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Sobre o conceito de e-urbano

Na busca de uma compreensão do modo como o espaço urbano e o espaço
digital se sobrepõem e se significam, faz falta uma noção que dê conta de considerar as
relações sociais, os efeitos de sentido, o funcionamento da ideologia, o político, os
conflitos, as tensões, enfim, o real dessa relação de mão dupla entre o eletrônico e o
urbano. Esse artigo busca, entretanto, compreender o movimento da cidade, com seus
lugares, seus transeuntes, seus instrumentos, suas vias de circulação do sentido, seu
“fragmentário”, sua “materialidade significativa”, seus “flagrantes”, conforme nos
ensina Orlandi (2004), na constituição dos quais o eletrônico tem uma estrutura e um
funcionamento.
Nesse modo de compreensão do espaço urbano levo em conta a discursividade
do eletrônico. O “e-”, de eletrônico, passa a constituir o espaço urbano em sua própria
formulação. Dessa forma, quando nos referimos a uma série de palavras que fazem
parte hoje da nossa urbanidade, tais como e-book, e-learning, e-busines, e-gov e outras
como, e-comércio, e-cidadania, e-compras, estas são tomadas, de modo geral, na
evidência do sentido, como se o eletrônico fosse um sentido natural para todos.
No entanto, ainda que consideremos o sentido dicionarizado de eletrônico: “Adj.
Relativo à eletrônica”. Eletrônica. S. f. “Parte da física dedicada ao estudo do
comportamento de circuitos elétricos que contenham válvulas, semicondutores,
transdutores, etc., ou à fabricação de tais circuitos” (Ferreira, 1999) - não poderíamos
afirmar a evidência do sentido dessas palavras compostas pelo adjetivo eletrônico, uma
vez que essa definição é bastante específica do universo da física e dos estudos em
eletrônica e engenharia.
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Poderíamos afirmar que na composição dessas palavras, o eletrônico tem a
função de qualificar cada um dos substantivos. Assim, temos o livro eletrônico, o
comércio eletrônico, o correio eletrônico, o governo eletrônico, a cidadania eletrônica.
Isso bem compreendemos. Contudo, o sentido que essas palavras produzem na vida
cotidiana, nas instituições, no modo de subjetivação do sujeito da sociedade da
informação, é bastante distinto do sentido dicionarizado. Esse sentido outro, opaco, é
produzido pelo modo como a língua se inscreve na história. Não vou, portanto, ao
buscar uma noção que dê conta do real da cidade, apresentar uma definição do
eletrônico na conjuntura sócio-histórico e ideológica da SocInfo, vou procurar, sim,
mostrar o funcionamento do eletrônico numa dada formação social. Que sentidos,
discursivamente pensando, o eletrônico produz no urbano? Como é que a ideologia está
funcionando de modo que o sentido do eletrônico nessas formulações seja tomado como
transparente?
A partir desses questionamentos, pretendo mostrar que o eletrônico, na
formulação do urbano, é um processo discursivo a partir do qual os sujeitos produzem
sentido.

A forma material do eletrônico

A materialidade é uma formulação que se inscreve numa discursividade. Assim,
a significação do livro, do comércio, da forma de governo, da aprendizagem, da troca de
correspondência, nas formulações compostas pelo e- (eletrônico), não é a mesma que
nas formulações sem o e-. Book ou Learning, cidadania ou comércio, são, por exemplo,
palavras cuja materialidade é distinta, pois têm outra relação com a exterioridade.
A forma material das palavras compostas pelo e- é um processo de construção
do sentido do mundo determinado pelo eletrônico, pelas telecomunicações, pela
comunicação em rede, digital, enfim, desse processo de globalização.
Para Orlandi (2007) a forma material “se distingue da forma empírica e da forma
abstrata. A forma abstrata seria essa que é simplesmente um elemento de uma rede, de
um sistema. E a forma empírica é essa que você usa, ou seja, essa que corresponde já a
uma realidade2 que já é resultado de um processo e a forma material é o processo, é a
que está ali, é ela enquanto processo”.
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“Na realidade você já tem uma construção imaginária (...) a questão ideológica já está funcionando”.
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Ao tratar da forma material é possível desmanchar a evidência, a transparência
do sentido produzida pela relação imaginária com a linguagem e fazer aparecer “a
materialidade do discurso”, ou seja, a relação da língua com a exterioridade que a
constitui. Por essa razão, a análise do e- (eletrônico), seja na formulação de palavras,
seja na formulação de conceitos e políticas públicas, me leva à compreensão do
funcionamento do discurso das novas tecnologias.
As palavras compostas com o e- derivam de um imaginário e de uma evidência
do sentido da palavra e-mail. Muito provavelmente qualquer palavra composta com o eantes do surgimento da forma “e-mail” seria questionada em seu sentido. Conforme
Guédon (1996) o e-mail é um sistema de troca de mensagens; é um método que permite
compor, enviar e receber mensagens através de sistemas eletrônicos de comunicação, à
distância, mesmo que num primeiro momento essa troca tenha sido à curta distância,
logo o “e-mail em rede” expande as possibilidades de troca das mensagens. Daí o elearning, ensino à distância. O eletrônico, nesse sentido, também significa “à distância”.
Minha pergunta, a partir dessas observações iniciais é: qual é o processo de
significação que está funcionando na forma material específica das palavras compostas
pelo e-?
Nesses exemplos de palavras que trago, que são as que mais circulam no nosso
dia-a-dia, gostaria de destacar o fato de que a utilização dessas palavras é parte de um
processo de ressignificação do espaço urbano, de um modo de praticar o espaço urbano.
Se considerarmos o modo como esse espaço vem se configurando na última década, a
partir da determinação dos sistemas eletrônicos, em sua forma digital, veremos que egov, que diz respeito à administração gerencial das cidades, vai se organizar numa
forma de governo transparente e clicável, uma vez que oferece ao cidadão acesso a
procedimentos administrativos do governo através dos portais de serviços e informações
do governo federal. O e-busines, que diz respeito ao modo de configuração das
empresas, o e-commerce, e-compras que referem-se ao modo de fazer transações
comerciais, como compra, venda, pagamentos, etc.; temos ainda e-cidadania, que diz
respeito à cidadania como resultante do processo de inclusão digital; e-learning e e-book
que vão apontar para uma resignificação da prática de ensino/aprendizagem e da própria
circulação do conhecimento.
Todos esses aspectos que trago muito rapidamente dizem respeito a uma
mudança no espaço da cidade. Assim compreendo que a cidade se modifica em função
do e-, há uma ressignificação da própria sociedade em função de instrumentos
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tecnológicos que fazem parte do nosso cotidiano, como os celulares, os quais instituem
uma nova forma de relação entre os sujeitos e dos sujeitos com o espaço urbano. Espaço
esse que, para Eni Orlandi (2001) “é um espaço material concreto. (...) Um espaço
simbólico trabalhado em/pela história, um espaço de sujeitos e de significantes” (p.
186).
A materialidade do espaço é definida por esses processos de significação do
urbano, nesse funcionamento discursivo a materialidade do sujeito defini-se pelo modo
como ele vive e produz esse espaço, subjetivando-se nele.
Se a materialidade da linguagem incorpora os modos de existência do concreto,
como ensina Orlandi (2001), é preciso compreender os modos de existência e a
produção desses modos de existência do sujeito, na cidade, para compreender o
processo de significação.
Se olharmos para a cidade, para o seu modo de organização, a sua forma urbana,
somos levados a pensar que essa organização é o traçado do contorno resultante de uma
interpretação do mundo, organização esta que rege, inclusive, segundo Orlandi (2001), a
sociabilidade. Como é, então, que a sociabilidade está significada pelo modo de
organização e de formulação do espaço urbano contemporâneo: o e-urbano? Minha
posição é a de que o eletrônico significa o social na ordem do discurso urbano.
Assim, o e-urbano é a forma material da cidade contemporânea, através dele, da
forma material da palavra, mas também da forma material da cidade, compreendemos 1)
o processo de produção de sentido no e do espaço urbano, significado pelo eletrônico, e
2) o processo de produção da vida no que diz respeito às suas relações sociais nesse
espaço urbano significado pelo eletrônico.

e-Urbano: o discurso da imagem

Os sentidos da/sobre a cidade circulam de muitas formas. Uma dessas formas é
através de imagens que são veiculadas na mídia. Dessas imagens, selecionei algumas,
de propagandas publicitárias e outras de reportagens sobre tecnologia, que apareceram
nas Revistas Época, Veja e Galileu ao longo do ano de 2009. Meu intuito, com a análise
dessas imagens, é mostrar como o urbano e o eletrônico se atravessam na constituição
do espaço e-urbano.

14

e-urbano

Cristiane DIAS

Como sabemos, o desenvolvimento tecnológico faz parte da evolução das
cidades e repercute nos modos de vida do sujeito, na forma das relações sociais, no
espaço da rua, mas também no espaço da nossa casa.
Cada vez mais, mesmo dentro de nossa casa, nos relacionamos por meio do
eletrônico. Em reportagem da revista Veja, sobre a “nuvem” como espaço de
processamento e armazenamento de dados, que não depende de máquinas para existir, a
seguinte imagem chama a atenção:

Fig. 9, Reportagem “Computação sem Fronteiras”, Veja, Agosto 2009.

No canto esquerdo, ao alto, está escrito:

“Um mundo em que as coisas falam: em 2017, estima-se que trilhões de aparelhos
eletrônicos e objetos convencionais, como canos de água e frascos de remédio, estarão
conectados à internet por meio de chips. Isso vai mudar a maneira como usamos as
coisas no dia a dia”.

Joel de Rosnay (2008), conselheiro científico do presidente da Cité des Sciences
e de L’industrie diz que passamos, com a web 2.0, web participativa, na qual os
usuários criam o conteúdo, como os blogs, os sites de música, vídeos, trocas, da
tecnologia da informação e da comunicação (TIC) para a tecnologia da relação (TR).
Essa Tecnologia da Relação, para o autor, cria um “ecossistema informacional” a partir
do qual nos relacionamos. Prova disso, é que a popularização da internet se deu através
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do e-mail, seguido das redes sociais - Facebook, Myspace, Orkut e tantas outras - dos
blogs, do You Tube, da comunicação instantânea, dos chats.
O que esse autor chama de “ecossistema informacional” é também o ambiente
quotidiano no qual circulamos, composto de objetos que se comunicam entre si. A
televisão e o controle remoto, o carro com seu alarme, trava elétrica, o celular e seu
chip, o DVD e seu controle, o notebook, netbook, câmera digital, interfones, senhas
bancárias, cartões de crédito, GPS, etc. São sistemas eletrônicos. É o eletrônico
determinando a relação do sujeito com o mundo, no mundo, no espaço.
O vídeo cassete e a televisão que há poucos anos faziam parte apenas da esfera
doméstica ou de trabalho, hoje, com o digital, faz parte da rua, do espaço urbano, já que
é possível assistir televisão no celular enquanto se espera o metrô ou o ônibus.
A correspondência, que também era algo da ordem “privada” da vida do
sujeito, com os sistemas digitais, se publiciza, fazendo parte das relações com e no
espaço da rua. É possível ler um e-mail pelas ruas da cidade, em função da chamada
mobilidade tecnológica ou tecnologia móvel.
Todos esses aspectos vão mostrando a repercussão da tecnologia digital na
vida dos sujeitos, nas suas práticas.
A internet móvel nos permite cada vez mais acessar, de qualquer lugar,
televisão, rádio, e-mail, MSN, sites, serviços públicos, até mesmo realizar transações
bancárias. Hoje, com a internet é possível clicar sobre ícones e nos movermos de um
lugar a outro.
Assim, as Novas Tecnologias de Comunicação e Informação constituem um
elemento importante da urbanidade, pois elas fazem parte da circulação e
experimentação do/no espaço.
A análise das imagens a seguir aponta para alguns aspectos da discursividade do
eletrônico na constituição do que estamos chamando espaço e-urbano.
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Fig. 1, 2, 3, 4. Publicidade da Tim. Época, Março 2009

O que temos nessa seqüência de imagens de uma propaganda da operadora de
telefone celular, Tim, aponta para um modo de interpretação do espaço urbano, que está
ligado fortemente ao digital, à mobilidade. Por tratar-se de uma propaganda de
operadora de celular, é evidente que a relação com o digital estaria posta de qualquer
maneira, mas aí reside a questão fundamental que demonstra que o modo como
formulamos não é indiferente ao sentido. Assim, o modo de formulação do digital,
nessa propaganda, é a relação com a cidade. O espaço de significação é o espaço da
cidade (o conjunto de edifícios de uma grande cidade, o patrimônio histórico do
Vaticano, o cinema, o metrô). Todos esses lugares, constitutivos do espaço urbano,
estão ressignificados aí pelo eletrônico. O eletrônico constituindo os lugares da cidade, a
forma de circulação do sujeito nos espaços da cidade.
Temos, na memória discursiva que o slogam da Tim é “Tim, você sem
fronteiras”. Esse slogam significa a estrutura e funcionamento dessas propagandas, nas
formulações “Alguma coisa está acontecendo”. “O papa está fazendo sermões pela
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internet”. “O recorde da indústria do entretenimento não é de um filme. É de um
vídeogame”. “A música nunca foi tão ouvida e compartilhada por tanta gente”. Trata-se
do apagamento das fronteiras entre o espaço físico e o espaço eletrônico. A publicidade
aponta para uma mudança nas práticas quotidianas de experimentação, circulação no/do
urbano, afetada pela tecnologia digital. Música, cinema, ritual religioso, moradia.
Vejamos, ainda, uma outra seqüência de imagens retiradas das revistas
Galileu e Época, que mostram a relação entre o espaço urbano e o espaço digital.

Fig. 7, Reportagem:
“Sob o olhar do
Twitter”. Época. Março

Fig. 5 e 6, Reportagem: “O
futuro da TV”. Galileu.
Abril 2009.

Fig. 8, Reportagem: “Pagou, postou”.
Época, Fevereiro 2009.

Como podemos ver, nessas imagens, o eletrônico e o urbano se sobrepõem no
gesto do clique.
Lembremos, no entanto, que essas imagens são imagens midiáticas,
propagandísticas. E aí é preciso atentar para o modo como a ideologia está trabalhando,
já que a propaganda e a publicidade são armas de uma “guerra ideológica”, para citar
uma expressão de Pêcheux, trazida por Orlandi (2009) em apresentação sobre a
propaganda política e língua de Estado. A autora diz, trazendo as palavras de Pêcheux,
que “a neutralidade operatória das técnicas de propaganda, a disjunção entre a
propaganda dos estados-maiores e “a massa” como objeto desta propaganda, não são
independentes: elas formam um corpo teórico-político profundamente instalado nas
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evidências de nosso tempo”. É preciso encontrar aí, portanto, o modo como o sujeito
vem sendo individuado pelo discurso da imagem do eletrônico (e da cidade) veiculada
na mídia impressa, pela propaganda publicitária e como ele se subjetiva a esta sociedade
determinada pelo eletrônico. Como o sujeito se identifica a essa sociedade que cria um
“sistema “panóptico”, invisível, mil vezes mais eficaz que o assujeitamento repressivo”,
nas palavras de Orlandi (idem.), e do qual a publicidade e a propaganda são
instrumentos de grande força.
Somos cada vez mais rodeados por objetos que se conectam conosco e que se
conectam entre si. Muito mais do que conectar, aliás, colocam sujeitos relacionando-se
entre si, ao mesmo tempo em que colocam objetos relacionando-se entre si. Deixo aí
uma questão, a partir do que Rosnay (2008) vem chamando “Tecnologia da Relação”:
de que relação estamos falando? De que relações sociais estamos falando? Essa TR
seria o que o que Régine Robin (1997) chama “interação autista”? Caberia, talvez,
repetir o questionamento feito anteriormente: como é que o urbano está significando o
social, as relações sociais na ordem do discurso urbano, nessa articulação particular do
simbólico e do político?

O real do discurso e-urbano

A forma como a sociedade contemporânea se mostra através de diferentes
linguagens, é efeito de um processo de significação do mundo que tem uma
discursividade específica, um modo de inscrição histórica dos sentidos e dos sujeitos,
uma materialidade. Materialidade do sujeito e do sentido. Considero, assim, que nesse
processo de significação do mundo há um modo de constituição do sujeito que é parte
da discursividade, é parte do modo como os efeitos da língua inscritos na história
produzem um sentido ao mesmo tempo em que esses efeitos constituem um sujeito, já
que sujeito e sentido se constituem ao mesmo tempo (Orlandi, 2001). Assim, a
discursividade constitui-se da materialidade da língua, da materialidade da história, da
materialidade do sujeito. É a partir dessa tríade que se torna possível traçar uma reflexão
sobre as discursividades contemporâneas ao mesmo tempo em que um retorno ao “a
mais” na teoria da Análise de Discurso, proposto por Pêcheux (2004) em relação ao real
da língua de Milner (1987), a saber, o real da história, me leva a pensar hoje num “a
mais, ainda”, proposto por Orlandi (2008), em relação ao real da língua e ao real da
história, a saber, o real do sujeito. Isso porque, no meu entender, não é possível pensar a
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discursividade sem compreender a materialidade que a constitui e não é possível
compreender a materialidade sem remetê-la ao real.
Pêcheux (2008, p. 29) nos ensina que o real são “pontos de impossível
determinando aquilo que não pode não ser “assim”. Desse modo, entendendo que não
há como não ser assim, em se tratando das determinações sociais e técnicas que se
impõem aos modos de vida, às relações, ao planejamento das cidades, à educação, ao
comércio e transações econômicas, etc, busco o ponto em que o sujeito escapa, em que,
diante do real, a “ordem das coisas a saber” se desestabiliza e aponta para a existência
de “um outro tipo de real diferente dos que acabam de ser evocados” (idem, p. 43).
Vejamos as imagens a seguir:

Fotografias tiradas no centro da cidade de Campinas - 2010

Montagem de fotos 1
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Cidade de Campinas
2010.

Montagem de fotos 2

Se, por um lado, lançarmos um olhar para a forma empírica dessas imagens,
temos um sujeito absorvido pelos instrumentos tecnológicos, como se isso fosse natural
ao movimento do urbano, ao movimento da cidade.
Considerando, por outro lado, a forma material das imagens, do eletrônico, isto
é, o eletrônico enquanto processo discursivo a partir do qual sentidos são produzidos, é
possível ir mais longe na compreensão do urbano.
A materialidade da linguagem define-se pelo processo de significação a partir do
qual um discurso se textualiza numa forma e não em outra. Assim a significação do
urbano, nestas imagens, se dá a partir da discursividade do eletrônico. A forma como a
sociedade contemporânea se mostra através de diferentes linguagens, é efeito de um
processo de significação do mundo que tem um modo de inscrição histórica dos
sentidos e dos sujeitos, que tem, portanto, uma materialidade. Materialidade do sujeito e
do sentido (cf. Orlandi, 2001).
Assim, o sujeito que aparece nas imagens anteriores, em sua relação com o
espaço urbano é um sujeito individuado pelo discurso das novas tecnologias de
informação e comunicação, e identificado com essa formação discursiva.
De acordo com a teoria discursiva do sujeito, desenvolvida por Orlandi (2001,
2010), o processo de individuação do sujeito passa pelas instituições e pelos discursos,
com os quais ele se identifica ou contra-identifica, para significar, para assumir uma
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posição na sociedade. No caso das imagens em análise, podemos observar que a
organização do espaço já é um determinante para que o sujeito ‘não fique de fora’, é um
“espaço logicamente estabilizado”, utilizando as palavras de Pêcheux (ibidem, 2008), de
modo que o efeito de transparência e lógica está funcionando. Porém, há real.

Arquivo pessoal. Foto tiradas nas ruas de
Bogotá – Colômbia. 2007.

Foto 1

Essa imagem nos traz alguns elementos importantes. O sujeito tem os punhos
cerrados, como se estivessem algemados. O sentido da prisão e da i-mobilidade - em
tempos de mobilidade tecnológica, de computação móvel - também está no uso da
cadeira de rodas que serve para que ele se locomova. A cabeça presa à carcaça do
monitor leva, porém, a questionar: que mobilidade de pensamento nos espera num
mundo onde os sentidos já estão dados, postos e onde a linguagem é tomada como
transparente? Se toda a capacidade de reflexão do sujeito cabe no monitor, como a
cabeça do sujeito da foto? O texto escrito colocado aos pés do sujeito traz o sentido do
aprisionamento, da i-mobilidade, na forma verbal: “Los hombres somos presos de
nuestros propios inventos. Ayudame que Dios te ayudara. Gracias.” O que aprisiona o
sujeito e o i-mobiliza perante a sociedade são seus inventos. Não no sentido de que
sejam benéficos ou maléficos, mas no sentido de que eles determinam a forma material
da sociedade, os modos de vida dos sujeitos, sua posição na sociedade, as “coisas-asaber”, sua circulação e formulação.
Os sentidos dessa imagem nos levam a compreender, pela análise de sua
materialidade significativa, que o processo de subjetivação é o de um sujeito capturado
na discursividade do eletrônico, mas que resiste, que protesta, que desloca o sentido
cristalizado, transparente e aponta para um outro sentido, para um outro tipo de real, na
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medida em que o político, a opacidade, estão funcionando no discurso dessa imagem e
mostrando que o discurso das novas tecnologias da informação e da comunicação
também aprisiona o sujeito, controla, vigia, oprime. É também o espaço urbano, como
nas imagens anteriores, significado pelo eletrônico, mas o gesto de interpretação na
imagem da foto 1 é outro. A materialidade do sentido é outra. Se nas montagens de
fotos 1 e 2, o sujeito circula pelo espaço urbano, de modo aparentemente confortável e
se relaciona com esse espaço recortado pelo notebook, aparelho celular, lojas de
informática, lan houses, na foto 1, o sujeito está imobilizado, seu modo de circulação é
limitado, entretanto, sua relação com o espaço é de deslocamento. Ele (se) desloca pela
i-mobilidade.

Conclusão

Assim, somos todos, em todos os lugares, afetados pela discursividade do
eletrônico. Ela não está nos objetos, na relação entre eles, ou no acesso a eles, nem
mesmo no acesso à internet. Está no processo histórico e ideológico de significação da
nossa sociedade contemporânea, do modo como estamos nela, como significamos os
espaços e somos por eles significados, do modo como somos individuados pelo Estado
na forma do discurso da tecnologia e no modo como nessa discursividade a informação
como excesso, saturação do sentido, não dá margem para a interpretação. O sujeito,
contudo, no movimento de compreensão da subjetividade pode deslocar o sentido,
resistir.
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