguém tem de respirar seu lixo". O quarto motivo é 
paradigmático para nosso tema, motivo pelo qual eu vou citá-lo em toda sua extensão: "Na 
Terra, os diversos grupos precisam aprender a viver juntos em grande proximidade. É 
trabalhoso viver com cinco ou seis bilhões de membros da espécie homo sapiens e muitos não 
conseguem trabalhar isso muito bem. Colônias espaciais oferecem uma alternativa para a 

http://www.nas.gov/NAS/SpaceSettlements/Basics/wwwwh.html


mudança do ser humano ou para os conflitos intermináveis, ou seja, dão a possibilidade de 
viver em grupos quase homogêneos, como foi a regra para a existência humana há milhões de 
anos. Quem não se dá bem com isso, pode ficar separado dos outros através de milhões de 
quilômetros do melhor vácuo, o que parece ser às vezes necessário. Qualquer acesso a uma 
colônia espacial é conduzido por uma eclusa atmosférica. Por isso, o controle da imigração não 
deve ter nenhuma importância." Pelo menos podemos condicionalmente escolher, como deve 
parecer o lugar no qual desejamos morar. Este "precisar aparecer/ver" não é muito importante 
para verdadeiros viajantes espaciais, todos individualistas, aspirantes de felicidade e 
construtores de mundos. "Por que", estou citando o quinto motivo, incapaz de formulá-lo 
melhor, "porque a totalidade do meio ambiente foi construído por pessoas, pode-se realmente 
obter-se aquilo que se quer". O Sr. aprecia o pôr-do-sol? Então programe a cada hora 
simulações de pôr-do-sol no sistema do tempo. O Sr. gosta de andar a pé? Então faça todo o 
meio ambiente amigo dos pés".

Talvez tudo isso não seja exatamente sério, mas apenas uma sátira escrita em 1995 pelas 
precoces lágrimas da imigração. De qualquer forma, há muito zeitgeist nessas bases de 
colonização sideral por parte da NASA, que possivelmente nem saiba o que andam pondo na 
sua página web. Por fim, há também outros que acreditam mortalmente nisso: no sonho 
americano de uma nova fronteira tecido com a ocupação espacial.

c) Bem-vindo à revolução: The Space Frontier Foundation (http://www.users. 
interport.net/~bengfer/)

A "Space Frontier Foundation", com sede em Nova York, é uma organização de cidadãos 
americanos que trabalham fortemente com a Internet e que mantêm uma lista de endereços 
com contribuições à série The Frontier Files. Suas exigências aspiram colonizar o espaço pois 
senão a humanidade iria perecer e isso rapidamente. Para isso, os EUA, como Nação da 
Fronteira, têm uma responsabilidade especial. No entanto, a América - assim tenta-se estocar 
o sentimento de auto-valor nacional - está nervosa no final do século 20. Na "Maior Nação, que 
jamais existiu" reinam muitas dúvidas. As pessoas, após o fim da Guerra Fria, necessitam 
novamente de orientação, uma "visão do amanhã", que fornceça algo melhor do que a visão 
do presente. Os americanos seriam "uma Nação de pioneiros sem novas fronteiras. Não há 
mais nenhum claro inimigo externo, através do qual eles pudessem se organizar. Diz-se que a 
história se repete". São, em uma palavra, tempos ruins.

Muita gente vê o futuro obstruído. Predominam imagens de uma cultura em decadência, 
povoada principalmente por cidades em decomposição, como em Blade Runner. Desemprego, 
pobreza, lutas sociais, retração à esfera privada, decadência social, redução do nível de vida 
produzindo insegurança, medo e individualismo. A Space Frontier Foundation tem uma 
solução: "Os EUA têm de reconhecer a dissonância filosófica que predomina entre aquilo que 
deveria fazer a Nação no espaço sideral e aquilo que fazemos no momento. Assim poderíamos 
reformular um programa espacial falsamente orientado em um novo que abranja mais, seja 
mais entusiasmante e mais rentável para a Nação. Através dessa alteração poderíamos nós, 
que temos a chance de entender as fronteiras do espaço sideral - dar à América uma nova 
imagem de seu futuro - um futuro esperançoso, um futuro emocionante, que estimule toda 
nossa sociedade. Um futuro de opções que se ampliam de forma infinita...". A finitude, seja no 
espaço ou no tempo, é claramente difícil de suportar. O futuro precisa mostrar a imagem de 
uma linha de progresso que leve para a frente infinitamente, senão tudo irá se desmoronar, da 
mesma forma como ocorre com o mercado capitalista se ele não mais crescer. Da mesma 
forma que nas guerras contra um inimigo externo a Nação cresce em conjunto, da mesma 
forma o "vazio do espaço sideral" deve produzir outra vez uma nova sociedade, que inclua a 
todos.

Contudo, como foi outrora, quando foi desbravado o Velho Oeste? Surgiu lá um anova 
comunidade? Fundaram-se lá em comum acordo novas cidades, sem reprimir outras?Mas a 
história concreta, à qual às pessoas se atrelam, não interessa. No primeiro plano está a onda, 
que colonizou o espaço (e seus habitantes) sob a palavra de ordem "Go West", cheia de 
esperanças. "25 anos depois que Lewis & Clark fizeram funcionar os vagões para o oeste, na 
direção de Oregon, e navios levaram milhares de pioneiros para as costas da Califórnia... 25 



anos após os irmãos Wright, os homens puderam comprar um bilhete aéreo e viajar de avião... 
Mas 25 anos após a viagem à Lua, continuamos sentados aqui e vemos velhor astronautas. 
Que na televisão se lembram dos velhos bons tempos. "É preciso finalmente se ir para frente - 
no 'clima' e no espaço. A ideologia do desenvolvimento sustentado, orientada à manutenção da 
biosfera, paralisa as pessoas, quando se trata de "criar uma nova era da esperança que vai se 
tornando cada vez maior". Tendo-se a conquista do espaço como perspectiva, que é positiva, 
porque o espaço sideral é despovoado e se preserva a biosfera terrestre, então "já não se 
pergunta mais para onde nós, como pessoas, deveremos ir, que lugar assumir na grande 
imagem ou o que deveremos fazer em seguida. Precisamos apenas orientar nossa vista às 
milhares de novas estrelas que se espalham no céu noturno para encontrar a resposta. E o 
mundo irá serguir-nos. Porque somos uma nação de pioneiros, esta é nossa nvoa terra. E 
porque nós somos capazes de tudo já é tempo de considerarmos a chance de prová-lo".
Mas, o que está no caminho? O Estado, que impede o acesso ao espaço. Compreendido como 
pura máquina de dominação, não como suporte dos processos democráticos e do equilíbrio 
social, ele não pode abrir o caminho ao futuro. Isso só podem singularmente as pessoas - em 
si bem capitalistas e bem individualistas - com suas aspirações de felicidade e lucro - se 
possível desregulamentado, o espaço sideral mesmo como um novo Velho Oeste. Por fim, são 
os Estados Unidos um povo de homens livres, amalgamados pela fé de que "os homens, diante 
do Estado, têm precedência e que os indivíduos deveriam ter o poder liberado pelo Estado de 
criar um novo reino". O exemplo é a conquista do Oeste, que foi obtido sob essas leis ou na 
ausência delas.

Não se discute como pode associar-se a individualização típica, orientada de forma antiestatal 
e extrema, com a esperança na formação de uma nova comunidade. Se se deixar indivíduos e 
firmas porem-se ao trabalho, no sentido do "grande caos do sistema empresarial 
democraticamente livre", então será possível o bem-estar geral, a liberdade para todos e uma 
vida melhor. Como outrora no Velho Oeste, o dinheiro é a única correia de transmissão: "Se 
não há lucro, não há nenhuma meta". 

CONCLUSÃO

De forma semelhante aos propagandistas do ciberespaço, a Foundation associa colinização do 
espaço sideral à individualização, que comumente é identificada com o livre mercado do 
capitalismo e com a redução do Estado. Desregulamentação é a única máxima da felicidade. A 
esfera pública não desempenha nenhum papel se não trouxer dinheiro. Os indivíduos, que são 
tão respeitados, precisam impor-se e lucrar, senão estarão perdidos e relegados ao 
esquecimento como o foram outrora os índios. Liberdade é apenas uma coisa: liberdade do 
mercado, ou seja, concorrência. Utopias, nesse amálgama paradigmático para nosso tempo, só 
pode consistir em abrir um caminho para frente mas não em descrever o lugar que deve lá 
surgir; isso sem contar a formulação de regras coletivas de como ele deve ser constituído de 
forma socialmente assimilável. Tão forte é a ação antiestatal, a orientação a indivíduos, grupos 
e comunidades vitoriosas. Como deverão ser então as cidades e as colônias no espaço sideral e 
cibernético? Não diferente às do mundo real, que cada vez mais são marcadas pelas mesmas 
máximas do individualismo capitalista e da desregulamentação, como os parques de lazer, 
Disneyworlds e zonas de comércio, como as zonas suburbanas, que se espalham pela velhas 
cidades sem oferecer uma vida urbana, como os ciberespaços com suas intranets e zonas com 
pedágio, cada vez mais comercializados e marcados por organizações privadas. Em uma 
palavra: como descrevem Mike Davis e outros o futuro de nossas cidades, que sob a pressão 
de empresas que agem de forma multinacional e que separam as novas classes virtuais em 
segmentos, cidadelas e "scanscapes". "Scanscapes" são, para Mike Davis, zonas protegidas, 
exemplos de todas as biosferas e colonias espaciais, que servem a comunidades homogêneas 
como lugar privilegiado e nas quais cada passo é vigiado e não dão nenhuma chance a 
estranhos que querem penetrar. Comunicam-se pelo ciberespaço ou pelas autopistas, trens de 
alta velocidade e aeroportos.


