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PARTE I

CAPITALISMO
Palavra banalizada. Podemos nós libertar a letra e fazer da palavra mal-dita outras 
combinações? Outras rimas e valores entre sujeito e economia? A linguagem e suas 

categorias: elite, proletário, trabalhador, sindicato, igualdade, riqueza, pobreza, 
periferia. Outras linhas. Outros trajetos.
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CAPITALISMO: SONDAGENS EM TORNO DA ENUNCIAÇÃO 
DE UMA PALAVRA-CONCEITO

Eduardo Guimarães

IEL/Labeurb - Unicamp

eduardo.gui@uol.com.br

Resumo: O objetivo deste texto é, por sondagens específicas, analisar acontecimentos de 
enunciação que se articulam na história dos sentidos da palavra capitalismo. Parte-se, de 
textos do século XIX, acontecimentos que constituíram inicialmente a palavra capitalista, 
que precede à constituição da palavra capitalismo. A análise se ocupará de acontecimentos 
de enunciação como o texto O que É Propriedade de Proudhon; o Manifesto Comunista 
de Marx e Engels; o O Capital de Marx; textos de estudiosos atuais que se dedicam ao 
capitalismo; textos de “agentes” do capitalismo, como George Soros; e textos da mídia. 
Para cada acontecimento considerado será feita uma análise enunciativa da designação 
de palavras como capitalista, capital, capitalismo e outras correlacionadas (mercado, por 
exemplo). Isto nos possibilitará, sem sermos exaustivos, correlacionar acontecimentos que 
possam dar uma certa visão do movimento de sentidos que acompanha estas palavras e 
como são constituídos. Um aspecto fundamental desta história é a metonímia que substitui 
capitalismo por mercado, e o problema do agente que se apresenta desde o século XIX, 
sempre em decorrência de uma distância entre o sentido da eficiência e os valores sociais.

Palavras-chave: acontecimento; enunciação; capitalista; capital; capitalismo; mercado

Abstract: The aim of this paper is, by specific surveys, to analyze events of utterance 
that are articulated in the history of the meanings of the word capitalism. It starts from 
nineteenth-century texts, events that initially constituted the word capitalist, which precedes 
the constitution of the word capitalism. The analysis will deal with utterance events such as 
Proudhon’s What Is Property; the Communist Manifesto of Marx and Engels; Marx’s Capital 
texts by current scholars dedicated to capitalism; texts by “agents” of capitalism, such as 
George Soros; and media texts. For each event considered will be an utterance analysis of the 
designation of words as capitalist, capital, capitalism and related (market, for example). This 
will enable us, without being exhaustive, to correlate events that may give a certain insight 
into the movement of senses that accompany these words and how they are constituted. A 
fundamental aspect of this story is the metonymy that replaces capitalism with the market, 
and the problem of the agent that has been present since the nineteenth century, always due 
to a distance between the meaning of efficiency and social values.

Keywords: event; utterance; capitalista; capital; capitalismo; market

mailto:eduardo.gui%40uol.com.br?subject=
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Minha reflexão terá como objetivo produzir uma análise inicial de alguns 
acontecimentos de enunciação que possam ser compreendidos como relacionados 
no percurso dos sentidos da palavra capitalismo, palavra-conceito onipresente nas 
condições da vida contemporânea. Como não posso tratar da designação da palavra 
capitalismo de modo mais aprofundado, porque não tenho análises suficientes para 
isso, no momento, procuraremos analisar enunciativamente os sentidos deste termo 
e de outros a ele correlacionados em texto de duas conjunturas diferentes: uma no 
século XIX, outra no século XXI.

Vou me dedicar a dois movimentos de sondagem para depois relacioná-los ao 
final, guiado por uma análise da significação enquanto uma relação de linguagem 
produzida enunciativamente.

A configuração das duas conjunturas possibilitará estabelecer um esboço histórico 
que configure um certo percurso de sentidos ligados a estas palavras-conceito. Penso 
utilizar assim um procedimento de aceleração metódica do tempo, de modo a produzir 
análises semânticas que possam ser correlacionadas e assim possam, em certa medida, 
servir a uma reflexão histórica específica.

1. Primeiro movimento: acontecimentos na conjuntura do século XIX

A palavra capitalismo vem de capitalista, que surge em meados do século XIX, 
e só aparece depois desta. Encontramos a palavra capitalista, em 1840, na obra de 
Proudhon, no seguinte recorte1 de O que é Propriedade:

(1)O Estado encontra-se hoje, em relação aos capitalistas, na mesma situação em 
que a cidade de Calais, cercada por Eduardo III, se achava com os seus notáveis. 
O vencedor Inglês consentia em poupar os habitantes se lhe entregassem os 
mais consideráveis da burguesia, para deles dispor a seu bel-prazer. (grifo nosso 
- Proudhon, 1840 [1975) p. 42)

Este nome, capitalista, percorre todo o texto em questão mantendo esse 
mesmo funcionamento morfo-sintático de nome substantivo. Sempre como nome 
em expressões referenciais. Um aspecto que quero deixar marcado é que capitalista 
aí designa2 em relação/oposição ao que estado designa. No dizer de Proudhon, os 
capitalistas colocam o Estado num beco sem saída, tal como Eduardo III com a cidade 
de Calais. Poderíamos dizer esta relação por uma paráfrase afirmativa, usando o 
sentido metafórico de cercar do texto de Proudhon: os capitalistas cercam o Estado. O 

1 “Esta noção é estabelecida no interior da análise de discurso, por Eni Orlandi. Para ela, “o recorte é uma unidade 
discursiva. Por unidade discursiva entendemos fragmentos correlacionados de linguagem-e-situação. Assim um recorte 
é um fragmento da situação discursiva” (Orlandi, 1984: 14). Ou seja, não se trata de tomar uma sequência qualquer, um 
enunciado, por exemplo, enquanto uma forma linguística simplesmente. Trata-se de tomar este elemento enquanto 
fragmento linguagem-e-situação. O recorte coloca, no próprio procedimento de análise, o exterior constitutivo do elemento 
lingüístico. Do ponto de vista de nossa análise enunciativa, julgamos poder dizer, reconfigurando esta noção ao domínio 
dos estudos enunciativos, que o recorte é um fragmento do acontecimento da enunciação” (Guimarães, 2018, 76).

2 “A designação é o que se poderia chamar de significação de um nome, mas não enquanto algo abstrato. Seria a significação 
enquanto algo próprio das relações de linguagem, mas enquanto uma relação linguística (simbólica) remetida ao real, 
exposta ao real, ou seja, enquanto uma relação tomada na história.” (Guimarães, 2002, p. 9)
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que capitalista e Estado designam, se esta paráfrase for de fato adequada ao texto de 
Proudhon?

Num outro acontecimento próximo, o Manifesto Comunista de 18483, a palavra 
capitalista integra enunciados como:

(2)“A indústria moderna transformou a pequena oficina do antigo mestre de 
corporação na grande fábrica do capitalista industrial” (Marx e Engels, 1848 [2003], 
p.32);

(3)”Ser capitalista significa ocupar não somente uma posição pessoal na produção, 
mas também uma posição social. O capital é um produto coletivo e só pode 
ser posto em movimento pelos esforços combinados de muitos membros da 
sociedade ou, em última instância, pelos esforços combinados de todos os seus 
membros. O capital é, portanto, uma força social e não pessoal”.(idem, p.39)

Enunciativamente, o nome-substantivo capitalista aparece numa expressão 
referencial, tal como em Proudhon, em (1), e em Marx e Engels em (2), e como uma 
expressão predicativa, em (3), num enunciado que define capitalista pelo predicado 
ser capitalista que se define, de sua parte, pela sequência predicativa significa ocupar 
não somente uma posição pessoal na produção, mas também uma posição social. Assim 
o nome capitalista, que refere ao “capitalista”, é predicado por “ser capitalista”, e nesta 
medida capitalista é definido pela sequência que acabamos de retomar (cuja paráfrase 
pode ser: capitalista é aquele que ocupa não só uma posição pessoal na produção, mas 
também uma posição social: capitalista é aquele que ocupa na produção uma posição 
pessoal e uma posição social). Há uma certa tautologia inicial (capitalista é aquele que é 
capitalista) que se resolve pela reescrituração definidora. Uma outra reescrituração se 
apresenta no recorte 3. Seu segundo enunciado reescritura, por expansão, o primeiro 
enunciado. Assim a definição de capitalista é reescriturada por uma outra definição, a de 
capital. Por esta reescrituração relacionam-se as expressões, o capitalista, ser capitalista 
e o capital (“O capital é um produto coletivo e só pode ser posto em movimento pelos 
esforços combinados de muitos membros da sociedade ou, em última instância, pelos 
esforços combinados de todos os seus membros” (Marx e Engels)). O sentido de capital 
é parte do que define o sentido de capitalista.

Numa segunda sondagem, deste primeiro movimento de análise, podemos 
observar um acontecimento ainda próximo no tempo, num texto da mesma época 
destes que acabamos de observar: do prefácio de Engels a uma republicação do 
Manifesto. Tomemos deste prefácio os recortes que seguem:

(4)“Mas na Rússia vemos que, ao lado do florescimento acelerado da velhacaria 
capitalista e da propriedade burguesa, que começa a desenvolver-se, mais da 
metade das terras é possuída em comum pelos camponeses”(Engels, 1882 [2003], 
p.9)

(5)“O objetivo do Manifesto Comunista era proclamar a queda iminente e inevitável 
da atual propriedade burguesa. Mas na Rússia vemos que, lado a lado com o 

3  Marx e Engels (1848).
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crescimento febril do sistema capitalista e a propriedade burguesa da terra que 
começa a se delinear, mais da metade das terras é possuída em comum pelos 
camponeses”.(grifamos – idem, p.16)

Nestes dois recortes a palavra capitalista aparece como um determinante de 
velhacaria e sistema. Produz-se assim a expressão sistema capitalista. Se pensamos uma 
relação entre estes acontecimentos e acontecimentos de conjunturas futuras, há que 
se considerar que ela projeta um futuro de enunciações onde poderá estar a palavra 
capitalismo. Já em 1893 encontramos no prefácio à edição italiana do Manifesto, escrito 
por Engels, no seu último parágrafo: “O Manifesto Comunista presta plena justiça à ação 
revolucionária do capitalismo no passado” (Engels, 1893 [2003]). No acontecimento em 
análise a expressão sistema capitalista pode ser considerada como um modo de significar 
o que se consolidará pela palavra capitalismo (o que se observa levando em conta que, 
na projeção desta conjuntura sobre outras futuras, sistema capitalista pode, em certa 
medida, nestes recortes, ser parafraseado por o capitalismo é um sistema). Por outro 
lado, encontramos velhacaria capitalista, uma nominalização de o sistema capitalista é 
uma velhacaria. Em outras palavras, velhacaria atribui sentido a sistema capitalista, ou 
seja, a capitalismo. O que significa também o que as paráfrases que seguem indicam: o 
capitalismo é / inclui / permite uma velhacaria.

Assim, no aparecimento da palavra que nomeia o agente do capitalismo, capitalista, 
termo que precede a palavra capitalismo, se habilita enunciativamente como um 
predicado para sistema (este sistema é capitalista) e assim vem correlatamente a uma 
apreciação do capitalismo por velhacaria: o sistema capitalista é uma velhacaria. Ou seja, 
a formulação inicial para o sentido de capitalista, neste acontecimento, já predica este 
agente (o capitalista) como o agente de um sistema (o capitalista) que se caracteriza 
pelo sentido de velhacaria.

Estas relações de sentido mostram que sistema capitalista é predicado por 
velhacaria. O que eu posso representar, no modo como considero a representação das 
designações em Domínios Semânticos de Determinção (DSD) (o sinal ┴ se lê determina 
semanticamente, predica):

 

DSD - 1

velhacaria

 ┴

sistema capitalista

Nestas enunciações, do prefácio de Engels (recortes (4) e (5) e do texto de Marx 
e Engels (recortes (2) e (3)), afirma-se uma relação que só se realiza enquanto relação 
social, ou seja, o sistema capitalista (o sistema dos capitalistas, do capital, recorte (3)) 
conforma o modo das relações socais, de uma maneira específica. Retomemos uma 
outra definição ressaltada no recorte (3):
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(3a)“O capital é um produto coletivo e só pode ser posto em movimento pelos 
esforços combinados de muitos membros da sociedade ou, em última instância, 
pelos esforços combinados de todos os seus membros. O capital é, portanto, 
social e não pessoal” (Marx e Engels, 1848 [2003], 39).

Levando em conta as atribuições de sentido que (3a) coloca, podemos considerar 
que o último enunciado do recorte (o capital é, portanto, social e não pessoal) reescritura 
por condensão, como síntese, toda a parte inicial do recorte, e social condensa o sentido 
de produto coletivo, esforço combinados de todos os membros da sociedade. A palavra 
conceito capital, definida no último enunciado de (3a), é diretamente determinada por 
social (força social) e por coletivo, em oposição a pessoal e é definida como produto. 
Assim a designação de capital pode ser representada como segue:

DSD - 2 

social

┴

Produto ┤ Capital ├ coletivo

Observando os dois DSDs, o de sistemam capitalista (DSD-1) e o de capital (DSD-2), 
cabe uma pergunta: Haveria aqui uma apropriação específica do sentido de capital pelo 
de sistema capitalista enquanto oposição ao sentido de Estado?

Retornemos sobre o recorte (3). Façamos atenção à passagem entre o primeiro e 
o segundo enunciado do recorte. Podemos em certa medida parafrasear (3) por

(3’)(A)ser capitalista significa ocupar não somente uma posição pessoal na 
produção, mas também uma posição social. Ou seja/ em outras palavras, (B) o 
capital é um produto coletivo e só pode ser posto em movimento pelos esforços 
combinados de muitos membros da sociedade ou, em última instância, pelos 
esforços combinados de todos os seus membros. (C) O capital é, portanto, uma 
força social e não pessoal”.(p.39)

Como dissemos antes, o recorte 3 reescritura a definição de capitalista por uma 
definição de capital. É preciso especificar a relação entre estas duas palavras e estes 
enunciados.

Se (3’) for razoável como paráfrase, podemos considerar que o segundo enunciado 
(B) é uma reescrituração por desenvolvimento do primeiro. Assim ser capitalista significa 
ocupar uma posição social é sinônima, em certa medida, de O capital é um produto 
coletivo e só pode ser posto em movimento pelos esforços combinados de muitos membros 
da sociedade... Isto relaciona, tal como já disse acima, a palavra-conceito capital a 
capitalista. Por outro lado, nesta relação (B) opera como argumento para o capital é uma 
força social e não pessoal, pelo próprio modo de articulação dos enunciados. Isto faz 
ver outro elemento de sentido, polissemicamente posto em (3), que leva a considerar a 
seguinte articulação: [A, já que [B, portanto C].
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Ou seja, (A) e (B) estão articulados por um movimento argumentativo. Em (A) ser 
capitalista é ser aquele que ocupa uma posição social. Em (B) o capital é produto coletivo 
e exige os esforços de toda a sociedade. E se o capitalista significa o que, na produção, 
está numa posição tanto pessoal como social é na medida em que a definição de capital 
determina este termo por produto coletivo, por membros da sociedade. Esta definição de 
capital sustenta a afirmação sobre o sentido de capitalista: A porque/já que B. Ou seja 
se o capital é coletivo, afeta toda a sociedade, então o capitalista não tem uma posição 
só pessoal, mas também social. E é nesta medida que [A já que [B por isso C]] sustenta a 
conclusão o capital é uma força social e não pessoal [B por isso C]. A definição de capital 
sustenta (é argumento para) duas conclusões: a) o capital é força social; b) o capitalista 
não ocupa só uma posição pessoal, mas também uma posição social. Isto configura o 
capitalista na posição que abriga a contradição entre o pessoal e o social, e significa que 
o sentido de capital atribui sentido, pela argumentação que produz, a capitalista. Assim 
devemos reconfigurar o DSD – 2 como segue.

social

┴

produto┤ capital ├ coletivo

┴

capitalista

O que se vê é que, enunciativamente nestes textos, os sentidos de capitalista e 
sistema capitalista se constituem a partir de um lugar social de dizer (um alocutor4) que 
se opõe aos capitalistas e ao sistema capitalista. É particularmente importante observar 
que o alocutor que enuncia o sentido de capitalista e de sistema capitalista não fala 
pelos capitalistas nem aos capitalistas, fala sobre eles, significando isto a que se refere 
como velhacaria, por exemplo. Estas palavras, enunciadas deste lugar de alocutor, são, 
em certa medida, palavras contra (lembre-se a afirmação de Proudhon em (1), e o que 
acabamos de colocar acima).

Esta história enunciativa de sentidos, se ela for minimamente razoável, coloca os 
capitalistas na situação de terem que formular um sentido para capitalismo que não 
seja aquele que, em acontecimentos do século XIX, lhe abriu uma história de sentidos 
muito particular, que continua a exigir uma defesa, uma explicação. Vamos observar 
este aspecto na análise de acontecimentos na conjunta do século XXI.

2. Segundo Movimento: acontecimentos enunciativos atuais

Abreviemos agora o tempo de um modo mais acelerado. Passemos a um outro 
movimento de sondagem nesta lacunar e breve retomada histórica, nas condições 
contemporâneas. O funcionamento enunciativo da palavra capitalismo, tal como a 
encontramos hoje, nos faz ver uma palavra conceito permanentemente posta em 

4  Sobre os lugares de enunciação ver Guimarães (2002, 2018).
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questão por posições que significam o capitalismo como marcado por uma injustiça, 
o que correlaciona a palavra à história de sentidos que vem do século XIX, tal como 
apresentamos em 1. Recentemente, um personagem decisivamente ligado ao 
funcionamento do capitalismo, e à defesa do capitalismo, George Soros, diz que, segundo 
ele, a crítica de Marx ao capitalismo é mais consistente que a de outros economistas. E 
a partir disso ele procura apresentar uma sustentação para o capitalismo hoje. E uma 
das suas abordagens incide sobre a questão do agente do mercado financeiro. Para 
um capitalista de hoje é preciso assumir a palavra (capitalismo) e mudá-la de lugar, 
lugar que continua sendo necessário defender, como deixa entrever o texto de Soros 
que analisaremos a seguir.

Vou me dedicar então agora a sondagens muito específicas sobre textos atuais, 
começando pelo texto do investidor G. Soros (2009) “Capitalismo versus sociedade 
aberta”, que se articula com o que acabo de dizer.

2.1. Uma Divisão: Mercado e Sociedade

No artigo a que acabo de me referir, George Soros afirma, logo de início (recorte 
4), como objetivo de seu texto:

(4) “Hoje quero explorar o conflito entre capitalismo e sociedade aberta, valores 
de mercado e valores sociais. Eu abordarei indiretamente o assunto, introduzindo 
um fenômeno que atraiu minha atenção apenas recentemente, mas assumiu tanta 
importância em meu pensamento que quase poderia chamá-lo de quarto pilar da 
minha estrutura conceitual. Esse fenômeno é o problema do agente principal.5”

O primeiro enunciado do recorte acima pode ser parafraseado por

(4’) Há um conflito entre capitalismo e sociedade aberta. Hoje quero explorar este 
conflito.

Em (4) podemos observar ainda que capitalismo e sociedade aberta são 
reescriturados por especificação por, respectivamente, valores de mercado e valores 
sociais, relativamente ao objetivo do texto. Esta substituição permite considerar, para 
o enunciado, as paráfrases

(4’’) valores de mercado são valores do capitalismo e valores sociais são valores da 
sociedade aberta.

Este objetivo do texto é especificado pelos enunciados finais do recorte e assim fica 
colocado como fundamental o problema do agente principal, que podemos chamar de 
dilema do agente. Assim esta noção, problema do agente principal, será o instrumento 
da análise do texto de Soros. Isto leva o texto a afirmar o que está no recorte (5):

5 Falando de modo um tanto simplificado, o problema do agente principal se coloca pela necessidade de se alinharem os 
interesses de um agente que o principal contrata para realizar o que deve atender a seus interesses, do principal. No 
entanto como medir se o agente atende, e em que medida, os interesses do principal? Em que medida o agente não atende 
a seus próprios interesses, de ganho pessoal, por exemplo?
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(5)Em primeiro lugar, analisarei o problema do agente principal e, então, lidaremos 
com o conflito entre capitalismo e sociedade aberta.

Em (5) o texto repete a afirmação do conflito entre capitalismo e sociedade aberta. 
Tal como em (4), a afirmação do conflito não se dá diretamente pelo alocutor, mas na 
medida em que um enunciador refere-se ao conflito pela formação nominal o conflito 
entre capitalismo e sociedade aberta, que menciona a afirmação do alocutor que inclui 
essa referência. Ou seja, o texto considera que há, e que já se sabe que há, tal conflito, 
a afirmação é sobre o objetivo do texto de analisar isto, e não o objetivo de mostrar que 
há este conflito, pois o conflito já está posto e tomado como conhecido.

Quanto ao que nos interessa particularmente, o artigo enuncia que parte do 
conflito entre capitalismo e sociedade aberta (reescriturada por democracia mais à frente) 
estabelece uma relação muito particular: capitalismo e mercado, pela reescrituração 
que consideramos mais acima de capitalismo por valores de mercado e sociedade 
por valores sociais. O que estes dois termos (capitalismo e mercado) designam neste 
acontecimento de enunciação?

Nesta mesma medida, também, o texto significa uma oposição de sentidos entre 
mercado e sociedade (conflito entre capitalismo e sociedade aberta, valores de mercado e 
valores sociais). Esta relação se reescritura por especificação por “o problema do agente 
principal” que coloca, segundo o texto do investidor, graves dificuldades, tanto para 
a democracia representativa como para a economia de mercado, que não pode ser 
resolvida sem recurso aos princípios morais”. Aqui reaparece a questão ética tal como 
nos textos de Marx e Engels, que predicaram capitalismo por velhacaria. Mais à frente o 
texto aqui considerado afirma:

(6)“Eles (os valores) são mais facilmente moldados pelas teorias que as pessoas 
adotam e a teoria econômica é um exemplo. Os mercados devem atuar como 
uma mão invisível, trazendo demanda e oferta em equilíbrio. O que torna a mão 
invisível tão eficiente é que não há necessidade de exercer um julgamento moral”

Diante da relação valores de mercado e valores socais que especifica elementos 
de sentido da oposição mercado e sociedade, o recorte (6) separa, dessa relação, os 
valores éticos da mão invisível do agente do mercado, que não é afetado por julgamento 
moral, mas pela eficiência (a eficiência da mão invisível, do anonimato). Vejamos como 
esta relação se sustenta numa relação argumentativa que se encontra na passagem 
do segundo enunciado do recorte (6) para o terceiro. Pode-se parafrasear esta relação 
indicada como segue:

(6’)Os mercados devem atuar como uma mão invisível, trazendo demanda e oferta 
em equilíbrio. Já que a mão invisível do mercado é tão eficiente porque não há 
necessidade de se exercer um julgamento moral.

Que se pode parafrasear também por

(6’’) Porque não há necessidade de se exercer um julgamento moral, a mão invisível 
do mercado é tão eficiente. Portanto os mercados devem atuar como uma mão 
invisível, trazendo demanda e oferta em equilíbrio.
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Em outras palavras, dado o sentido da eficiência da mão invisível do mercado 
o texto apresenta a conclusão o mercado deve atuar como uma mão invisível. Ou seja, 
o mercado funciona sem levar em conta valores, diferentemente da sociedade. Sem 
me deter neste aspecto, esta relação argumentativa é de um enunciador-coletivo, 
enquanto lugar de dizer de uma corporação, a dos capitalistas. Nesta medida esta 
relação argumentativa, embora significada no texto, não é necessariamente sustentada 
pelo alocutor (autor) do texto.

Para avançar neste aspecto tomemos dois recortes que se apresentam em 
sequência no texto:

(7) “As pessoas escolhem representantes que operam as alavancas do poder. Eles 
são agentes que devem representar os interesses das pessoas. Na realidade, eles 
tendem a colocar seus próprios interesses à frente dos interesses das pessoas. Ser 
eleito é caro e os representantes são obrigados a seus apoiantes. Aqueles que não 
jogam o jogo não são eleitos. 

(8)“É assim que o dinheiro polui a política e interesses especiais superam o interesse 
público. Eu defino como fundamentalismo de mercado a extensão indevida dos 
valores de mercado para outras esferas da vida social, notadamente a política. 
A teoria econômica afirma que em condições de equilíbrio geral, a mão invisível 
assegura a alocação ótima de recursos. A extensão dos valores de mercado para 
outras esferas da vida social, notadamente a política é indevida.

Ou seja, pelo posto em (8) separa-se a vida social do funcionamento eficiente do 
mercado.

Em (8) há uma relação argumentativa que se estabelece pela articulação do 
assim que se reporta ao recorte (7), articulando o sentido de que o que se diz em (7) 
é argumento para o que se diz no início de (8). Podemos apresentar esta relação pela 
paráfrase que segue:

(8’)O dinheiro polui a política e interesses especiais superam o interesse público 
[porque as pessoas escolhem representantes que operam as alavancas do poder. E 
que são agentes que devem representar os interesses das pessoas.  MAS Na 
realidade, eles tendem a colocar seus próprios interesses à frente dos interesses 
das pessoas.]

Parafraseando de uma outra maneira temos:

(8’’)As pessoas escolhem representantes que operam as alavancas do poder. Eles 
são agentes que devem representar os interesses das pessoas. Mas na realidade, 
eles tendem a colocar seus próprios interesses à frente dos interesses das pessoas. 
Por isso o dinheiro polui a política e interesses especiais superam o interesse 
público.

O texto apresenta a afirmação da poluição da política pelo dinheiro como 
conclusão para o embate entre: de um lado os representantes do povo devem representar 
os interesses das pessoas POR ISSO devem ser honestas, e de outro na realidade os 
representantes colocam seus próprios interesses à frente dos das pessoas POR ISSO não são 
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honestas. PORTANTO o dinheiro polui a política e interesses especiais superam o interesse 
público .

E é a partir dessas relações argumento-conclusão que o texto sustenta uma 
conclusão mais geral: é fundamentalismo de mercado a extensão indevida dos valores 
de mercado para outras esferas da vida social, notadamente a política. No todo, estas 
relações argumentativas separam conceitualmente a política e o mercado, mesmo que 
a prática se mostre outra.

Se esta relação argumentativa está no texto isto significa que o mercado funciona, 
para o texto em análise, aquém dessas relações discutidas por Soros.

Estes aspectos significam pelo funcionamento enunciativo. O funcionamento do 
texto, tal como indicamos a propósito do recorte 4, reescritura capitalismo por mercado, 
ou seja, enuncia a palavra mercado como uma metonímia, e assim como sinônimo de 
capitalismo. Esta metonímia significa capitalismo enquanto mercado, lugar de agentes 
feitos anônimos sem pudor algum. Chegamos assim a elementos da designação de 
mercado que apresentamos abaixo.

DSD -3

anonimato

┴

falta de valores ┤ mercado ├ eficiência 

2.2. Em torno de nomes e títulos

Analisemos agora, nesta conjuntura do século XXI, textos do jornal Folha de São 
Paulo. Considero inicialmente o que vou chamar de Caderno A da Folha (às vezes ele 
aparece dividido em cadernos físicos distintos). Vou tomar o Caderno A do dia 2 de 
fevereiro de 2018, sexta-feira. Observamos que este caderno, e isto se repete no jornal 
todos os dias, tem as seguintes seções: Primeira página (sem título específico), Opinião, 
Poder, Mundo, Mercado.

Observando este caderno, em vista dos resultados das análises da seção anterior, vou me 
deter numa palavra-conceito, tal como a análise anterior sugere, própria da prática do 
capitalismo: mercado. Não me interessa o conceito em si. Interessa o sentido da palavra, 
mas seu o sentido enquanto constituído por relações desta palavra com outras, segundo 
a enunciação do jornal.

Começo por analisar o sentido do nome da seção:

(9) Mercado.

Para esta análise, vamos distinguir nos títulos de textos, os mais diversos, dois 
funcionamentos enunciativos, tomando a própria matéria desta seção a ser analisada 
em seguida. Ela tem como título
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(10)Reserva Contra Calote

 Do Brasesco Cresce,

 E ações recuam 3%

Registre-se, inicialmente, uma diferença: em (9), Mercado é o nome próprio da 
seção6. Diversamente disso, (10), enquanto título, é um enunciado com estrutura 
predicativa. Esta diferença, vamos caracterizá-la, pelo menos para esta análise, como 
segue: de um lado há os títulos que são nomes de texto, são nomes próprios; por 
outro lado, há os títulos que são uma manchete, no sentido aproximado deste termo 
na imprensa em geral. Trata-se de uma “chamada” para o interesse da matéria. No 
primeiro caso, o nome da matéria funciona autorreferencialmente, tal como mostramos 
em Guimarães (2018, p. 133 e ss) para os enunciados que são nomes de texto. Ou seja, 
o nome Mercado é nome de uma seção do jornal e se refere a esta seção de que é, 
necessariamente, parte. Por outro lado, enquanto nome próprio, tem como memorável 
o acontecimento de nomeação desta seção pela editoria do jornal. Este nome está na 
página do jornal enquanto nome estabelecido por um acontecimento de nomeação 
precedente, que significa sempre nos acontecimentos das edições diárias do jornal. E 
este acontecimento que nomeou a seção, significa este nome enquanto nome próprio 
da seção, tomado à história de um nome comum: o nome-conceito mercado. Nesta 
medida a seção do jornal significa como tomada nesta história de sentidos. Este nome 
próprio significa na medida em que é metáfora7 no acontecimento que nomeia, por ser 
a fusão de uma reescrituração (de mercado por Mercado). O nome da seção, por si, já 
coloca a pergunta sobre o sentido do nome conceito mercado.

De outra parte, o nome da seção Mercado significa, no acontecimento em que 
se enuncia a matéria a ser analisada, na relação deste nome de seção com outros 
nomes de seção do caderno Opinião, Poder, Mundo, assim como com o nome de outros 
cadernos e seções de outros cadernos, Cotidiano, Esporte, Folha Corrida (uma síntese do 
que o jornal julga mais relevante), Ilustrada. Todos estes nomes são de acontecimentos 
nos quais a editoria do jornal nomeou ou renomeou seus cadernos e seções. Ou 
seja, há um acontecimento de enunciação que nomeou os espaços do jornal, de 
modo específico. Este modo de identificar os espaços do jornal projeta um futuro de 
enunciações diverso do de outros jornais, por exemplo. Isto nos leva a considerar que 
a enunciação do nome da seção (ou caderno) é de um alocutor diferente do alocutor da 
matéria que se publica na seção (ou caderno). Trata-se, no caso dos nomes de seção, 
de um alocutor-editor (lugar social de dizer) cujo alocutário (lugar social ao quem se 
diz) é um alocutário-jornalista8. A matéria acima indicada, como o acontecimento da 
enunciação da matéria, e não do nome da seção, tem, como lugar social de dizer, um 
alocutor-jornalista, cujo lugar correlato na alocução é um alocutário-leitor.

6 Nome próprio é um nome que pode realizar, sem nenhuma determinação sobreposta, a referência a um objeto único. 
Do ponto de vista da semântica da enunciação esta relação entre o nome próprio e o objeto que refere é produzida pela 
enunciação que nomeia aquele que recebe o nome. Esta enunciação estará sempre como memorável nas enunciações 
futuras deste nome e assim produz as condições que garantem esta relação nome-objeto. Sobre isso ver Guimarães (2002, 
2018, cap 10 e 11).

7 Sobre a metáfora como fusão de uma reescrituação, ver Guimarães (2011, 2018).
8 Sobre os lugares de nunciação ver Guimarães (2002, 2018).
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Esta diferença está ligada, no caso, a uma diferença importante:

a) O nome próprio Mercado da seção é, como vimos, autorreferencial, colocando, 
metaforicamente, uma conexão com o sentido do nome-conceito mercado, relação 
fundamental para o que o nome Mercado designa. Um outro aspecto a ser considerado 
diz respeito a uma história de nomes de seção na Folha. A seção Mercado é uma 
renomeação de Dinheiro que foi uma renomeação de Economia. Por esta história (que 
se dá como memorável no acontecimento) podemos considerar, quanto a seu sentido, 
que Mercado é uma renomeação de Economia. Isto produz uma particularização no 
sentido de economia. E isto significa na relação da alocução que nomeou a seção: uma 
relação, como dissemos, entre alocutor-editoria e alocutário-jornalista. Ao mesmo 
tempo, significa pela relação do alocutor com o que se diz ao alocutário ao apresentar 
o nome numa história do nome.

b) O título (10) da matéria considerada é um enunciado predicativo. É uma 
manchete que se apresenta como uma referência àquilo mesmo que se noticia. O título 
se apresenta assim, do lugar do alocutor, como uma reescrituração por condensação 
(que significa como uma síntese) do texto da matéria. O título manchete refere-
se àquilo de que a matéria trata, o acontecimento da enunciação que diz o título se 
reporta a um outro acontecimento, aquilo que se noticia. De outra parte, se se observa, 
nesta alocução, a relação alocutor-jornalista --- alocutário-leitor, podemos considerar o 
alocutário não como o lugar constituído pela alocução do alocutor, mas como lugar de 
leitura, tal como mostramos em Guimarães (2013). Está-se assim diante de uma outra 
relação, o texto se mostra para o leitor como uma expansão do título. Mostra-se, por 
outro lado, como parte da diferença do acontecimento que enuncia na alocução (al-
jorn. --- at-leitor) e o acontecimento em que um falante é agenciado enquanto leitor do 
texto.

Outro aspecto destas relações das cenas enunciativas é que o texto cuja 
manchete é (10) é um texto que menciona o acontecimento da editoria que nomeia a 
seção Mercado, e assim relaciona o que se enuncia no referido texto com o sentido de 
mercado. Para tratar deste aspecto, vamos analisar a matéria do dia 28 de fevereiro de 
2018 procurando elementos da relação de sentido Mercado – mercado. Retomemos

(11) Reserva Contra Calote

 Do Bradesco Cresce,

 E ações recuam 3%

Este título é seguido por um outro enunciado predicativo:

(12)Banco aumenta provisão contra devedores duvidosos no

 4º. Tri e desagrada ao mercado; lucro sobe 11% em 2017

O nome Mercado, título da seção, tem uma relação, em (12), com o nome comum 
mercado, na expressão desagrada ao mercado. Nesta medida a palavra-conceito mercado, 
na própria apresentação da matéria, é um elemento que mostra de modo particular 
que o termo Mercado, como nome próprio da seção da Folha, significa a seção como a 
que trata desta “entidade” designada e referida pela palavra-conceito mercado. E como 
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vimos Mercado, nome próprio, é uma metáfora pela fusão de reescriturção de mercado 
por Mercado. Isto significa que mercado atribui sentido ao nome próprio Mercado. E 
se consideramos que mercado determina (atribui sentido) a Mercado, é importante 
considerar como esta relação se apresenta enunciativamente neste texto. O que 
mercado designa neste caso? A contemporaneidade destes textos com o de Soros nos 
indica um caminho, que configuramos no DSD – 3, ao final do item 2.1.

Detenhamo-nos um pouco mais nos enunciados acima colocados, (11) e (12). Na 
relação com esses enunciados, a palavra Mercado está, como nome próprio da seção 
(Mercado), em relação com a palavra-conceito mercado. Este nome-conceito tem como 
designação um conceito de “mercado” (DSD -3).

A homonímia do nome da seção com a nome-conceito não é uma coincidência 
produzida por uma longa história de mudanças nas formas e sentidos das palavras. Ela 
é própria da enunciação do jornal, que, pela metáfora, produziu a seguinte relação de 
predicação (atribuição de sentido)

DSD - 4

mercado ┤Mercado

Isto leva a se colocar uma pergunta sobre que relação se pode considerar entre o 
DSD – 3 (a que chegamos na análise do texto de Soros) e o DSD – 4 produzido a partir 
da análise da nomeação da seção Mercado.

Por outro lado, o texto cujo título é (11), pelo enunciado (12) e especificamente pela 
expressão desagrada ao mercado, produz uma enunciação que combina estes nomes 
de modo a significar que Mercado trata do que mercado designa, algo que se poderia 
parafrasear por Mercado trata do mercado. Assim o sentido de mercado (nome conceito), 
tal como o nome Mercado, está em oposição, num sentido geral deste termo, no texto 
do jornal, ao sentido de Opinião, Poder, Mundo9. Se observamos mais de perto cada 
uma dessas seções, que dividem o espaço do jornal, vamos encontrar enunciados que 
nos trazem palavras específicas e distintas para cada caso. Vou tomar estas palavras 
em enunciados-título em cada seção, para especificar um pouco mais a análise.

Indico a seguir os enunciados-título que integram palavras que dão sentido a cada 
uma dessas seções. São manchetes (títulos) das matérias que introduzem, e são, nesta 
medida, síntese, em cada caso, da matéria correspondente.

a) Na seção Opinião encontramos os seguintes enunciados-título:

O bem, o Messenger e as crianças; Diferenciação odiosa; Noites no sítio; Execução 
penal, opinião e fatos; Pelo fim dos improvisos na segurança.

9 Está em oposição a, distingue-se de.
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Todos os textos com estes títulos são assinados10. Neles encontramos as expressões 
O bem, Diferenciação odiosa, Noites, Execução penal, opinião, fatos, improvisos, segurança.

b)  Na seção Poder11 encontramos os seguintes enunciados-título:

Moro tem imóvel em Curitiba, mas recebe auxílio-moradia; Associações de Juízes 
defendem benefício; Barroso mantém suspensão de trechos de indulto de Temer; PT, o 
maior inimigo de Lula (artigo assinado); Carmen Lúcia diz que é inadmissível desacatar 
ou “agredir” o Judiciário; Temer falta a ‘prova de vida’ e fica sem salário; Canditato em 
Cartaz.

Nestes enunciados encontram-se as palavras Moro, auxílio-moradia, Juízes, 
benefício, Barroso, Temer, PT, Lula, Carmen Lúcia, inadmissível desacatar ou “agredir”, 
Judiciário, ‘prova de vida’, Canditato.

c) Na seção Mundo encontramos os seguintes enunciados-título:

Governo dos EUA sugere golpe militar na Venezuela; Ex-embaixador no Brasil 
se aposenta em meio a debandada; Corte avalia se Alberto Fugimori cumpre pena 
devidamente; Onu vê indícios de genocídio em Mianmar; Após acusações de estupro, 
filósofo é detido.

Nestes enunciados encontram-se as expressões Governo, EUA, golpe militar, 
Venezuela, ex-embaixador, Brasil, Corte, Alberto Fugimori, pena, ONU, genocídio, Mianmar, 
acusações, estupro, filósofo.

d) Na seção Mercado encontramos os seguintes enunciados-título:

Operação da PF mira executivos de bancos; Outro lado: Instituições reforçam 
compromisso com todas as normas financeiras; Setor pesqueiro pressiona para voltar 
a exportar à EU (numa página que traz uma seção chamada Mercado aberto); Veículos: 
Importação de carros cresce 58% no primeiro mês sem Inovar-auto; Comércio exterior: 
Ano começa com superávit de US$ 2,8 bi na balança comercial; Repensar a vida no 
Brasil pós-guerra (artigo assinado); Pessimismo na economia cai ao menor nível em 
três anos; Reserva contra calote do Bradesco cresce, e ações recuam 3%; Etc.

Nestes enunciados-título encontram-se as expressões executivos de bancos, 
Instituições, normas financeiras, “Mercado aberto”, Setor pesqueiro, exportar, UE, Veículos, 

10 1)Há ainda neste caderno uma seção específica “Painel do Leitor”, um rodapé “erramos”, dois editoriais do Jornal “Sem 
maioria” e Prioridades paulistanas”; 2) Há também seções que marcam o lugar da enunciação do Jornal: editoriais, seção 
erramos; e há o lugar para o dizer dos leitores, “painel do Leitor”. Ou seja, há seções que configuram a relação de enunciação 
própria do funcionamento do jornal

11 Nesta seção encontramos uma seção Painel, com um conjunto de pequenas notícias sobre a vida política.
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Importação, Inovar-Auto, Comércio exterior, superávit, balança comercial, Pessimismo, 
economia, menor nível, Reserva, calote, Bradesco, ações.

Esta observação, sem grandes detalhes, do léxico enunciado nos títulos dos textos 
das diversas seções, nos coloca diante de diferenças importantes, e que significam, 
claramente, que mercado é a palavra-conceito que é determinada, no seu sentido, pela 
enunciação destes termos acima indicados (enquanto conjunto do léxico específico)12 
encontrados na seção Mercado. Nesta medida o sentido de mercado é especificado por 
palavras como as acima referidas. E isto na medida em que este léxico, ao ser enunciado, 
designa o existente, produzindo uma partilha do real. No caso aqui analisado, vê-se que 
esta partilha produz designações diversas em cada um dos casos acima considerados.

Nesta perspectiva, é interessante observar, em contraposição, que as palavras 
para a seção Poder, por exemplo, são Moro, auxílio-moradia, Juízes, benefício, Barroso, 
Temer, PT, Lula, Carmen Lúcia, inadmissível desacatar ou “agredir”, Judiciário, ‘prova de 
vida’, Canditato. Neste conjunto de palavras enunciadas o que há são nomes próprios 
(de juízes, de políticos, ex-presidente, presidente). Há palavras que nomeiam um poder, 
o judiciário. Há ainda a palavra candidato, que estabelece a relação com o processo 
político das eleições de integrantes do congresso e do executivo, a ser eleito naquele 
ano (2018).

Em Mundo também encontramos nomes próprios e nomes de organizações 
internacionais: Governo, EUA, golpe militar, Venezuela, ex-embaixador, Brasil, Corte, Alberto 
Fugimori, pena, Onu, genocídio, Mianmar, acusações, estupro, filósofo.

O que se poderia dizer é que, nesta medida, mercado significaria, em oposição13 ao 
mundo político e à sociedade. Para avançar na reflexão analisemos mais especificamente 
títulos das matérias da seção Mercado, no dia 28 de fevereiro de 2018.

Os enunciados-título aqui recortados para análise têm um léxico que, já o dissemos, 
de algum modo, especificam o sentido da seção Mercado (que traz na sua nomeação o 
sentido do nome-conceito mercado). Observemos isso no modo como se apresentam 
as articulações próprias de enunciados da seção Mercado. Para melhor apresentar a 
análise vamos compará-la à análise de títulos da seção Poder. Comecemos pela seção 
Mercado, observando de modo particular dois dos títulos:

(13)Setor pesqueiro pressiona para voltar a exportar à EU

(14)Importação de carros cresce 58% no primeiro mês sem Inovar-auto

Observa-se que as formações nominais sujeito14 (FN-sujeito) setor pesqueiro e 
importação de carros, dos enunciados predicativos (13) e (14), se apresentam numa cena 
enunciativa em que o alocutor-jornalista constitui um alocutário-leitor. Esta relação de 
alocução está em relação a outro lugar de enunciação, o de enunciador, que se refere a 
algo. O enunciador, enquanto lugar de dizer, significa o modo como o que se diz é dito: 

12 Isto faz pensar no modo de constituição da língua pelo funcionamento enunciativo, e como a memória da língua (Guimarães, 
1996) é produzida por uma história de enunciações que se estabilizam e mudam.

13 Distingue-se de.
14 No sentido que tem este termo tem em Dias (2018)



24

ESCRITURAS DA CIDADE

de um lugar individual, coletivo, universal, genérico15. Nas relações da cena enunciativa 
destes títulos temos relações tais que o enunciador (E) enuncia do lugar universal 
(Euniv), que apresenta o que diz como verdade para todos: a) o acontecimento significa 
a existência dos “objetos” indicados por setor pesqueiro e importação de carros; b) e 
deste lugar, da verdade da notícia, é que o acontecimento refere a um certo setor de 
atividade de negócios pela FN setor pesqueiro e a uma atividade pela FN importação de 
carros. E ao fazer esta referência o enunciador universal menciona, alude ao alocutor-
jornalista que apresenta a relação predicativa do enunciado. Podemos representar 
estas relações como segue (onde a linha tracejada indica a relação de referência, a 
seta normal a relação de menção e a seta espessa a relação de apresentação; as letras 
depois da linha tracejada representam aquilo que, sendo significado como existente, é 
referido pela formação nominal em virtude de sua designação:

(13’)  Euniv – setor pesqueiro ------------à SPq

al-jornalista  Setor pesqueiro pressiona para voltar a exportar à EU

(14’)  Euniv – importação de carros ------------à ICr

al-jornalista Importação de carros cresce 58% no primeiro mês sem Inovar-auto

Ou seja, a enunciação destes enunciados coloca como significado enquanto 
existente, precedentemente a este acontecimento, aquilo (SPq e ICr)) a que se refere 
setor pesqueiro e importação de carros, respectivamente. O alocutário-jornalista, aludido 
pelo enunciador universal, apresenta, como afirmação, o que está significado como já 
existente e um predicado que lhe é atribuído.

Note-se que o existente nos dois enunciados da seção Mercado é diverso do 
existente significado no caso dos títulos da seção Poder, cujo títulos analisaremos a 
seguir.

Na seção Poder as articulações dos títulos apresentam enunciados como

(15)Barroso mantém suspensão de trechos de indulto de Temer

(16)Canditato em Cartaz

Seguindo o mesmo procedimento apresentado para o caso dos títulos da seção 
Mercado, podemos considerar a mesma precedência que significa a existência prévia 
do referido pela FN (Barroso no caso de (15) candidato no caso de (16). Isto nos leva às 
seguintes configurações das cenas enunciativas:

15 Enunciador é o lugar de dizer que se apresenta na relação com aquilo que se diz e como no acontecimento, e tem uma 
relação enunciativa com os outros lugares da alocução (alocutor-alocutário). Sobre isso ver Guimarães (2018, cap. 4)
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(15’)  Euniv – Barroso ------------à BAr

al-jornalista  Barroso mantém suspensão de trechos de indulto de Temer

(16’)  Euniv – candidato ------------à CDt

al-jornalista  Canditato em Cartaz

Em (16’) tem-se um enunciado nominal, candidato em cartaz. Esta articulação 
apresenta uma FN, candidato, à qual se articula em cartaz. É como se pudéssemos 
parafrasear (16 ) por

(16’’)Há candidato. Ele está em cartaz.

De um lado há o sentido da existência de alguém, cujo nome é Barroso, e a 
existência de alguém como candidato.

Aquilo que a cena enunciativa significa como o existente sobre o qual se fala é 
alguém cujo nome próprio é metonímia de o Juiz do Supremo Tribunal Federal, ou é 
alguém que se apresenta para algum cargo eletivo.

Como se vê aquilo que o acontecimento de enunciação significa como existente, 
pela partilha do real, é diverso: num caso, os enunciados da seção Mercado, no outro 
os da seção Poder.

2.3. Terceira Sondagem: sobre um movimento argumentativo

Antes de finalizar, mais uma análise de um acontecimento enunciativo retirado 
também da Folha de São Paulo. Na seção Mercado da Folha no dia 3 de fevereiro (sábado) 
de 2018, há uma matéria cujo título-manchete é

(17)Boeing sugere nova empresa com Embraer

cuja síntese se enuncia

(18)Proposta foi levada ao governo e quer isolar a área de defesa da brasileira para 
facilitar aprovação do negócio

Em (17)-(18), a FN proposta reescritura por condensação (17) e apresenta (17) como 
título de uma proposta. Por esta relação de condensação encontramos uma predicação 
que pode ser parafraseada por alguém leva ao governo uma proposta. Ou seja, há uma 
proposta do mundo do mercado (Boing/Embraer) sobre a qual se diz esta proposta foi 
apresentada ao governo, do mundo da política. O texto cujo título é (17) desenvolve uma 
certa argumentação sobre o assunto. Quanto a isso encontra-se neste texto o seguinte 
enunciado em forma de conclusão:

 (19) (A) Assim a Embraer ficou à mercê de uma competidora direta anabolizada, e 
a Boeing viu sua maior rival entrar numa área na qual não opera, aproximando as 
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empresas no campo civil. (B)Mas há a questão da defesa e da soberania, que a nova 
proposta vai tentar equacionar. (p. A18)

A primeira parte deste enunciado enuncia uma articulação argumentativa entre 
tudo que está dito antes no texto e este enunciado final. O assim do início da sequência 
marca esta articulação. Pode-se parafrasear esta relação como segue:

(19’) os fatos são estes (síntese do texto que o assim retoma) por isso a Embraer 
ficou à mercê de uma competidora direta anabolizada, e a Boeing viu sua maior rival 
entrar numa área na qual não opera, aproximando as empresas no campo civil.

Considerando que a sustentação desta relação é de um alocutor-jornalista-
brasileiro, pode-se considerar que o que se parafraseia em (19’) argumenta para a 
conclusão é preciso fazer o negócio, inclusive pela contraposição (articulada pelo mas) 
no último enunciado de (19). A argumentação, no entanto, não termina aí, o último 
enunciado é Mas há a questão da defesa e da soberania, que a nova proposta vai tentar 
equacionar. A articulação do mas, mesmo aceitando a relação argumento-conclusão 
inicial ((A) PORTANTO é preciso fazer o negócio)), produz um efeito de apresentação de 
uma outra relação argumento-conclusão que desautoriza tal conclusão, indicando uma 
outra conclusão. O último enunciado (B) de (19) pode ser parafraseado por

(19’’)mas os fatos não são suficientes para fazer o negócio, pois há a questão da 
defesa e da soberania nacional

 Esta paráfrase acaba por sustentar uma outra conclusão como definitiva: é 
preciso uma proposta que não afete a soberania e a defesa do país. Assim as relações 
argumentativas significadas no recorte podem ser representadas como será indicado 
a seguir. Um aspecto importante nesta contraposição é que a enunciação do alocutor-
jornalista traz a enunciação de dois enunciadores. O primeiro (E1) sustenta uma relação 
argumento-conclusão, o segundo (E2) outra relação argumento-conclusão. E o segundo 
enunciador alude, reconhece a existência da argumentação de E1, mas contropõe sua 
argumentação a esta de E1 (a seta espessa significa que a argumentação do alocutor 
jornalista sustenta a enunciação de E2, a seta simples indica que a enunciação de E2 
alude à de E1 (o sinal ----) indica a relação argumento ---) conclusão).

E1 – A Embraer ficou à mercê da

Competidora...e a Boing viu ----) é preciso fazer o negócio

Seu rival entrar numa área...

Al-jorn E2- NO ENTANTO

  Não. Há a questão da defesa

  E da soberania...equacionar ----) é preciso atender as questões da defesa

e soberania para fazer o negócio

E a argumentação de E2 predomina no embate argumentativo representado 
pela oposição de E1 e E2.
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3. Conclusão

Os resultados das análises nos orientam a relacionar, de um lado, os 
acontecimentos tomados às duas conjunturas, a do século XIX e a do século XXI, e, de 
outro, os acontecimentos da conjuntura do século XXI.

No texto de Proudhon, que já apresenta a palavra capitalista, enuncia-se uma 
relação de sentido que podemos apresentar pela paráfrase: o capitalista cerca o Estado.

Esta relação aparece, também, ao final do percurso de análise. Encontramos, em 
matéria da Folha, em 2018, uma redução do sentido de capitalismo pela metonímia 
do nome mercado. E se observa, correlatamente, uma diferença dos interesses do 
mercado, em contraposição aos interesses do Estado. Esta diferença se formula pela 
oposição entre a relação argumento-conclusão do mercado, no caso da matéria sobre 
a Boing e a Embraer, e a relação argumento-conclusão que reconhece as necessidades 
do Estado.

Esta redução do sentido de capitalismo ao de mercado é também o que está no 
texto de Soros que, ao colocar o problema do agente principal (chamemos isso de 
dilema do agente), significa uma oposição entre os sentidos de mercado e sociedade, 
especificada como uma oposição de sentido entre valores de mercado e valores sociais. 
Esta oposição é enunciada por Soros colocando o problema do agente principal. O agente 
do mercado é significado como aquele que opera pela eficiência dos resultados, não 
havendo necessidade alguma de seguir valores éticos próprios da sociedade.

Desde a enunciação do nome capitalista, no século XIX, o capitalismo (sistema 
capitalista) traz o problema do agente. Naquele momento significado por expressões 
como velhacaria capitalista, por exemplo, e apresentado no seu modo atual como 
problema do agente principal. No Manifesto, como vimos, há um momento em que 
uma definição de capitalista é reescriturada por uma definição de capital. De um lado 
o texto argumenta que a posição do capitalista na produção não é só pessoal, mas é 
também social. Tal argumentação faz significar no texto que o sentido de capitalista 
é determinado não só por pessoal, mas também, e necessariamente por social. A 
argumentação do texto do Manifesto significa um enunciador que sustenta o caráter 
pessoal do capitalista e a nega pela argumentação de um outro enunciador que sustenta 
seu sentido social. E isto porque, como vimos na análise do Manifesto, o capital é social, 
é uma força social. O texto do Manifesto significa nesta passagem a contradição própria 
do modo de ação do agente do capital, o capitalista, que trata como pessoal o que 
é social. Contradição que se apresenta também na questão do problema do agente 
principal, no século XXI.

No século XIX a questão ética e política, a que nos referimos acima, se apresenta 
pelo sentido de velhacaria capitalista e mantém-se hoje pela enunciação do conceito 
de mercado como não incluindo nenhum valor, senão o da eficiência, um eufemismo 
para lucro. Este aspecto enuncia diretamente uma diferença nos sentidos de capitalista, 
capitalismo, mercado de um lado, desvinculados de qualquer sentido ético, e sociedade. 
Quanto ao político, o capitalista do século XIX, nos termos de Proudhon, cerca o Estado. 
Nos termos de Marx e Engels, desconhece seu caráter social tal como nos textos atuais. 
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Nestes últimos o sentido de mercado não se correlaciona ao de Estado. O sentido de 
mercado não é predicado por qualquer sentido de valores sociais, como se pode ver no 
DSD -3.

Se tomamos a relação entre os acontecimentos analisados na conjuntura do 
século XXI, observamos que, tanto no texto de Soros, quanto nas matérias da Folha, a 
enunciação de capitalismo se dá por um alocutor-mercado. O texto de Soros significa 
os problemas do capitalismo pelo problema do agente de mercado e a Folha significa, 
por metonímia, o capitalismo por mercado, pelo modo como dá nome a sua seção de 
economia. Por esta redução metonímica enuncia-se a separação de sentidos entre 
o capitalismo (enquanto mercado) e valores sociais. O sentido de capitalismo, nesta 
medida, significa como estando além (fora de seu alcance) do sentido de Estado. Isto se 
formula no espaço da contradição de que falamos logo acima.
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NA CIDADE
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Resumo: Quero analisar a canção Sinal Fechado, de Paulinho da Viola como figura do ato 
de enunciar abordável no instante em que se faz. Proponho que as delimitações frasais são 
marcas do tempo, do espaço e do sujeito da enunciação, constituindo a si e a cidade. O 
objetivo é investigar, na materialidade do jogo de vozes na canção escolhida, certo efeito de 
reificação do presente tomado na perspectiva inesgotável da produtividade urbana. 

Palavras-chave: capitalismo, cidade, enunciação, tempo, voz, canção

Abstract: I want to analyze Paulinho da Viola’s song Sinal Fechado as a picture of the utterance 
act that can be approached the moment it is done. I propose that phrasal delimitations are 
marks of time, space and the subject of enunciation, constituting themselves and the city. The 
objective is to investigate, in the materiality of the voice play in the chosen song, a reification 
effect of the present taken from the inexhaustible perspective of urban productivity.

Keywords: capitalism, city, utterance, time, voice, song
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Em “A linguagem e a experiência humana”, Émile Benveniste (1965) propõe três 
maneiras de conceber o tempo conforme a experiência que se faz dele fora e dentro da 
linguagem: o tempo físico, o tempo crônico e o tempo linguístico. Entre as duas primeiras 
concepções de tempo e a terceira há a instância de enunciação que não só torna possível 
dizer o tempo, como criá-lo tendo a fala como eixo decisivo de sustentação. De modo 
que qualquer possibilidade de colocação do acontecimento numa linha temporal é 
dada pela premência da fala, momento em que um eu se constitui dirigindo-se a um 
tu, o destinatário de sua fala. Mas há determinações de ordem histórica que forçam 
o retorno a uma experiência puramente física do tempo, o que, nos termos definidos 
por Émile Benveniste, seria a temporalidade vivida por cada indivíduo em uma linha 
contínua, sem começo, nem fim.

Penso no ritmo das trocas verbais impondo uma velocidade a mpedir que seja 
instituído, na fala, a marcação entre um antes, um agora e um depois. Desta maneira é 
que o capitalismo institui uma relação outra com o tempo. No movimento temporal, o 
que vale é o ato incessante de produzir, acumular. Daí proponho que a exigência de fazer 
os acontecimentos correrem o máximo possível numa temporalidade incontornável, 
conduz a jogos interlocutivos cujo ritmo apaga a alternativa de dizer o tempo no aqui e 
agora de sua contingência na instância da fala.

Para refletir sobre esta incidência do capitalismo nas modalidades de 
interenunciação que desenham espaços de encontros na urbanidade contemporânea, 
analiso um exemplar de fala performatizado na canção Sinal Fechado, composta em 
1968 por Paulinho da Viola. Há na estrutura linguística e musical desta composição uma 
dificuldade para a voz articular e reter o tempo segundo certa regularidade rítmica. 
Quero dizer, o andamento, o compasso que deve reger a entrada das vozes replicando-
se mutuamente.

Desta maneira, é na qualidade de acontecimento enunciativo que quero abordar 
a composição de Paulinho da Viola. Ou seja, não como como canção estruturada em 
letra e música, mas como figura do ato de enunciar só abordável no instante em que se 
faz, nos intervalos entre o início preciso e o final de uma emissão vocal, marcas frasais 
da realização vocal concomitante do tempo, do espaço e do sujeito da fala. Evocando 
Émile Benveniste, na linguagem assim analiticamente dissecada como acontecimento, 
a enunciação produz, no mesmo fôlego, sustentando inspiração e expiração, o tempo 
vivido e o sujeito que o vive. Desta maneira é que se pode trazer à tona o trabalho da 
voz tecendo a escrita da e sobre a cidade.

Não pretendo me deter propriamente no conteúdo da letra da canção, muito 
embora enquanto proferimento linguístico este aspecto tenha sua importância. A 
propósito disso, Benveniste atentaria para a forma do fraseado que vem na evocação 
discursiva do sentido a se realizar. Contudo, ressalto aqui o ato de enunciação na sua 
dimensão performativa que tem como elemento primordial de sustentação a voz viva 
tecendo o acontecimento de um encontro casual e instantâneo. É sempre do presente 
da fala que se trata como o ter lugar da temporalidade.

É o caso de evocar, em Sinal Fechado, uma cena dialógica tendo como espaço, 
tempo e sujeitos enunciativos apenas o ato intermitente de enunciar. Nesta direção, 
antes de tudo há que se destacar o elemento constitutivo de um ato de fala que vai além 
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da simples conversão de sons em palavras e breves fraseados. Indo direto ao ponto, 
digo que a cidade, na cenografia enunciativa formulado pelo compositor ao criar Sinal 
fechado não é tanto o contexto prévio a dar continência linguística a sucessivos atos 
de fala, mas a própria coordenada espaço-temporal estruturante do acontecimento. É 
preciso ater-se à perspectiva com que Gilles Deleuze define o acontecimento, isto é, o 
que, no agora da enunciação oral, abre linhas de fuga ao previsível, ao planejado.

Não obstante, não se pode deixar de lado, na qualidade de pré-construído, a 
discursividade que restringe, que limita, que domestica o dizer na velocidade em que 
desencontros vocais vêm denunciar aquilo mesmo que os restringe como efeito de 
sentido do capitalismo significando o impossível do encontro entre falantes na rua. É 
possível afirmar que é justamente a esse efeito que lhe advém versos como “me perdoe 
a pressa, é a alma dos nossos negócios”. Em atitude de escusa, a voz aponta para o tempo 
que corre sem controle. 

O sentido que se ressalta aqui é, portanto, a relação entre o a dizer no momento 
do encontro inconcluso e o já dito da necessidade de se encontrar. De modo que o 
protelar da conversa – quando é que você telefona. Essa semana, eu prometo, talvez 
no futuro, quem sabe - é efeito de sentido que coincide com o acontecimento. Este 
corresponde ao tempo de permanência do sinal fechado e materialmente se marca pelo 
momento da fala que não se localiza nem antes nem depois, coincide com o presente 
do acontecimento, sem, contudo, a ele sobrepor. Oportuno associar o mesmo conceito 
de acontecimento sugerido por Émile Benveniste. Diz ele:

A frase é portanto cada vez um acontecimento diferente; ela não existe senão no instante 
em que ela é proferida e se apaga neste instante; é um acontecimento que desaparece 
(BENVENISTE, 2006, p.231)

Se cada frase corresponde a um acontecimento diferente de enunciação e só 
vale no instante em que está sendo proferida, Eduardo Guimarães (2002) certamente 
tira daqui a ideia de que a enunciação é um acontecimento que temporaliza. Isso 
permite considerar que o tempo e o lugar são produzidos na ocasião em que dois 
interlocutores dirigem-se um ao outro unicamente pelo gesto vocal que se delineia no 
vozeado pontual de uma frase lapidar de valor apelativo: Olá, como vai. Tal sequência 
acrescida do valor ilocutório de interpelar o destinatário situado no interior de 
outro veículo – Tudo bem eu vou indo e você tudo bem – conduz performativamente à 
produção de um estilhaço de urbanidade cuja materialidade é tempo e espaço. Refiro-
me à performance de urbanidade na medida em que, dos atos vocais mutuamente 
encadeados, tem-se a configuração discursiva dos atores enredados em relações que 
os vinculam no tempo em que duram suas trocas verbais. Há a situação do trânsito 
intermitentemente interrompido pela abertura e fechamento do sinal. movimento de 
automóveis presos pelo semáforo em grandes cidades. Isso não impede a prática de 
muitas pessoas falarem em meio ao burburinho do trânsito, coisa que hoje se faz em 
contatos mediados por celular. Não se deixa de levar em conta o vínculo que essa 
prática de interação oral em pleno trânsito urbano tem com a urgência ao mesmo 
tempo fazendo aparecer a importância da ocupação do tempo. 
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O elemento a destacar aí é a maneira como as articulações vocais dentro da 
melodia da canção remete ao espaço urbano tal como, mediante o cruzamento das 
falas, se deixa atravessar por injunções capitalistas. Cada transeunte há de sempre 
dizer a outro: “me perdoe a pressa, é a alma de nosso negócio.” Pontuo, nesses termos, 
a tensão entre o tempo em curso no presente da enunciação e o tempo a viver. Assim 
se tece a escrita da cidade através da voz em curso em uma autonomia relativa junto 
ao corpo.

Neste caso, tenho de me deter nas intermitentes modulações vocais que expõem 
na superfície de cada enunciado frasal as marcas da presença daquele que fala ora 
pedindo notícias do outro, ora contando sobre o que se passa consigo mesmo. Tem-se 
aqui uma modalidade de enunciação em que o silêncio, - aqui entendido como pausa 
não preenchida na interação verbal -, não suspende, não interrompe a cadeia falada, 
mas abre espaço para o protagonismo da voz sobressaindo, na duração de seu sopro, 
mais que o conteúdo e a estrutura frasal emitida melodicamente frágil em termos de 
notas musicais.

Eis aí o fenômeno que pode ilustrar o conceito de tempo físico conforme proposto 
por Benveniste, ou seja, aquele átimo de segundos em que o indivíduo é capturado por 
um silêncio que é só passadiço indefinido, interminável. Nessa hora, acontece aquele 
silêncio que dura segundos, mas que na experiência corporal do locutor é percebido 
como intermináveis horas. É a um novo evento de fala que cabe interromper o fluxo 
silencioso compondo o ritmo que não tem tempo de se acabar a não ser no próprio 
tempo em que permanece a fala impelida por um dos interlocutores. Vê-se aí de que 
modo a emissão vocal compõe a materialidade significante em que os elementos 
acústicos diferenciais consistem no silêncio realizado como pausa não-preenchida e 
na voz como marca de pausa preenchida. Em outros termos, a voz remete, não à frase 
articulada a cada réplica, mas ao modo de presença de cada interlocutor na mesma 
cadeia falada.

 Seja em silêncio, seja em emissão sonora, os interlocutores figurados em suas 
respectivas vozes nada têm a dizer a não ser entregar-se à experiência do tempo em 
que dura cada palavra dita. Tanta coisa eu tinha a dizer, mas eu perdi na poeira da rua. 
Eu também tenho algo dizer, mas me foge à lembrança. Importa atentar para a diferença 
rítmica que marca o dizer de cada um desses enunciados. No primeiro, a voz acelera 
levemente o ritmo ao emitir, no final da frase melódica, o segmento na poeira da 
rua. No segundo, o vozeado articula-se melodicamente de modo comparativamente 
mais ralentado, figurando prosodicamente a fuga do a dizer, algo que ali está e, no 
entanto, não mais. Ao proferir as duas últimas sílabas da palavra ‘lembrança’ a voz vai 
desfalecendo até esvair-se na última sílaba.

Sinal Fechado é então uma composição que torna presente um certo ritual de 
interação verbal. Contudo não é o caso aqui de tomar o cotidiano de uma grande cidade 
como condição lógica dessa sequência de trocas verbais. Trata-se antes de atentar para 
a poesia insinuada por sobre um clichê conversacional. O que aparece como o típico 
de encontros casuais entre velhos conhecidos não é o pressuposto, mas invenção do 
discurso e do concomitante contexto ordinário da conversa, o cotidiano urbano. Nesta 
invenção, ouve-se no ar, em meio a diversos ruídos, a figuração de uma sonoridade 
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melódica realçando sequências intermitentes de vozes replicando-se mutuamente de 
modo a compor o próprio de um acontecimento de enunciação, este materializado 
por certa prosódia singular cujo som e mistura de ritmos amalgamam heteróclitas 
unidades sintáticas: as das semióticas da língua e as da música. Oportuno aludir agora 
uma canção composta por Carlos Lira e Ronaldo Boscoli, só para fazer ver o ordinário 
do espaço urbano sendo urdido na poeira aérea do tempo, a partir de um resto vocal 
de canção que brinca e morre no ar1. 

Brinca no ar

Um resto de canção

Um rosto tão sereno

Tão quieto de paixão

Morre no ar

O sempre mesmo adeus

Concluindo em tempo esgotado

Nada de novo até aqui. Uma descrição assim pressupõe, é claro, um procedimento 
etnolinguístico muito mais preciso do que insinuo agora. O fato é que procedo a um 
rápido atalho para, em verdade, colocar em evidência o trabalho da voz na enunciação 
rolando em vista de compor uma escrita da cidade. Vê-se que o encadeamento de 
enunciados, distintos em sua extensão frasal e durativa, produz, para além da superfície 
linguística vocalmente articulada, o acontecimento de cidade só possível no e pelo ato 
de enunciação: aí o vozeado tece, mediante tons, escalas e tessituras melódicas que o 
compositor foi arrumando, o tempo cuja materialidade não é de linhas de sucessividades 
perfazendo um antes, um agora e o depois. O resultado é que o tempo na dimensão 
vocal de Sinal Fechado é tão somente o tempo da fala, um fragmento de duração, a 
problematizar o próprio do movimento que a língua, na sua propriedade ontológica, de 
ato enunciativo, faz acontecer, no que se apresenta de sequências encadeadas de fala. 
O andamento melódico composto para cada dizer faz escutar, na e pela voz, a ordem 
temporal e espacial que o atravessa. O ato de enunciação, em Sinal Fechado, se processa 
vocalmente na fronteira entre o canto e a fala. Em outros termos, trata-se, como no 
próprio ser composicional da canção, de mostrar o confronto entre o tempo vivido em 
exato instante e o tempo a viver. Para isso, o canto vai romper com a impossibilidade 
de proferir, numa mesma linha de enunciação, o agora e o depois,

Meu tempo é agora. Este é o conduto filosófico inspirador de Paulinho da Viola. 
Só que no campo em que proponho esta análise, como linguagem em funcionamento, 
o tempo diz respeito ao ato do sujeito perfazendo a si e ao espaço enquanto fala. Por 
isso mesmo, a linha melódica de Sinal Fechado quase não dá lugar à respiração. Isto é 
necessário para que o tempo da promessa não se arrede do tempo do presente, o do 
momento da fala. Tal é o efeito que se escuta na linha melódica e prosódica em que as 

1 Alusão ao título da composição, Canção que Morre no Ar, lançada em 1957.
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duas vozes tentam ocupar o mesmo nicho temporal: enquanto uma diz “essa semana 
eu procuro você”, outra alerta; vai abrir, vai abrir, vai abrir “.

Note-se, ainda, nas palavras finais teatralizadas na canção, que as regras de 
interação verbal – cada um falando após ouvir o outro – não ficam desrespeitadas, mas 
apagadas, anuladas, ignoradas, em função de um movimento ao mesmo tempo fugidio 
e solidário em que a voz se permite fragmentar-se, marcando sua atitude, por assim 
dizer, ética, tornando-se seu eco a se multiplicar. Simultaneamente, submete-se e 
escapa da ordem de subjetivação capitalista. Tudo a ver, na ordem do tempo esgotado, 
com a política de silêncio, a mesma de que tratou Eni Orlandi (1995), em exercício nos 
desencontros vocais.
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contribute to such a struggle process and the understanding of social and spacial matters 
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1. Introdução

Friedrich Engels, no século XIX, já alertava sobre a situação de moradia da classe 
trabalhadora. Passados 150 anos, percebe-se que, para muitos países, o problema 
persiste. No Brasil, segundo a Fundação João Pinheiro (2015), Sudeste e Nordeste 
lideram o ranking com os maiores déficits habitacionais das regiões brasileiras. O 
Ceará ocupa a 3ª posição dos estados do Nordeste. Nas últimas décadas, graças às 
mudanças vertiginosas no processo de urbanização e nos padrões de consumo vividos 
pelas populações das cidades brasileiras, percebe-se o “surgimento” de problemas nas 
cidades pequenas que antes eram exclusivos dos grandes centros urbanos, a exemplo, 
a crise habitacional.

Buscando contribuir com a discussão, temos o caso de Coreaú, cidade pequena 
localizada no noroeste do estado do Ceará, possuindo 10.574 habitantes (IBGE, 
2010). Alguns fatores fazem dessa cidade um interessante objeto de estudo para o 
entendimento da questão da moradia longe dos grandes centros urbanos: a violação do 
direito à moradia (segundo o Censo de 2010, apenas 12,31% da população coreauense 
vive em habitações adequadas); a ocupação de um terreno por moradores que não 
tinham onde morar; a conquista da implantação de programas habitacionais como o 
Minha Casa Minha Vida (MCMV) e o Cartão Reforma (CR).

Alguns autores são basilares para o entendimento da questão, dentre os quais 
podemos citar Friedrich Engels, Henri Lefebvre, Arlete Moysés Rodrigues, Ermínia 
Maricato, Milton Santos e Ana Fani A. Carlos, Beatriz Ribeiro Melo Soares e Nágela 
Aparecida de Melo, com discussões como a “questão da habitação”, “direito à cidade”, 
“cidades pequenas” “luta por moradia”, “produção espacial”, “segregação sócio-
espacial”, dentre outras, nos auxiliando a entender as contradições e as determinações 
desse processo. Até o momento realizamos leituras, entrevistas, visitas à área de 
estudo, aplicação de questionários, observação em campo, consultas a documentos e 
sites sobre Coreaú, além da participação em assembleias populares (MTST/Fortaleza).

Acreditamos que a partir do entendimento da realidade de Coreaú podemos (re)
pensar questões sócio-espaciais relevantes, principalmente referentes à conquista do 
direito à cidade nos pequenos centros urbanos.

2. A questão da moradia em Coreaú

A cidade apresenta as contradições das sociedades. Não importa o tamanho: 
pequena, média ou grande. Antes - e simultâneo - de ser cidade esta é também espaço, e 
este, segundo Henri Lefebvre é um produto social. O espaço é o “lugar onde as relações 
capitalistas se reproduzem e se localizam com todas as suas manifestações de conflitos 
e contradições” (LEFEBVRE apud GODOY, 2004, p. 31).

Os conflitos e contradições existentes no sistema capitalista são materializados 
na paisagem da cidade. A respeito dessa relação (capitalismo/cidade/espaço urbano), 
Spósito (1993, p. 64) compreende o espaço urbano como a “concretização-materialização 
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do modo de produção determinante no caso o capitalismo, e a cidade como uma 
manifestação dessa concretização”.

Coreaú, bem como qualquer outra cidade inserida nesse modo de produção, 
também demostra suas contradições que podem ser percebidas no uso e ocupação 
do solo urbano. Indivíduos com maior poder aquisitivo “desfrutam” a cidade de forma 
diferente dos com menor poder. A divisão social do trabalho se torna, também, uma 
divisão territorial e espacial do trabalho (CARLOS, 2007). Os indicadores sociais (IBGE, 
2010) a colocam na 102ª posição no ranking do IDH cearense, ficando atrás de inúmeras 
cidades consideradas, no nosso Estado, de “mesmo porte”. Há uma parte da população 
(35,31%) extremamente pobre, ou seja, sobrevive com renda per capita de até R$70,00 
mensais (IBGE, 2010). A ausência crônica de empregos formais e as limitações dos 
clássicos setores da economia, são consideradas, na cidade pequena, um dos maiores 
problemas existentes, como demonstra Melo & Soares (2008, p. 13) “esse aspecto 
refere-se a um dilema estrutural da economia brasileira que afeta, quase sempre, as 
diferentes espacialidades”, sendo na cidade pequena esse um fator de expulsão da 
população para grandes centros.

Os escassos empregos formais existentes, geralmente advindos da Prefeitura 
Municipal, são usados como moeda-de-troca pelo voto, reforçando práticas clientelistas 
nesses espaços. Em Coreaú 87,92% dos empregos formais em 2013 correspondiam a 
Administração Pública (IPECE, 2014) que juntos à aposentadoria dos idosos, aos fundos 
constitucionais de participação responsáveis pela distribuição das receitas tributárias 
e as transferências de renda aos mais pobres vindas do governo federal, fomentam a 
economia municipal.

A pobreza de Coreaú é materializada na sua paisagem urbana, repercutindo na 
questão da moradia da cidade. Carlos (2007) aponta que a residência de cada indivíduo 
nesta sociedade contemporânea vai depender do seu papel na (re)produção do espaço, 
da cidade e de riqueza geradas, uma vez que os diferentes usos do solo urbano se dão 
graças às diferentes formas da divisão social do trabalho nessas sociedades. Dessa 
forma, a casa, deixa de ser vista apenas pelo seu valor de uso (moradia, convivência, 
habitação, abrigo) e passa a fazer parte também do rol dos produtos a serem 
comercializados e consumidos, adquirindo essa dupla face: valor de uso e valor de 
troca1.

O problema se faz quando, nessa lógica capitalista, nem todos conseguem 
comprar uma morada já que não possuem renda suficiente para adquiri-la. Os salários 
baixos da classe trabalhadora impossibilitam ou dificultam o acesso a essa mercadoria. 
Marinho (2008, p. 04) afirma que “a moradia representa um dos custos mais caros nas 
sociedades contemporâneas”; segundo Motta (2014, p. 01), “a questão da habitação 
pode ser considerada, na atualidade, um dos principais problemas sociais urbanos do 
Brasil”.

Rodrigues (2003, p. 12) afirma que “os que não podem pagar, vivem em arremedos 
de cidades, nas extensas e sujas “periferias” ou nas áreas centrais ditas deterioradas”, 

1 SEABRA, Odette Carvalho de Lima. “Território do uso: cotidiano e modo de vida”. In: cidades. v. 1, n. 2, 2004, p. 
181-206.
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realidade presente não apenas nas capitais, mas também no campo e na cidade 
pequena, tornando-se cenários de inúmeros conflitos no que dizem respeito à luta pela 
terra e moradia, reforçando a necessidade do entendimento de como se dá a garantia 
desse direito também nestes espaços.

Em Coreaú percebemos a violação do direito à moradia na cidade por meio 
da presença de habitações com aspecto físico deteriorado; pelas áreas insalubres 
“destinadas” à classe trabalhadora (à margem do rio, da estrada, etc.); pela restrição 
ou inexistência de serviços básicos; ausência de equipamentos ou áreas de lazer; 
desigualdade na distribuição de infraestrutura (saneamento básico, coleta de lixo, 
etc.); pela perda dos espaços de convívio social, pois as calçadas, antes lugares lúdicos, 
tornaram-se “perigosas”.

Segundo o relatório do Cartão Reforma a respeito das condições de moradia em 
Coreaú, disponível no Ministério das Cidades2², os componentes do déficit qualitativo do 
município correspondem a: 238 habitações em adensamento excessivo (quando mais 
de três pessoas dividem o quarto ou o ônus excessivo de aluguel); privação de banheiros 
exclusivos em 205 habitações, sendo que 2.191 habitações não possuem esgotamento 
sanitário. A soma dos componentes qualitativos do município corresponde a 2.634 
habitações com déficit habitacional.

Gonçalves (2012) afirma que numa sociedade capitalista “a residência proletária 
deve ser suficiente para o trabalhador repor suas energias gastas no trabalho e para 
o trabalho” (ibidem, 2012, p. 245), ou seja, nesse sentido não importa a moradia ter 
boas condições físicas, oferecer conforto e habitabilidade, uma vez que a moradia do 
trabalhador, segundo a lógica do capital, “deve ser restrita apenas as necessidades mais 
básicas, como, por exemplo, dormir, também vinculadas a um estipendio monetário” 
(ibidem, 2012, p. 246). A figura 01 é um exemplo de violação do direito à moradia em 
Coreaú:

Foto 01: Casa de taipa localizada no bairro São Miguel - Coreaú

Fonte: Arquivo Pessoal (2018)

2 Disponível em: <http://capacitacao.cartaoreforma.cidades.gov.br/ente-federativo/#/relatorio>.  Acesso em: 30 de março 
de 2018.

http://capacitacao.cartaoreforma.cidades.gov.br/ente-federativo/#/relatorio
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Em Coreaú, a Prefeitura Municipal, em convênio com o governo federal, começou 
a atuar na questão da habitação na cidade, por meio da implantação dos programas 
Minha Casa Minha Vida (em 2012) e Cartão Reforma (em 2018). Ambos ainda em 
andamento. Tais programas servem de exemplo da atuação do Estado frente à questão 
moradia nas pequenas cidades, bem como o reconhecimento da violação do direito à 
moradia nesses espaços.

O secretário das Cidades, Camilo Santana (hoje governador do Ceará pelo PT) a 
respeito da implantação do programa Minha Casa Minha Vida em Coreaú afirma:

As famílias que antes viviam em casas de taipa, hoje, moram em imóveis de alvenaria, que 
proporciona conforto e segurança às comunidades beneficiadas (Entrevista a Assessoria 
de Imprensa da Secretaria das Cidades, de 27 de dezembro de 2012)3³.

A prefeita Erika Costa Cristino (PSD)4 quando questionada sobre os critérios de 
implantação do MCMV e outras ações sociais em um município pequeno e pobre como 
Coreaú, responde:

O dinheiro é pouco e precisa ser bem destinado, sempre focando em promover melhorias 
na vida dos menos favorecidos. Guardamos sempre um pouquinho por mês para 
usarmos nas contrapartidas, e assim vamos fazendo, na medida do possível, o melhor 
para o nosso povo (Entrevista ao blog Sobral em Revista, publicada em 20 de maio de 
2014)5.

Ações como essas são interessantes e pertinentes, pois o Estado deve buscar 
promover bem-estar à população. Porém, Moreira Júnior (2010) aponta que 
raramente é garantido o direito à moradia nas cidades pequenas, não havendo, de 
fato, demonstração de preocupação, tratando-se de aplicação de algumas medidas 
imediatistas graças a pressões populares.

É necessário compreender o Habitar de uma forma ampla. Barbosa (2009, p. 
37) tendo como base Carlos (2004) salienta que “o habitar não se restringe ao morar 
(residir), mas diz respeito ao viver na cidade, pois o cidadão tem o direito à casa, à rua, 
ao bairro e aos demais lugares da cidade”.

A Organização das Nações Unidas (ONU), em 1996, através da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, criou o Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e 
Culturais no qual coloca a moradia digna como um dos direitos humanos, devendo 
contemplar os seguintes pontos: segurança jurídica da posse; disponibilidade de serviços 
e infraestrutura; custo de moradia acessível; habitabilidade; acessibilidade; localização 
adequada; e adequação cultural (SAULE JÚNIOR e CARDOSO, 2005). Para Henri Lefebvre 
(1991) e Friedrich Engels (2015), a luta por moradia é uma questão mais ampla do que 
a conquista do “direito à casa”, no sentido de haver uma democratização da cidade, 

3 Disponível em: <http:// www.cidades.ce.gov.br/in dex.php?option=com_ content&view= article&id=43922:mcmv-populacao-
de-coreau-comemora-a-chegada-de-novas-casas&ca tid=3:lista-de-noticias&Itemid=21>. Acesso em: 24 de março de 2018.

4 Foi prefeita da cidade entre 2012 e 2016. O prefeito anterior citado, Carlos Roner, voltou à prefeitura em 2017.
5 Disponível em: <http://sobralemrevista.blogspot.com.br/2014/05/prefeitura-de-coreau-entrega-moradias.html>. Acesso 

em: 24 de março de 2018.

http:// www.cidades.ce.gov.br/in dex.php?option=com_ content&view= article&id=43922:mcmv-populacao-de-coreau-comemora-a-chegada-de-novas-casas&ca tid=3:lista-de-noticias&Itemid=21
http:// www.cidades.ce.gov.br/in dex.php?option=com_ content&view= article&id=43922:mcmv-populacao-de-coreau-comemora-a-chegada-de-novas-casas&ca tid=3:lista-de-noticias&Itemid=21
http://sobralemrevista.blogspot.com.br/2014/05/prefeitura-de-coreau-entrega-moradias.html
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em outras palavras, uma democratização dos diversos espaços e possibilidades que a 
compõem.

Engels busca ir além da aparência do fato, da estrutura material da situação, 
compreendendo a questão da habitação como algo conjuntural, que só pode ser 
resolvido, também, de forma conjuntural, pois, para o autor: é a estrutura da sociedade 
que é pra ser colocada em questão, duvidando, inclusive, do termo “crise da moradia”, 
uma vez que para o autor, tal “crise” jamais será superada dentro do modelo de 
sociedade vigente:

Nesta sociedade, a crise de moradia não é de modo algum um fenômeno casual; é uma 
instituição necessária, onde não poderá desaparecer, com suas repercussões sobre a 
saúde, etc., senão quando toda a ordem social que a faz nascer seja transformada pela 
raiz. (1976, p. 71).

Gonçalves (2014) através do uso do conceito de urbanização crítica afirma que a 
crise da moradia deve ser entendida, antes de tudo, como uma crise do capital, sendo 
o problema da moradia a ponta do “iceberg” de uma questão bem maior, de instância 
conjuntural, que leva em conta antes de tudo, à forma que a própria sociedade está 
organizada.

A contradição existe no fato que o mesmo Estado que em sua Constituição 
traz o reconhecimento da moradia enquanto direito fundamental, é o que também 
garante – e prioriza – o direito à propriedade privada. De acordo com Marx (1988), a 
propriedade privada é o item principal para a obtenção do lucro e da exploração da 
classe trabalhadora dentro do sistema capitalista. Há de se questionar: como garantir 
o direito à moradia e o direito à propriedade privada simultaneamente? É possível? Como 
garantir direitos à classe trabalhadora priorizando o meio que a explora?

Engels alerta que numa sociedade capitalista o problema está longe de ser 
equacionado, o que acontece, normalmente, é uma solução parcial para o problema. 
Silva (2008, p. 100) tomando como ponto de partida a realidade das cidades brasileiras, 
ou mais precisamente, as tentativas por parte do Estado em solucionar o “problema da 
moradia” no país, afirma que:

Em relação ao Brasil, basta observar a quantidade e a qualidade de políticas públicas 
promovidas pelo Estado para o “equacionamento do déficit habitacional”. Desde o Governo 
Vargas, pelo menos, passando pelos governos do chamado “período democrático” de 
1946 a 1964, indo pelo período da Ditadura Militar (1964-1985) e chegando até o período 
atual, de “redemocratização”, houve várias ações, em todos os níveis de governo, no 
sentido de se resolver a questão habitacional nas cidades brasileiras. Podemos citar a 
criação do BNH (Banco Nacional de Habitação), em 1965 e sua posterior extinção, em 
1986, a criação de Companhias de Habitação em nível estadual (CDHU, entre outras) e 
municipal, tal como a COHAB-SP (pertencente ao município de São Paulo), etc. Todas essas 
alternativas, muito estudadas – ora criticadas, ora contra-criticadas – nos seus termos 
qualitativos e quantitativos, pareceram não ser muito suficientes para suprirem o tão 
afamado déficit habitacional das cidades brasileiras, sobretudo nas maiores; a existência 
de moradias precárias nas metrópoles brasileiras parece ser uma chaga permanente, de 
solução quase impossível.
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Isso acontece porque tais políticas não visam atingir o cerne da questão, as 
verdadeiras causas (e soluções) a respeito da crise da moradia em uma sociedade 
capitalista, tais políticas de habitações se tornam apenas medidas paliativas que não 
surtem grandes resultados, pois:

Dentro desta economia não há uma solução para a questão da moradia, ocorre apenas 
uma transferência dessa “questão” para outras localidades, longe demais dos olhos da 
classe dominante” (Ibidem, p. 99).

Apoiado em Carlos et al. (2013) Oliveira Filho (2014, p. 53) afirma que:

A crise do processo de acumulação do sistema capitalista de produção se atrela à 
valorização do mundo da mercadoria, isto é, a extensão da propriedade privada da terra 
e do solo urbano como elemento que marca a cidade enquanto espaço-mercadoria, ou 
seja, a cidade como mercadoria serve de elemento para expansão da acumulação do 
capitalismo.

Nesse sentido evoca-se a importância da luta pelo direito à moradia, e 
principalmente, o reconhecimento desta como uma afronta ao modo de produção 
capitalista porque vai em desencontro da sua forma de organização. Ikuta (2009) fala 
que a luta por moradia deve ser vista, também, como uma luta de classes, concordando 
com ela, Oliveira Filho (2013, p. 08) aponta que as lutas por moradia “configuram-se 
como um movimento de luta dos trabalhadores a partir da consoante luta de classe 
exercida contra dos donos dos meios de produção e o mercado imobiliário”, portanto, 
essa luta abrange uma discussão complexa, envolvendo várias questões como luta de 
classes, segregação socioespacial, direito à cidade, (re)produção do espaço, relação 
capital-trabalho, conquista de direitos, dentre outras.

3. A luta por moradia em Coreaú

As ocupações de terras nas cidades, segundo Rodrigues (2003), tornam-se 
frequentes no final da década de 70 como alternativa para resolver o problema do 
onde e do como morar:

As ocupações demonstram mais uma vez que a busca do onde e do como morar 
implica a luta pela sobrevivência, pela cidadania, uma capacidade de resistência, que 
desmistifica o mito da apatia dos trabalhadores. [...] A causa das ocupações, tem sido 
[...] a impossibilidade de pagar o preço da casa/terra pelos baixos salários (RODRIGUES, 
2003, p. 46).

Maricato (2003) reconhece que através das ocupações os movimentos de 
resistência se mostram contrários ao modelo vigente neoliberal, construindo outras 
práticas políticas, indo ao encontro na busca pelo direito à moradia e à cidade.
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No ano de 2012 famílias coreauenses despossuídas de moradias e/ou que 
pagavam aluguel, ocuparam terras da Prefeitura Municipal para construir suas casas. 
Essas famílias através de autoconstruções buscaram garantir seu direito à moradia. 
À época, os ocupantes foram ameaçados de expulsão pela polícia local, no entanto, 
permaneceram na área, dando surgimento ao bairro Vila Brasil.

Em um vídeo amador no sítio youtube.com intitulado “invasão de terreno em 
coreau”, apenas lutando por moradia. (Avenida Brasil)”6  a população denuncia as ameaças 
sofridas, durante a ocupação, e sinaliza o objetivo da luta. No referido vídeo, uma das 
ocupantes afirma:

Gente, é o seguinte, nós somo cidadã [...] Nós aqui, a maioria, a maioria de nós aqui, não 
temos casa própria, a gente chegou ate onde chegamo, porque... quando foi... começou... 
a primeira pessoa que deu a primeira picaretada no chão, não chegou ninguém aqui pra 
trazer uma ordem dizendo “esse terreno é meu!” Ai o que que aconteceu?! A gente... uma 
palavra só... de uma pessoa, é como rastro de pau... se espalhou! Todo mundo queria um 
pedaço de chão, todo mundo, e viemos cavar agora. Nós gastamo o que não temo para 
poder alevantar uma casa, ai chega a polícia, né?! Dizendo que nós temo que parar, que 
se não parar vai ter reforço policial depois... Por que?! Nós somos cidadão, nós não samo 
bandido, nós samo cidadão! Nós temos direito, nós temos direito de resposta! queremos 
resposta!  (sic).

Na fala em destaque pode-se compreender melhor a forma da ocupação; nota-se 
as dificuldades encontradas, como a falta de recursos dos moradores, para a construção 
das residências, e as constantes ameaças policiais. A luta por moradia em Coreaú foi 
composta exclusivamente por trabalhadores. Porém, a luta não estava politicamente 
amadurecida: não foi um movimento consolidado, com bandeira, hino, organização 
política constitucionalizada, etc., como geralmente ocorre nas grandes cidades; pelo 
contrário, teve atuação circunstancial e pontual, objetivando unicamente a conquista 
da casa própria.

As cidades pequenas, como Coreaú, têm contextos, sujeitos sociais e relações 
diferentes dos grandes centros urbanos que dão características distintas à luta: 
coexistem na iminência com o campo, onde o rural se faz presente; há atuação de grandes 
e pequenos comerciantes, da igreja católica, de famílias tradicionais promovendo 
e comercializando o solo urbano; existe relações movidas pela pessoalidade, pelo 
clientelismo, etc., que dão particularidades à luta dos movimentos sociais que tentam 
se organizar e ganhar autonomia.

É pertinente destacar também a falta de apoio ao movimento, não há entidades, 
militantes, partidos de esquerda, ONGs, etc. contribuindo com a luta. A “invisibilidade” 
se faz presente na inexistência de notícias na imprensa (único material encontrado a 
respeito da luta em Coreaú é o vídeo citado) ou em pesquisas acadêmicas a respeito. A 
própria “formação política” dos envolvidos é advinda unicamente da luta (a exemplo, o 
uso da palavra “invasão” ao invés de “ocupação” pelos envolvidos demonstra isso, um 
movimento espontâneo composto unicamente por trabalhadores que não parecem 
estar muito preocupados com as nomenclaturas “corretas”, nem mesmo as conhecem).

6 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=QzWPRxqakKg>.  Acesso em 11 de abril de 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=QzWPRxqakKg
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Diante das dificuldades expostas percebe-se que a “raridade” de lutas por 
moradia em cidades pequenas do Ceará ocorre mais pelas dificuldades encontradas 
que impedem o surgimento e a sua manutenção, do que pela possibilidade do direito 
à moradia estar, de fato, sendo garantido nesses espaços.

O entendimento do direito à moradia discutido aqui vai ao encontro de outros 
direitos, como o direito à cidade defendido por Henri Lefebvre (1991): a conquista e 
a efetivação desses direitos requer uma mudança na reorganização da cidade e das 
relações sociais, mostrando a necessidade da superação da visão mercadológica 
hegemônica a fim da construção de um novo urbano, que tenha como prioridade os 
sujeitos e não o capital, como é a forma vigente na realidade contemporânea.

Um novo urbano é necessário e se torna impossível essa mudança caso esteja 
desvinculada da conquista de outros direitos dos cidadãos, incluindo o direito à moradia 
nos grandes e também nos pequenos centros.
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between the physical and the imaginary dimension, between social representations and 
spatial practices. This work is part of an ongoing research that proposes to study the role of 
memory in the modes of resistance of citizenship present in the action of peripheral collectives 
in interaction with the dynamics of the city. The results point out, through the reading and 
interpretation of the collective actions of the OPNI Group, for the connection between the 
material facts of the city and the meanings conferred by the citizens.
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1. Cidade como existência política

Este trabalho é parte de uma pesquisa interessada na formação material e 
política da cidade como expressão de saberes, narrativas e vivências em contínua 
transformação. Propõe-se estudar o papel da memória nos modos de resistência da 
cidadania presentes na ação dos coletivos em interação com as dinâmicas da cidade. 
Henry Lefebvre é referência para a compreensão da atividade do urbanismo e de como 
a cidade escrita e prescrita ordena e subordina, enquanto Ulpiano T. B. de Meneses 
possibilita entender a necessária articulação entre as dimensões material e simbólica 
do espaço urbano. Os resultados apontam para a conexão entre os fatos materiais da 
cidade e os sentidos conferidos pelos cidadãos, por meio da leitura e interpretação das 
ações coletivas do Grupo OPNI, atuantes na zona leste de São Paulo.

2. Cidade como existência política

A existência política da cidade foi tema de estudo do filósofo e sociólogo Henri 
Lefebvre em “Espaço e política: o direito à cidade II”1, apresentando o espaço como algo 
além de suporte à produção, em que diferentes espaços relacionados com os modos de 
produção e consumo constituem resultados diferentes, ou seja, o espaço não é neutro, 
mas é fruto de uma instrumentalização e é também instrumento de mudança. O autor 
observa que o espaço é o mais importante dos instrumentos, de onde partem toda 
as relações sociais, de produção e de troca. Desse modo, segundo Lefebvre, o espaço 
é político, estratégico e ideológico. Lefebvre destaca que o espaço é formado a partir 
de elementos históricos e naturais, mas ainda assim, politicamente. Ao ser produzido 
por estratégias conscientes ou inconscientes, o espaço é instrumento de detenção de 
poder – seja estatal ou do capital – sendo concebido essencialmente dentro da lógica 
política e administrativa.

Se o espaço, segundo Lefebvre, é o ponto de partida das relações sociais, então é 
também espaço de representação. Lefebvre assinala que ao “excluir do urbano grupos, 
classes, indivíduos, implica também os excluir da civilização, até mesmo da sociedade” 
(LEFEBVRE, 2016, p.34), e observa que os centros de decisão lançam para os espaços 
periféricos todos os que não participam dos privilégios políticos. O direito à cidade, 
segundo Lefebvre, é a reconstituição das condições de luta social na cidade a partir 
da repulsa pelo desenfreado capital globalizante. O direito à cidade não elimina os 
confrontos e as lutas, mas seria a reconstituição do que foi fragmentado.

David Harvey (2014)2 lê O direito à cidade, de Lefebvre, como uma crítica à 
precariedade da vida cotidiana da cidade. O autor relaciona as questões vinculadas à 
democratização do Brasil, nos anos 1990 e os artigos da Constituição Federal (1988) 
que garantem o direito à cidade – Estatuto das Cidades (2001) – à importância dos 

1 Título original: Espace et politique: le droit à la ville II. A primeira edição foi publicada em 1972. A edição consultada é uma 
tradução de Margarida Maria de Andrade, Pedro Henrique Denski e Sérgio Martins, publicada pela editora UFMG em 2016 
– segunda edição revista e atualizada.

2 Título original: Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution. Foi publicado em 2012 por New Left Books. 
A versão consultada é uma tradução de Jefferson Camargo, publicada pela editora Martins Fontes em 2014.
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movimentos sociais urbanos (movimentos relacionados à reivindicação por habitação, 
por exemplo), como uma luta cotidiana que não surge, fundamentalmente, da 
mobilização de intelectuais, mas está presente no cotidiano das pessoas oprimidas. O 
autor observa que reivindicar o direito à cidade requer saber quem reivindica e de que 
direito se fala, pois, “a própria definição de direito é objeto de uma luta por materializá-
lo” (HARVEY, 2014, p. 20). Desse modo, defende que o direito que se coloca é mais do 
que o direito de acesso aos recursos de que a cidade dispõe, mas é principalmente o 
“direito de mudar e reinventar a cidade mais de acordo com nossos mais profundos 
desejos” (HARVEY, 2014, p. 28), observando que a reinvenção é um ato coletivo sobre a 
urbanização.

Harvey analisa que a recente onda de movimentos políticos urbanos e 
manifestações da população civil, que vem acontecendo desde a virada do século3 em 
todo o mundo, sugere que as cidades estão lutando para se expressar, evidenciando o 
espaço urbano como espaço de ação e revolta política. Segundo Harvey, o espaço físico 
é reorganizado frequentemente no sentido de inibir e manter sob controle a ação da 
sociedade civil. O autor destaca que a eficácia dos movimentos é medida na proporção 
em que interrompe os fluxos físicos, mas principalmente econômicos. Com base 
nessa abordagem, Harvey relata que os movimentos sociais urbanos sempre têm, em 
suas pautas, questões relacionadas à luta de classes, pois essa é a base dos temas de 
direito, cidadania e reprodução social, e destaca a recorrência de alternativas políticas 
autogeridas – cooperativismos, economia solidária, movimentos coletivos, etc. – em 
contraposição ao poder do Estado.

3. Atribuição de valores e processos de significação 

O conceito de cidade como bem cultural, desenvolvido por Ulpiano Toledo 
Bezerra de Meneses (2006), envolve aspectos da conservação e preservação de bens 
associados não a características próprias dos bens, mas por valores que são atribuídos 
pelos habitantes, através da memória e experiência cotidiana que os remetem aos 
bens como testemunhos significativos de sua própria história e identidade.

Meneses observa a cidade a partir de três dimensões que possibilitam compreender 
a sua dinâmica cotidiana: o artefato, o campo de forças e a representação social em que, 
de modo geral, a cidade é objeto de fabricação, de disputa e de reprodução de padrões 
sociais. É no campo das forças, por meio da disputa de interesses que se gera significado, 
ou seja, sem as práticas sociais não há significado social, na medida em que todo artefato 
entendido como patrimônio material tem também uma dimensão imaterial, de significado 
e valor. Meneses reprova a exclusividade dos usos culturais convencionais, isto é, ligados 

3 O autor cita o exemplo dos movimentos contra a globalização em Seattle (1999), seguido por protestos com pautas 
similares em Quebec e Gênova. Mais recentemente, Harvey aponta para os diversos protestos, como por exemplo: na 
Praça Tahrir (Cairo) em 2003 contra a guerra no Iraque e em 2011 pela retirada do então presidente Hosni Mubarak; 
em Madison (Winconsin) em 2011 contra o governo americano; na Plaza Puerta del Sol (Madrid) e na Praça Catalunha 
(Barcelona) em 2011 que reivindicavam mudanças políticas na sociedade espanhola; na Praça Sintagma (Atenas) em 2011, 
contra a aprovação de novos cortes de gastos; e os movimentos reacionários no México e na Bolívia, entre 2000 e 2007, 
além das manifestações em Buenos Aires (2001) causada pela crise econômica e as mobilizações estudantis em Santiago 
(Chile) em 2006 e posteriormente em 2011 e 2012 (HARVEY, 2014, p. 210).
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a circuitos de cultura pretensamente eruditos, atribuídos aos edifícios simbólicos, que 
desprezam funções ligadas à vivência do cotidiano da cidade.

Ao compreender a cultura como combustível das práticas sociais e do universo 
de valores que povoam o imaginário, observa que ela é também território de disputa 
entre os vários atores que interagem na cidade. Nesse contexto, desprezar as funções 
ligadas ao cotidiano da cidade, reforça o seu caráter fragmentado, desconectado com 
a dinâmica urbana, produzindo simulações que omitem ou ignoram significados. Sem 
a observância das práticas sociais corriqueiras, prevalece a lógica hegemônica da 
indústria cultural. Nesses termos, a cidade qualificada como bem cultural, segundo 
Meneses, seria apropriada pela memória, marcada por sentidos e valores contidos nas 
práticas sociais do cotidiano.

4. Insurgência e resistência na cidade

A investigação dos mecanismos de apropriação e ocupação dos espaços se dá sob 
a ótica da vivência urbana, em que a apropriação dos espaços públicos é manifestação 
e produção como ato de insurgência, resistência e parte da identidade coletiva. A 
confirmação dessas hipóteses pode ser ilustrada com o estudo das ações de coletivos 
urbanos em território periférico, com o recorte na Zona Leste de São Paulo, tendo 
como pauta os modos alternativos de discutir, utilizar e vivenciar a cidade através de 
ações autogeridas como meio de pensar coletivamente o território e a insurgência de 
uma nova formulação de cidadania, a fim de reconhecer e legitimar as identidades 
(AMARO, 2017).

A escolha do território periférico envolve o contraste existente de usos e serviços 
disponibilizados em relação ao centro da cidade, intervindo no espaço de modo a 
denunciar a segregação pautada pela ação das políticas públicas.

As lutas coletivas do início do século XXI aproximam-se do conceito de comum, 
como “um regime de práticas, movimentos, lutas, instituições e pesquisas que abrem 
as portas para um futuro não capitalista” capaz de “romper a falsa alternativa especular 
entre Estado e mercado” (DARDOT; LAVAL, 2017, p. 15-18). Os autores apontam ainda, 
que somente a prática pode produzir um sujeito coletivo, permitindo expressar uma 
variedade de movimentos que se colocam contra a lógica neoliberalista. De modo 
geral, os coletivos se organizam em grupos distintos que prezam pela horizontalidade 
e autogestão e, no caso das periferias, estão diretamente ligados aos processos de 
autoconstrução do território contribuindo para a formação e fortalecimento da 
identidade local a partir de criações coletivas e ressignificação dos movimentos de 
reivindicação do direito à cidade (HOUSTON, 2013).

Para esse estudo, a ação do Grupo OPNI, na Vila Flávia, em São Mateus (São 
Paulo), foi escolhida como representativa de certos processos de ressignificação da 
cidade que articulam discursos e imagens, ações políticas e poéticas. O grupo promove 
uma galeria a céu aberto explorando novos olhares, sentidos outros, reinterpretando 
a visão corrente dos temas cotidianos da periferia, utilizando as casas e muros como 
suporte das escrituras da cidade através de uma impactante poética visual e, de forma 
criativa e coletiva, constroem novas paisagens urbanas (Figura 1).
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Figura 01: Grupo OPNI – Muros e casas como suporte para murais. 

Fonte: acervo pessoal.

Os murais podem ser lidos como uma forte crítica às políticas públicas, em 
especial ao serviço de saneamento básico, como se observa na imagem cuja temática 
corresponde à representação de animais marinhos, que ironiza a condição em que se 
encontra o rio poluído pelo esgoto local, usando como suporte os muros e as empenas 
das casas do entorno imediato (Figura 2).

A construção do estádio de futebol, no bairro de Itaquera, é tema de outro mural 
produzido com o propósito de problematizar a desigualdade de verbas destinadas para 
a obra, em relação à comunidade da vizinhança. Nota-se que as diferentes texturas nos 
suportes são aproveitadas criativamente nos murais (Figura 3).

Figura 2: Grupo OPNI – Favela Galeria.

Fonte: acervo pessoal.
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Figura 03: Grupo OPNI – Mural dedicado à construção do estádio de futebol em Itaquera, 
Zona Leste de São Paulo.

Fonte: acervo pessoal.

Destaca-se, por meio das imagens, o papel da cidade como obra aberta. É possível 
notar que as intervenções feitas pelo grupo não são estáticas, mas estabelecem relação 
direta com as modificações físicas executadas no espaço e nas residências-suporte 
(Figuras 3 e 4). A cidade, formada e transformada pela sobreposição de camadas 
efêmeras, através da ação individual e coletiva, reflete a relação do habitante com o 
meio, como criador e coautor de elementos físicos, visuais, discursos, e linguagens em 
um processo constantemente inacabado, manifestando de maneira mais perceptível 
a dinâmica cotidiana apontada por Meneses: o artefato, o campo de forças e a 
representação social. O direito à cidade diz respeito à apropriação constante da cidade 
como lugar que se habita, uma obra aberta à participação e criação coletiva.

Figura 04: Grupo OPNI – Mural “A mãe protege a sua cria”.

Fonte: acervo pessoal.
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É recorrente a presença da figura feminina nos murais por serem maioria nas 
comunidades. Aqui não reproduzem o estereótipo de mulheres fortes, pois se prioriza 
o caráter de denúncia às persistentes condições de desigualdade relacionadas 
à conquista de direitos individuais e sociais, à carência de representatividade e 
oportunidade disponíveis às mulheres negras, herança da formação histórica de uma 
sociedade escravagista (Figuras 4 e 5).

A referência para a elaboração das temáticas dos grafites são os próprios habitantes 
e suas lutas e superações, como, por exemplo, a superação das altas declividades como 
uma das dificuldades mais comuns dos processos de autoconstrução das moradias 
(Figuras 1, 5 e 6).

Figura 05: Mural na sede do Grupo OPNI.

Fonte: acervo pessoal.

Figura 06: Grupo OPNI - Mural “Senhor tempo bom”.

Fonte: acervo pessoal.
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É notável a relação estabelecida entre os moradores e integrantes do coletivo 
com o espaço como lugar de pertencimento e de identificação. É essa subjetividade 
que potencializa as ações de ressignificação e orienta a resistência do grupo frente 
ao desamparo das políticas públicas, determinando a eficácia dos discursos que 
reivindicam visibilidade, participação e atuação nos modos de fazer cidade.

5. Considerações Finais

A partir das referências aqui apresentadas, entendendo o território urbano como 
objeto político e instrumento de relações sociais, de produção e de troca que estão 
diretamente relacionadas à gestão do território, percebe-se que a precarização dos 
serviços disponibilizados no contexto atual, potencializada pela adoção de políticas 
de cunho neoliberal, reforça o caráter segregado do território. As lutas pelo direito à 
cidade produzem diversos modos de reinvindicação no território urbano. As iniciativas 
de mobilização denotam pontos de resistência diante da subtração do direito à cidade, 
em busca de novas dinâmicas de produção do espaço que subvertem a lógica do 
planejamento urbano oficial.

 Nesse sentido, o papel da memória como produtora de identidades, conforme a 
abordagem de Meneses, é essencial, pois vincula o cidadão ao território e às práticas 
sociais. Na condição de agente de transformação do espaço, o indivíduo estabelece 
uma estreita relação com a coletividade, participando ativamente da produção de 
significados e simbologias, e contribuindo para a construção social, resultante não só 
das tensões, mas também dos pactos de convivência entre diferentes agentes.

As ações dos coletivos evidenciam o papel do habitante como sujeito do espaço, 
ao subverter a lógica tradicional de usufruto da cidade, e propor modos de vivenciá-la 
como um bem cultural, ou seja, considerando não apenas sua entidade física, tampouco 
sua condição exclusiva no presente, mas explorando memórias e significados de que 
são portadores os elementos materiais. Os sujeitos em interação com os coletivos 
reivindicam  o direito à cidade, na perspectiva de que, ao  transformar  a cidade, a 
partir dos desejos e necessidades coletivas, reconfigurem a própria identidade.

A atuação do grupo pensa a cidade a partir da ação, como proposto pela 
conceituação de Dardot e Laval, e visa subverter as fronteiras econômicas e estatais. 
Evidencia-se que pensar o espaço e o lugar não é papel exclusivo do urbanista, mas é 
um processo social, afim de estabelecer novas relações com o meio e com o cotidiano, 
para além da visão administrativa que se impõe por meio do ordenamento da cidade e 
expandem a interação entre sociedade e espaço.
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Resumo: A Cracolândia surgiu na década de 1990, na cidade de São Paulo, ocupando desde 
então o imaginário nacional de “terra sem lei”. A proposta deste trabalho é analisar, sob 
a teoria da Análise de Discurso Francesa, efeitos de sentido produzidos em noticiários da 
Folha de São Paulo, com o objetivo de refletir sobre como as diferentes posições ideológicas 
atuam nas representações sobre o dependente químico e na forma como são concebidos o 
seu tratamento e assistência.

Palavras-chave: Cracolândia, discurso, ideologia.

Abstract: The Cracolândia emerged in the 1990s, in the city of São Paulo, occupying since 
then the national imaginary of “land without law”. The purpose of this work is to analyze, 
under the theory of French Discourse Analysis, effects of meaning produced in newscasts of 
Folha de São Paulo, with the objective of reflecting on how the different ideological positions 
act in the representations about the chemical dependent and how their treatment and care 
are designed.

Key words: Cracolândia, discourse, ideology.
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1. Introdução

Localizada entre as ruas Helvetia e Gusmões, no coração de São Paulo, a conhecida 
Cracolândia ocupa o imaginário nacional desde seu surgimento, na década de 1990 
(RAUPP e ADORNO, 2011). Este artigo surge de reflexões despertadas pelos frequentes 
noticiários sobre operações e ocorrências na região, em que se pode questionar 
o porquê desse fenômeno adquirir tamanhas proporções e porque nenhuma das 
tentativas de “acabar” (termo muito utilizado por políticos) com a Cracolândia ainda 
não tiveram o efeito esperado.

Segundo o estudo etnográfico de Raupp e Adorno, a Cracolândia, localizada nas 
regiões onde vivia a aristocracia paulistana, obteve, desde o advento do crack, o status 
de “nação independente”, no imaginário paulistano, devido ao intenso comércio e 
consumo do entorpecente “à luz do dia” (RAUPP e ADORNO, 2011, p. 2614).

Além disso, segundo os autores, as tentativas de “limpeza” e “revitalização” 
na área ocorrem há muito tempo e se tornam proposta de praticamente todas as 
campanhas políticas, municipais e estaduais. A cada novo mandato, são criados “novos” 
programas, são iniciadas novas operações, com a promessa de dar fim à concentração 
de dependentes químicos, traficantes e moradores de rua que geram escândalo e 
dividem opiniões na sociedade. (RAUPP e ADORNO, 2011)

Circulam, na formulação das ações governamentais e na mídia, muitos sentidos 
sobre o dependente químico, sobre o que se acredita ser o melhor tratamento e os 
meios de proporcionar assistência aos usuários. Além disso, manifestam-se interesses 
alheios a essa questão do indivíduo dependente químico, como a “urbanização” do 
espaço, interesses imobiliários, políticos, econômicos, num jogo de forças que se 
materializa no discurso midiático, por exemplo.

Com o objetivo de investigar o discurso sobre a Cracolândia, propomos realizar 
análise de sequências discursivas retiradas da página on line do jornal Folha de São 
Paulo, publicadas entre os meses de janeiro/2017 a junho/2017, sob o ponto de vista 
da análise de discurso francesa (AD). O jornal Folha de São Paulo foi escolhido por ser 
uma publicação de circulação nacional e uma mídia tradicional na cidade de São Paulo. 
Antes da realização das análises das sequências discursivas faz-se necessário abordar 
alguns conceitos da AD que irão orientar este trabalho.

Uma das noções básicas sobre a qual a AD é constituída, a Ideologia, foi ressignificada 
por esta teoria, sendo compreendida como condição principal de constituição de 
sujeitos e dos sentidos por ele produzidos. A ideologia interpela o indivíduo em sujeito 
para que este produza discurso, porém funcionando inconscientemente, pois o sujeito 
não sabe de onde vem aquilo que diz, acreditando ser a origem de seu discurso. O 
sujeito, para a AD, é um ser histórico e social, constituído em suas relações simbólicas 
com e pelos outros. (ORLANDI, 2015)

A proposta da AD é de uma teoria materialista do discurso, em que, no discurso 
e nos processos de constituição do sujeito, são reproduzidas as relações de produção, 
que atravessam o modo de produção em seu conjunto. Para Pêcheux, a ideologia 
nunca é homogênea, nem pode ser considerada o “espírito de sua época”, uniforme 
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em toda uma sociedade. Nem mesmo há uma mesma ideologia dentro de uma única 
classe. (PÊCHEUX, 2014)

A instância ideológica se materializa no discurso por meio das formações 
ideológicas, que possuem “um caráter ‘regional’ e comporta posições de classe”. Os 
“objetos ideológicos são fornecidos, isto é, seu sentido”, a orientação e os interesses 
das classes aos quais eles servem (p.132). Os “objetos ideológicos” podem ser 
desmembrados em regiões (Deus, a moral, o saber, a Lei, a Justiça, etc.) e constituem 
a “cena da luta ideológica de classes pelas relações de desigualdade-subordinação” (p. 
133). Com isso, o sentido do discurso é determinado pela posição ideológica ocupada 
pelo sujeito, na qual está em movimento o processo sócio-histórico em que sentidos e 
palavras são produzidos (ou reproduzidos) (PÊCHEUX, 2014).

Dessa forma que na AD é concebido o conceito de formação discursiva (FD) que, 
em uma dada conjuntura, determinada pela luta de classes, e no interior de uma 
determinada formação ideológica determina “o que pode e o que deve ser dito”. Assim, 
“os sujeitos são ‘interpelados’ em sujeitos falantes (em sujeitos do seu discurso) por 
formações discursivas que representam ‘na linguagem’ as formações ideológicas que 
lhes são correspondentes” (PÊCHEUX, 2014, p. 147). A noção de formação discursiva é 
fundamental na AD “pois permite compreender o processo de produção dos sentidos, 
a sua relação com a ideologia e também dá ao analista a possibilidade de estabelecer 
regularidades no funcionamento do discurso” (ORLANDI, 2015, p. 41).

Segundo Pecheux, é por meio da identificação do sujeito com determinada 
formação discursiva, de forma inconsciente, que ele é constituído e pode produzir 
discurso, sob o efeito de ser a origem do que diz.

Já observamos que o sujeito se constitui pelo ‘esquecimento’ daquilo que o determina. 
Podemos agora precisar que a interpelação do indivíduo em sujeito de seu discurso se 
efetua pela identificação (do sujeito) com a formação discursiva que o domina (isto é, na 
qual ele é constituído como sujeito). (PECHÊUX, 2014, p. 150)

A teoria marxista, uma das bases da teoria da AD, estabelece que o trabalho é o 
que sustenta as práticas sociais humanas, e é responsável pelo desenvolvimento de 
capacidades que antes não existiam no ser humano, como a linguagem. Nas sociedades 
capitalistas, a exploração do trabalho pela burguesia constitui a base sobre a qual se dá 
a luta de classes. (MAGALHÃES, 2015)

Porém, segundo a autora, o apagamento da ideologia pelo capitalismo provoca 
no indivíduo a ideia de que as oportunidades são iguais para todos, o indivíduo é 
o próprio responsável pelo seu sucesso ou pelo seu fracasso. Nesse cenário, surge 
um importante instrumento a serviço da lógica do capital – o Estado. Dessa forma, o 
“discurso dominante sobre o Estado o coloca como um órgão acima das diferenças 
de classes, que teria como função acabar ou ao menos, minorar as diferenças sociais, 
garantindo a cada indivíduo o direito de pleitear, por diferentes formas, seus direitos” 
(MAGALHÃES, 2015, p. 78).

De acordo com Pêcheux, o poder do Estado é exercido por meio dos Aparelhos 
Ideológicos do Estado, que atuam em favor do capitalismo, a fim de manter as relações 
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de poder como foram constituídas no interior de sua ideologia. Porém, conforme 
alerta o autor, os aparelhos ideológicos do Estado não são a expressão da ideologia 
dominante, mas sim o instrumento pelo qual ela se torna dominante. Eles se prestam 
a reproduzir as lutas de classes e também transformá-las. (PÊCHEUX, 2014)

Finalmente, outra noção importante para subsidiar as análises pretendidas é o 
de relação de forças, que trata do lugar de onde o sujeito fala como constituinte do 
que ele diz. Nas relações sociais hierarquizadas da atualidade, as relações de força 
se sustentam no poder dos diferentes lugares, conferindo-lhes valor. Por exemplo: “a 
fala do professor vale (significa) mais do que a do aluno”. Desta forma, a posição que o 
sujeito ocupa em uma determinada formação social, estabelece um “valor” para o seu 
discurso. Os discursos do político, do médico, do policial, como os que encontramos 
em nosso corpus, possuem diferenças constitutivas entre si e produzem diferentes 
sentidos por meio deste fato. (ORLANDI, 2015, p. 37).   

2. O dependente químico, o “indesejado”

As sequências discursivas apresentadas a seguir procuram demonstrar os efeitos 
de sentido acerca da Cracolândia e dos usuários que nela habitam e as possíveis 
interferências do Estado na questão. Iniciamos a apresentação e análise das sequências 
discursivas (SD) por uma notícia publicada pelo site do jornal Folha de São Paulo, em 
06 de janeiro de 2017, a qual comenta 3 programas governamentais de atuação na 
Cracolândia, dois do governo municipal e um do governo do Estado de São Paulo.

SD1: Batizado de Redenção, o novo programa do prefeito João Doria (PSDB) para a 
cracolândia vai acabar com a remuneração de dependentes por serviços pagos pela 
prefeitura, como varrição, e oferecerá vagas de trabalho em empresas privadas, com 
salários de R0$ 1.800. (Jornal Folha de São Paulo on line, “Programa de Dória na Cracolândia 
prevê empregos de até R$ 1.800,00 a viciados”, em 06/01/2017 – grifos nossos)

A notícia se inicia utilizando-se de uma palavra que retoma a memória de rituais 
religiosos cristãos – batizado – que é a inserção de um sujeito na comunidade, ou a 
atribuição de um nome a este. Da mesma maneira, o nome do programa – Redenção 
– atribuído pelo novo governo da cidade de São Paulo, também é muito comum no 
contexto religioso, ou seja, tanto o discurso jornalístico, quanto o programa do município 
de São Paulo, se encontram em uma relação interdiscursiva com o discurso religioso.

De acordo com Pêcheux (2014, p. 149) o interdiscurso é algo que “‘fala, sempre 
antes, em outro lugar e independentemente’, isto é, sob a dominação do complexo das 
formações ideológicas”. As expressões ‘batizado’ e ‘redenção’ pertencem ao discurso 
religioso cristão, isto é, tanto o discurso jornalístico quanto o discurso político, ambos 
presentes na SD realizam um “recorte” do discurso religioso, deslocando as citadas 
expressões para o contexto em que são utilizadas.

Assim, a nomeação do programa Redenção, produz sentidos de que o dependente 
químico necessita de perdão e salvação, é pecador, pois tem algo a se redimir, deve à 
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sociedade. Também retoma uma memória em o sujeito que não se enquadrava nos 
padrões de comportamento considerados normais em sua época eram tomados por 
sujeito acometidos por possessões demoníacas.

A concepção de doença mental é relativamente recente no mundo ocidental. Na 
Idade Média e no Renascimento, a identidade do louco (por similaridade de condições 
sociais e históricas incluímos nesta categoria o dependente químico) era vinculada, 
de forma indissociável, à possessão, no contexto religioso. A medicina, somente mais 
tarde, vai interferir nesta relação, deslocando a causa da loucura para o funcionamento 
do corpo. (FOUCAULT, 1984)

Em seguida, a notícia afirma que o Programa Redenção “vai acabar com a 
remuneração de dependentes por serviços pagos pela prefeitura, como varrição, 
e oferecerá vagas de trabalho em empresas privadas, com salários de R$ 1.800”. Os 
serviços pagos pela prefeitura são uma ação do programa Braços Abertos, que iremos 
analisar em seguida.

Na sequência discursiva destacada acima chama à atenção a proposta da 
participação da iniciativa privada no programa, com promessa de salário com ganho 
bem acima do salário mínimo brasileiro. Esse recorte mostra que o programa Redenção 
está apoiado nas formações discursivas capitalistas e neoliberais, as quais valorizam 
a mínima participação do estado e o sujeito produtivo comercialmente na base do 
funcionamento da sociedade

Um conceito que a AD mobiliza para a compreensão desta relação histórica do 
sujeito com a sociedade, que se materializa no discurso é o de forma-sujeito, que foi 
emprestado por Pêcheux de Althusser  e que significa que todo sujeito somente poderá 
produzir discurso ao estar “revestido da forma-sujeito” de seu tempo, isto é,  “a forma 
de existência histórica de qualquer indivíduo, agente das práticas sociais” (PÊCHEUX, 
2014, p. 150)

Ao se realizar uma reflexão histórica acerca das formas-sujeito da Idade Média, 
em que o discurso dominante era o religioso, o qual “legitimava a divisão social entre 
súditos, senhores e nobreza” (p. 14). Na Modernidade, a partir da Revolução Francesa, o 
poder foi transferido da igreja para o Estado, em que as leis jurídicas é que se tornaram 
a base das relações sociais da época. Com o poder no âmbito do Estado, os sujeitos 
adquiriram uma nova forma, pois “os indivíduos deixam de ter o estatuto de escravos, 
de propriedade alheia (de objetos, portanto) para se tornarem cidadãos concebendo-
se como sujeitos, senhores de si, livres para circular pela cidade e decidir sobre suas 
ações” (p.15). (PAYER, 2005)

O que se observa atualmente, segundo a autora, com a globalização econômica, 
é um enfraquecimento do poder do Estado e o fortalecimento do poder do Mercado. 
Cada época é marcada por um “grande texto fundamental” que, na Idade Médica era a 
Bíblia, na Modernidade eram as leis, e atualmente é a mídia.

Este grande texto da atualidade, no meu modo de entender, consiste da Mídia, daquilo 
que está na mídia, em um sentido amplo, e em especial no marketing, na publicidade. O 
valor que a sociedade vem atribuindo à mídia – ou o poder de interpelação que a Mídia 
vem exercendo na sociedade – passa a assegurar-lhe o papel de Texto fundamental 
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de um novo grande Sujeito, o Mercado, agora em sua nova forma globalizada. (PAYER, 
20015, p. 15-16)

É interessante observar que o louco e o dependente químico da atualidade, ao 
longo da história, desde a Idade Média até hoje, estão deslocados de um padrão de 
comportamento na sociedade, o que causa estranheza e rejeição, levando-o à ocupação 
uma posição de inferioridade. O dependente químico, o morador da Cracolândia, se 
analisarmos, conforme Payer (2005), não interessa ao mercado, pois não produz e, 
portanto, não consome, vai na contramão do discurso dominante de sua época. O 
discurso desses sujeitos, portanto, é destituído de valor, desconsiderado, silenciado.

A história da loucura conta que, com o advento da internação, o sujeito não 
ajustado à sociedade foi silenciado, pois seu discurso, o discurso da desrazão, não tem 
valor de verdade, não pode ser considerado. Nesse cenário operam os discursos da 
religião, o discurso médico e o jurídico, todos propondo alguma forma de ajustamento 
deste sujeito, mesmo que isto signifique tirá-lo de circulação (FOUCAULT, 1984; 2014).

Este fenômeno foi duplamente importante para a constituição da experiência 
contemporânea da loucura. Inicialmente, porque a loucura, durante muito tempo 
manifesta e loquaz, por tanto tempo presente no horizonte, desaparece. Entra num 
tempo de silêncio do qual não sairá durante um longo período; é despojada de sua 
linguagem; e se se pôde continuar a falar dela, ser-lhe-á impossível falar de si mesma. 
(FOUCAULT, 1984, p. 79)

Mais adiante, na mesma notícia, temos a seguinte sequência discursiva:

SD2: Pelo Braços Abertos, os beneficiários têm acesso a moradia em hotéis e vagas 
em serviços como varrição e jardinagem. Por cada dia trabalhado, recebem R$ 15 - 
o que pode somar até R$ 300 em um mês, mas menos se o funcionário faltar um ou 
mais dias. (Jornal Folha de São Paulo on line, “Programa de Dória na Cracolândia prevê 
empregos de até  R$ 1.800,00 a viciados”, em 06/01/2017 – grifos nossos)

A sequência discursiva acima trata do programa desenvolvido pelo governo 
municipal anterior ao atual, do prefeito Fernando Haddad (2013-2016), Braços Abertos. 
O nome retoma uma memória do movimento da Reforma Psiquiátrica, como se dissesse: 
estou de “braços abertos” para te receber. O movimento da Reforma Psiquiátrica teve 
seu início na década de 60 e, no Brasil, nos finais da década de 70, dando origem à rede 
nacional de atenção psicossocial, em que uma das práticas de abordagem dos usuários 
é o serviço de “portas abertas”, isto é, de livre procura do usuário.

Note-se que nessa sequência discursiva a escolha do pré-construído “beneficiário”, 
para referir-se ao dependente químico, materializa a formação discursiva na qual o 
governo anterior se inseria. A noção de pré-construído para a AD trata do já-dito que 
é retomado no discurso, sob uma aparente autonomia do sujeito, de forma que a 
interpelação pela formação discursiva é dissimulada. O “pré-construído corresponde ao 
‘sempre-já-aí’ da interpelação ideológica que fornece-impõe a ‘realidade’ e seu ‘sentido’ 
sob a forma de universalidade” (PÊCHEUX, 2014, p. 151). “Beneficiário” é o nome 
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utilizado para quem é inserido nos programas assistenciais. Com isso, está evidenciada 
a maior participação do estado na execução do programa Braços Abertos, envolvendo 
os sujeitos em serviços de responsabilidade da prefeitura - “varrição e jardinagem”– 
mediante remuneração e o provimento de local para moradia, transparecendo, na 
reportagem, a diferença de posição dos dois programas (e das posições ideológicas 
dos seus respectivos partidos) quanto ao papel do Estado na sociedade.

Ainda, sobre programas governamentais que propõem ações para dependentes 
químicos na Cracolândia, a mesma reportagem fala de mais um, o Programa Recomeço, 
do governo estadual de São Paulo, conforme a sequência discursiva número 3:

SD3: Já o Recomeço tem o objetivo de afastar o viciado da droga. Para isso, trabalha 
com o isolamento em comunidades terapêuticas ou internações, que podem ser 
involuntárias. (Jornal Folha de São Paulo on line, “Programa de Dória na Cracolândia 
prevê empregos de até  R$ 1.800,00 a viciados”, em 06/01/2017 – grifos nossos)

O nome do programa Recomeço produz sentido de uma nova oportunidade ao 
sujeito dependente químico. Porém, o programa, como apresentado na reportagem, 
propõe o “isolamento” e as “internações” dos dependentes químicos como medida de 
tratamento. Nestes dois termos utilizados retomam memórias de práticas da psiquiatria 
que se iniciaram no século XVIII, e que buscavam, por meio do internamento, isolar, 
esconder aquele que causava tanto horror e estranhamento, pois não se adequava 
com a ordem vigente na sociedade em geral. A medicina foi o principal instrumento, 
como ainda hoje o é, para justificar as medidas de isolamento desses sujeitos.

O discurso médico toma força de “árbitro”, que separa a loucura do crime, e de 
“guardião”, que protege do perigo da loucura a sociedade. Assim, as casas de internação 
cumpriam a função, moral e médica, de isolar e purificar a loucura da sociedade. Um 
retorno simbólico também contribuiu para o advento do estatuto médico sobre a 
loucura, fazendo dele um poder inquestionável nesta área (FOUCAULT, 2014).

Na inextricável mistura entre contágios morais e físicos, e através deste simbolismo 
do Impuro, tão familiar no século XVIII, imagens muito antigas subiram à memória dos 
homens. E é graças a essa reativação imaginária, mais do que por um aperfeiçoamento 
do conhecimento, que o desatino viu-se confrontado com o pensamento médico. 
(FOUCAULT, 2014, p. 356)

O pré-construído “viciado” para referir-se aos dependentes químicos estão em 
consonância com a “lógica da internação”, do discurso médico, trata os sujeitos em 
questão como doentes, subjugados à “droga”, cuja vontade e decisão não são suficientes 
para superar esta condição. O vício também está vinculado a uma memória de pecado 
e de uma “falha no caráter moral” do sujeito, tornando- o não confiável, justificando 
assim sua punição e seu afastamento da sociedade, que deve ser protegida, por meio 
das internações.

O enunciado referente ao Programa Redenção, e as que informam sobre o 
Programa Recomeço, na SD 3, encerram posições dos programas quanto a interferência 
do Estado na vida dos sujeitos. Enquanto que, referente ao Redenção, o destaque 
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da reportagem é a parceria com a iniciativa privada para dar trabalho e renda aos 
dependentes químicos, isto é, a menor participação do Estado, quando se refere 
ao Programa Recomeço, a noção de totalidade de poder do Estado sobre o sujeito, 
podendo decidir o seu destino, isolar o sujeito e, também, interná-lo involuntariamente 
em instituição psiquiátrica. Esta aparente “contradição”, que ora apregoa o Estado 
mínimo, que gera um efeito de sentido de liberdade, ora o Estado totalitário, que 
produz um sentido de proteção aos cidadãos, mostra o funcionamento dos Aparelhos 
Ideológicos do Estado que permite que, em uma mesma FD (o partido é o mesmo), 
existam diferentes discursos a fim de manter a Formação Ideológica dominante em seu 
posto de comando nas relações da sociedade.

A SD4, abaixo, da data de 23/03/2017, fala novamente da redução de danos como 
uma ação de remuneração pelo poder público, conforme recorte destacado:

SD4: A oferta de trabalho, no entanto, será direcionada a usuários quase abstinentes, 
exigindo a autonomia antes do serviço nas empresas. É o contrário do que acontece 
no Braços Abertos, em que o trabalho é oferecido aos dependentes como forma de 
dar-lhes autonomia, uma das bases do conceito de redução de danos. (Eixo sobre 
segurança é entrave do programa de Doria na cracolândia, 23/03/2017)

Note-se na SD4 que ao tratar de ação do programa Redenção, a palavra utilizada é 
usuários, para os dependentes químicos. Em seguida, quando trata das ações que eram 
realizadas no programa Braços Abertos, a palavra utilizada é somente dependentes, 
não dependentes químicos. A diferenciação não é somente um recurso estilístico, no 
primeiro caso, usuário, produz sentidos que colocam o sujeito em uma posição de 
quase autonomia em relação ao uso de entorpecentes, tratando o uso como uma 
escolha. Na parte seguinte da SD, a palavra dependentes, nesse contexto, traz uma 
pergunta: dependentes de quê? Pode ser dependentes químicos, mas também pode 
referir-se ao Estado, dependentes do Estado. Note que esse termo é colocado na 
frase que está falando do programa Braços Abertos, criando um efeito de sentido de 
que esse programa torna as pessoas dependentes das ações do Estado. O adjetivo 
“contrário” marca, no discurso jornalístico, a diferença de posição entre as gestões e 
seus programas de governo.

Apesar disso, esta SD retoma uma memória dos tempos da “grande internação”, 
em que, nos hospitais psiquiátricos, o trabalho era utilizado não somente como forma 
de tratamento, mas também como forma de controle e, em muitos casos na história, 
como forma de punição ao louco. (FOUCAULT, 2014). Esta característica também está 
ligada às relações que se constroem nas sociedades mercantis e ao funcionamento da 
forma-sujeito no interior destas sociedades, como exposto por Payer (2005).

Notemos que o trabalho é proposto por ambos os programas (Braços Abertos e 
Redenção) como meio de recuperação, readequação e reinserção dos dependentes 
químicos. Segundo Foucault a ociosidade é contrária à ética burguesa, provoca a 
desordem e dá espaço a toda uma série de vícios e deve ser combatida, não somente no 
âmbito da loucura, mas em outros grupos, considerados não produtivos. Desta forma, 
o trabalho foi estabelecido, em determinadas instituições, como meio de combater 
esses males: “desde o começo eles terão seu lugar ao lado dos pobres, bons ou maus, 
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e dos ociosos, voluntários ou não. Como estes, serão submetidos às regras do trabalho 
obrigatório” (FOUCAULT, 2014, p. 73). Assim, as relações de trabalho produziram uma 
nova ordem social:

É que, no mundo burguês em processo de constituição, um vício maior, o pecado por 
excelência no mundo do comércio, acaba de ser definido; não é mais o orgulho nem 
a avidez como na Idade Média; é a ociosidade. A categoria comum que grupa todos 
aqueles que residem nas casas de internamento, e a incapacidade em que se encontram 
de tomar parte na produção, na circulação ou no acúmulo das riquezas (seja por sua 
culpa ou acidentalmente). A exclusão a que são condenados está na razão direta desta 
incapacidade e indica o aparecimento no mundo moderno de um corte que não existia 
antes. O internamento foi então ligado nas suas origens e no seu sentido primordial a 
esta reestruturação do espaço social. (FOUCAULT, 1984, p. 79)

Em 13 de março de 2017, o jornal Folha de São Paulo publicou a matéria intitulada 
“Promotoria aponta ‘inconsistências’ em programa anticrack de Doria”, da qual 
destacamos a seguinte sequência discursiva:

SD5: O Ministério Público aponta no procedimento administrativo que as “inconsistências” 
do projeto, sua “falta de referencial teórico, a proeminência da tropa de choque no 
controle do tráfico de drogas no local, a quebra da teoria consagrada de redução de 
danos” causam preocupação. (Folha de São Paulo, “Promotoria aponta ‘inconsistências’ no 
programa anticrack de Doria”, 13/03/2017)

As inconsistências apontadas pelo Ministério Público (MP) de São Paulo dizem em 
primeiro lugar, que há “falta de referencial teórico” no programa Redenção, o que na 
formação discursiva do MP produz um efeito de sentido de que se algo não é científico, 
apoiado em teorias já conhecidas, ou “consagradas”, não é confiável. Também pode 
haver a percepção de que o referencial teórico do programa Redenção não é o 
mesmo seguido pelo MP, que assume que isso como uma falta, apontando que as 
duas instituições (Ministério Público e Prefeitura de São Paulo) estão sob processos 
discursivos distintos.

Os argumentos apresentados em seguida: “a proeminência da tropa de choque 
no controle do tráfico de drogas” e “a quebra da teoria consagrada de redução de 
danos” trazem pistas de que o MP está posicionado em uma formação discursiva que 
compartilha os ideais da Reforma Psiquiátrica no Brasil, que procura utilizar outras 
práticas de tratamento, das quais não fazem parte as ações de contenção policial, 
criminalização e internamento (compulsório) dos dependentes químicos.

3. Considerações finais

Esgotar a temática que envolve as questões da Cracolândia é uma tarefa 
impossível, podemos afirmar que é muito necessário o aprofundamento do tema em 
seus vários âmbitos: no social, na saúde, na segurança, nos direitos humanos, entre 
outros. Desta forma, a AD marca uma contribuição significativa para evidenciar de que 
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forma os imaginários produzem sentidos neste espaço, e são colocados em movimento 
interferindo de maneira cabal nas propostas e ações do Estado. Pudemos demonstrar 
como estas ações, mais ou menos radicais, independentemente do partido que está 
no comando, apontam sempre para a direção de uma ordem estabelecida em nossa 
época, como vimos, a ordem do mercado.

Além disso, é importante expor o funcionamento do jornalismo, que produz 
discurso de um lugar institucionalizado como “neutro”, porém sempre marca, para um 
olhar mais atento, posições ideológicas de interesse dos grupos ao qual está ligado 
financeiramente. O discurso jornalístico, por meio de dados científicos e fatos históricos, 
constrói um efeito de neutralidade e cristaliza memórias, cria sentidos para o futuro, 
constitui um imaginário, faz denominações, com base em relações interdiscursivas, e 
em determinadas posições ideológicas. Por meio da ação da Ideologia, e de seu efeito 
de transparência da linguagem, apaga a imposição de determinados posicionamentos 
sociais. “Isto quer dizer que, no discurso jornalístico, como tal, já se tem uma memória 
da própria instituição da imprensa agindo na produção das notícias” (MARIANI, 1996, 
p. 72).

Demonstrar o discurso jornalístico produzindo sentidos sobre determinado 
tema (a Cracolândia, especificamente, e sobre a dependência química de forma geral) 
contribui para a reflexão sobre o poder da mídia em significar os diversos grupos na 
sociedade e cristalizar memórias, sob o efeito de verdade, muito pouco questionado, 
devido às próprias memórias, construídas ao longo da história, e o imaginário sobre o 
jornalismo.

Compreender a dependência química também exige uma compreensão do sujeito 
que faz uso de psicoativos. Como se constituiu? Quais escolhas esse sujeito realmente 
tem? Isto permite olhar para além das aparências e pensar no quanto, enquanto 
sujeitos, somos afetos pelo social e estamos à mercê dos jogos de forças e interesses 
que se movimentam na história.
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Resumo: O presente trabalho apresenta parte do resultado de um estudo sobre as relações 
de poder que determinaram a construção do Monumento dos Notáveis em Cametá-Pará. O 
mesmo foi concebido e construído na década de 1960 com o objetivo de ratificar a identidade 
de Cametá como a “Cidade dos Notáveis”. Entretanto, a pesquisa mostrou que tal forma 
geográfica não é representativa da memória e identidade dos sujeitos cametaenses dado o 
caráter autoritário com que foi imposto na paisagem da cidade.

Palavras-chave: memória, identidade cultural, monumentos, Cametá, Amazônia.

Abstract: The present work presents part of the result of a study on the relations of power that 
determined the construction of the Monument of the Notables in Cametá-Pará. The same was 
conceived and built in the 1960s with the aim of ratifying the identity of Cametá as the “City 
of Notables”. However, the research showed that such geographic form is not representative 
of the memory and identity of the cametaenses subjects given the authoritarian character 
with which it was imposed in the landscape of the city.

Keywords: memory, cultural identity, monuments, Cametá, Amazon.
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1. Introdução

O presente trabalho apresenta parte do resultado de um estudo sobre as relações 
de poder que determinaram a construção do Monumento dos Notáveis em Cametá-
Pará. Tal monumento está localizado na Praça dos Notáveis, em frente à Igreja de São 
João Batista, na orla da cidade de Cametá-PA. Foi construído na década de 1960 com o 
objetivo de ratificar a identidade de Cametá como a cidade dos Notáveis. O monumento 
é formado de nove bustos de homens cametaenses que foram médicos, padres e 
participantes de cúpula de governos. Portanto, foi concebido para expressar a memória 
de um determinado grupo de sujeitos como se fosse revelador da identidade de todos 
os demais sujeitos cametaenses.

Cametá é uma cidade ribeirinha da Amazônia brasileira e está localizada à margem 
esquerda do baixo curso do rio Tocantins. Era povoada inicialmente pelos índios Caá-
mutas que viram suas terras serem ocupadas pelos portugueses durante a colonização 
do século XVII. Assim, a fundação de Cametá, pelos portugueses, data de 24 de dezembro 
de 1635 numa localização estratégica para os interesses de dominação colonial da 
Amazônia.

Assim, diante de sua histórica relação com o rio Tocantins, Cametá é aqui tratado 
como um município que apresenta fortes traços de uma Amazônia ribeirinha. Esta 
se caracteriza principalmente por ser um espaço que apresenta uma forte relação e 
identidade com as vias fluviais, sendo que a beira-rio é o principal ponto de interação entre 
a terra e as águas, por isso a presença de trapiches e feiras é extremamente importante 
para a reprodução da sociedade em seus aspectos econômico, político e principalmente 
cultural nas cidades ribeirinhas (TRINDADE JR. 2002; SILVA, MALHEIRO, 2006).

Trata-se ainda de uma cidade tradicional, que preserva estruturas sociais, políticas 
e econômicas longamente perpetuada pela prática dos atores sociais mais influentes 
conforme a proveniência familiar e na qual os sobrenomes falam por si só sobre quem 
exercita o poder de decidir e impor seus valores e suas vontades aos demais habitantes 
do lugar.

Desse modo, questionar a legitimidade de um monumento como representativo 
da identidade dos sujeitos de um município e/ou cidade é fundamental para reconstituir 
a própria memória e história do lugar. Conforme já mostraram vários autores que 
estão sendo trabalhados nesse artigo, é preciso reelaborar a memória para entender o 
significado presente e passado de certos símbolos.

Dessa forma, a pesquisa foi norteada pelo objetivo de analisar as relações de 
poder que determinaram a construção do Monumento dos Notáveis em Cametá-PA, 
uma vez que este não expressa fidedignamente a identidade cametaense em toda a sua 
complexidade guardada pela sua forte característica de cidade ribeirinha. A metodologia 
de pesquisa incluiu levantamento e análise bibliográfica para construção do referencial 
teórico da pesquisa e procedimentos de coleta de dados primários e secundários.

Este artigo está organizado em duas seções, além da introdução e considerações 
finais. Na primeira seção trata-se do espaço, da memória e da identidade cultural com 
base em referenciais teóricos e conceituais. Na segunda seção trata-se especificamente 
do Monumento dos Notáveis bem como de Cametá como uma cidade ribeirinha e 
tradicional.
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2. Espaço, Memória e Identidade Cultural

Os objetos geográficos tanto podem ter um caráter racionalizado ligado a uma 
estrutura produtiva que se realiza por meio da conexão de amplas escalas espaciais, 
como podem apresentar um caráter simbólico que busca forjar e/ou reforçar 
identidades de sujeitos tanto individualmente quanto coletivamente. No artigo aqui 
proposto, expõe-se o caráter simbólico que os objetos que compõem a paisagem de 
um lugar poder representar. Para tanto, resgata-se leituras teóricas tanto na área da 
geografia quanto em outras áreas do conhecimento, especialmente em leituras que 
expressam a memória e a identidade cultural dos sujeitos.

Na geografia, a relação entre espaço e símbolo vem sendo desenvolvida no 
contexto das vertentes cultural e humanista. Carl Sauer é um dos principais percussores 
dessas vertentes no pensamento geográfico. Atualmente, no Brasil, as discussões em 
torno da simbologia que o espaço geográfico pode representar tem sido objeto das 
preocupações de Roberto Lobato Corrêa, Zeni Rozendahl, Werther Holzer e Eduardo 
Marandola Junior, dentre outros, manifestadas por meio de vasta literatura disponíveis 
tanto em base digitais quanto físicas.

No que tange o espaço geográfico como um conjunto indissociável de sistema 
de objetos e sistema de ações, parte-se das teorizações de Santos (2004) que também 
contribuiu significativamente para compreensão das categorias geográficas paisagem 
e espaço.

Hall (1992) abordou sobre a Identidade Cultural na pós-modernidade considerando 
três conceitos de identidade, segundo três tipos de sujeitos: Sujeito do Iluminismo, 
Sujeito Sociológico e Sujeito pós-moderno. O sujeito do iluminismo seria definido por 
uma identidade fixa, centrada e permanente; já o sujeito sociológico, se manifestaria 
por meio de uma identidade mais relacional dentro de uma racionalidade extra-
local; enquanto o sujeito pós-moderno seria aquele constituído por uma identidade 
descentrada e reflexiva. Pode-se afirmar, neste caso, que, em Cametá, ainda, é 
predominante a característica identitária do sujeito do iluminismo.

Destaca-se, ainda, que, na terceira parte do livro, Hall (1992) propõe uma 
discussão sobre culturas nacionais como comunidades imaginadas, propondo que 
as culturas nacionais são forjadas no contexto de uma correlação de forças, na qual 
poder econômico e político se impõem sobre as “tradições” longamente cultivadas 
pelos povos. Desse modo, a relevância assumida por essa obra na pesquisa refere-se 
ao fato de estar interessada também na concepção que o sujeito tem de sua própria 
identidade, levantando uma discussão em torno da identidade cultural.

Na obra pós-modernismo e política, organizada por Holanda (1991), também se 
identificou relevante contribuição para o estudo aqui apresentado. Considera-se que 
a análise sobre o Monumento dos Notáveis amparou-se numa abordagem política, 
buscando-se desvendar as relações de poder que colaboraram para a concepção 
e construção de tal monumento na porta principal de entrada e saída da cidade de 
Cametá. Na obra de Holanda (1991), entendeu-se que várias concepções sociais de 
relação entre sujeitos mudam ao longo do tempo, mas os princípios que fundamentam 
as relações de poder preservam-se ao longo do tempo.

Sobre a cultura, um dos conceitos norteadores da pesquisa, a base para tal 
discussão foi a obra de Paes Loureiro (1995), na qual o autor discorre sobre a Cultura 
Amazônica e a formação da identidade; já a questão da Memória foi teorizada 
obedecendo a leitura da obra de Todorov (2002) Memória do Mal, tentação do bem: 
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indagações sobre o século XX, no qual o autor discute vários temas como a sacralização 
e a banalização da memória do passado; a vocação da memória e também tece um 
contraponto entre memória e identidade.

Destaca-se, também, nesse ponto, a importante contribuição de Santos (2013) 
para a orientação e fundamentação da pesquisa, e elaboração desse artigo. Após 
analisar diversos autores que tratam da questão da memória, Santos (2013) considera 
da seguinte forma:

Para os diversos autores, as tradições nem se perpetuam, nem sobrevivem, mas são 
reconstruídas, inventadas, a partir de uma ação consciente de determinada classe ou grupo 
social para manter ou criar determinados privilégios e hierarquias. (SANTOS, 2013, p. 59).

A questão da memória e da tradição ajuda a compreender algumas características 
sociopolíticas de Cametá. Considera-se que é notório o caráter tradicional dessa cidade 
ribeirinha da Amazônia brasileira, especialmente, na política, quando se observa uma 
alternância de prefeitos provenientes de famílias deslocadas do contexto popular.

3. O Monumento dos Notáveis na Cidade de Cametá-PA: memória e 
identidade?

O Município de Cametá pertence à mesorregião do Nordeste Paraense e a 
microrregião de Cametá. Limita-se ao norte com o Município de Limoeiro do Ajurú e 
Igarapé-Miri, ao sul com o Município de Mocajuba; a leste com o Município de Igarapé-
Miri; e a oeste com o Município de Oeiras do Pará. Tem seu território cortado no sentido 
norte-sul pelo rio Tocantins. O território municipal é constituído, em sua maioria, de 
áreas rurais. De acordo com o ecossistema, essas terras podem ser agrupadas em dois 
segmentos, o segmento das colônias que se refere às comunidades que habitam a terra-
firme e se encontram mais afastadas do rio principal (o rio Tocantins) e o segmento 
ribeirinho, ou seja, às comunidades que se encontram nas áreas de várzea, em contato 
direto com o rio Tocantins.

A fundação de Cametá se deu no mesmo período da fundação de Belém e de 
outras Aldeias Missionárias, na Amazônia, durante os séculos XV e XVI, por ocasião da 
dominação colonial do Brasil e de outros países da América Latina. Considerando o 
contexto Histórico em que Cametá foi fundada, e a sua localização privilegiada na foz 
do rio Tocantins (destacando que o rio era, nesse período, a principal via de circulação), 
detecta-se que sua fundação está estritamente relacionada a motivações geoestratégicas 
de conquista e defesa da Amazônia. Conforme nos informa CORRÊA (1990, p. 259):

A partir de Belém conquista-se a região, fundando-se as cidades de Bragança em 1633 
e Cametá em 1635. Dos conventos localizados em Belém partem Jesuítas, Mercedários, 
Carmelitas e Franciscanos que estabelecem numerosas aldeias missionárias, quer junto 
às aldeias indígenas preexistentes, quer sob a proteção de um forte recém-criado...

Sendo uma das cidades mais antigas da Amazônia, Cametá passou por períodos 
muito prósperos, mesmo durante o período das Aldeias Missionárias, quando a economia 
da Amazônia estava assentada no extrativismo vegetal e no comércio das drogas do 
sertão, este Município participava ativamente da produção econômica dessa região.



69

ESCRITURAS DA CIDADE

Depois, com a expulsão dos Jesuítas por ocasião das Reformas Pombalinas e da 
instalação da grande empresa monopolista portuguesa representada pela ação da 
Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, esse Município assumiu posição de destaque 
nas funções comercial e de serviços em razão da expansão da lavoura do cacau que, de 
certa forma, concentrou-se no Baixo Vale do rio Tocantins. (CORRÊA 1990, p. 260).

Mapa 01: Localização da cidade e do município de Cametá-PA.

Identifica-se a dimensão ribeirinha de Cametá a partir de elementos apontados 
por Trindade Jr. (2002) como fundamentais para se definir esta tipologia de cidade da 
Amazônia.

Trata-se principalmente de considerarmos interações e modos de vida que são 
estabelecidos entre os citadinos e o rio, seja este tratado como via de transporte de 
importância fundamental, seja  este considerado como fonte de recursos econômicos e 
de subsistência, seja, ainda, como um referencial simbólico intrinsecamente relacionado 
à vida do homem amazônico que habita a cidade (TRINDADE JR., 2002, p.137).
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Relacionando o mapa dos distritos de Cametá e os quadros, identificando as 
distâncias entre a sede municipal e as várias vilas, sedes distritais, em quilômetros 
tem-se uma ideia real aproximada da extensão territorial e de  quanto isso implica 
na aproximação entre as diferentes comunidades urbanas e rurais do Município 
que se torna mais difícil ainda, quando se usa o rio como via de circulação, dada a 
predominância do tempo lento proporcionada por tal via de circulação.

Mapa 02: Distritos do município de Cametá. 

Fonte: Cametá, 2006.

Tabela 01: Distâncias entre a sede municipal (Cametá) e as vilas distritais em linha reta

Referenciais Distância em Km

Cametá – Carapajó 12,73

Cametá – Curuçambaba 23,59

Cametá – Joana Coeli 31,97

Cametá – Porto Grande 14,32

Cametá – Juaba 15,85

Cametá – Torres de Cupijó 16,06

Cametá – Moiraba 21,00

Cametá – Vila do Carmo 23,21

Cametá – Areião 28, 91
Fonte: IBGE, 2007

Organização: Maria Júlia Veiga da Silva.
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Entende-se que Cametá é uma cidade tradicional, porque se refere a uma parte 
da região que se originou por meio da colonização portuguesa e preserva a maioria das 
características socioespaciais produzidas em períodos históricos anteriores à forma de 
ocupação da região a partir do período mais recente, ou seja, das décadas de 1960/1970. 
O período anterior estava fortemente relacionado a um padrão dendrítico da rede 
urbana, ou constituída a partir da lógica rio-várzea-floresta, além de outros atributos que 
serão apresentados ao longo desta discussão. Neste caso, quando se trata de herdar 
características passadas, a definição de cidade tradicional, está de acordo com o que é 
apresentado por Giddens (2001), ao elaborar um texto que busca discutir o que vem a 
ser tradição, termo do qual deriva o termo em discussão.

[...] a palavra inglesa tradition tem origem no termo latino trader, que significa transmitir ou 
confiar algo à guarda de alguém. Tradere foi originalmente usado no contexto do direito 
romano, que se referia às leis da herança. Considerava-se que uma propriedade que 
passava de uma geração para outra era dada em confiança – o herdeiro tinha obrigação de 
protegê-la e promovê-la (GIDDENS, 2000, p. 49).

Por outro lado, Giddens (2000) afirma que o termo tradição é um construto do 
iluminismo e foi criado para designar aquilo que não é moderno, ou seja, o tradicional 
seria o lado sombrio da modernidade e que os pensadores do iluminismo procuraram 
identificar a tradição como dogma ou ignorância para justificar seu interesse exclusivo 
pelo novo.

Nesse caso é oportuno relacionar o termo tradição com a urbanização brasileira e 
mesmo com o processo de industrialização, pois estes foram momentos significativos na 
história do Brasil que marcaram a entrada definitiva deste País na modernidade, ou seja, 
ser moderno, a partir de então, seria estar integrado ao novo, que, nesse caso, refere-se 
ao urbano-industrial; e ser tradicional é estar integrado ao arcaico, ao atrasado, que aqui 
se refere, entre outros, ao camponês e ao mundo rural do passado.

[...] O urbanismo é condição moderníssima da nossa evolução social. Toda a nossa história 
é a história de um povo agrícola, é a história de uma sociedade de lavradores e pastores. É 
no campo que se forma a nossa raça e se elaboram as forças íntimas de nossa civilização. 
O dinamismo da nossa história, no período colonial, vem do campo. Do campo, as bases 
(sic) em que se assenta a estabilidade admirável da nossa sociedade no período imperial. 
(OLIVEIRA VIANA apud SANTOS, 2005, p. 19).

Lefebvre (1999), diferencia os conceitos de cidade e de urbano, considerando que o 
primeiro seria a materialidade, isto é, a forma urbana e, o segundo, as práticas sociais, ou 
seja, o conteúdo, o processo. Para o caso de Cametá, percebe-se a forma urbana muito 
evidente, mas o modo de vida urbano se confunde com o modo de vida rural, uma vez 
que há uma presença marcante do emigrante rural que procura reproduzir esse mesmo 
modo de vida no espaço urbano, cristalizando, dessa maneira, práticas sociais que se 
definiriam como tradicionais, no que se refere às crenças, aos valores e à própria visão 
política.

Considerando-se que as práticas sociais, independente de ligarem-se ao tradicional 
e/ou ao moderno, precisam de uma base material para se realizar e que estas práticas 
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espacializam-se constantemente, pode-se afirmar que as práticas tradicionais em Cametá 
estão especializadas por meio dos monumentos, igrejas, casarões e outras formas 
espaciais que foram construídas em períodos históricos precedentes e cristalizaram-se 
na paisagem.

No caso da área de investigação desta pesquisa é Trindade Jr. (2007) que tem uma 
importante contribuição. Para esse autor, uma cidade tradicional pode ser identificada 
segundo um modelo de urbanização tradicional que se estende desde a chegada dos 
europeus aqui na região até meados do século XX, quando a Amazônia passa por um 
intenso processo de modernização que reorienta a forma de urbanização tanto em seus 
aspectos infraestruturais quanto em sua lógica de localização e que desloca da margem 
dos rios para próximo dos principais eixos de circulação terrestre. Tal processo não 
atingiu a região como um todo, reforçando, deste modo, as diferenças regionais, tanto 
em seu sistema de objetos quanto em seu sistema de ações.

Assmam (2011), construiu um texto sobre a memória individual e a memória coletiva. 
A memória coletiva se constrói segundo o cruzamento, a superposição e a conectividade 
das memórias individuais. Também discorreu sobre a memória das corporações e 
instituições, sendo que esse último tema oferece expressiva contribuição ao trabalho que 
ora se apresenta. De acordo com Assmam (2011), as corporações instituições constroem a 
sua memória e identidade através de símbolos e sinais memoriais, textos, imagens, ritos, 
práticas, lugares e monumentos. Dessa forma, a memória e a identidade construídas 
por um grupo específico são impostas por este aos demais sujeitos pertencentes a um 
lugar, deixando as mesmas de serem espontâneas, o que faz com que as mesmas não 
representem grande significado aos demais sujeitos.

O Monumento dos Notáveis é um desses símbolos memoriais que procura se impor 
ao mesmo tempo como memória e como identidade aos cametaenses. Como se trata de 
uma memória e uma identidade impostas não representam qualquer significado cultural 
para a maior parte dos cametaenses.

A expressividade regional e nacional de cametaenses “ilustres” deu à cidade de 
Cametá a identidade de cidade dos notáveis. Tal título logrou materializar-se por meio 
da construção do Monumento dos Notáveis em frente à Igreja Matriz de São João Batista 
(padroeiro dos cametaenses). Esses objetos geográficos estão localizados à margem do 
rio Tocantins.

O Monumento dos Notáveis está disposto em forma de círculo e é constituído de 
treze bustos de cametaenses que se destacaram em atividades públicas. Dada a limitação 
desse espaço para a escrita desse artigo, expõe-se resumidamente a biografia de um 
desses notáveis que reflete a biografia dos demais representados no monumento.

No centro do monumento encontra-se o busto de Dom Romualdo de Sousa Coelho, 
nascido em Cametá no dia 07 de fevereiro de 1762 e faleceu no dia 15 de fevereiro de 
1841 na cidade de Belém. Foi o oitavo Bispo Católico do Pará. Também participou da vida 
política tendo sido eleito presidente da Junta Provisória do Governo da Província do Pará 
em 1º de janeiro de 1821. Foi deputado efetivo da Comarca de Belém a partir de 10 de 
dezembro de 1821 e proclamou a adesão do Pará ao Império Brasileiro em 15 de agosto 
de 1823.
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Foto 01: A torre da igreja matriz à beira-rio, fundindo-se com o mais alto busto do 
“Monumento dos Notáveis”, na também praça dos Notáveis da cidade Cametá, cultuando o 

heroísmo de alguns “homens da terra”

(Foto: Júlia Veiga, outubro/2008).

Foto 02: Monumento dos Notáveis visto a partir do centro da Praça dos Notáveis
num final de tarde.

Fonte: Redes sociais. Acesso em março de 2018.
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Portanto, todo o histórico de Cametá como uma cidade tradicional e a configuração 
do poder que tem se mantido e mantido esta cidade ribeirinha da Amazônia sob o poderio 
de famílias de sobrenomes tradicionais que se alternam no poder, leva a concluir que 
são relações de poder tradicionais e conservadoras que foram determinantes para a 
concepção e construção de tal monumento. Conclui-se, ainda que por essas questões, 
tal monumento não reflete a identidade de Cametá em toda a sua complexidade de 
sujeitos.

4. Considerações Finais

A análise da relação dos sujeitos cametaenses com o Monumento em questão 
revela que não se tem buscado o seu significado no que se refere aos motivos que 
levaram à sua Construção. Muitas pessoas ficam contemplando-o, deleitando-se 
perante sua beleza arquitetônica sem, contudo, fazer questionamentos a seu respeito. 
Constatou-se, ainda que a ausência da imersão desse monumento como um elemento 
que compõem a complexa identidade dos sujeitos cametaenses está referenciada 
na atitude autoritária com que se tentou impor esse objeto como um elemento 
representativo para todos. Isso faz que não haja a reelaboração da memória a qual o 
monumento dos Notáveis se refere, não apresentando, assim, um significado cultural 
para os cametaenses.

Essas constatações impõem a necessidade de se refletir melhor sobre os elementos 
que compõem a paisagem da cidade, especialmente aqueles que assumem um caráter 
simbólico e por isso, carregados de significados nem sempre conhecidos e muito 
menos questionados por aqueles que os observam ou que simplesmente passam por 
eles. Assim, é imperativo conhecer as relações, as pretensões que existem por trás da 
existência desses Monumentos, relações perceptíveis a partir do momento que se vai 
além da aparência por meio da apropriação do conhecimento sobre a história, a política 
e a cultura do lugar. Esses são alguns caminhos a serem seguidos para a promoção 
da valorização crítica desses Monumentos pelos sujeitos, sejam eles participantes do 
governo, da sociedade civil organizada, ONGs, do mundo acadêmico e/ou de qualquer 
outro segmento social.
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Resumo: Como cidade significa na re-vista de viagem? Partindo dessa questão, o objetivo 
de pesquisa é interpretar efeitos de sentidos citadinos no discurso jornalístico. Pela Análise 
do Discurso, cidade é lida enquanto sítio de significação, materializando-se no corpus 
composto pelo título “Viaje Mais” (Editora Europa). A partir de sequências discursivas e séries 
de imagens, analisa-se como os sentidos sobre o Myanmar e os Estados Unidos funcionam 
entre “exótico” e “cosmopolita”.

Palavras-chave: 1. Revista de viagem. 2. Cidade. 3. Análise do Discurso. 4. Discurso 
jornalístico. 5. “Exótico” e “cosmopolita”.

Resumen: ¿Cómo significa ciudad en la re-vista de viaje? Desde tal pregunta, el 
objetivo de esta investigación es interpretar los efectos de sentidos de ciudad en el 
discurso periodístico. A través del Análisis del Discurso, la ciudad se lee como un sitio 
de significación, materializándose en el corpus compuesto por la revista “Viaje Mais” 
(Editora Europa). A partir de secuencias discursivas y series de imágenes, analizamos 
cómo funcionan los sentidos sobre Myanmar y Estados Unidos entre “exótico” y 
“cosmopolita”.

Palabras clave: 1. Revista de viaje. 2. Ciudad. 3. Análisis del Discurso. 4. Discurso periodístico. 
5. “Exótico” y “cosmopolita”.
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1. O “outro” da cidade

Ano de 1969, se vê a sombra de um senhor grisalho em um banco qualquer 
de Cambridge. Passo em falso para observar outro solitário, agora em Genebra, em 
ano anterior às mechas brancas na cabeça do primeiro homem. O intrigante: ambos, 
naquele espaço-tempo suspendido, estão sentados lado a lado e têm a chance de dar 
de cara “consigo” mesmo. Não existe um só tempo para eles, mas o limbo entre o 
“mesmo” — ou o “outro” — diante de si, ora mais novo (na Suíça) ora mais velho (na 
Inglaterra). Apesar do nosso corpus ser datado e de obedecer a condições de produção 
específicas, a historieta mostra lugar e tempo (situação) funcionando no corpo do 
sujeito (exotificado, tomado “outro”). Resumido acima, o conto “O outro” de Jorge Luis 
Borges (2012, p. 9) se localiza na Europa do século passado e só é possível porque tem 
a (im)possibilidade do sonho a seu favor, apesar do tom realístico/jornalístico do autor: 
“Se esta manhã e este encontro são sonhos, cada um de nós dois têm que pensar que 
o sonhador é ele”.

Está na obra do argentino o desmanchar, que a arte possibilita, do espaço-tempo 
(“Una región en que el Ayer pudiera Ser el Hoy, el Aún y el Todavía” [BORGES, 1974, 
p. 888]) e os efeitos de exotismo diante do “novo”, no limite do estranho-familiar — 
“quando a fronteira entre fantasia e realidade é apagada, quando nos vem ao encontro 
algo real que até então víamos como fantástico” (FREUD, 2010, p. 364). Borges é crucial 
para este trabalho1 — no qual pergunto sobre como a revista/re-vista de viagem 
significa cidade em suas reportagens, com o objetivo de interpretar efeitos de sentidos 
citadinos no discurso jornalístico. O mesmo Borges, jornalista, viajante e poeta, que 
escreveu “Paris”, “Espanha”, “Buenos Aires”, “Texas”, “Junín” e tantos outros poemas 
sobre cidade que apreciam o diverso e se ensimesmam no “outro”.

Não por menos abro a nossa conversa com Borges, pois na obra dele cidade é 
vista por quem consegue transitar da pele do forasteiro à do mais bairrista portenho. 
O poeta é a primeira ponte para mover os sentidos de cidade, porque de Junín a 
Córdoba, passando por Cambridge e Genebra, “la ciudad, ahora, es como un plano/ 
De mis humillaciones y fracasos” (BORGES, 1974, p. 947). O fracasso de quem coloca a 
falha no jogo da significação, e não para baixo do tapete. Borges reconhece, em outras 
palavras, que a cidade não se pensa fora do sujeito, muito pelo contrário. A cidade é 
palco para os afetos de homens e mulheres. A relação do corpo da cidade se faz no 
corpo do sujeito, uma vez que, em questões urbanas, “nada pode ser pensado sem a 
cidade como pano de fundo” (ORLANDI, 2004, p. 11). A cidade, ou o lugar de onde o 
sujeito fala, constitui o que ele formula, afirma a mesma autora (2009, p. 39).

Nessa filiação, o sujeito se identifica e produz sentidos que significam cidade, a 
qual tem dimensões, por ser um sítio de significação inscrito na história. “No território 
urbano, o corpo dos sujeitos e o corpo da cidade formam um, estando o corpo do 
sujeito atado ao corpo da cidade, de tal modo que o destino de um não se separa 

1 Este texto é um fragmento, com ajustes e acréscimos, de capítulo da minha dissertação “Discursos sobre cidade e efeitos 
do exótico no jornalismo de viagens”, orientada pela Profa. Dra. Cristiane Dias durante o mestrado em Divulgação Científica 
e Cultural da Universidade Estadual de Campinas.
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do destino do outro” (ORLANDI, 2004, p. 11). E como quase necessariamente se está 
dentro da cidade, lembrando Rolnik (1995, p. 12), o nosso tema citadino nos leva aos 
sujeitos e aos efeitos do falar jornalístico sobre o “outro”.

Estruturo as primeiras questões citadinas. Abordo o deslize do corpus de pesquisa 
— com os critérios que me levam ao recorte do material de análise, partindo de uma 
série arquivística — ao corpo mesmo de cidade, o sítio que também significa os sujeitos 
que a habitam. Se nos dias correntes se impregna à cidade o cálculo (ORLANDI, 2004, p. 
14) é porque funcionam condições de produção nesta dimensão simbólica de “vazios, 
praças e avenidas, [que] simbolizam o cosmo, o mundo, a sociedade ou simplesmente 
o Estado” (LEFEBVRE, 2009, p. 70). Con-sidero (-sider).

2. Do corpus citadino

Anterior à definição do corpus (seja da noção mesma ou do que ela analiticamente 
agrupa) estão os pressupostos teóricos que delineiam o caminhar do pesquisador 
no encontro com os materiais de análise. O ensaio é atravessado pelos dispositivos 
da franco-brasileira Análise do Discurso, na qual os procedimentos têm a noção de 
funcionamento como central (ORLANDI, 2009). A análise discursiva não é lida aqui 
como metodologia de investigação (ainda que implique um rígido método) ou como 
ferramenta (imperfeita?) a responder possíveis hipóteses, mas sim como disciplina 
de interpretação, tecida no entremeio e na contradição teórico-prática, como escreve 
Pêcheux (2015). Tal análise não busca o conteúdo do texto (“que”), senão a produção 
de sentidos (“como”). Por isso, busco interpretar como cidade significa no discurso 
jornalístico.

O corpus/corpo da cidade está nessa dimensão dinâmica, mas “possibilita 
descrever os regimes de enunciabilidade na sua dispersão, tanto nas regularidades de 
funcionamento quanto nas rupturas provocadas pelo acontecimento” (ZOPPI-FONTANA, 
2005, p. 3). A análise destarte reúne algumas reportagens, ilustrações e fotografias, 
“diferentes bases materiais que suportam a produção dos sentidos” (LAGAZZI, 2015, p. 
94), de “Viaje Mais” (Editora Europa) — interessante notar esse sintagma verbal formado 
por imperativo acompanhado do advérbio “mais”. A escolha se justifica por o título ser 
um dos mais importantes,  em termos de circulação, no segmento de viagem no país.

Para Jané (2002), há um certo padrão no falar/formular das revistas de viagem, 
com a divisão dos textos, salvo ressalvas, em duas seções, a de relatos (publicação de 
reportagens, crônicas, fotografias de viagem e propaganda da indústria do turismo) e a 
de “serviço” (com dicas para os viajantes/turistas). A maior parte dos textos analisados 
responde àquela primeira categoria.

Cidade, nesta pesquisa, é tomada como entrada ao corpus porque ela confere 
“dimensões, formas visíveis, sendo perceptível em primeira instância” (ORLANDI, 2004, 
p. 11). A cidade possibilita uma representação possível para o sujeito, enquanto nação 
mexe com a abstração dos limites geo-diplomáticos. A cidade possibilita o entrar, ou 
melhor, as entrañas, na poeti-cidade de Jorge Luis Borges (1984, p. 17) em “Las calles”: 
“Las calles de Buenos Aires / ya son mi entraña.// No las ávidas calles, / incómodas de 
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turba y ajetreo, / sino las calles desganadas del barrio, / casi invisibles de habituales, / 
enternecidas de penumbra y de ocaso”.

A propósito, quando analiso cidade significando no jornalismo de viagens é 
importante frisar que não me restrinjo à palavra mesma, mas aos efeitos de sentido/s 
produzidos por ela. Dessa forma, não é possível admitir a origem (adâmica) do sentido, 
mas sim ter como matriz que, pela paráfrase, um termo pode ser remetido a outro, como 
propõe, a partir de Pêcheux, Orlandi (2008, p. 49). Não se busca a origem do sentido, 
mas em como ele pode ser outro. Por tal pressuposto é que a AD quer interpretar a 
relação entre formações discursivas, pois a significação pode mudar, vir a ser outra, 
quando as FDs se alteram. A propósito, tomamos por FD:

aquilo que, numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa 
conjuntura dada, determinada pelo estado da luta de classes, determina o que pode e 
deve ser dito (articulado sob a forma de uma arenga, de um sermão, de um panfleto, de 
uma exposição, de um programa, etc.) (PÊCHEUX, 1997, p. 160)

A respeito do discurso sobre (cidade), quero marcar a diferença do funcionamento 
dele em relação ao discurso de ao produzir efeitos no discurso jornalístico. Os discursos 
sobre produzem um efeito de linearidade (homogeneização) da memória, passando 
algum tipo de conhecimento a um interlocutor desde um lugar de autoridade, “já que 
o falar transita na correlação entre o narrar/descrever um acontecimento singular, 
estabelecendo sua relação com um campo de saberes já reconhecido pelo interlocutor” 
(MARIANI, 1996, p. 64, grifo da autora). Ainda que os produtos jornalísticos (reportagens, 
matérias, fotografias etc.)  delimitem o corpus, considero que a prática discursiva não 
se resume ao texto em si.

O discurso se faz nos “efeitos de sentido entre locutores” (ORLANDI, 2007, p. 63). 
São efeitos de sentido porque o discurso “implica que não se trata necessariamente de 
uma transmissão de informação entre A e B mas, de modo mais geral, de um ‘efeito 
de sentidos’ entre os pontos A e B” (PÊCHEUX, 1997, p. 82). Partimos, portanto, do 
discursivo pelos processos de produção e não pela transmissão de informação na qual 
duas partes têm ciência do que emitem e recebem. “Assim, se considera que o que se 
diz não resulta só da intenção de um indivíduo em informar um outro, mas da relação 
de sentidos estabelecida por eles num contexto social e histórico” (ORLANDI, 2007, p. 
63). Formação discursiva, como pontuamos anteriormente.

Além da materialidade verbal das reportagens, as imagens da revista integrarão o 
corpus, tendo em vista que, nas publicações de jornalismo de viagens, “los elementos 
gráficos tienen tanto importancia que se puede afirmar que las publicaciones de viajes 
son revistas visuales” (JANÉ, 2002, p. 126). Com isto, não desejo produzir uma separação 
estanque entre as diferentes materialidades significantes, pois, apesar de o verbal e 
o não verbal funcionarem diferentemente, se relacionam na formulação do discurso 
jornalístico. As revistas não se fazem apenas pelo verbal. O próprio leiaute de uma 
coluna jornalística já significa, bem como uma fotografia jornalística.

A propósito da fotografia no jornalismo de viagens, Jané (2002, p. 172) a define 
como uma imagem publicada por um meio de comunicação (no segmento de turismo), 
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seja do tipo documental, de costume ou “ilustrativa”. Criticamos, todavia, a distinção 
proposta pelo autor porque não acreditamos que a fotografia, no fio do discurso, 
“transmite” apenas informação. O texto não se faz fora do discurso, da materialidade. 
Para mantermos a análise do discurso e não outro tipo de disciplina (como a análise 
do conteúdo), operamos majoritariamente com a noção de materialidade significante.

A partir da definição de discurso como “a relação entre a língua e a história”, proposta 
por Orlandi (1996), busquei a possibilidade de ampliar seu escopo analítico, referindo 
o discurso como a relação entre a materialidade significante e a história. Pude, assim, 
concernir o trabalho com as diferentes materialidades e reiterar a importância de 
tomarmos o sentido como efeito de um trabalho simbólico sobre a cadeia significante, na 
história, compreendendo a materialidade como o modo significante pelo qual o sentido 
se formula (LAGAZZI, 2010, p. 173)

Na(s) linguagem(ns) outros sentidos são possíveis (PÊCHEUX, 1997, p. 160). 
Os sentidos estão sujeitos a derivar para outros, justamente pelo fato de haver 
interpretação e pelo fato de o sujeito ser historicizado. E se existe interpretação no 
processo discursivo, há presença de ideologia, segundo Orlandi (2009, p. 45). Pegando 
o g-ancho, como se diz no jargão jornalístico, trato no próximo ponto sobre o lugar de 
partida aqui.

3. Sítio de significação

A cidade é tomada na prática discursiva como sítio de significação. É partindo dela 
que o sujeito enuncia, já que quase nunca se está fora desse espaço demarcado, ainda 
mais se pensarmos nações como conjunto de cidades. Cidade está na materialidade, 
vem oferecer a dimensão possível do real — com o qual nos deparamos (PÊCHEUX, 
2015). Cada calçada, vidraça, canteiro não se significa automaticamente, mas passa 
pelos cidadãos que ali circulam. Por falar em cidadãos, a cidade se eterniza pela inscrição 
deles na história/estória. Em “Fundación mítica de Buenos Aires”, J. L. Borges (1984, p. 
81) dá algo a entender da sua relação (filial e paradoxal, entre o amor e o ódio) com a 
capital porteña: “A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires: / La juzgo tan eterna 
como el agua y el aire”. O que, no entanto, oferece tal dimensão “eterna” à cidade? Ora, 
para que cidade signifique, a condição é que ela seja historicizada, simbolizada. Com 
a dimensão temporal no processo discursivo, é de se compreender que cidade nem 
sempre funcionou como (se supõe) na contemporaneidade.

Em tempos outros, foi a sedentarização da nossa espécie que levou à construção 
da cidade, cujo “aparecimento delimita uma nova relação homem/natureza: para 
fixar-se em um ponto para plantar é preciso garantir o domínio permanente de um 
território” (ROLNIK, 1995, p. 8). A permanência em um lugar é para a autora um marco 
citadino, desde o terceiro milênio antes de Cristo (quando surge a primeira cidade da 
qual se tem conhecimento, o zigurate, espécie de templo mesopotâmico) até os últimos 
séculos, com a cidade capitalista. A cidade é, na palavra da mesma pesquisadora, um 
“ímã”. O desejo de construir a cidade nasce com o de permanecer em um lugar, nasce 
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com o desejo de tornar-se, conjuntamente, eterno, como diria Borges. Não por menos 
o apelido de Roma (cuja fundação data de 753 a.C) é Cidade Eterna. A vontade de 
eternidade chama a palavra, clama a inscrição. Aqui outra característica disto que 
enlaça a análise: a cidade pode emular o passado e o presente porque ela é, também, 
escrita:

É evidente o paralelismo que existe entre a possibilidade de empilhar tijolos, definindo 
formas geográficas, e agrupar letras, formando palavras para representar sons e ideias. 
Deste modo, construir cidades significa também uma forma de escrita. Na história, os 
dois fenômenos - escrita e cidade - ocorrem quase que simultaneamente, impulsionados 
pela necessidade de memorização, medida e gestão do trabalho coletivo (ROLNIK, 1995, 
p. 16)

Vem a calhar para Rolnik (1995) o termo “cidade-escrita” porque a memória urbana 
se atrela à escritura da urbe. Memória que é externa ao indivíduo (cuja lembrança 
dura enquanto ele vive) por ser da ordem do sujeito na história. Corpus e corpo 
citadinos, via sentido, não são estagnados, estão em movimento com a significação. 
Concomitantemente, as formas da cidade (pela arquitetura) são “continente e registro 
da vida social: quando os cortiçados transformam o palacete em maloca estão, ao 
mesmo tempo, ocupando e conferindo um novo significado para um território; estão 
escrevendo um novo texto” (ROLNIK, 1995, p. 18). Ao escrever um texto, acionamos 
memória, criamos efeitos de sentido entre falantes.

Partir da cidade como uma escrita é bastante eficaz para propô-la como sítio de 
significação, o que me coloca na linha transversa do discurso; da qual penso não poder 
sair. É cidade significando pela fixação — em um território (sedentarização) no qual se 
pode intervir na natureza e não apenas depender dos frutos e da caça de cada terra, 
como no estágio anterior, o de nomadismo — e pela escritura, uso de linguagem entre 
sujeitos. O lugar-ímã entrelaçado à escrita tem, ainda, uma pulsação política. “Tudo isto 
se refere a um tipo de espaço que, ao concentrar e aglomerar as pessoas, intensifica 
as possibilidades de troca e colaboração entre os homens, potencializando sua 
capacidade produtiva” (ROLNIK, 1995, p. 25-26). Não se pode diferenciar, geralmente, 
política da coisa pública, ela implica o jogo com o público/privado a todo momento na 
vida do sujeito. Por mais que a cidade contemporânea se diferencie bastante da antiga 
polis, continuamos falando em cidadania. E cidadão é aquele que habita o seio de uma 
cidade e que goza dos direitos civis.

Já que toco aspectos que demarcam a cidade contemporânea, não preciso voltar 
tanto tempo para verificar um derradeiro componente (indissociável) da urbe atual: o 
mercado. Se nos primórdios, templo e canteiro eram a dimensão útil da cidade, este 
espaço (escrito, mensurável) passou a se cruzar e a ser constituído pelo mercado na 
configuração presente, uma característica da cidade capitalista, sugere Rolnik (1995, p. 
29), que surge na Europa pós-Idade Média.

Antes de adentrar mais propriamente na cidade capitalista, vou ao livro “Por amor 
às cidades” (1988) do historiador Jacques Le Goff, que vincula a cidade contemporânea 
à da Idade Média, dado que a centralidade do financeiro começa a se pintar neste 
período entre as idades Antiga e Moderna. O autor aponta um padrão (repetição) na 
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arquitetura dos espaços atuais e medievos, a exemplo da muralha — Rolnik (1995, 
p. 12) traz a denominação Wall Street, sobre a rua “murada” que separava Nova York 
antigamente e que hoje, com as sedes de bolsa de valores, virou o principal sinônimo 
do mercado financeiro mundial — e dos burgos, que viriam a se tornar os “arrabaldes”, 
a marcar a divisão centro-subúrbio (LE GOFF, 1988, p. 143).

Como os paradigmas de cidade, cujas formas se repetem mas também se quebram, 
estão em processo histórico, é preciso intervir aqui a noção de forma-sujeito histórica, 
resultado da interpelação do indivíduo em sujeito pela ideologia, em determinadas 
condições de produção. O modo de interpelação que age no sujeito medieval difere, de 
acordo com Orlandi (1999, p. 14), do que age no sujeito capitalista em razão do sujeito 
medieval sofrer uma interpelação religiosa de fora para dentro enquanto se faz intervir 
o direito lógico dos homens no sujeito capitalista. O processo de interpelação produz 
a forma-sujeito histórica, a qual diz respeito ainda ao modo de produção. Sabendo do 
funcionamento da forma-sujeito histórica no/pelo modo de produção, retomo: com a 
passagem da “idade das trevas” ao Estado moderno, entra em jogo a mercantilização 
da terra urbana. Com o dinheiro arando a terra, o espaço da cidade passa a ser 
loteado como propriedade privada, segundo Singer (1982). Ainda que o capitalismo 
não assegure a todos os cidadãos o direito à terra, a ideia de posse é regra para que 
o sistema funcione, já que ele “se fundamenta na propriedade privada do solo, a qual 
— por isso e só por isso — proporciona renda e, em consequência, é assemelhada ao 
capital” (SINGER, 1982, p. 21).

Logo, é pela mercantilização do espaço, loteamento da cidade visando lucro, que 
Henri Lefebvre (2009) pensa a questão urbana entre obra e produto. A obra da cidade, 
escreve ele, obedece a regras do comércio (produto). A cidade como obra-produto 
deve a um ponto de partida: o processo industrial. “Industrialização e urbanização, 
crescimento e desenvolvimento, produção econômica e vida social. Os dois ‘aspectos’ 
deste processo, inseparáveis, têm uma unidade, e no entanto o processo é conflitante” 
(LEFEBVRE, 2009, p. 16). Para o pensador, tal realidade anunciada pelas indústrias, com 
a burguesia e o capitalismo concorrencial, transforma a cidade dos mercadores da 
Idade Média.

Lefebvre interpreta sentidos nesta cidade remodelada pela industrialização, 
aspecto reforçado por Krippendorf (2006, p. 110), para quem a era industrial trouxe 
novas necessidades para a vida urbana, e por Raquel Rolnik (1995, p. 51), que coloca 
a cidade dividida entre a privatização dos burgueses e o “território popular”. Seja para 
aquele, esse ou esta acadêmica, permanece o sujeito morador, transeunte e cidadão 
heterogêneo, ainda que ele tenha “a impressão de estar exercendo sua livre vontade, a 
ocupar o seu lugar em uma ou outra das duas classes sociais antagônicas do modo de 
produção” (PÊCHEUX; FUCHS, 1997, pp. 165-166). Sujeito que se posiciona em situações 
contraditórias, no freviar de formações discursivas, na prática de fazer dizer e fazer 
calar sentidos outros.

Forjada pela industrialização e tendo a contradição como limite possível, a cidade 
capitalista rende efeitos no nosso corpus/corpo. Possível efeito da relação obra/
produto ou mesmo do território privado burguês versus o popular, o modo de produção 
capitalista parece ter outra característica: a instabilidade. Pela flutuação financeira dos 
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investidores ou pelo número de empregos e desempregados, “estas imagens da energia 
do capitalismo permearam o século XIX e foram evocadas no início do século passado 
em outra frase famosa, desta vez pelo sociólogo Joseph Schumpeter: ‘destruição 
criativa’” (SENNETT, 2007, p. 24). O historiador norte-americano Richard Sennett (2006, 
p. 30) afirma que alguns processos próprios ao capitalismo como o estudou Schumpeter 
(1883-1950) se alteraram em décadas seguintes, a começar pelo desaparecimento 
do trabalho dedicado a apenas uma empresa por toda vida e o aumento do vínculo 
terceirizado no mundo organizacional. Para o autor, porém, a instabilidade é o que faz 
a economia atual girar, devido à produção em larga escala estimulada pela tecnologia 
nas cidades globais.

Ainda assim, a analista Claudine Haroche (2011, p. 47-48), ativa no grupo de 
investigadores da AD francesa à época de Pêcheux, comenta a perspectiva de Sennett: 
existe na vida atual a fluidez externa e a resistência ou a acomodação do sujeito, mas 
“o que precisa ser dito é que o espaço das cidades tem um papel fundamental neste 
panorama, já que ele pode favorecer — ou não — a que se possa deter o pensamento”, 
escreve. O espaço citadino permanece, no modo de produção capitalista e nas suas 
variações, constâncias e inconstâncias do passado no presente, um primado para a 
significação.

4. Do exótico ao cosmopolita

Ao versar sobre cidade, passo por características que atravessam tal sítio de 
significação no escorrer dos milênios. Do zigurate à cidade capitalista, do templo 
mesopotâmico a “Wall Street”, dos burgos à ponte estaiada, há algo de ímã que fixa as 
pessoas no espaço urbano. Marco da passagem do nomadismo à sedentarização na 
humanidade, cidade é, igualmente, uma forma de escrita com veia política forte — daí 
“política” ter a ver etimologicamente com a polis grega —, sempre no jogo coletivo/
individual; público/privado; obra/produto; casa/rua. Discurso nas condições materiais. 
As questões citadinas atuais são constituídas pelo mercado, cuja instabilidade da 
“mão invisível” produz efeitos nos sujeitos. Há de se ressaltar, mais uma vez, o fluxo e, 
principalmente, o movimento que parece significar a cidade dos nossos dias.

Se na Idade Média as muralhas definiam os contornos da urbe, a contemporaneidade 
vê (ou tem a impressão, a sensação de que vê) o desmanchar territorial da limitação; 
a metrópole “se estende ao infinito, não circunscreve nada senão sua potência 
devoradora de expansão e circulação” (ROLNIK, 1995, p. 9). Dialogando com outros 
teóricos trabalhados até aqui, a autora aponta que o modo de produção capitalista 
“rompe” tais barreiras físicas, as mesmas que davam sentido àquela rua murada na 
Nova York do século 17 e que, séculos depois, passou a ser símbolo da globalização. 
Para mexer com limites antes tão bem definidos, é preciso investir (pela repetência nas 
formulações) no fluxo das pessoas e dos produtos.
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Imagem 01: Capa da “Viaje Mais” de 03/2017.

Fonte: Viaje Mais (2017)

Analisando sentidos sobre a cidade contemporânea (principalmente sobre o tema 
do fluxo), retorno precisamente ao corpus, à capa da “Viaje Mais” de março de 2017 
(cf. Imagem 1), na qual o verbal é significado na/pela materialidade do não verbal. A 
magazine estampa uma foto aberta de Nova York, em plongée em relação à estaiada 
Brooklyn Bridge, que acaba revestida de um sentido de modernidade, pela simbolização 
mesma do fluxo na metrópole, que “se impõe na vida das grandes cidades e é uma das 
suas questões persistentes” (HAROCHE, 2011, p. 46).

Na mesma capa há a chamada bairro2 a bairro, os passeios mais legais, restaurantes, 
museus, lojas e outros segredinhos contados pela nossa repórter que mora lá enquanto 
o Myanmar exótico (na Imagem 2; coluna à esquerda) divide o leiaute com Chiloé, 
arquipélago chileno repleto de belezas naturais e Maceió, um pedaço do Caribe no litoral 
do Nordeste. Se interpretamos Mora lá como lugar de autoridade (MARIANI, 1996) pelo 
discurso sobre Nova York no jornalismo, podemos dizer que há algo que silencia (escapa 
como versão) no discurso do exótico em Myanmar para significar NY como “legal”. Nesse 
discurso sobre Myanmar e Nova York, não são todas as cidades nomeadas exóticas, o 
que me leva a interrogar se “los mejores candidatos al papel de ideal exótico son los 
pueblos y las culturas más alejados y más ignorados” (TODOROV, 2013, p. 306)?

2 Na análise, a parte do texto em itálico corresponde aos discursos jornalísticos na revista, a parte aspeada são possíveis 
exercícios parafrásticos e os trechos sublinhados, um destaque do gesto analítico.



85

ESCRITURAS DA CIDADE

Imagem 02: Detalhe: chamada da reportagem “Myanmar”

Fonte: Viaje Mais (2017)

Deixo suspensos os dizeres de Todorov (2013) porque Victor Segalen trabalha em 
“Ensayo sobre el exotismo” (2017) com a sensação de exotismo e não com a distância 
geográfica. “Comenzar por la sensación de Exotismo. Terreno firme y esquivo. Apartar 
enérgicamente el lado banal: el cocotero y el camello. Pasar al sabor delicado. No intentar 
describirlo, sino sugerirlo a quienes puedan degustarlo con embriaguez” (SEGALEN, 
2017, p. 15, grifo do autor). Como o exotismo ocorre em uma situação histórica (ainda 
que se queira produzir um efeito de a-histórico), o literato insiste na noção de Diverso, 
“la comprensión de que otra cosa no es uno mismo; y el poder del exotismo, que no 
es sino el poder de concebir lo otro” (SEGALEN, 2017, p. 17). Aí, o sentido de Diverso é 
entendido desde o inesperado até o estrangeiro, passando pelo misterioso e o divino; 
o “outro”. Exotismo seria o poder (inegável, constitutivo) de conceber o “outro”.

Continuo a análise (conforme objetivo geral) das reportagens internas daquela 
mesma “VM” sobre Myanmar e Nova York. Antes, porém, uma breve definição do que 
chamamos sequência discursiva, doravante SD, que é uma parte necessária do método 
analítico. Courtine (2016, p. 24) escreve que SD sequencializa elementos do saber, 
linearizando o enunciado e tendo como efeito a articulação da formulação. Ademais, 
a SD é importante para constituir um corpus discursivo, o “conjunto de sequências 
discursivas dominadas por um determinado estado, suficientemente homogêneo e 
estável, das condições de produção do discurso” (COURTINE, 2016, p. 20). A analisar:

SD1: Myanmar § Um cruzeiro de luxo pelo mais exótico país da Ásia (VM, 2017, p. 1) 
SD2: Nossa repórter embarcou em um elegante cruzeiro, passando por templos, mosteiros 
e pela cultura mais autêntica da Ásia. Ainda existe um país onde o povo não conhece a 
cultura ocidental. Onde todos, homens e mulheres, não usam calça, mas o longyi, um 
tecido que, amarrado à cintura, se transforma em saia. Onde todos, bebês, mulheres e 
homens, têm o rosto pintado com o amarelo da thanaka, planta que serve para a proteção 
contra o sol, mas também para a beleza (...). Assim é Myanmar (MANCZYK, 2017a, p. 53-54) 
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SD3: Nova York bairro a bairro § Conheça dicas superdescoladas para curtir os 
programas mais legais em todos os cinco distritos da cidade (ROMERA, 2017, p. 15) 
SD4: O que o Brooklyn, o Queens e o Bronx têm de sobra é personalidade (...). Com 
uma vantagem especial: seus ambientes multiétnicos se refletem na diversidade do 
comércio, nas artes e na gastronomia (ROMERA, 2017, p. 4)

Na SD2, em Ainda existe um país onde o povo não conhece a cultura ocidental (...). 
Assim é Myanmar, percebo o uso do ainda que sustenta que a nação conhecerá a cultura 
ocidental ou que, por não a ter acompanhado, as pessoas de Myanmar estão “paradas 
no tempo”. Aqui, se pode interpretar o sentido de autêntico como exótico, seguindo a 
mesma série parafrástica. Nas SDs 1 e 2, produzidas por uma jornalista que formula 
sobre a cultura autêntica desde o cruzeiro elegante (lugar de enunciação), ora se diz sobre 
o longyi, tecido que todos, homens e mulheres usam ora sobre o rosto de todos, bebês, 
mulheres e homens pintado de thanaka. As sequências me recordam o que Todorov 
(2013, p. 379) escreve: “habiéndolos percibido, y juzgando que son diferentes a ellos, 
desean transformarlos en nombre de una universalidad ilusoria que, de hecho, no es 
más que la proyección de sus propias costumbres y hábitos (ya hemos reconocido aquí 
la figura del etnocentrismo)”. O discurso sobre é produzido desde o cruzeiro de luxo, 
em uma espécie de pleonasmo (há cruzeiro que não seja de luxo?) para reforçar o lugar 
de distinção e privilégio do qual se fala sobre o “outro”.

Olho para as fotografias da reportagem sobre o Myanmar; das 14 fotos internas, 
destaco estas seis (Imagem 3) que têm algo em comum na sua composição. São retratos 
fechados de um corpo aberto, um corpo que pode significar o “singular” (ainda que não 
exatamente singular passe pela individualização do sujeito) de Myanmar — de forma 
distinta à composição das fotografias de viagem de Nova York (Imagem 4 na próxima 
página), que enfocam a multidão e o cosmopolitismo.

Pela angulação, produzindo duas séries imagéticas sobre Myanmar e Nova York, 
trato de um tipo de silêncio pela técnica: a dimensão técnica do silêncio. “Aquilo que se 
apaga para silenciar sentidos de um objeto simbólico, por meio de recursos técnicos” 
(DIAS, 2018, p. 191). Com essa dimensão mesma da técnica, e de forma similar à 
angulação, no editorial desta edição (SD4) de “Viaje Mais” se lê: O que o Brooklyn, o 
Queens e o Bronx têm de sobra é personalidade (...). Com uma vantagem especial: seus 
ambientes multiétnicos se refletem na diversidade do comércio, nas artes e na gastronomia. 
Nessa formulação, ainda que exista uma personificação dos distritos de Nova York 
(“personalidade”, do latim personalitas, relativo a uma pessoa), eles ganham corpo na 
diversidade e nos ambientes multiétnicos, que são descritos como vantagem (“qualidade 
do que está adiante ou superior” [PRIBERAM, 2018]). Já os sentidos sobre Myanmar se 
referem a outra série de significação. Myanmar, se temos como padrão os ambientes 
multiétnicos nova-iorquinos, estaria em “desvantagem”.
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Imagem 03: Fotografias da reportagem sobre Myanmar da “VM” de 03/2017

Fonte: Colagem de fotografias reproduzidas de “Viaje Mais” (2017)

Imagem 04: Páginas da reportagem sobre Nova York na “VM” de 03/2017

Fonte: Viaje Mais (2017)

Com a análise das sequências discursivas e das séries de imagem, surge a temática 
do cosmopolitismo, no sentido deslocado por Boaventura de Sousa Santos em “Para 
descolonizar Occidente — Más allá del pensamiento abismal” (2010). O autor português 
não vincula o cosmopolitismo à tolerância entre etnias ou até mesmo a uma cultura 
global. O vê pela/na contradição: nem todos têm o privilégio (ou a vantagem, para 
retomar o termo da SD4) do cosmopolitismo, apenas alguns  corpos podem usufruí-lo:



88

ESCRITURAS DA CIDADE

En un sentido, cosmopolitismo ha sido el privilegio de aquellos que pueden permitírselo. 
El modo en que yo revisito este concepto exige la identificación de los grupos cuyas 
aspiraciones son negadas o hechas invisibles por el uso hegemónico del concepto, 
pero que pueden ser útiles para un uso alternativo del mismo. Parafraseando a Stuart 
Hall, quien llegó a una cuestión similar en relación con el concepto de identidad (1996), 
pregunto: ¿quién necesita el cosmopolitismo? La respuesta es simple: cualquiera que 
sea una víctima de la intolerancia y la discriminación necesita tolerancia; cualquiera cuya 
dignidad humana básica es negada necesita una comunidad de seres humanos; cualquiera 
que es un no ciudadano necesita una ciudadanía mundial en alguna comunidad o nación 
dada. (SANTOS, 2010, p. 29)

As pessoas atingidas pela concepção hegemônica do cosmopolitismo precisam, 
de acordo com Sousa Santos (2010, p. 29), de outro tipo de cosmopolitismo, o que 
consiga ir além dos “horizontes do capitalismo”. O cosmopolitismo sustenta de maneira 
complementar o exotismo, a busca por um “outro” distante de “nós”. Um “outro” e 
uma cidade outra que apenas sirvam para “nós” de apreciação cultural na revista de 
viagem, como coloca Jané (2002, p. 190): “En la utópica aldea global, podemos hasta 
ver los conflictos directamente, pero seguimos desconociendo a nuestros vecinos que 
los sufren (...), apenas sabemos de sus manifestaciones culturales”. A celebração do 
“outro” pelas particularidades e não pela memória.

Como exotismo no sentido todoroviano (2013, p. 305) pode mais indicar uma 
crítica sobre si mesmo, olho novamente este trecho da revista “Viaje Mais”: Nova York 
bairro a bairro. Conheça dicas superdescoladas para curtir os programas mais legais em 
todos os cinco distritos da cidade. Na sequência, Nova York é um destino possível porque 
oferece programas mais legais, indicando uma posição superior o prefixo -super em 
superdescolados (a própria marca “Viaje Mais”, com advérbio que modifica o verbo 
“viajar”, no sintagma verbal, pode indicar a tendência ao superlativo). Já Myanmar é o 
mais exótico país da Ásia e funciona pela cultura mais autêntica daquele continente. Uma 
cidade deve ser conhecida porque é legal e a outra porque é a mais autêntica.

Se diz mais autêntica sobre o Myanmar porque a nação não é ainda ocidentalizada, 
porque não traz a multidão e sim o singularizado, o corpo fechado. Já o cosmopolitismo 
enunciado em Nova York não significa por aleatoriedade. Os sentidos sobre os Estados 
Unidos se ligam a uma memória discursiva a que o Myanmar não se liga, operando 
determinado imaginário, em determinada posição-sujeito. Um é o padrão hegemônico 
(legal, descolado) e o outro a disruptura oriental (exótico, autêntico). O exotismo vai se 
significando e se evidenciando na transparência dos sentidos dessas cidades, pois não 
se pode significar fora das condições de produção.

5. Gesto de conclusão

Para analisar como cidade significa na re-vista de viagem, comecei, antes, por 
retomar as condições de produção que marcam, simbolizam, ao longo da história, esse 
espaço que o sujeito decidiu tornar cultivável para, então, permanecer. Tal é o marco da 
sedentarização diante do estágio humano anterior, o nomadismo. Me permitindo saltar 
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no tempo, outro marco que consolida, desta vez, o Estado moderno é a mercantilização 
da terra, quando o espaço urbano se transforma em propriedade privada.

A cidade está na história e, na prática discursiva, funciona como sítio de significação. 
O corpo (corpus) da cidade e o do sujeito não se desvinculam, tratando-se de questões 
urbanas, porque o sujeito moderno quase sempre enuncia desde a cidade (e não fora 
dela). A cidade possibilita uma dimensão do real, oferece pela linguagem uma versão 
possível ao sujeito. A cidade é uma forma de escrita que transcende os seres que a 
habitam, permanecendo “eterna” na memória urbana.

Pela análise do corpus, sabendo-se das condições que nele se textualizam, 
compreendi efeitos de sentido da cidade contemporânea em que impera o modelo 
de mercado. A revista “Viaje Mais” trouxe uma capa sobre Nova York e, na reportagem 
interna, se lê que alguns bairros nova-iorquinos (Brooklyn, Queens e Bronxs) têm de 
sobra é personalidade e Com uma vantagem especial: seus ambientes multiétnicos se 
refletem na diversidade do comércio, nas artes e na gastronomia. A mesma edição da 
magazine traz uma reportagem que associa a palavra exótico ao Myanmar, onde todos, 
bebês, mulheres e homens dispensam a calça jeans (estadunidense) para usar o tecido 
longyi.

Afirmo, com isso, que o onde todos marca a diferença em relação a um lugar “onde 
ninguém usa o longyi”, é a textualização da diferença entre a “nossa” cultura ocidental 
e a cultura oriental do “outro”. Nesse sentido, posso escrever que há, aí, um efeito do 
exótico, pois se inscreve a diferença entre o “nós” e o “outro”. A diferenciação estanque 
é possível por uma aparente ilusão de universalidade (os ambientes multiétnicos dos 
bairros negros de Nova York refletem diversidade) que não deixa de se ligar à impressão 
de fluidez ou, melhor, de diluição das fronteiras na cidade contemporânea capitalista. 
Derivando, a ideia de cosmopolitismo funciona porque há na prática, em contraponto, 
a intolerância e a discriminação, há o “eu” que reconhecemos como “nosso” e há o 
“outro” (o estranho, o estrangeiro etc.) formulado diferente pelo discurso jornalístico.
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PARTE II

LAÇOS SOCIAIS
A escritura dos vínculos: na linguagem, no meio da multidão, fragmentos de sons, 
letras, sílabas, luzes e cores, o burburinho da língua destroçada, daquilo que é da 

ordem da cidade, percursos e dis-cursos. Os hiatos contemporâneos. In-segurança. 
Sujeito e cidade no entre-laço. Rua.
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Resumo: O objetivo deste texto é o de pensar, do interior do domínio da área de pesquisa 
Saber Urbano e Linguagem, nas escrituras da cidade, utopia, os afetos, a revolta, os códigos 
de escrita da vida. Partimos do pressuposto de que a linguagem se espacializa na cidade, 
produzindo traços, rasuras, alinhando e desalinhando os sujeitos. Escolhemos como lugar 
de reflexão a inscrição da insurreição no corpo da cidade, acontecimento discursivo flagrado 
pela imagem, no qual os traços materiais falam, já que eles não são surdos. A cidade é da 
ordem do regime dos encontros em alteridade, que deixam marcas, traços políticos.

Palavras-chave: cidade; escritura; utopia; linguagem; sujeito

Abstract: The aim of this text is to reflect, from within the domain of the research area 
Urban Knowledge and Language, in the city’s scriptures, utopia, affections, revolt, writing 
codes of life. We start from the assumption that language is spatialized in the city, producing 
strokes, erasures, aligning and misaligning the subjects. We chose as a reflection place the 
inscription of the insurrection in the body of the city, discursive event caught in the image, in 
which the material traces speak, since they are not deaf. The city is of the order of the regime 
of alterity meetings, which leave marks, political traits.

Keywords: city; scriptures; utopia; langage; subject
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Os trabalhos realizados no Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb) se situam 
na área de pesquisa “Saber Urbano e Linguagem”. Essa área baseia-se teórico-
metodologicamente na perspectiva teórica da Análise de Discurso para a qual a cidade 
é tomada como objeto de reflexão, como espaço simbólico-político-ideológico de 
significação sujeito à interpretação, como espaço habitado por sujeitos de linguagem 
(PFEIFFER, 2013, p. 88). Sendo assim, as pesquisas no domínio do “Saber Urbano e 
Linguagem” analisam a cidade por meio do funcionamento da linguagem, considerando 
a linguagem como um observatório dos fenômenos urbanos (ORLANDI, 2004), e o 
espaço urbano é compreendido como um “espaço material concreto funcionando 
como sítio de significação [...] Um espaço simbólico trabalhado na/pela história, um 
espaço de sujeitos e de significantes” (ORLANDI, 2001a, p. 186).

É desta perspectiva que desejamos trazer para a reflexão nesse capítulo a questão 
da escritura e da utopia. Com escritura, chamamos atenção para o fato de que, na 
cidade, tudo não se diz. E tudo não se escreve. Há falas mudas. Escrituras surdas. Há 
revolução gráfica. Com a utopia, as questões que tocam a reestruturação da sociedade, 
uma nova escrita no corpo social, capaz de produzir a esperança, os afetos, sobretudo 
nesse tempo de ignorância e de ódio.

Onde se ligam a escritura e a utopia? Lá onde a escritura rasura a suposta 
inteligibilidade do espaço. E a utopia permite ao homem lançar-se para o futuro, 
buscando o que não existe, mas que poderá existir, dependendo de seu engajamento 
para que se torne real (BLOCH, 2004).

De acordo com Rodríguez-Alcalá (2011, p.244), a “definição discursiva de cidade 
enquanto espaço simbólico pressupõe uma relação constitutiva entre linguagem 
e espaço urbano [...], ela traz, de um lado, o espaço como noção relevante para se 
pensar no funcionamento da linguagem, e na direção oposta, a linguagem para se 
compreender o espaço, fazendo dela, como diz Eni Orlandi (2004), um observatório 
dos fenômenos urbanos”.

Como a linguagem se espacializa na cidade e como o espaço da cidade é significado 
pela linguagem são as questões que dão forma, escritura e especificidade à articulação 
da linguagem com o espaço urbano e da escritura com a utopia. Ou ainda, quando se 
reflete sobre o espaço urbano se pensa ao mesmo tempo os sujeitos que nele vivem, 
os discursos que circulam, nos traços que atravessam e significam esses sujeitos e (n)
esse espaço, pressupondo a relação entre linguagem, sujeito e história, pois pela via 
da Análise de Discurso, não há como separar a reflexão sobre o espaço urbano dos 
sujeitos que vivem nele, isto é, não se pode pensar a linguagem apartada da sociedade 
uma vez que o “corpo dos sujeitos e o corpo da cidade formam um só” (ORLANDI, 
2001). Há aí traços, laços, códigos e escritas da vida, onde a utopia se instala como 
espaço de esperança.

Da perspectiva discursiva da área Saber Urbano e Linguagem, é fundamental 
considerar a conjugação entre sujeito, linguagem e história em seus processos de 
produção de significação, pois, pensar o sujeito e a linguagem em suas relações no 
espaço urbano requer compreender que “ao significar a cidade, o sujeito se significa na 
e pela cidade” (ORLANDI, 2001b, p.7) ao mesmo tempo em que “o espaço ao significar 
significa os sujeitos, e estes, ao se significarem, significam este espaço” (ORLANDI apud 
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GUIMARÃES, 2013, p. 166). Não há como dessa perspectiva ignorar o fato de que os 
sujeitos não se movimentam em um espaço vazio, ao contrário, esse espaço é um 
espaço de interpretação, como dissemos acima, um espaço afetado pelo simbólico e 
pelo político, dentro da história e da sociedade. Nesse sentido, não há como se pensar 
o sujeito sem pensar o espaço de vida em que eles existem. Pode-se dizer que pensar 
o sujeito, a linguagem em suas relações no espaço urbano é uma maneira densa de se 
refletir sobre as condições de existência dos sujeitos em suas relações sociais.

Considerando que vivemos numa cidade normatizada, regulada, alinhada, onde 
os espaços (mesmo os públicos) são determinados por relações de classe, muitas 
vezes, e onde as relações de tensão são administradas pela força do próprio Estado, 
como viver sendo aquele que está segregado? Que espaço de vida é esse que se pode 
inventar nessas condições de existência?

Stavrides (2016) fala sobre uma “geografia da alteridade”, pautando-se em 
Foucault. Nos parece produtivo aqui refletir sobre essa geografia, que Stavrides 
chama de umbralina, da perspectiva da Análise de Discurso, mais especificamente 
dos trabalhos de Orlandi sobre cidade (1999, 2004), nos quais a autora faz uma 
distinção importante entre ordem e organização para pensar o espaço. Nesse sentido, 
a experiência do espaço (geográfico, topográfico), não é uma experiência individual, 
mas uma experiência histórica e política, por meio da qual o próprio espaço se produz 
enquanto significante. A experiência é, pois, considerada da perspectiva material e não 
empírica.

Pensar as relações urbanas como relações materiais, que se produzem afetadas 
pelo imaginário que toma a cidade “como espaço empírico, já preenchido, ou como 
um espaço abstrato, calculável, administrado por especialistas da gestão pública: com 
seus planos, projetos, políticas públicas etc.”, soldando-a, como afirma Orlandi (2012, p. 
201), com o social, é não desconsiderar que “a cidade é já significada a priori, em nosso 
caso, pelos padrões capitalistas” (ORLANDI, 2012, p. 201). E isso tudo tem efeitos sobre 
o sujeito.

Nessa direção, é importante situar o papel da linguagem enquanto mediadora do 
homem com sua realidade natural e social, mas também com sua realidade urbana. A 
linguagem, assim se configura enquanto uma prática, um trabalho simbólico que exerce 
uma ação transformadora entre o sujeito e a realidade. O discurso aí se estabelece 
como mediação (ORLANDI, 1999; 2001).  

No entanto, a relação entre linguagem-sujeito-mundo não é direta uma vez que 
a linguagem não é transparente, completa ou fechada em si mesma. De acordo com 
a Análise de Discurso, a linguagem é opaca, incompleta, sujeita a falhas e só pode ser 
pensada na relação com a exterioridade que lhe é constitutiva. A exterioridade por sua vez 
compreende o sujeito e a situação, sendo que o sujeito também não é transparente, ele 
é produzido ideologicamente pela linguagem em determinadas condições de produção 
em que contam a memória discursiva, as formações imaginárias, as relações de força 
e poder. O próprio espaço urbano é parte dessas condições. Como se relaciona um 
morador de favela com o espaço com o qual habita? Como se relaciona um morador de 
um bairro nobre da cidade com esse mesmo espaço? São formas distintas de significar 
o espaço que se estabelecem porque estão circunscritas por condições de produção 
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diferentes, sendo que para que a linguagem faça sentido é necessário que se inscreva, 
se escreva na história para significar.

Assim, como se relaciona com o espaço um sujeito já significado, como dissemos, 
pelos padrões capitalistas? Um espaço recortado pela desigualdade, o que produz a 
segregação. O que não é o mesmo que um espaço recortado pela alteridade, o que 
produziria relação com a diferença. Como dar visibilidade à revolta e à insurreição pela 
tomada do espaço. Como produzir uma escuta social à voz de um povo que ocupa por 
direito seu lugar na cidade utópica, inscrevendo-se na história? Criando uma geografia 
alterada. Um monumento instalado sobre o discurso oficial do urbano. Uma esperança.

Imagem 01: Protestos no Chile - 2019

Foto: Susana Hidalgo

É isso o que nos dá a ver esta imagem que escreve no coração da cidade um 
sujeito corpos-em-irrupção. Não se trata, a nosso ver, nessa imagem, de um retrato 
em que a multidão se torna “eu não sou ninguém”. A imagem flagra um acontecimento 
discursivo (PÊCHEUX, 1990), em que a sobredeterminação do social pelo urbano, 
prática das políticas de regulação, controle e determinação do espaço urbano, tem 
sua estrutura abalada pelo furo produzido na organização citadina, pela atualização da 
memória provocada pelo confronto de uma atualidade com a memória que desestabiliza 
a repetição na história. Este acontecimento atualiza o sentido de social no corpo da 
sociedade. Do social como centro, tomando o espaço fincado para o monumento, no 
próprio lugar do monumento, num movimento em que os sentidos também mudam 
de lugar à medida em que o sujeito se escreve de outra forma neste corpo-a-corpo na e 
com a rua, com o outro, com o já-significado. Do social instituído como força propulsora 
de transformação política.

Há aí, a “paixão de se descobrir insubstituível quando nos colocamos a serviço dos 
outros para, não digo “representar” a humanidade, mas defende-la, defender a ideia 
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de humanidade por meio de protestos, recusas claras, indignações, desobediências 
formalizadas.” (cf. GROS, 2018, p. 214). Nesse tempo da retórica do bem-estar, a cidade 
não deixará de contar o retrato dos trabalhadores. Como diz Gros (2018, p. 212) “O que 
nos condena nos salva, pois a origem é o eterno presente. Nunca é cedo demais para 
ser livre, nunca tarde demais, como se diz, para fazer a coisa certa. É sempre agora para 
escolher, e o passado pesa pouco à luz dessa potência.” É possível sonhar aí o ruir das 
regularizações históricas e o devir de um discurso novo?

Com a Análise de Discurso, cuja noção de discurso é o lugar teórico em que se 
intricam as questões sobre a língua, a história e o sujeito (MALDIDIER, 2003), estuda-
se como o homem constituído pela linguagem e afetado pela ideologia, na cidade, 
produzindo significação em dadas condições de produção, como um objeto simbólico 
produz sentidos. Pode-se dizer assim que a Análise de Discurso analisa o percurso 
de produção de sentidos. Daí sua relevância em sustentar uma área de pesquisa e 
conhecimento cujo propósito é compreender o discurso da cidade, “as relações entre o 
real da cidade, o imaginário de organização urbana e os sentidos que aí se instalam na 
difícil relação entre cidade, o urbano e o social” (ORLANDI, 2004, p. 15).

Compreender, portanto, a relação entre sujeito, linguagem e espaço Urbano, 
pela escritura da cidade, pela escritura da imagem, pressupõe em primeira instância 
considerar que não se pode pensar a linguagem apartada da sociedade, nem a escritura 
apartada da cidade. Daí afirmarmos, com Orlandi (2004), que “O corpo dos sujeitos e 
o corpo da cidade formam um só. Nosso corpo, urbano, que se textualiza como um 
corpo de cidade, ocupa um espaço e é ocupado por ele [...]”

Se olharmos para o Brasil, mas também para o Chile, textualizado pela imagem da 
“re-évolution”, como nomeou sua autora, Susana Hidalgo, em sua página no Instagran, 
nesse tempo em que se vigia as palavras, que escritura outra inventaríamos nós para 
derrubar os muros invisíveis que se erguem por um cenário capitalista protagonizado 
pela miséria, pela exploração e pela desigualdade? Re-escrever o monumento, re-
escrever a revolução: re-evolução. Re-escrever as políticas e a cidade. (...) Há reinvenção 
da escritura.

Em tempos de desesperança, de “nossa total incapacidade de imaginar o futuro” 
(BLOCH, 2004 p. 169), a utopia, a esperança do que “ainda-não-veio-a-ser”, a esperança 
concreto-revolucionário é uma palavra-afeto capaz de intervenção e política. Que 
nada haja, mas haja tudo a se fazer. Nesse passo, utopias e distopias são faces de um 
mesmo processo de escritura. Escritura da cidade, errância do sentido que se acomoda 
provisoriamente em subjetividades ligadas à produção do espaço, mas também dos 
discursos.

1. Re-escrituras

O homem definido não como “espécie” e sim como ser simbólico e histórico produz 
vida na conviavilidade, no espaço material da cidade (ORLANDI, 2004). Assim, enquanto 
objeto de linguagem a cidade é definida enquanto “espaço simbólico particular, que tem 
sua materialidade e suas formas específicas de significar” (ORLANDI 1999), definição que 
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afeta tanto o campo de estudos da cidade como o do discurso. Trabalhar esse espaço pela 
linguagem não significa refleti-lo como pensa o urbanista, o arquiteto, o sociólogo. A nossa 
contribuição específica, ao trazer a língua para analisar a cidade, está como diz Orlandi 
(2004, p. 26), em apreender o jogo da interpretação e seus efeitos nesse espaço em que o 
que é urbano e o que é social se constituem. É aqui que se inscreve a escritura.

Partimos aqui de um argumento: interrogar com a letra, em dis-curso, a inscrição 
da cidade na ordem do conhecimento. A metalinguagem dos discursos científicos, do 
cotidiano, de administração, culturais, de mídias e eletrônicos se sustentam muitas 
vezes em uma escritura cuja prótese linguística está a serviço de uma pedagogia da 
comunicação, numa relação referencial e de sistematicidade dos códigos com eles 
mesmos. Tem-se assim uma escrita que muitas vezes elide a relação entre sujeito, 
linguagem e história. Desejamos repensar o espaço, o tempo e a topologia das escrituras. 
Para isso, duas questões nos movimentam: quando falamos da cidade, o que resiste, 
recusa a se escrever nessa escritura ela mesma? Pode a escritura nos reintroduzir na 
espessura contraditória e material da linguagem?

Estudiosos da questão da escritura, dentre eles Higounet (2003) destacam que a 
escritura é um lugar de agenciamento de objetos simbólicos ou signos materiais. Em 
nossos dias, outras técnicas atuam nesse lugar de tentativa de fixação, de inscrição da 
linguagem, com os discos rígidos transformados em depósito de memória metálica 
(cf. ORLANDI, 1996). A questão da escritura é um lugar de presença, de ausência e 
de apagamentos na história das Ciências da Linguagem. Escritura é, muitas vezes, 
sinônimo de sistema gráfico, de cultura escrita, de representação verbal.

Ora, a escritura não pode ser apreendida, ela mesma, no simples casamento 
científico e político entre psicologia e fonologismo. A escritura, lembra Barthes (1984) 
é palavra ambígua e também ato material, gesto físico, corporal (e acrescentaríamos 
digital) da inscrição simbólica. A escritura (BENVENISTE, 2014) é um interpretante da 
língua. A escritura é máquina de morte (DERRIDA, 1967). O recalcamento é da ordem 
da repressão histórica da escritura (FREUD, 1915). A escritura é código infalível? O que 
podemos escutar e analisar se deixarmos cair o corpo das línguas?

Pensar a sociedade com as escrituras da cidade é se abrir para a ideia de que 
a cidade se significa e é apreendida no traço das letras do homem. Traços materiais 
que falam e também são mudos. Traços que atam de desatam “o corpo do sujeito ao 
corpo da cidade” (cf. ORLANDI, 2004). A escritura é assim lugar de curso, de resistência, 
de censuras, de cesuras, de raturas. A escritura, como destaca os últimos escritos de 
Benveniste (cf. FENOGLIO, 2016, p. 13) é o instrumento e a manifestação do processo 
de auto-semiotização da língua – que discursivamente é para nós da ordem da inscrição 
e da visualidade da língua e dos traços na história.

A cidade é uma produção material de um “saber fazer” com a letra, com o cálculo. 
Ela é da ordem de como um nome é formulado e de como ele circula ao se historicizar. 
No processo que a textualiza, inscreve, grava, desenha, calcula e quebra, o que rateia é 
o seu referente, o real da cidade. A escritura torna a cidade um acontecimento material 
indecodificável, completamente polissêmico e multiforme.
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Assim, é preciso pensar os traços simbólicos e de significação, quando tratamos 
da relação entre cidade e língua, no exercício de entremeio, praticando aí uma escrita 
que se “inscreve na ordem do conhecimento sobre a linguagem” (ORLANDI, 2001, p. 
31). Uma escrita que não é serva de uma metalinguagem dos domínios do formalismo 
ou do senso-comum.

É urgente, em nossa época, refletir o acontecimento que é a cidade, pensando-se aí 
a traçabilidade do político (as relações de força na linguagem) buscando compreender 
a relação entre o simbólico e as redes de poder, que configuram hoje a vida urbana.

Organizar a vida da cidade, do berço ao túmulo é, de certa forma, uma utopia. No 
sentido de Ernst Bloch (2004), para o qual “a utopia não é algo fantasioso, simples produto 
da imaginação, mas possui uma base real, com funções abertas à reestruturação da 
sociedade”. Para o autor, “o que é desejado utopicamente guia todos os movimentos 
libertários” (BLOCH, 2004, p.18). Desse modo, dizemos que há utopia na cidade, na 
letra que traça os sentidos e os sujeitos

A cidade é um regime de encontros. Um regime de encontros que é político. Na 
escritura de uma cidade, no corpo atado ao espaço, os sujeitos não são iguais, porque 
nós, humanos, não somos iguais. O que causa alegria a uns, pode ser motivo de 
sofrimento penoso a outro. Não é possível estabelecer, escrever uma ordem que seja 
válida para todos. Uma escrita assim, totalitária, é traço de coerção e de violência. É 
na diversidade de cada um que está a chave para entender as relações humanas, as 
relações entre sujeitos.
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Resumo: Analisamos neste trabalho um discurso de divulgação arquitetônica direcionado a 
um público amplo, tendo como corpus o livro Manual do Arquiteto Descalço, de Johan van 
Lengen (2014). Colocamos a questão de compreender os discursos de divulgação do autor e 
da obra, tal como se apresentam na introdução do próprio autor (Lengen) e na apresentação 
de um especialista da área de arquitetura (Jaime Lerner). Abordamos também o discurso 
didático instrucional do texto principal do livro, por meio de um recorte de sequências que 
significam alguns dos modos de construção de casas e edifícios públicos, em zonas rurais e 
em periferias urbanas. Mostramos que os discursos em circulação para o grande público são 
constituídos em meio a uma rede de relações que envolvem a(s) autoria(s), as instituições, a 
historicidade da obra, os posicionamentos editoriais, as concepções arquitetônicas em jogo, 
os modos de significar as relações comunitárias, bem como as ligações com a cidade.

Palavras-chave: Análise do discurso; discurso arquitetônico; cidade

Abstract: We analyzed in this work a discourse of architectural dissemination directed to a 
wide audience, having as a corpus the book Barefoot Architect’s Manual, by Johan van Lengen 
(2014). We raise the question of understanding the discourses of the author’s disclosure and 
the work, as presented in the author’s own introduction (Lengen) and in the presentation of 
an architectural expert (Jaime Lerner). We also approach the instructional didactic discourse 
of the main text of the book, through a clipping of sequences that signify some of the ways 
of construction of houses and public buildings, in rural areas and in urban peripheries. We 
show that the discourses in circulation for the general public are constituted in the midst 
of a network of relationships that involve the author (s), the institutions, the historicity of 
the work, the editorial positions, the architectural conceptions at stake, the modes mean 
community relations as well as connections with the city.

Keywords: Discourse analysis; architectonic discourse; city
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1. Apresentação

Este trabalho se inscreve em uma série de estudos que abordam a cidade, o 
urbano, enquanto objeto de discurso (ORLANDI [org.], 2001a; ORLANDI, 2004, 2017). 
Um dos pontos considerados dessa perspectiva é o fato de que os saberes urbanos são 
múltiplos e compõem um grande espectro de sentidos. E. Orlandi utiliza a metáfora do 
“prisma” para indicar essa multiplicidade de saberes e sentidos, a polissemia e seus 
efeitos na sociedade e na história, tendo em vista a espacialidade da cidade. Diante 
disso, a autora propõe uma “leitura prismática de arquivo”, uma “leitura regida pela 
relação entre o discurso do senso comum, o dos especialistas e a nossa elaboração 
discursiva” (ORLANDI, 2003, p. 26).

Analisamos aqui um discurso de divulgação arquitetônica direcionado a um público 
amplo, tendo como corpus o livro Manual do Arquiteto Descalço, de Johan van Lengen 
(2014)1. Trata-se de um manual que divulga técnicas de construção, da perspectiva da 
“bioarquitetura”, uma abordagem que considera nas práticas construtivas as condições 
naturais do entorno e o modo de vida das comunidades locais. O Manual aborda 
projetos de construção de casas e edifícios em zonas rurais e de periferias urbanas, 
contemplando o diálogo com certas instâncias citadinas (relações entre comunidade e 
cidade, questões de urbanização).

As introduções à Arquitetura para o grande público constituem uma tipologia bem 
consolidada, abrangendo uma diversidade de obras e de maneiras de se introduzir a 
arquitetura. São livros que atraem os leitores, seja por seu aspecto visual, geralmente 
de tamanho médio ou grande, com recursos imagéticos e encadernações especiais, 
seja pela linguagem didática ou de entretenimento, com tendência a uma proximidade 
junto ao cotidiano dos leitores. É frequente também a circulação de autores de 
diferentes países, com traduções e edições brasileiras. Este é o caso do Manual do 
Arquiteto Descalço, elaborado por um holandês com atuação no Brasil2. Publicado pela 
primeira vez em 1981, no México (LENGEN, 1981), alcança uma circulação mais ampla e 
em 1997 tem a primeira edição no Brasil, seguida de outras (LENGEN, 1997, 2002, 2004, 
2014). A edição que analisamos é a de 2014, pela editora B4, em São Paulo.

1 A presente pesquisa está relacionada ao projeto “Lexicografia discursiva: um dispositivo de escrita das “casas”, com 
apoio do CNPq (Processo nº 311206/2016-6). A finalidade é analisar livros de introdução à arquitetura para estudantes de 
graduação e para o grande público. Diante disso, efetuamos uma distinção, para a montagem do corpus, entre introduções 
disciplinares, em livros para estudantes universitários; e introduções voltadas a um público mais amplo, de leigos ou 
interessados na área.

2 John van Lengen nasceu em 1930, em Amsterdã, na Holanda. Estudou arquitetura na Universidade de Toronto, no Canadá, 
e na Universidade de Óregon, nos Estados Unidos. Trabalhou como planejador e arquiteto em São Francisco e Honolulu. 
Em São Francisco, criou hospitais e o plano diretor da Universidade das Américas, no México. No Rio de Janeiro, trabalhou 
no escritório do arquiteto Sérgio Bernardes. Atuou em favelas, em Alagados, na Bahia, trabalhando com layouts de 
habitação. Trabalhou para as Noções Unidas, no México, organizando conhecimento para construtor de artesanato, e para 
a ONU (na Índia, Tunísia, Honduras) e SAHOP (Secretaria de Desenvolvimento Social do México), atuando na construção 
de moradias, saneamento e energias renováveis. Em 1984, publicou o Manual do Arquiteto Descalço. Trabalhou no plano 
de reurbanização da cidade de Manaus. Fez pesquisas sobre arquitetura indígena, das quais resultou o livro Arquitetura 
dos Índios. Em1987, fundou, no Rio de Janeiro, um centro educacional dedicado ao ensino e pesquisa de soluções 
ecologicamente sustentáveis, bio-construção e novas abordagens para design de arquitetura, bem como um lugar para 
artes e ofícios: o TIBÁ -  Instituto de Tecnologias Intuitivas e Bioarquitura. (ver Johan, o arquiteto descalço. TIBÁ -  Instituto de 
Tecnologias Intuitivas e Bioarquitura. 2019)
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Como recorte de análise, colocamos a questão da divulgação do autor e da 
obra. Consideramos que o discurso introdutório trabalha as “coisas a saber” para 
um determinado leitor3. Dentre estas condições, vamos tratar particularmente 
da regulagem da autoria e de seus efeitos para a circulação da obra, sujeita tanto a 
reproduções, quanto a transformações e reorientações de sentido. Como veremos, 
cada um dos textos introdutórios efetua a divulgação em uma determinada direção, o 
que procuraremos explicitar levando-se em conta a materialidade do discurso.

Ao abordar a autoria na Análise de Discurso, S. Lagazzi aponta para “uma 
concepção expandida de autoria”. Muitas vezes, a autoria é limitada a condições jamais 
alcançadas: a de “grande autor” ou “escritor de obra artística, literária ou científica”. 
Assim, diante da distância entre a autoria cotidiana e a dos “grandes autores”, Lagazzi 
coloca que:

Essa distância, quando percorrida, faz com que a ‘qualidade ou condição de autor’ saia 
do plano mítico no qual é mantida e se torne um conceito produtivo em nossa relação 
de sujeito de linguagem com a escrita e com outras linguagens não-verbais, como o 
desenho, a pintura, o canto, a dança, o teatro, as produções imagéticas e fílmicas, o 
grafite, a tatuagem, enfim, as diferentes formulações significantes. (LAGAZZI, 2006, p. 83)

A análise da divulgação de saberes arquitetônicos no cotidiano, observada pela 
perspectiva da linguagem, permite refletir sobre os processos autorais. Ser autor de 
uma construção, de um projeto de casa? Em que medida? Ser autor de um manual de 
construção dessa casa, do saber arquitetônico para sua realização, em que condições? 
Como se dá a relação entre os leitores, com seus desejos de moradia, e as instâncias 
urbanísticas e de legitimação do saber que regulam as práticas de construção?

Se a divulgação do saber arquitetônico, com suas formas de autoria, está inscrita 
nas práticas cotidianas, ela também está sujeita à organização da cidade, com as 
instituições que direcionam sentidos para os sujeitos e as formações sociais. Em 
meio a essas colocações, deparamo-nos com a questão do Estado, na relação com 
a divulgação de conhecimentos, ou seja, tal como coloca Orlandi (2001b), quando a 
divulgação está ligada a uma “política social urbana”. Como isso ocorre na divulgação 
de uma concepção construtiva que, em seu imaginário, estaria situada para além das 
determinações do Estado, no ecológico, no comunitário, na harmonia com a natureza, 
por um sujeito da construção autônoma (o “arquiteto descalço”)?

 Tendo em vista a organização do material de análise, trabalhamos uma distinção 
entre os textos introdutórios e o corpo do manual. Nos textos introdutórios, o campo 
da arquitetura, a autoria e a obra tornam-se objeto do discurso. Já no texto do manual, o 
objeto discursivo é o modo de construção de casas e prédios públicos em comunidades 
rurais e de periferias urbanas, tendo como imagem de leitor os construtores nesses 
espaços.

3 Para uma abordagem discursiva do leitor, ver E. Orlandi (Org.) A leitura e os leitores. Campinas: Pontes, 1998. Dessa 
perspectiva, importa levar em conta a história do leitor e das leituras, observando os gestos de interpretação na leitura de 
arquivos.
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Com base no Dispositivo de Interpretação da Análise de Discurso (ORLANDI, 1999), 
analisamos o livro de divulgação remetendo os textos introdutórios e as sequências 
do texto principal a suas condições históricas de produção. Analisamos nos textos 
introdutórios os discursos sobre a autoria e a obra, selecionando no corpus sequências 
que tratam dessas questões. Já no texto principal, analisamos a organização das 
seções, procurando compreender o discurso didático instrucional sobre os modos 
de se construir em determinados espaços rurais e urbanos. Para isso, observamos 
a presença ou ausência de marcas de heterogeneidade discursiva, a formulação dos 
enunciados normativos e instrucionais, as relações entre a linguagem verbal e não 
verbal e as descrições dos procedimentos de montagem de partes das edificações.

Passemos, então, às análises dos textos introdutórios, a saber, da capa, da 
Introdução do autor (Johan van Lengen) e da Apresentação de um especialista (Jaime 
Lerner). Por fim, analisaremos as sequências extraídas do corpo do Manual.

2. Um best-seller: mundialização e localidade do saber arquitetônico

Na divulgação para o grande público, nota-se 
uma ênfase nos sentidos de quantidade. Destaca-se, 
na capa do Manual do Arquiteto Descalço, um balão 
amarelo com bordas em ziguezague, chamando a 
atenção para uma propaganda da publicação que a 
caracteriza como um best-seller: “Best-seller mundial! 
Mais de 300 mil exs vendidos em todo o mundo! 
Edição especial em capa dura”. A palavra best-seller 
evoca uma memória da cultura de massa, ao mesmo 
tempo em que se inscreve na atualidade da circulação 
mundial, com uma dispersão de leitores em diversos 
países.

O encadeamento de enunciados dessa 
propaganda é marcado pelo efeito de objetividade, 
sustentada por números expressivos de exemplares 
(“mais de 300 mil”), pela amplitude do espaço atingido 
(“em todo o mundo”) e pela qualificação especial da obra, tomada em sua concretude 
material (“Edição especial em capa dura”). Esse discurso incide sobre a relação do 
sujeito com o saber, regulando a circulação do discurso arquitetônico. Há um efeito 
de estabilização lógica e econômica, condicionando a formação de um imaginário 
mundializado de leitura. Ao mesmo tempo, assinalar na capa a filiação ao discurso 
editorial econômico, salientando o “sucesso de vendas”, silencia o discurso sobre o 
conhecimento e as instâncias produtoras e legitimadoras dos saberes.

Muniz Sodré, em um estudo sobre a literatura de mercado na segunda metade 
do século XX, discute o surgimento dos livros best-sellers, em oposição aos que são 
reconhecidos institucionalmente (então denominados pelo autor de “cultos”). Segundo 
ele,
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Os textos que estamos habituados a considerar como cultos ou de grande alcance 
simbólico assim são institucionalmente reconhecidos (por escolas ou quaisquer outros 
mecanismos institucionais), e os efeitos desse reconhecimento realimentam a produção. 
A literatura de massa, ao contrário, não tem nenhum suporte escolar ou acadêmico: seus 
estímulos de produção e consumo partem do jogo econômico da oferta e da procura, isto 
é, do próprio mercado. A diferença das regras de produção e consumo faz com que cada 
uma dessas literaturas gere efeitos ideológicos diferentes. (SODRÉ, 1985, p. 6)

Diante disso, surge a questão de compreender nas produções atuais os processos 
de legitimação, de autoria, de relação do saber cotidiano com as instituições, assim 
como os modos de circulação da obra. As condições de circulação hoje são outras, 
com uma tendência à individuação dos sujeitos, na tensão entre a mundialização e a 
construção de identidades locais, como veremos mais aditante.

Quanto ao título do livro (Manual do Arquiteto Descalço), estampado no alto da capa, 
ele coloca em cena a figura do “arquiteto descalço”, erigindo a imagem de um arquiteto 
específico, qualificado pelo adjetivo “descalço”. O arquiteto descalço se diferencia aí 
do “arquiteto” em geral, sendo marcado pelo traço da naturalidade e da simplicidade. 
Nomear essa obra introdutória pelo sujeito arquiteto, concebido com essa memória 
da naturalidade, e não pelo nome de um campo de saber (“arquitetura”) engendra 
uma identificação do leitor com essa forma de subjetividade, localizada em uma prática 
cotidiana de construção, com certa autonomia diante das práticas especializadas, 
institucionalizadas, coletivizadas, legitimadas. E a qualificação de “manual” indica que 
esse saber está disponível de modo simples e acessível, didático, como um conjunto de 
instruções práticas.

Saliente-se ainda, como um efeito de sentido da materialidade da capa, o discurso 
ecológico situado em um mundo globalizado. Isso se nota pela cor verde do fundo, que 
evoca a natureza, e pelos desenhos, feitos à mão, de estruturas de casas com materiais 
naturais como a madeira, telhados cobertos com gramas, sinais indicativos de ventos 
(clima), sem identificação de localizações, ou seja, com uma indistinção de lugar que 
traz condições para os sentidos da universalidade, da mundialização, ligados à ecologia 
e à sustentabilidade,

3. Introdução do autor: autoconstrução e instâncias urbanísticas

Passemos agora à análise da introdução do autor, assinada pelo arquiteto Johan 
van Lengen. Enquanto na capa observamos o discurso econômico do best-seller, com 
a divulgação da imagem individualizada do arquiteto, divulgada mundialmente, na 
apresentação de Lengen notamos a construção de uma imagem de si enquanto autor, 
bem como um sentido de saber que contempla a autoconstrução, considerando-se 
a relação com a comunidade local e algumas instâncias urbanísticas com as quais o 
“arquiteto descalço” pode se deparar.

Ao se colocar como divulgador do saber, Lengen aciona duas figuras subjetivas: 
a do autor, que assume uma posição em um domínio de saber; e a do divulgador, 
que toma essa autoria como objeto de discurso ao dirigir-se ao leitor. Assim, há um 
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desdobramento da imagem de si e da autoria: o autor retoma seu próprio percurso 
de autoria, atualizando os sentidos autorais em vista do público a que então se dirige. 
Essa dupla assunção da autoria, em um campo de saber e como autor de um texto 
atualizado de divulgação, constitui, desse modo, o discurso introdutório do Manual.

Ao eleger como destinatário os sujeitos que desejam construir suas casas, suas 
habitações, Lengen se coloca como autor do texto de divulgação, ou seja, no caso, 
de um manual de consulta. Ao se colocar como objeto de discurso, o autor produz 
uma narrativa4 sobre sua própria autoria (“Este manual foi feito para [...]”), na qual os 
sujeitos construtores aparecem como uma terceira pessoa (“daqueles que têm sonhos 
de construir”, “estas pessoas consultem este livro”), envolvida em uma historicização 
do conhecimento:

1) Este manual foi feito para desenvolver a confiança daqueles que têm o sonho de 
construir e desejam compreender a relação entre a habitação e seu entorno, seus 
limites e possiblidades. Espero que estas pessoas consultem este livro e encontrem 
nele algumas soluções que facilitem sua realização. (LENGEN, 2014, Introdução, 
s.p.)

Uma marca que nos chamou a atenção nesta sequência, e também em outras 
ocorrências da introdução, foi a palavra “confiança”. Ao erigir o sujeito construtor 
como interlocutor, o autor afirma que é para lhe “desenvolver a confiança”. Com 
essa identificação subjetiva almeja-se, a nosso ver, reestabelecer uma ligação entre o 
indivíduo e a sociedade. Para isso, trabalha-se a subjetividade do leitor, particularmente 
sua “confiança”, na relação com diferentes grupos: “sua confiança [da gente do campo e 
das zonas ‘precárias’ das grandes cidades”] na possibilidade de melhorar suas condições 
de vida”; “A edição brasileira deste livro não teria visto a luz do dia sem a cooperação 
generosa de muitas pessoas. A cada uma agradeço a amizade, a confiança e o apoio.” 
(LENGEN, 2014, Introdução, s.p.). Desse modo, temos inicialmente as pessoas do 
“campo” e das “grandes cidades”, que demandam “confiança”, em seguida são listadas 
no texto várias pessoas envolvidas, que “cooperam” com a edição.

Vemos esse sentido de confiança e cooperação projetado reiteradamente para 
o leitor como um sintoma da falta de vínculos sociais envolvendo o construtor e as 
instâncias em jogo para a realização de projetos arquitetônicos. A credibilidade do 
saber toma uma dimensão social (urbana) proeminente, em um mundo globalizado 
em que as iniciativas locais mostram-se fragilizadas, ao mesmo tempo em que são 
lugares onde afloram de modo decisivo as diferenças, as fronteiras sociais, os conflitos 
na disputa pelos espaços, pelas moradias, pelas identidades.

Ao tratar da “insegurança moderna”, e da falta de “confiança” daí advinda, Bauman 
(2009) aponta duas “reviravoltas” que ocorreram na Europa para depois, conforme o 
autor, disseminarem-se pelo mundo:

4 Consideramos, conforme E. Orlandi, “a narratividade como a maneira pela qual uma memória se diz em processos 
identitários, apoiados em modos de individuação do sujeito, afirmando/vinculando seu pertencimento a espaços de 
interpretação determinados, consoantes a específicas práticas discursivas” (ORLANDI, 2017, p. 30)
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A primeira, sempre segundo a terminologia de Castel, consiste na ‘supervalorização’ 
do indivíduo, liberado das restrições impostas pela densa rede de vínculos sociais. A 
segunda, que vem logo depois da primeira, consiste na fragilidade e vulnerabilidade 
sem precedentes desse mesmo indivíduo, agora desprovido da proteção que os antigos 
vínculos lhe garantiam. (BAUMAN, 2009, s.p.)

Se na Europa, como vemos em Bauman, alcançou-se uma certa proteção social, em 
outras partes do mundo, onde mal se chegou a esse estado de bem estar, a insegurança se 
manifesta de modo ainda mais gritante. No discurso sobre o arquiteto descalço, a busca 
pela confiança é um sinal de que algo não vai bem nos relacionamentos do construtor 
com a sociedade, quando ele tende a sair do isolamento de sua autoconstrução. E é 
nas pequenas frestas abertas para o social, e para a relação do saber com a sociedade 
e a história, que percebemos as “falhas” desse discurso, as feridas que atingem esse 
sujeito globalizado, tão aproximado da natureza e de um saber atávico transmitido 
anonimamente de geração a geração.

Os medos que surgem com a circulação das ideias arquitetônicas deixam pistas na 
fala introdutória do autor e dos especialistas que abonam essa iniciativa de se construir 
habitações na base do “faça você mesmo”, com os materiais naturais à disposição em 
uma localidade – em qualquer parte do mundo.

A supervalorização do indivíduo aparece no Manual do Arquiteto Descalço quando 
se individualiza a figura do arquiteto e a prática da autoconstrução. Conferir aos 
sujeitos em seu cotidiano esse “saber fazer”, por meio de um manual prático, contribui 
para individuar o saber arquitetônico, com consequências para os sujeitos na relação 
com seu entorno. Se, de um lado, o saber em questão é sustentado por uma circulação 
globalizada e uma concepção ecológica, de outro, ele produz efeitos na vida cotidiana e 
na relação desses sujeitos com as localidades e mais amplamente com a cidade, com o 
Estado, com as políticas habitacionais e as formas de organização e controle do espaço 
urbano.

Diante das consequências temerosas advindas com a individuação do sujeito 
construtor, o autor trabalha a exterioridade para esse sujeito, autorizado pelo saber 
autônomo, mas confrontado com as dificuldades que rondam essa prática como 
fantasmas arquitetônicos. Assim, nota-se no discurso introdutório distanciamentos 
e negações que apontam para alteridades diante das quais caberia ao construtor se 
precaver, tal como se nota nesta outra sequência narrativa em que se tece uma história 
dos arquitetos:

2) Na antiguidade, os primeiros arquitetos amassavam a terra com os pés, para 
prepararem os tijolos. Arquitetos descalços pisando a terra, uma imagem distante 
da nossa realidade que se afasta cada vez mais da natureza. (LENGEN, 2014, 
Introdução, s.p.)

O primeiro alerta da perda de contato do sujeito está relacionado ao esquecimento 
dos conhecimentos tradicionais que foram se acumulando desde a antiguidade. Na 
sequência acima, os “arquitetos descalços” são identificados aos construtores na 
antiguidade, que preparavam tijolos amassando a terra com os pés. Esse costume 
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estaria se distanciando da realidade, de maneira a romper os vínculos com a tradição. 
Recuperar as técnicas ancestrais seria, diante disso, um modo de restaurar o vínculo 
perdido, retomando a rede anônima de circulação do saber e o contato com a natureza 
de cada localidade onde se deseja construir. Note-se que não há menção a um ou 
outro arquiteto da antiguidade, ou a um autor, mas sim a uma representação coletiva 
dos construtores tradicionais em sua prática cotidiana.

Um outro indício de enfraquecimento do laço social está, paradoxalmente na 
negação da autonomia do conhecimento tradicional. Se, de um lado, o manual defende 
as técnicas tradicionais e a retomada do vínculo com a natureza e o saber transmitido há 
séculos, de outro, vemos nas observações abaixo negações da exclusividade do modo 
tradicional e “alternativas” para uma “combinação” de técnicas, diante das mudanças 
que levaram à escassez de materiais e mão de obra tradicionais e ao uso de outros 
materiais:

3) Não se trata neste manual de induzir as pessoas a construírem suas próprias 
casas na maneira tradicional. O mundo mudou muito; há escassez de materiais 
tradicionais de construção e de mão-de-obra com este conhecimento. Diante disto, 
tal tipo de informação seria uma frustração  para o leitor. Trata-se, antes, de 
responder aos desafios atuais da questão habitacional e apresentar alternativas, 
aplicando no processo construtivo uma combinação de técnicas tradicionais e 
modernas.” (LENGEN, 2014, Introdução, s.p.)

4)  Não se deve pensar que utilizando unicamente uma das técnicas propostas, o 
construtor vá obter um milagre em sua construção. A combinação de várias 
técnicas é o que permitirá a criação de um ambiente mais harmonioso para se 
viver. (LENGEN, 2014, Introdução, s.p.) Também o discurso sobre a autoria, no 
próprio texto introdutório do autor, indica um modo de lidar com o isolamento 
autoral e construir uma imagem de conhecimento “compartilhado”:

5) Obviamente não sou autor de todas as técnicas incluídas neste livro: muita gente 
compartilhou comigo suas experiências, e entre eles, penso com gratidão em 
Álvaro Ortega, Cláudio Favier, Eduardo Neira, Gabriel Câmara, Gernot Minke, John 
Turner, Sjoerd Nienhuys, Yves Cabannes. (LENGEN, 2014, Introdução, s.p.)

O “compartilhamento” é mais uma marca das práticas que visam a reestabelecer os 
vínculos em uma sociedade constituída de individualidades. A menção do autor a “muita 
gente” que “compartilhou comigo suas experiências” desloca a autoria individual para 
a autoria compartilhada, uma autoria resultante da circulação do saber por uma rede 
de relações. Esse sentido de compartilhamento, que é também uma aproximação do 
autor ao divulgador, está presente também nos agradecimentos aos que participaram 
da edição do livro, estendendo os vínculos de cooperação, confiança e sustentação 
mútua:

6) A edição deste livro não teria visto a luz do dia sem a cooperação generosa de 
muitas pessoas. A cada uma agradeço a amizade, a confiança e o apoio. Neste 
roteiro de afetos, encontro Dr. Georges Guimarães e Dona May, Cristina Cavalcanti, 
Bia Vieira, Ilian Felinto l...) e tantos que pacientemente e de várias formas, me 
ajudaram a completar este projeto. (LENGEN, 2014, Introdução, s.p.)
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A autoria da divulgação, no Manual do Arquiteto Descalço, trabalha, assim, os limites 
da eficácia autoconstrutiva. Ao fazer circular as técnicas de construção, o autor divulgador 
lida no texto introdutório com a alteridade de seu discurso autoral, trazendo para a 
cena as alternativas técnicas e as instâncias de legitimação do discurso arquitetônico. 
Essa busca de respaldo na área e no urbanismo normativo alerta para os limites e 
os riscos do fazer individualizado, de maneira a trazer de volta aspectos excluídos na 
perspectiva do saber tradicional. Nessa direção, ocorre também um deslocamento da 
“comunidade” para a “urbanidade”. Na comunidade, o saber é tradicional, transmitido 
historicamente e de modo anônimo ou compartilhado, porém, no contato com o espaço 
urbano, com os especialistas, com as normas, o saber se depara com o Estado, com a 
cidade, com as leis e as instituições urbanísticas reguladoras.

Logo após o texto introdutório do autor, em uma seção sem assinatura denominada 
“como usar o manual”, encontra-se uma breve advertência editorial aos leitores, na qual 
há igualmente negações que evitam a circulação de uma imagem autônoma do saber 
e do sujeito arquiteto. As recomendações direcionam para a variedade de técnicas a 
serem escolhidas e o contato do construtor com especialistas:

7) Este manual não tem receitas fixas e sim indica muitas maneiras de se fazer uma 
casa e ainda uma gama bastante rica de emprego de materiais, ampliando assim a 
escolha de como melhorar o que se está fazendo.

Quando se pensar em construir, a consulta aos conceitos e exemplos contidos neste 
manual, permitirá um diálogo mais produtivo entre o proprietário e o responsável 
técnico, para saber como podem ser aplicados na obra.

Para as técnicas não-convencionais, recomendamos também que se exerça 
controle de qualidade e que se realizem testes, principalmente quando envolverem 
a construção de elementos estruturais, não se responsabilizando o autor por 
qualquer procedimento que venha a violar as normas de segurança necessárias a 
qualquer construção. (LENGEN, 2014, s. p.)

A cena da construção se amplia com a consideração da relação do proprietário 
com técnicos em construção e também com as práticas de controle de qualidade. 
Diante da insegurança que o uso de técnicas não-convencionais possa gerar, o autor 
nega sua responsabilidade e sugere a realização de testes. Nota-se aí que a autoria de 
um saber que se baseia na natureza e em tradições anônimas se depara com o controle 
urbanístico, com as normas de construção, de modo a colocar em dúvida a viabilidade 
de técnicas e materiais que não passem pelo crivo das instâncias normativas. Essas 
diretrizes aparecem no manual como recomendações que permitiriam “um diálogo 
mais produtivo entre o proprietário e o responsável técnico”, de modo que não se trata 
da exposição explícita das regras e normas, mas de subsídios discursivos (negações 
que pressupõem o discurso normativo como um outro, recomendações, etc.) para o 
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“diálogo” nas situações cotidianas em que o arquiteto descalço tem contato com os 
“técnicos” da urbanidade.5

A série de negações e distanciamentos enunciativos que acabamos de descrever 
atesta uma formação discursiva que trabalha suas fronteiras, lidando com a 
exterioridade do discurso da arquitetura sustentável e da autoconstrução. Ao invés de 
delimitar uma fronteira rígida, o autor e as advertências editoriais abrem um espaço de 
ligação com a alteridade, sustentando o diálogo com técnicos e controles urbanísticos 
que deslocam os sentidos do natural para as convenções sociais e citadinas, em 
um espaço intermediário entre a instabilidade do saber cotidiano e a estabilidade 
das normas. A exposição a essa alteridade produz efeitos sobre a autoria e sobre a 
autonomia do arquiteto descalço, o que tem como consequência a retirada ou limitação 
da responsabilidade autoral e a possibilidade de sustentação junto aos representantes 
da urbanidade e suas normas construtivas.

4. Apresentação do especialista: autorização, linguagem e comunidade 
globalizada

Dando sequência à análise dos textos introdutórios, vejamos agora como a autoria 
da obra é abordada na apresentação de um especialista. Enquanto na introdução do 
autor, a autoria é tomada como parte da imagem de si, na relação com uma alteridade, 
no discurso do especialista a autoria é tomada como objeto do discurso de um outro. 
Observe-se que na sequência editorial, a apresentação do especialista antecede a 
introdução de autor, por meio de uma anterioridade enunciativa que faz com que 
essa apresentação do especialista seja atualizada em relação ao discurso do autor 
do manual, que passa a figurar como autor historicizado. Esse efeito de circulação do 
discurso faz com que a autoria, ao tornar-se sequencialmente objeto de discurso, seja 
mais uma vez trabalhada, produzindo outros pontos de deriva.

Na apresentação de Lerner, nota-se que a autoria de Lengen é situada em uma 
dimensão nacional e internacional, o que proporciona condições para uma circulação 
ampla e autorizada. Vamos observar aqui alguns funcionamentos discursivos que 
fazem parte desse processo e que afetam o percurso autoral e as condições de leitura 

5 Ao pensar o cotidiano na divulgação, na tensão entre a instabilidade do sujeito autoconstrutor e a estabilidade das normas 
urbanas, buscamos compreender os modos como o saber é discursivizado nas relações cotidianas. Para isso, consideramos 
os estudos do discurso cotidiano tal como propõe S; Lagazzi: “O discurso cotidiano carrega as marcas da ordem cotidiana 
e são algumas dessas marcas que queremos apreender, para poder explicitar, através do método discursivo de análise, a 
maneira pela qual o sujeito se coloca no cotidiano, com seus direitos, deveres e responsabilidades.” (O desafio de dizer não. 
Campinas: Pontes, 1988).
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da obra. Partindo da noção da autorização, conforme C. Pfeiffer6, procuramos observar 
aqui um discurso sobre a autoria que regula sua circulação para um público específico, 
sustentando certos percursos de sentidos. Assim, o arquiteto especialista produz uma 
autorização do autor do manual, regulando sua autoria em alguns aspectos, conforme 
mostraremos.

No final do texto da apresentação, está indicada a especialidade de Lerner 
(“arquiteto”) e uma localidade (“Curitiba”). A menção exclusiva da atividade de arquiteto 
reforça a filiação ao campo da arquitetura, porém o nome de Lerner aciona também 
uma memória do político e do urbanista, visto que ele foi prefeito de Curitiba por três 
vezes e governador do Paraná por duas vezes, além de ser conhecido por introduzir 
inovações urbanísticas que, juntamente com outras iniciativas desse tipo, levaram à 
formação de uma imagem de Curitiba como modelo de cidade urbanizada. Esteve 
ligado em 1965 à criação do Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC) e 
foi responsável pelo Plano Diretor da cidade7. A reputação de Lerner também favorece 
a visão global da publicação, na medida em que ele alcançou prestígio internacional, 
foi presidente da União Internacional dos Arquitetos (2002/2005), recebeu prêmios e 
colaborou com diversas entidades internacionais, tendo sido consultor da Organização 
das Nações Unidas8.

Para esta análise, temos em vista compreender a atuação de Lerner como 
divulgador do saber arquitetônico, fazendo uma ponte entre o autor, o público leitor e 
as instâncias em que o saber arquitetônico está em questão.

Embora Lerner tenha exercido diversas posições políticas e administrativas, além 
da de arquiteto, essas instâncias não são atualizadas em sua apresentação: não se fala 
ali de gestão municipal ou estadual nem de urbanismo. Ao analisar a materialidade do 
texto, uma palavra que consideramos pertinente para compreender o discurso sobre 
o autor do manual é “comunidade”, e mais especificamente a qualificação que Lerner 
atribui ao autor Lengen como “construtor de comunidade”:

8) O arquiteto Johan van Lengen é muito mais do que um arquiteto. Ele é um 
construtor de comunidades. Desde a fundação do TIBA, Instituto de Tecnologia 
e Bioarquitetura, van Lengen tem se destacado no Brasil como uma voz a ser 
respeitada quando se discute a integração do ser humano em harmonia com o 
ambiente em que vive.

O diferencial de van Lengen está na forma como ele apresenta suas ideias. Com 
um discurso positivo e direto, ele coloca o homem no centro da disputa, chamando 

6 C. Pfeiffer, em um estudo discursivo sobre a autoria na escola, considera a autorização como “o ato de dar uma determinada 
autoria aos sentidos”. Assim, na escola, o aluno sofre do professor uma autorização para ler e escrever: “os textos passam 
por um processo de re-autorização: são re-autorizados para o aluno”. Em certas circunstâncias, essa autorização tende a 
impedir a autoria do aluno (um tipo de “censura local”) e a fazer valer a autoria do professor, com prevalência de uma só 
autoria (Cf. C. R. C. Pfeiffer. Que autor é este? Dissertação de mestrado. Campinas: Universidade Estadual de Campinas/
Instituto de Estudos da Linguagem, 1995). Em nosso estudo, colocamos a questão de saber como se dá a autorização do 
especialista sobre uma autoria de certo modo assumida (e em alguns pontos negada) anteriormente (na introdução do 
autor) e consideramos que ocorre uma espécie de regulagem da autoria na circulação discursiva (seleção de marcas de 
autoria, redução, substituição, acréscimo, reorientação, etc.).

7 WIKIPEDIA. Endereço: https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaime_Lerner. Acesso em 11/09/2018.
8 JAIME LERNER ARQUITETOS ASSOCIADOS. Endereço: http://jaimelerner.com.br/pt/home/. Acesso em 11/09/2018.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jaime_Lerner
http://jaimelerner.com.br/pt/home/
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para nós mesmos a responsabilidade pela construção do futuro. (LERNER, 2014, 
Apresentação, s.p.)

A substituição de “arquiteto” por “construtor de comunidades” assinala um 
deslocamento de sentido, com uma passagem do campo de saber a uma caracterização 
social do sujeito junto à “comunidade”, particularmente em uma prática construtiva 
comunitária, que liga o humano ao ambiente, erigindo-se um “nós” responsável pela 
construção social. Com isso, a autoria no campo da arquitetura fica silenciada, ao passo 
que a atuação comunitária é destacada. Na divulgação do especialista, portanto, é o 
lado social, comunitário, que é ressaltado no discurso sobre o autor, ao mesmo tempo 
em que a autoridade do especialista representa o campo da arquitetura na conjuntura 
nacional e internacional.

Enquanto o discurso do especialista sobre o autor produz um deslocamento do 
“arquiteto” em direção a uma identidade comunitária, o texto do manual é valorizado 
por meio de certas qualidades atribuídas à sua linguagem: a “forma como ele 
apresenta suas ideias”, com um “discurso positivo e direto”. São essas qualidades de 
divulgador, de autor de um manual com uma linguagem prática, instrucional, clara, 
que são selecionadas para circular em direção a um público mais amplo. E tais valores 
são reiterados na continuidade da apresentação: “Outro aspecto interessante no 
método de van Lengen é a clara opção pela simplicidade”, “Mas o grande valor deste 
livro está no modo como o autor fala. Com uma linguagem simples, rápida e essencial, 
van Lengen está, na realidade, preparando pessoas”, “um livro aparentemente técnico 
serve como um sedutor, contagiando o leitor a apreciar cada aspecto da construção” 
(LERNER, 2014, Apresentação, s.p.).

Enquanto representante da área da arquitetura no cenário global, Lerner situa, 
em seu discurso de apresentação, a obra de Lengen na conjuntura contemporânea 
de “progresso acelerado” e de “complexidade” do saber arquitetônico. Frente a essa 
conjuntura, o especialista afirma que “Se o progresso como um todo, na cidade ou no 
campo, não corresponde às aspirações humanas globais, não será o caso de diminuir 
o ritmo? É uma questão para reflexão” (LERNER, 2014, Apresentação, s.p.). E diante dos 
“vendedores de complexidade”, considera que “eles não sabem que é criando a partir 
de elementos simples, fáceis de ser implantados, que teremos o começo de um sistema 
mais avançado no futuro” (Id., s.p.). Falar sobre uma concepção ecológica a partir de 
uma posição progressista leva a estabelecer uma escala entre o que é “acelerado” e o 
que é menos acelerado, sem se desfazer da própria noção de “progresso”.

Vemos que a autoria é situada em um imaginário global em que estão em jogo 
diferentes tendências arquitetônicas e instâncias de legitimação: sociais, tecnológicas, 
econômicas, tudo isso em vista de uma futuridade, de um ideal que une o humano ao 
ambiente. E com algumas nomeações e adjetivações que trabalham a subjetividade 
emotiva do leitor na relação com o autor (“sedução”, “forma responsável e apaixonada”), 
trabalha-se a sinonímia entre “casa” e “lar”: “ao se construir uma casa está se construindo 
um lar. E é o conjunto de lares harmônicos que fará uma comunidade harmônica”. Com 
essa metáfora musical associada ao emotivo, Lerner finaliza seu discurso, acrescentando 
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à imagem do autor comunitário uma personalidade apaixonada e emotiva. Ao menos, 
para “reduzir o ritmo” do progresso.

5. O texto do manual: discussão urbana e discurso didático instrucional

Vamos apresentar agora a análise do texto do Manual, começando com algumas 
alterações das condições de produção do discurso. Os que constroem as edificações 
são considerados desta vez como leitores virtuais, que se juntam à voz do autor para 
formar um “nós”. É assim que, na primeira seção do texto, denominada “Desenho”, 
distinguem-se aqueles que fazem uma casa de modo independente, sem necessidade 
de desenho, daqueles que desenham para discutir com os “outros”, sendo que o autor 
se junta a esse último grupo, em um “nós” que envolve a figura de construtor, em 
contato com a alteridade: com os interlocutores que discutem os planos e as instâncias 
públicas que os avaliam:

9) Para se fazer uma casa, nem sempre se necessita desenhá-la antes. Mas quando 
queremos discutir, ou explicar para outros, as nossas ideias, é melhor desenhar 
antes os planos. Também para conseguir financiamento ou assistência técnica de 
órgãos públicos, por exemplo, para a construção de uma escola, é preciso colocar 
as ideias no papel. (LENGEN, 2014. p. 3)

Enquanto nos textos introdutórios, observamos as narrativas sobre a autoria em 
um percurso histórico de conhecimento, vemos neste caso a imagem da “discussão” 
entre protagonistas do discurso arquitetônico: entre o “arquiteto descalço” e os que 
se apresentam como seus interlocutores em discussões e situações de organização da 
cidade (órgãos públicos). Tal passagem da narrativa à discussão nos parece significativa 
na demarcação das condições de produção desse manual. A finalidade de se fazer 
uma casa (“para se fazer uma casa”) surge aí como marca de um discurso didático 
utilitário, que está sujeito à organização do urbano9. Na fronteira entre desorganização 
e organização, o Manual surge como algo que condiciona a discussão em busca de 
um reconhecimento urbanístico pelo sujeito da construção, de um laço comunitário 
(significada pelo “nós”) e pela busca de um mínimo laço com a cidade que aparece 
como alteridade..

Note-se que a imagem do leitor, enquanto “arquiteto descalço”, sofre alterações 
na medida em que o texto progride. De início, trata-se se do indivíduo que sonha em 
construir sua casa, junto a um ambiente natural determinado. Em seguida, na medida 
em que o ambiente natural vai se transformando em ambiente construído vão surgindo 
as figuras do urbano, de modo cada vez mais complexo e problemático, bem como as 
limitações do construtor e a necessidade de consultar especialistas. Observe-se como, 

9 E. Orlandi distingue “ordem” (o real da cidade) e “organização” (imaginário da cidade), como instâncias que se acompanham: 
“A cidade é organização, é injunção a trajetos, a vias, a repartições, a programas, a traçados e tratados. Do ponto de 
vista simbólico, entretanto, organização e desorganização se acompanham. Assim, pensando os sentidos da/na cidade, 
e procedendo a uma observação sustentada na análise de discurso, podemos ver como as relações sociais (urbanas) se 
significam na reprodução e na ruptura, ganhando visibilidade através da emergência do que estou propondo chamar falas 
desorganizadas.” (Cidade dos Sentidos. Campinas: Pontes, 2004, p. 63).
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após falar da construção de pequenas casas, aborda-se a construção de um hospital 
em uma comunidade:

10) Muitas vezes as pessoas da comunidade constroem seus próprios edifícios 
públicos. Mas surgem problemas quando a comunidade cresce e é preciso ampliar 
estes edifícios, e por isso deve-se deixar lugar para isto. (LENGEN, 2014, p. 73)

Para uma ampliação maior dos serviços, será necessário consultar um arquiteto, já 
que uma planta mal pensada pode causar grandes perdas de tempo e de circulação 
num hospital. (LENGEN, 2014, p. 80)

Voltando aos desenhos, eles estão presentes em toda a extensão do texto, sempre 
acompanhados da textualidade verbal. Isso vai de para com a imagem já mencionada, na 
análise dos textos introdutórios, de uma linguagem prática, clara, concisa. Nota-se uma 
valoração da linguagem não-verbal, enquanto aquela que viabiliza o plano arquitetônico 
e o diálogo com as instâncias urbanísticas, alternando-se com a linguagem verbal. O 
traço do desenho, com suas linhas irregulares, vai de par com discurso naturalista do 
manual, com as significações de naturalidade, facilidade, simplicidade, rusticidade. 
Podemos considerar também que o traço do desenho simboliza o laço social que envolve 
o “arquiteto descalço” e as subjetividades comunitárias e urbanísticas ai envolvidas, 
voltadas para a autoconstrução e eventualmente a assessoria mais especializada.

O discurso naturalista e ecológico determina igualmente a organização sequencial 
do texto, que se apresenta de acordo com os tipos de “clima” a que as construções 
estão sujeitas, a saber: trópico úmido, trópico seco e zona temperada. Para cada um 
desses tipos de clima são apresentadas as possibilidades de construções de casas, sem 
adoção de modelos fixos, mas sim com “variedades de formas e estruturas”:

11) Impossível fazer um só modelo de casa típica para o clima tropical úmido. A 
forma da construção é determinada por vários fatores, como por exemplo: a 
disponibilidade dos materiais; o tipo de mão-de-obra; os costumes e tradições 
locais; a possibilidade de usar materiais de outras regiões; a situação financeira da 
comunidade, e muitas outras razões. (LENGEN, 2014, p. 142)

Assim, por exemplo, o uso de madeira ou barro nas paredes são opções conforme 
a disponibilidade de materiais a que o construtor tem acesso.

Na continuidade das seções do texto, temos os tipos de materiais (terra, ferrocimento, 
areia, cal, madeira, cactos, etc.), as etapas ou partes das obras (preparar a obra, aplicar 
os materiais, fundações, paredes, painéis, pisos, telhados, etc.), e em seguida construções 
ligadas a recursos como energia (calor e movimento, moinhos, calor solar, fogões), água 
(localização, bombas, transporte de água, cisternas, etc.), saneamento (sanitários, bason, 
coban biodigestores, drenagem), sempre a partir de uma visão de sustentabilidade. Há 
ainda uma seção com mapas e tabelas.

Em cada seção, apresentam-se instruções para a construção de cada item. A 
formulação desse discurso tende para uma imagem de transparência da linguagem, 
de uma homogeneidade do discurso instrucional, sem citações de autores e com 
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enunciados normativos que variam da “necessidade” até as diversas formas de 
“possibilidade” (deve ser x;, pode-se usar x; o melhor é x, será necessário x, recomenda-
se x, etc.). Temos ainda exemplos, descrições de procedimentos, etapas construtivas, 
sequências de ações, detalhes de montagens, listagens, dentre outras formulações das 
instruções.

Vejamos abaixo um recorte do texto, envolvendo as linguagens verbal e não-
verbal, que se relacionam para a formulação do discurso didático:

Na sequência acima, nota-se que a linguagem não-verbal é introduzida na 
continuidade da sintaxe do verbal (“A construção do telhado é feita assim:”), como 
se complementasse a sequência linguística que antecede a inserção da imagem do 
desenho. A pontuação por meio do dois-pontos10 marca o encaixe da textualidade não 
verbal na sequência sintática do verbal, de modo a ligar-se a imagem do desenho ao 
pronome demonstrativo “assim”, ou seja, ao que poderíamos considerar discursivamete 
como uma maneira de mostrar um real (indizível) da construção, remetendo-se à 

10 Segundo o dicionário da Wikipedia, os dois-pontos são um “sinal de pontuação (:) correspondente, na escrita, a uma pausa 
breve da linguagem oral e a uma entoação ger. descendente, e cuja função é preceder uma fala direta, uma citação, 
uma enumeração, um esclarecimento ou uma síntese do que foi dito antes etc.”. Nota-se que tal definição contempla a 
variação entre língua escrita e língua oral, porém não prevê o funcionamento dos dois-pontos para indicar uma mudança 
da linguagem verbal para a linguagem não-verbal e os efeitos discursivos daí advindos, como no caso que analisamos.
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representação do desenho. Mais abaixo, retorna a linguagem verbal, que acrescenta 
descrições dos procedimentos de montagem do telhado, particularmente de sua 
“costura”. A imagem, em sua bidimensionalidade, representa a espacialidade das 
peças na montagem, identificadas pelos termos técnicos, e as pequenas diferenças 
entre elas, como no caso das localizações e diferenciações de medidas entre a ripa 
e o caibro. No entanto, ela não significa as ações humanas e as etapas sucessivas da 
montagem, assentadas na temporalidade, como o faz a linguagem verbal. Assim, há 
um duplo percurso de significação, que em que se trabalha sucessivamente aquilo que 
“falha” em uma ou outra linguagem.

Finalmente, gostaria de apontar nesta breve análise do corpo do manual, algumas 
significações que fazem parte das descrições instrucionais do discurso didático, mas 
que também podem ser remetidas a algo que foi discutido na análise dos textos 
introdutórios, a saber, aos sentidos de “confiança”, que aqui também se ligam aos de 
“qualidade” e “segurança”, e à “solidez” da construção. Na imagem mais acima, que traz 
a construção do telhado de tábua, a adjetivação em “bom telhado” indica a qualidade 
da construção. Logo em seguida, a recomendação de não secar demais a tábua para 
“evitar que fique quebradiça” também retoma os sentidos de fragilidades de materiais 
e cuidados. Lendo outras seções, notamos igualmente uma série de marcas que 
apontam para uma atenção à firmeza da construção, como nestas recomendações 
para as construções com estruturas de bambu:

12) O bambu é um material adequado para as estruturas do teto, mas devemos ter 
muito cuidado com as juntas dos troncos. Não só é importante amarrá-los bem, 
como também moldar as partes que se juntam. As juntas devem ser sempre perto 
dos nós. Os segmentos do meio são mais quebradiços do que os mais próximos 
dos nós. (LENGEN, 2014, p. 166)

13) Se a casa for grande, as paredes divisórias são postas onde houver escoras, para 
dar rigidez no centro. (Idem, p. 167)

14) Quando houver muita pressão de cima, o melhor é fazer uma junta com alguns 
cravos de madeira dura. Desta forma a junta fica bastante resistente. (Idem, p. 168)

15) Nunca devemos usar pregos nas estruturas de bambu, porque podem enfraquecer 
e partir o bambu. (Idem, p. 169)

16) Amarrando bem as duas peças da cumeeira, conseguimos mais estabilidade para 
os caibros. (Idem, p. 171)

17) Quando o material que usamos para amarrar é vegetal, corremos o risco de 
um ataque de insetos, mas se o material for metálico (arame, por exemplo) ele 
pode enferrujar. Por isto, os encaixes devem ser visíveis, para facilitar sua revisão 
periódica e uma substituição quando for preciso. (Idem, p. 171)

Cuidado, adequação, bem fazer, estabilidade, rigidez, resistência, em oposição 
a risco, possibilidade de quebra, afrouxamento, enfraquecimento, enferrujamento, 
etc. O vocabulário da construção trabalha a tensão entre fragilidade e solidez das 
construções, realizadas com materiais naturais. Significar as fragilidades resistências 
dos materiais em descrições e formulações instrucionais é também atribuir sentidos 
para os sujeitos da construção, envolvidos com os desejos de sustentabilidade e ao 
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mesmo tempo com os valores da arquitetura enquanto edificação sólida e com q busca 
de reconhecimento de urbanidade.

6. Conclusão

A análise do Manual do Arquiteto Descalço nos levou a refletir sobre os textos 
introdutórios e seu funcionamento na circulação discursiva junto ao grande público. 
Em cada uma das seções analisadas (capa, introdução do autor, apresentação de um 
especialista, texto do manual), mostramos posições de divulgação específicas: editoriais, 
autorais, especializadas, didáticas. Com diferentes direcionamentos advindos dessas 
posições, não nos deparamos com um discurso instrumental unívoco, mas sim com 
instanciações da circulação discursiva, montagens heterogêneas e provisórias, em uma 
rede de relações que envolvem a(s) autoria(s), as instituições, a historicidade da obra, os 
posicionamentos editoriais, as concepções em jogo, os modos de se situar nas relações 
cotidianas (comunitárias e urbanísticas) em que o saber se insere.

A proposta de um conhecimento da autoconstrução indica a individualização do 
sujeito arquiteto, considerado em sua subjetividade de desejos, sonhos, escolhas, contato 
com a natureza local (clima, materiais, recursos naturais), originalidade, evitando-se 
modelos fixados, estilos, tradições que fogem à “harmonia” com a natureza. A construção 
de uma casa com materiais tradicionais como a madeira, o barro, as técnicas de pau-
a-pique, bambu, etc., evoca uma memória discursiva da “cabana rústica”, em oposição 
à “casa edificada” construída com base em princípios racionais (“comensurabilidade”) 
e materiais resistentes11. Lembra também a distinção entre a “arquitetura vernacular” 
ou “popular”, baseada em técnicas tradicionais e uso de materiais naturais locais, e a 
“arquitetura” consolidada como um campo de saber legitimado. De um lado, o saber 
anônimo, transmitido no cotidiano das comunidades em contato com a natureza; de 
outro, o saber especializado, disciplinado, institucionalizado.

No entanto, essas duas tendências, observadas discursivamente, não se apresentam 
no Manual como uma oposição rígida. Ao ser divulgado, o saber da autoconstrução não 
deixa de considerar o seu outro, de trabalhar o seu distanciamento do saber urbanístico 
e da arquitetura especializada, procurando sustentar-se em uma rede compartilhada 
de cooperação. Tomando como espaço de divulgação o cotidiano de moradores de 
zonas rurais e periferias urbanas, a cena dialogal entre o autoconstrutor e os técnicos 
simboliza a relação entre o sujeito arquiteto, individualizado, com seu desejo de casa 
própria, e as instâncias urbanas de conhecimentos especializados e normatizados.

Ao tratar da divulgação científica (D.C.), enquanto discurso que restabelece o 
contato com os cientistas, com os laboratórios, universidades, etc., confortando o leitor 

11 No Tratado de Arquitetura de Vitrúvio (séc. I a.C.), considerado um texto fundador da arquitetura na antiguidade greco-
romana, encontra-se a seguinte afirmação: “Depois, em seguida, instruindo-se pelo espírito e progredindo com reflexões 
mais aprofundadas, desenvolvidas a partir da multiplicidade das artes, começaram a levantar já não cabanas mas casas 
com alicerces, construídas com paredes de tijolo ou de pedra e cobertas por madeira e telha, posteriormente passando 
dos juízos vagos e incertos, à certa racionalidade das comensurabilidades, através das observações das obras.” (Vitruvius 
Pollio. Tratado de arquitetura / Vitruvio. Tradução e notas M. Justino Maciel. São Paulo: Martins, 2007, p. 116)



118

ESCRITURAS DA CIDADE

em sua posição diante da ciência, Authier-Revuz afirma que a DC visa nesse sentido à 
“coesão social”:

Assim, atrás da missão de restabelecer, nos fatos, a comunicação, por meio do discurso, 
a D.C. preenche uma outra função – visando também, mas sobre outro plano, à “coesão 
social”: prover numerosos leitores de uma representação confortável de sua posição 
relativa à ciência, em um jogo de comunicação em que o discurso executa nele mesmo as 
figuras. (AUTHIER-REVUZ, 1998, p. 125)

A colocação de Authier nos leva a refletir sobre as relações sociais, tal como 
representadas nos discursos de divulgação. Em nossa análise, a cena da divulgação 
tem uma especificidade: trata-se de um especialista prático que se dirige ao grande 
público, construindo para ele uma imagem do autoconstrutor, de um sujeito que 
apresenta um desejo de saber cotidiano para construir sua casa. O divulgador faz a 
mediação entre o saber tradicional, anônimo, histórico, e esse sujeito que entra em tal 
rede de compartilhamento de saberes. Se isso produz uma individualização do sujeito 
do conhecimento, leva também a um distanciamento das instâncias institucionais, 
do saber legitimado, fragilizando-se os vínculos. No corpo do manual, a relação com 
o leitor é sustentada no discurso técnico (ou antes, “ecotécnico”), com instruções e 
indicação dos procedimentos disponíveis, por meio de um discurso que tende a uma 
imagem de transparência. Já os textos introdutórios trabalham o que foi silenciado, 
trazendo as vozes que compõem a legitimação dos saberes e a organização urbana. 
Assim, se a divulgação conforta indicando uma linguagem técnica, didática, instrucional, 
vista como “sedutora”, ela também, por outro lado, alerta para as falhas, os riscos, 
responsabilidades e limites do saber.

Para os estudos da cidade pelo viés da linguagem, os resultados desta análise 
permitem refletir sobre a circulação dos saberes urbanos junto ao grande público. 
Partindo de práticas locais rurais ou de periferias urbanas, vemos aí um processo de 
universalização do saber, direcionado a todos os que queiram construir. Na divulgação 
mundializada, o sujeito é naturalizado e universalizado (“arquiteto descalço”). Assim, 
o morador/construtor é localizado em um espaço de “harmonia” com a natureza e 
compartilhamento de um saber tradicional. A partir dessa cena fundadora, em que o 
discurso ecológico da bioconstrução se apresenta com uma linguagem de clareza e 
concisão, o urbano vai surgindo como uma exterioridade que não pode ser evitada. Da 
cena natural, com o sujeito individualizado, passa-se à comunidade, que compartilha 
os conhecimentos e determina costumes e modos de vida. Depois, vem o crescimento 
urbano e surgem as vilas e as cidades, com os “problemas”, as “confusões” e as normas 
que controlam as construções e responsabilizam os autores dos saberes e das obras. 
Aqui nos parece que o conceito de tópica cívica leva a compreender melhor essa busca 
de se instalar na cidade, de praticar a cidadania em situações inusitadas ou que fogem 
à organização urbana:

Definimos a tópica cívica pela articulação entre relações espaciais e formações sociais, 
como lugares institucionais, que dão forma e sentido aos sujeitos urbanos, aos “cidadãos”, 
e ao modo como eles percorrem os movimentos sociais ou os movimentos da sociedade, 
em suas manifestações, percorrendo “lugares”, que não consideramos como lugares 
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empíricos, mas simbólicos e socialmente declinados, que se materializam. (ORLANDI, 
2017, p. 121)

 Em meio às práticas de construção, o divulgador trabalha o jogo entre as instâncias 
comunitárias, rurais, periféricas e a organização citadina em sua complexidade, buscando 
conexões no espaço intermediário que permeia a estabilidade e a instabilidade dos 
discursos. O Manual, diante disso, também pode ser visto como um artefato que, lidando 
com as contradições entre o natural e o urbano, promove condições para a instalação 
de um certo sujeito de moradia e de prática construtiva, articulando formações sociais 
e relações espaciais e institucionais.
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SUJEITO E CIDADE: VIAS DE DISCURSOS, DESIGUALDADE
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Resumo: Nesta escrita, buscamos recuperar a trajetória de memória discursiva sobre o 
acontecimento futebolístico, no Brasil, sobretudo, em Cuiabá-MT, pelas estrias, nas vias 
urbanas, em 2017, pós Copa do Mundo/2014. Mobilizaremos a noção de memória discursiva 
(tal como formula Pêcheux, 1999), e de interpretação (conf. Orlandi, 1999), condição de 
produção entre outros conceitos teóricos que conduzirão esta escrita.

Palavras-chave: Cidade 1. sujeito 2. sentido 3. Copa do Mundo 4.

Abstract: In this paper, we seek to recover the trajectory of discursive memory about the 
soccer event in Brazil, especially in Cuiabá-MT, by stretch marks, in urban roads, in 2017, 
after World Cup / 2014. We will mobilize the notion of discursive memory (as formulated by 
Pêcheux, 1999), and of interpretation (conf. Orlandi, 1999), condition of production among 
other theoretical concepts that will guide this paper.

Keywords: City 1. subject 2. meaning 3. World Cup 4.
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1. Introdução

A cidade, parte da inteligência humana se sustenta no espaço físico, pelo 
simbólico, imaginário de uma ordem social (RAMA, 1985). No simbólico, o político. O 
político, conforme Rancière (1995), com “multiplicidades de sentidos”, dentre estes, a 
escrita “porque é o conceito de um ato sujeito a um desdobramento e a uma disjunção 
essenciais” (op.cit.p.7). A escrita “é coisa política” porque é constitutiva da base da 
própria comunidade. Diremos que a escrita traça representa, significa.

Do ponto de vista teórico, da Análise de Discurso francesa, que nos inscrevemos, 
entende-se que o simbólico é o lugar do político e que “A teoria é política” (ORLANDI, 
2001, p.36). A autora trabalha a língua, materializada no corpo do texto. Nesse sentido, 
entendemos a política pelas relações de sentidos. De modo que a linguagem se 
sustenta em uma base do simbólico, das projeções imaginárias em que o político se 
significa e que o sujeito como ser de linguagem é flagrado, fisgado a interpretar. É 
dessa observância que, no projeto de pesquisa “Cidade e sentido: uma questão de 
leitura e ensino” amparado Fundação de Amparo à pesquisa/FAPEMAT, desenvolvemos 
este estudo sobre o texto urbano. Neste momento, nos deteremos sobre a cidade de 
Cuiabá-MT, pós Copa do Mundo de 2014, questionando: - De que modo o discurso 
futebolístico de acessibilidade, de mobilidade urbana constitui sentidos no poder local?

2. Copa do Mundo: vias de discursos

A Copa do Mundo de 2014, no Brasil, inscreveu-se no espaço comum de 
trânsito ordinário, de distintas cidades brasileiras. Determinados espaços públicos 
foram demarcados, em função da mobilidade, a acessibilidade do sujeito ao evento 
futebolístico. O termo acessibilidade, no espaço urbano, incide diretamente no modelo 
a ser configurado, um modo de adequação, de intervenção, neste caso, em vias, nas 
cidades sedes do evento futebolístico.

O corpus que constitui as análises são textos de jornais, grafites em muro que 
significam, no poder local, o movimento futebolístico, da Copa do Mundo. A Copa do 
Mundo congrega, ideologicamente, uma política de integração entre povos, países pelo 
esporte. Em 2014, o Brasil, na posição de nação a receber a Copa do Mundo institui os 
estados brasileiros sedes dos jogos. A cidade de Cuiabá, como uma das sedes dos jogos 
torna-se anfitriã, e como tal entrelaça o Estado e o sujeito pelo discurso da mobilidade 
e acessibilidade. Proposta de reorganização de vias públicas.

Pensar a cidade, pela perspectiva teórica da Análise de Discurso, significa 
compreendê-la “como um espaço simbólico” (ORLANDI, 1999) que tem sua ordem, a 
sua significância. Conforme Orlandi (op.cit.) na cidade o político e o simbólico se tocam 
ao que se denomina “a ordem do discurso urbano”. Em continuidade a autora coloca 
a necessidade de distinguir “entre ordem e organização, sendo a ordem do domínio 
do simbólico (a sistematicidade sujeita a equívoco), na relação com o real, enquanto a 
organização refere ao empírico e ao imaginário (o arranjo das unidades)”. (ORLANDI, 
op.cit. p.8).



123

ESCRITURAS DA CIDADE

De modo que a cidade tem a sua ordem e organização. De nossa parte interessa 
compreender pelo simbólico, a ordem, o efeito do discurso futebolístico, na cidade 
de Cuiabá em 2017. Um efeito pós Copa do Mundo. Porém, é necessário um retorno, 
breve, ao que se noticiam em 2012, em Cuiabá, sobre a construção de vias, trincheiras, 
sobretudo, as linhas do Veículo Leve sobre Trilhos, o VLT. A construção para o VLT 
desemboca em um processo, local, de desapropriação. Fato que eclode em notícias de 
jornais, em 2012, e que se repete em anos subsequentes.

Desapropriações do VLT em Cuiabá devem custar até R$ 100 milhões

Edital do VLT foi suspenso nesta semana por decisão da Justiça de MT.

Governo disse que já havia prorrogado licitação antes de decisão.

“O governo do estado de Mato Grosso estima gastar até R$ 100 milhões nas 
desapropriações ao longo da rota do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), modal de 
transporte público que será construído na região metropolitana de Cuiabá para a Copa 
do Mundo de 2014.”

A obra tem 24 meses para ficar pronta. A previsão do secretário é que o VLT seja 
entregue à população dentro do prazo, no máximo até o mês de março de 2014. O VLT 
deve custar cerca de R$ 1,2 bilhão/.../R$ 423 milhões já foram liberados pela Secretaria 
do Tesouro Nacional (STN). /.../Ao longo dos 22,2 Km do trajeto do VLT, serão necessárias 
intervenções viárias como /.../ cinco viadutos, três trincheiras e três pontes.  [...] Os 
terminais terão estacionamento para veículos e bicicletário, ampliando o potencial de 
mobilidade urbana na capital e em Várzea Grande.1

Em “Desapropriações do VLT em Cuiabá devem custar até R$100 milhões. Edital do 
VLT foi suspenso nesta semana por decisão da Justiça de MT”2. A palavra desapropriação, 
no recorte, formada pelo sufixo – des – instiga leituras do termo - apropriação. Trata-se de 
um substantivo feminino; segundo o dicionário online Priberam3 -  “1.1 ato de apropriar 
ou apropriar-se”. Ou seja, ao dizer – desapropriações do VLT –observa-se, na sentença 
sintática da língua, a função da preposição (do) na formulação – desapropriações do 
VLT. Se perguntarmos: desapropriação de quê? Teremos do VLT. E ainda, se questionado 
quem será desapropriado? Teremos aqueles de pertença, os proprietários de imóveis 
(ao longo do trajeto) em que se construirá o VLT.

De modo que se escrevermos a preposição (para) em substituição a preposição (do) 
– observaremos uma mudança de sentido no sintagma entre o uso da preposição do e 
para. A mesma palavra desapropriação no recorte “O governo do estado de Mato Grosso 
estima gastar até R$ 100 milhões nas desapropriações ao longo da rota do Veículo”. 
Tem-se o sentido de pertença, de ordenação e terá um custo “até R$ 100 milhões”.

Outro ponto importante, no mesmo recorte, deve-se “A previsão do secretário 
é que o VLT seja entregue à população dentro do prazo, no máximo até o mês de 
março de 2014”. Na formulação a preposição “até” incide como um fator determinante 
de tempo, da intervenção e de valoração, entrega do VLT à população.

1 http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/04/desapropriacoes-do-vlt-em-cuiaba-devem-custar-ate-r-100-milhoes.
html. Acesso jan. 2018.

2 Grifo nosso.
3 https://dicionario.priberam.org/apropria%C3%A7%C3%A3o [consultado em 18-10-2019].

http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/04/desapropriacoes-do-vlt-em-cuiaba-devem-custar-ate-r-100-milhoes.html
http://g1.globo.com/mato-grosso/noticia/2012/04/desapropriacoes-do-vlt-em-cuiaba-devem-custar-ate-r-100-milhoes.html
https://dicionario.priberam.org/apropriação
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 A linguagem midiática interpela sentidos, no poder local, sobre a construção do 
VLT. Como diz Rolnik (1995) “construir cidades significa também uma forma de escrita”. 
(p.16). Ao que discursivamente diremos modos de significação. Ou seja, a cidade sofre 
a interpelação ideológica dos efeitos do mercado capitalista, do meio futebolístico, de 
se colocar no tecido urbano o que prevê o acordo da SECOP no que tange a mobilidade 
urbana. Nessa confluência de discursos a cidade se mexe e se coloca para o mercado 
capitalista com o seu valor de uso e troca (LEFEBVRE, 2001).  

O discurso da Copa do Mundo remete a Lei nº 12.587 de 03 de Janeiro de 2012, que 
institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana que dentre os seus objetivos chama-nos 
a atenção o Art. 7º o inciso I: que se refere a – “reduzir as desigualdades e promover a 
inclusão social; III - proporcionar melhoria nas condições urbanas da população no que 
se refere à acessibilidade e à mobilidade”.

De modo que, ideologicamente, as formações imaginárias sobre a Copa do Mundo, 
toca as vias, o chão da cidade, o asfalto sustentado pela Política Nacional de Mobilidade 
Urbana, de “reduzir as desigualdades e promover a inclusão”. A readequação de vias 
reveste de sentidos, discursos.

De certo modo a re-feitura, de vias, implementações, implica uma re-leitura da 
cidade, desestabiliza, de certa forma, a memória sócio histórica e política da cidade, com 
a projeção imaginária de novas marcas, cisões, tecnologia, na cidade. Um imaginário em 
que se projeta as relações sociais. Para Calvino (1990), há cidades dentro de cidades 
pelo modo como são constituídas, sócio e cultural. Entendemos, discursivamente, 
que os espaços citadinos se constituem pelo simbólico, pelas relações de sentidos, de 
pertencimento, de forças, de contradição.  

Assim, o nosso gesto de leitura se constitui. Em primeiro momento, pelos textos 
jornalísticos de 2012. Em segundo momento, 2017, textos de arte em grafite, jornais, 
discursos sobre o VLT.

Figura 01: Imagem exposta, no muro de casari, à Avenida da Prainha-Cuiabá/MT.

Arquivos nossos

https://www.jusbrasil.com.br/topicos/26471164/art-7-inc-iii-da-lei-12587-12
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A arte de grafite, a parede de uma casa, do conjunto de casarios desapropriados 
no Largo do Rosário, em Cuiabá-MT, movimenta a leitura e incide sobre a memória 
discursiva de vias, trajeto do VLT, sobretudo, a relação sujeito e sociedade.

Deve-se dizer que não nos deteremos a um estudo sobre a arte em grafite, mas, 
o modo como o texto evoca trajetos de leituras, sentidos à cidade, a sua narratividade 
urbana. Entendemos a “Narratividade como a maneira pela qual uma memória se diz 
em processos identitários, apoiados em modos de individuação do sujeito, vinculando 
seu pertencimento a espaço de interpretação [...]”. (ORLANDI, 2017, p.115). Diríamos, 
então, que do espaço em que o texto se dá a ler é parte do processo de significação, de 
narratividade e de pertencimento do sujeito que o habita.

O texto produzido em 2017, a parede do casario em ruina ruída, puída pelo tempo 
tem seus ruídos, memória discursiva (PÊCHEUX,1999) parte da historicidade da cidade. 
Joga com a rua, o fluxo do sujeito, na transitividade da cidade. Retoma a memória 
discursiva do acontecimento futebolístico Copa do Mundo de 2014, no Brasil. A pergunta 
escrita dentro de um balão indica um diálogo, uma interlocução com o transeunte. É 
instigante pensar o jogo, as formações imaginárias pela materialidade discursiva entre 
imagem e escrita. Cada qual tem um trajeto de memória discursiva (LAGAZZI,2015), 
diferentes materialidades constituem sentidos distintos ao texto.

O enunciado “E agora para onde eu Vou?” é parte do texto em arte de grafite 
que escritura as vias da cidade. Interessante observar, na sintaxe que estrutura os 
processos discursivos, o modo como o sujeito se inscreve, na 1ª pessoa do pronome 
pessoal - eu. Como também o modo de funcionamento do advérbio de tempo – (agora) 
e o de lugar – (onde). As condições de produção, do discurso, o efeito imediato e amplo 
constitui o sentido, a exterioridade, na materialidade discursiva faz pensar as relações 
de sentidos de pertencimento à cidade, de moradia, de exclusão social, segregação, 
atravessa a materialidade discursiva e, consequentemente, instauram outros sentidos.

Vias de discurso. O texto à parede destroçada sucumbe e rechaça o imaginário de 
mobilidade urbana em 2017. Riqueza e pobreza. Violência. Sujeito e espaço. O desvão 
urbano (MOTTA, 2012) faz pensar a imobilidade urbana de inclusão conforme prescreve 
a Lei nº 12.587 de 03 de Janeiro de 2012 que institui a Política Nacional de Mobilidade 
Urbana.

O texto em que se grafita a arte faz pensar o conjunto – sujeito – espaço – cidade 
– capitalismo. Estes se abrem a gestos de interpretação. Escrever na parede da casa, 
grafitar é um gesto simbólico, porém intervém no real do sentido 4 da cidade, significa 
algo no social. A imagem que se projeta é de um transeunte aparentemente como sendo 
aquele que convive no local, em que se textualiza a escritura do texto e do lugar, do 
não lugar (onde?) que é da margem da sociedade que se espia a rua que se questiona: 
“E agora para onde eu Vou?” A pergunta faz pensar o processo de identificação, o lugar 
de pertencimento e de des-identificação (ORLANDI, 2017) pelo modo como se diz se 
inscreve no discurso “E agora para onde eu vou”?

O texto faz circular sentidos, no fluxo da cidade, emergir a posição sujeito àquele 
que vive pelo efeito das fronteiras entre visíveis e os invisíveis (RANCIÈRE, 2005) da 

4  Ver Orlandi (1996) in Gestos de Interpretação.
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urbanidade. O efeito da divisão, segregação, da urbanidade nos remete ao que 
Lefebevre, (2001) denomina de suburbanização. Contradiz com a urbanidade. Há 
diferenças, falta do Estado. Segregação. Podemos remeter a pergunta (no texto) à 
inexistência de um local definido como moradia a casa própria do sujeito. Ou ainda, o 
sujeito interrogando sobre o imaginário, o traçado para o local, o alhures, o irrealizado 
o VLT/2014, em discurso, ainda, em 2017.

De modo que pensar a semântica do discurso significa também ater-se a base da 
língua que sustenta o processo discursivo, a historicidade que a movimenta e significa. É 
nesse movimento entre língua, discurso e sujeito que se dá a determinação do sentido.  
Orlandi (2001) discute pontuando a língua sujeita ao equívoco e a ideologia. E que há 
um ritual com falhas e no processo o sujeito, ao significar, se significa.

3. Cidade e movimento: sentidos

 A relação com o corpo da cidade se institui pelo jurídico. Uma relação de direitos 
econômicos, de poder de custeio e de desapropriação e reconstrução de vias no tecido 
urbano. Esse direito constitutivo de mobilidade se espalha. A cidade é moída pelo 
discurso da revitalização, da mobilidade urbana.

Moer. Triturar. O sujeito do poder local sofre a interpelação ideológica futurística 
do desenvolvimento urbano que se inicia em 2010 com vista a 2014.  Em 2017, pelo 
redesenho das vias, o imaginário de mobilidade urbana toma corporeidade construções 
de viadutos, trincheiras edificadas. Casas são demolidas, algumas abandonadas - ilhas, 
vias, cicatrizes na cidade. Hiatos.

Segundo Le Goff (1998) “a conversão ao urbanismo se dá no século XII” (p.114) e 
que é o senso de ordem e de limpeza que faz progredir o urbanismo. (p.115). A Política 
Nacional de Mobilidade Urbana/2012, de certo modo faz pensar a conversão, se filia 
a sentidos de progressão pelo discurso de mobilidade e acessibilidade. Em Cuiabá a 
cidade tem, ainda, em 2017, suas marcas, estrias que remetem ao evento de 2014.

Há uma efusão de sentidos entre o que se tem estabilizado na cidade, vias, e o 
que se diz: “a derrubada, total ou parcial, de até 199 imóveis ao longo das linhas do 
VLT e de obras de mobilidade urbana, idealizadas para Copa de 2014”5. Dos imóveis 
desapropriados alguns em situação de abandono são habitados por moradores de rua. 
Esse gesto torna-se visível pelo efeito da violência. Vejamos. Recortes de jornais de 
2017.

“[...] acredita que a demolição da região para a construção do VLT é positiva para Cuiabá.  
[...] salienta a moradora, /.../uma das casas que pertenceu a /.../família foi invadida por 
moradores de rua e virou ponto de droga”6. “[...] Santos observou /.../ questões de saúde 
e segurança pública, /.../parte dos imóveis é ocupada por usuários de drogas /.../.” [.. ] 
Santos ressalta que a demolição dos imóveis da Ilha da Banana está /.../concedida 

5 Ver endereço
6 http://www.cidades.mt.gov.br/-/6078515-imoveis-da-ilha-da-banana-comecam-a-ser-demolidos-em-cuiaba noticia - 

06/04/2017. Acessado em: 07/08/2017

http://www.cidades.mt.gov.br/-/6078515-imoveis-da-ilha-da-banana-comecam-a-ser-demolidos-em-cuiaba%20noticia%20-%2006/04/2017
http://www.cidades.mt.gov.br/-/6078515-imoveis-da-ilha-da-banana-comecam-a-ser-demolidos-em-cuiaba%20noticia%20-%2006/04/2017
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pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional de Mato Grosso [...]”.7 O 
jornal diz: “O presidente da Associação dos Comerciantes de Cuiabá,/.../ propôs reforço no 
policiamento /.../. “A Ilha da Banana assim como outros imóveis abandonados no centro 
da cidade geram insegurança para o comércio.”8 “Pelo menos 43 moradores de rua e 
dependentes químicos que ocupavam um dos casarões que deverão ser demolidos na 
“Ilha da Banana”, no Centro de Cuiabá, perto da Igreja do Rosário e São Benedito, foram 
transferidos/.../comunidades terapêuticas /.../.  [...] Os moradores em situação de rua 
que moravam na ilha foram deslocados,/.../para abrigos e comunidades terapêuticas.9 
“  [...] a Defensoria Pública ingressou com uma ação /.../para tentar adiar a ação das 
empresas contratadas para derrubar os imóveis.  [... ]. Mas a juíza/.../ “(...) determino que 
o poder executivo municipal promova a desocupação dos imóveis a serem demolidos 
(Ilha da Banana) de forma consensual, /.../pacífica, sem utilização de atos de violência, 
disponibilizando/.../as opções de abrigo /.../”, escreveu a magistrada.10 (Grifo nosso).

As diferentes formações discursivas textualizam a posição sujeito, o imaginário sobre 
os moradores dos casarios abandonados, da região do Largo do Rosário em Cuiabá, 
tais como: “usuários de drogas”, “moradores de rua, moradores de rua e dependentes 
químicos”. Entende-se que as diferentes formações discursivas têm a ver com aquele que 
diz, o modo como cada qual se inscreve no discurso. De forma que há filiações de sentidos 
que se significam sobre aquele que habita os casarões. Nesta reflexão, o denominamos 
como moradores de espaços de entremeio do/e/em trânsito. Essa referência nos ocorre 
considerando o movimento da cidade, o fluxo da posição sujeito o morador que o habita 
em/no trânsito urbano. Condições opacas, invisíveis no/do cotidiano, experiências, contra 
usos da cidade (LEITE, 2004).

A noção teórica de memória discursiva (PÊCHEUX, 1999), movimenta a formulação 
questiona como o sujeito – morador de entremeio, de/e/em trânsito - (fig.01) - entrelaça 
sentidos com o que se noticia nos jornais. Metaforicamente, pode-se dizer que o sujeito 
é pego, içado pela formulação, que se dá a ler pela escrita e imagem, que toma a parede 
em ruínas como suporte de produção da escrita e da imagem, parte daquele que formula 
a questão. Espaço do discurso que determina a posição sujeito àquele que se interroga e 
discursivisa com a cidade uma questão social: moradia, casa, habitação. Desse modo, pelo 
discurso encontramos o sujeito se constituindo no interior de uma formação discursiva, 
entrecruzando-se com outras formações discursivas (PÊCHEUX, 1995).

O discurso que retorna, sobre a desapropriação, a demolição ressoa o morador de 
rua pela mídia, nos jornais em 2017. Nesse modo de dizer há que se questionar o que 
se denomina sujeito de direito em confronto com a ausência, a falta. Aqui, remetemos a 
Le Goff (op cit), do ponto de vista da sociologia, ao dizer sobre o percurso sócio histórico 
e político da cidade, do modo de organização e participação do sujeito referindo-se 
ao mercado de trabalho remete a Idade Média evocando-o a época moderna pelas 
relações constituídas dos trabalhadores operários vulneráveis. Pontua as revoltas 
ocorridas no século XIV, em Florença, em Paris. E, ao pensar sobre as diferenças sociais 
diz que  

7 http://www.mt.gov.br/noticias/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/6085551-governo-adia-inicio-de-demolicoes-na-
ilha-da-banana/pop_up?_101_INSTANCE_Hf4xl 07/04/2017. Acessado em: 07/08/2017.

8 http://www.cuiaba.mt.gov.br/obras-publicas/secretaria-acompanha-situacao-para-demolicao-de-imoveis-na-ilha-da-
banana/14652, 07/08/2017.

9 http://www.folhamax.com.br/cidades/mais-de-43-moradores-de-rua-deixam-ilha-da-banana/128396, 07/08/2017.
10 http://olivre.com.br/geral/governo-inicia-demolicao-de-imoveis-na-ilha-da-banana/4281.No caminho do VLT

http://www.mt.gov.br/noticias/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/6085551-governo-adia-inicio-de-demolicoes-na-ilha-da-banana/pop_up?_101_INSTANCE_Hf4xl
http://www.mt.gov.br/noticias/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/6085551-governo-adia-inicio-de-demolicoes-na-ilha-da-banana/pop_up?_101_INSTANCE_Hf4xl
http://www.cuiaba.mt.gov.br/obras-publicas/secretaria-acompanha-situacao-para-demolicao-de-imoveis-na-ilha-da-banana/14652
http://www.cuiaba.mt.gov.br/obras-publicas/secretaria-acompanha-situacao-para-demolicao-de-imoveis-na-ilha-da-banana/14652
http://www.folhamax.com.br/cidades/mais-de-43-moradores-de-rua-deixam-ilha-da-banana/128396
http://olivre.com.br/geral/governo-inicia-demolicao-de-imoveis-na-ilha-da-banana/4281
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[...] é ao mesmo tempo o movimento demográfico e a economia que criam a partir do 
século XIV, esse novo tipo de população urbana que são os marginais para os quais é 
extremamente frágil o limite entre pobreza, miséria e crime, mais ainda para as mulheres, 
que se debatem entre a miséria e a prostituição. (p.46).

Le Goff (1998) diz que se pode divisar o valor ligado ao trabalho e que na atualidade, 
nas ações dos trabalhadores há esforços significativos para fins de eliminar o risco de 
precarização. O modo de dizer, de Le Goff (op.cit.) nos faz pensar, no contemporâneo, 
nos sentidos determinantes na cidade que se dividem o demográfico e o econômico.

Pela Análise de Discurso entendemos que a relação entre o homem e o mundo 
(ORLANDI, 1996) são relações de sentidos. De significação. Assim, pelo acontecimento 
da Copa do Mundo de 2014, a posição-sujeito do morador de rua, o dependente químico 
aflora na discursividade da mídia pelo gesto de demolição das casas desapropriadas. 
Uma nova relação se institui com o corpo da cidade com o sujeito habitante da rua, do 
trânsito, um ser do jurídico. Uma relação de direitos econômicos, de poder do Estado 
de custeio, de desapropriação e reconstrução.

Do que se lê da cidade, das classificações e de cidadania, exercício dentro dos 
espaços são contraditórios (ORLANDI, 2004). De modo que, no espaço da cidade a 
historicidade do evento futebolístico da Copa do Mundo de 2014, se inscreve e reclama 
sentidos, pelo discurso, na cidade de Cuiabá-MT, em 2017.  Conforme Paul Henry “não 
há “fato” ou “evento” histórico que não faça sentido, que não peça interpretação, que 
não reclame que lhe achemos causas e consequências”. (1994, p. 51).

 O discurso midiático retoma por um gesto de interpretação a repetição no lead 
sobre - a demolição das casas do Largo do Rosário – “ilha da banana”. Imóveis da Ilha 
da Banana começam a ser demolidos em Cuiabá - 06/04/201711, Governo adia início 
de demolições na Ilha da Banana - 07/04/201712, Secretaria acompanha situação 
para demolição de imóveis na Ilha da Banana 17/05/201713 , DEMOLIÇÃO Mais de 43 
moradores de rua deixam Ilha da Banana,18/06/201714, VLT Governo inicia demolição 
de imóveis na Ilha da Banana,11/06/201715.

 Nessa dimensão, o texto em arte de grafite (fig.01) não coaduna sentidos com 
os textos que circulam nos jornais. Ao contrário, faz pensar a ideologia a evidência, 
o efeito de transparência da linguagem tal como formula Pêcheux (1995) de que é a 
ideologia que fornece as evidências e que o autor o chama o caráter material do sentido 
das palavras e dos enunciados”. (p.160).  

Dessa forma entendemos que a formulação, pelo efeito da transparência, no 
trânsito da cidade queira dizer o que realmente diz a literalidade. De outa leitura 
desnaturalizada se depreende pela filiação de sentidos, uma trajetória de memória 

11 http://www.cidades.mt.gov.br/-/6078515-imoveis-da-ilha-da-banana-comecam-a-ser-demolidos-em-cuiaba noticia - 
06/04/2017

12 http://www.mt.gov.br/noticias/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/6085551-governo-adia-inicio-de-demolicoes-na-
ilha-da-banana/pop_up?_101_INSTANCE_Hf4xl 07/04/2017

13 http://www.cuiaba.mt.gov.br/obras-publicas/secretaria-acompanha-situacao-para-demolicao-de-imoveis-na-ilha-da-
banana/14652

14 http://www.folhamax.com.br/cidades/mais-de-43-moradores-de-rua-deixam-ilha-da-banana/128396
15 http://olivre.com.br/geral/governo-inicia-demolicao-de-imoveis-na-ilha-da-banana/4281 No caminho do VLT, 11/06/2017

http://www.cidades.mt.gov.br/-/6078515-imoveis-da-ilha-da-banana-comecam-a-ser-demolidos-em-cuiaba%20noticia%20-%2006/04/2017
http://www.cidades.mt.gov.br/-/6078515-imoveis-da-ilha-da-banana-comecam-a-ser-demolidos-em-cuiaba%20noticia%20-%2006/04/2017
http://www.mt.gov.br/noticias/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/6085551-governo-adia-inicio-de-demolicoes-na-ilha-da-banana/pop_up?_101_INSTANCE_Hf4xl
http://www.mt.gov.br/noticias/-/asset_publisher/Hf4xlehM0Iwr/content/6085551-governo-adia-inicio-de-demolicoes-na-ilha-da-banana/pop_up?_101_INSTANCE_Hf4xl
http://www.cuiaba.mt.gov.br/obras-publicas/secretaria-acompanha-situacao-para-demolicao-de-imoveis-na-ilha-da-banana/14652
http://www.cuiaba.mt.gov.br/obras-publicas/secretaria-acompanha-situacao-para-demolicao-de-imoveis-na-ilha-da-banana/14652
http://www.folhamax.com.br/cidades/mais-de-43-moradores-de-rua-deixam-ilha-da-banana/128396
http://olivre.com.br/geral/governo-inicia-demolicao-de-imoveis-na-ilha-da-banana/4281
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discursiva que inscreve o sujeito em uma determinada formação discursiva que ecoa 
na formulação e imagem o lugar de pertencimento, de cidadania. Dai fazer sentido o “E 
agora para onde eu vou?” Quem seria o eu ou quem são os eu (s) que se colocam ao fio 
do discurso? A pergunta vem de certa forma por um gesto de repetição. Conforme R. 
Robin (2016) “Todos têm lidado com um fenômeno que dá ao passado das sociedades 
um ar estranho de déjá vu, de algo que retorna, pelo aparentemente, que age como 
uma força subterrânea, uma repetição” (p.41). Repetição de situações, que segundo a 
autora “presos em um imenso intertexto memorial de acontecimentos”.

Pela Análise de Discurso entendemos a memória não como intertexto, mas como 
capaz de produzir desdobramentos, deslocamentos (PÊCHEUX, 1999). Diante de um 
acontecimento que se coloca como novo, e ou ate mesmo que se repete a memória 
se reinventa em paráfrases novas, ou até mesmo sob a forma de contra-discursos. De 
modo que o discurso se dá pela repetição. Conforme Orlandi “[...] não há dizer que 
não se faça a partir da repetição. [...] na repetição histórica, há deslocamento, deriva, 
transferência, efeito metafórico.” (2012, p.173). A autora pontua que é pelo efeito 
metafórico o deslize para outro lugar de sentido, pelo gesto de interpretação.

Por fim, as questões que se apresentam nos evocam a compreender o conceito 
de memória discursiva, segundo Pêcheux (1999), como “um espaço móvel de divisões, 
de disjunções, de deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização... 
Um espaço de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos.” (p.56).  Ou 
seja, pelo conceito de memória discursiva permite se tencionar, pela materialidade 
discursiva, sobre o modo como o sentido se inscreve no texto. Assim, entendendo que 
a escritura, neste caso, do próprio grafite é em si um modo de manifestação política, 
relações de sentidos, em relação ao discurso da Copa do Mundo de 2014, em Cuiabá-
MT e do que noticia os jornais em 2017 sobre a demolição dos casarios.

A cidade em vias, do tecido urbano, ainda se mostra e se dá a ler pelas marcas, 
cicatrizes no poder local. Um movimento discursivo que se esvair de 2012 para 2014, 
mas que em 2017, 2018, 2019 se abre a gestos de interpretação aos efeitos de sentido 
da Copa do Mundo que constituem sítios de leituras, de significação, no poder local. De 
modo que a reflexão nos permite uma leitura que desloca do investimento de milhões 
no evento futebolístico, da mobilidade urbana para o que se declina cai para o sujeito, 
a significação de cidadania. Assim, a pergunta alocada à parede reclama sentidos.
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Resumo: As cidades são sistemas abertos, organizações vivas que promovem dialogicamente 
trocas incessantes entre o meio interno-externo, entre seus habitantes e o espaço local/
global. Essas interações metabólicas organizam, desorganizam e reorganizam de forma 
dinâmica e recursiva o espaço-ambiente concreto e virtual, real e imaginário das cidades, 
lócus da vida activa do homem que por meio do trabalho-obra-ação inventam, criam e 
recriam incessantemente formas e maneiras de viver e habitar o mundo. Governadas pela 
racionalização do espaço, pela mercantilização das relações e pela privatização da vida, as 
cidades capitalistas, constituídas por espaços segregados e homogêneos, inibem o exercício 
pleno da vida e da liberdade criadora do espírito; amplificam as tensões políticas, sociais, 
econômicas e ecológicas, produzindo grande instabilidade social, insatisfação emocional 
e degradação ambiental. O homem contemporâneo, habitante das cidades, necessita dar 
outro sentido para sua existência humana, investir no compartilhar, no conviver e no bem 
viver tecidos pelos laços afetivo-amorosos. Precisamos reviver as praças, retomar o sentido 
da ágora, dar vez aos espaços multifuncionais, mais conviviais, coletivos, compartilhados 
e comuns. É preciso escrever novas narrativas, tecer outras subjetividades, “re-existir” nas 
cidades. Cidades afetivas tem como objetivo investigar a ação dos coletivos na cidade de 
São Paulo e suas atuações nas ruas, nas praças, nos parques, enfim, no espaço público 
como lócus de produção e reivindicação de outras formas de existir, reescrevendo novos 
modos de viver o contemporâneo. Por meio da etnografia urbana, das entrevistas e análises 
dos discursos buscamos compreender como as ações dos coletivos e suas mediações na 
produção das comunicações nos territórios tecem novas subjetividades, outras narrativas 
políticas e transformam o homem e o mundo. Coletivos são agrupamentos fluidos, 
horizontais, constituem uma nova forma de organização da sociedade que reivindicam 
direitos, cobram deveres e lutam por questões que tem por objetivo algo em comum, que 
foge à racionalidade neoliberal. Daremos destaque à atuação dos coletivos Arrua, Expressão 
Urbana SP, Hortelões Urbanos, Ocupe & Abrace, SampaPé.

mailto:jrcincotto%40hotmail.com%20?subject=
mailto:renanbrienz%40gmail.com.br?subject=
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Nas cidades do presente as brechas para as convivências mais humanas nascem a cada 
dia dos movimentos coletivos-conectivos-colaborativos, dos territórios rebeldes às capturas. 
Esses novos movimentos que emergem no interior da sociedade do desempenho escapam 
dela para inventar, criar, religar; atuam como máquinas de guerra deleuzianas enfrentando 
as forças agenciadoras da lógica da globalização, da ocidentalização e do desenvolvimento. 
Distantes do poderio do agenciamento ao modelo hegemônico, esses coletivos caminham 
por novas vias que podem nos levar ao bem viver, a reinventar os espaços urbanos para a 
convivialidade, à democracia direta, a reescrever novas narrativas no entrelaçamento entre 
os sujeitos e o espaço que coabitam.

Palavras-chave: Bem viver, Cidades afetivas, Coletivos, Comum, Convivialidade.

Abstract: Cities are open systems, living organizations which promote dialogically incessant 
exchanges between the internal and the external, between its inhabitants and their spaces. 
These metabolics interactions organize, disorganize, and reorganize dynamically and 
recursive the concrete and virtual space, real and imaginary of cities, locus of the “vita 
activa” of the man who through actions invent, create and recreate incessantly forms 
and ways of live and inhabit the world. Managed by the rationalization of space, by the 
commodification of relations and by the privatization of life, capitalist cities, constituted by 
segregated and homogeneous spaces, inhibit the full exercise of life and freedom of the spirit; 
amplify political, social, economic and ecological tensions, producing great social instability, 
emotional dissatisfaction and environmental degradation. Contemporary urban man needs 
to give another sense for their human existence, investing in sharing, living together and in 
the good living related to affective-loving bonds. We need to relive the squares, take back 
the direction of the Agora, turn to the multifunctional spaces more convivial, collective, 
shared and common. It needs to be written new narratives, creates other subjectivities, and 
“re-exist” in the cities. Affectives cities aims to investigate the action of collectives in São 
Paulo and their performances in the streets, squares, parks; in the public space as a locus 
of production and other ways of existing, rewriting new ways of living the contemporary. 
Through urban ethnography, interviews and discourse analysis we seek to understand 
how the actions of collectives and their mediations in the production of communications 
in the space, create new subjectivities, other political narratives and change the man and 
the world. Collectives are fluid, horizontal groupings, and constitute a new form of society 
claiming rights, duties and are fighting for issues that flee to neoliberal rationality. We will 
highlight the performance of collectives: Arrua, Expressão Urbana SP, Hortelões Urbanos, 
Ocupe&Abrace, and SampaPé. In the present cities, the gaps of human coexistence are born 
every day of collective-connective-collaborative movements, from the rebel territories to 
captures. These new movements that emerge within the performance society escape from it 
to invent, to create, to reconnect; act as Deleuzian war machines confronting the forces that 
promote the logic of globalization, Westernization and development. Far from the power of 
agency to the hegemonic model, these collectives create new ways that can lead us to the 
good living, to reinvent spaces citizenship, direct democracy, rewriting new narratives in the 
relation between the subjects and the space they coexist.

Keywords: Good living, Affective cities, Collectives, Commons, Convivialism.
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As cidades são sistemas abertos, organizações vivas que promovem dialogicamente 
trocas incessantes entre o meio interno-externo, entre seus habitantes e o espaço local/
global. Essas interações metabólicas organizam, desorganizam e reorganizam de forma 
dinâmica e recursiva o espaço-ambiente concreto e virtual, real e imaginário das cidades, 
lócus da vida activa do homem que por meio do trabalho-obra-ação inventam, criam e 
recriam incessantemente formas e maneiras de viver e habitar o mundo. Marcadas por 
suas arquiteturas, culturas e pelos hábitos de seus moradores, as cidades são objeto 
de curiosidade e desejo e vão dimensionando as tensões políticas, econômicas, sociais, 
ambientais e ecológicas.

Imersas em concreto, as cidades contemporâneas formam espaços opressores 
ao nosso espírito e produzem grande instabilidade emocional, por conta da existência 
de muitos espaços monofuncionais como os shoppings centers, os condomínios, os 
ambientes corporativos, prioritariamente acessados com o uso do automóvel.

Governadas pela racionalização do espaço, pela mercantilização das relações e 
pela privatização da vida, as cidades capitalistas, constituídas por espaços segregados 
e homogêneos, inibem o exercício pleno da vida e da liberdade criadora do espírito; 
amplificam as tensões políticas, sociais, econômicas e ecológicas, produzindo grande 
instabilidade social, insatisfação emocional e degradação ambiental.

O Homo urbanus contemporâneo é hiperativo, hiperestimulado, hiperexcitado, 
mais do que nunca, parece não conseguir escapar das tramas que o enovelam à 
sociedade do cansaço governada pelo paradigma da eficiência e do desempenho. 
Dardot e Laval (2016) se ocuparam em tratar da subjetividade neoliberal própria aos 
indivíduos que acreditam ser empreendedores de si. Sujeitos atomizados, multitarefas, 
hiperindividualistas, meritocráticos e altamente competitivos, alimentam, com isso, os 
seus próprios desamores, dessabores e desafetos.

Em A Agonia de Eros, Han (2014) diagnostica a incapacidade dos sujeitos narcísicos 
contemporâneos de esvaziarem-se de si para o encontro com o outro, com o diverso. 
A aventura antropológica do homem não se limita à competição, como alguns nos 
quiseram fazer crer, mas, sobretudo, se dá por meio da cooperação. Estar disposto 
a cooperar implica ação espontânea, aceitação mútua, empatia e, sobretudo, amor. 
“A socialização é o resultado do operar no amor, e ocorre somente no domínio em que o 
amor ocorre” (MATURANA, 1997, P. 185). Abrir-se para o outro é pura vivência do amor, 
é experiência transformadora. O homem precisa retomar o sentido da sua existência 
humana: o amor, como fonte genérica de socialização. É urgente que regeneremos 
Eros.

Saturado pelo consumismo, excitado pelo hedonismo, adoecido pela racionalidade 
técnica, o homem contemporâneo precisa respirar, olhar o horizonte, caminhar, 
contemplar; necessita do silêncio na cidade e não fora dela. Precisa de ócio e de ter 
tempo para fruição, só possível nas cidades que propiciem espaços conviviais, sem 
fronteiras ou segregações. Carece de espaços diversos que não sejam controlados 
pelos interesses econômicos nem explorados pelo mercado imobiliário, de territórios 
não domesticados nem agenciados pela lógica perversa dos discursos de revitalização, 
de espaços que não segreguem ricos e pobres, de espaços inclusivos, compartilhados, 
coletivos, conectivos, comuns.

O homem contemporâneo, habitante das cidades, necessita dar outro sentido 
para sua existência humana, investir no compartilhar, no conviver e no bem viver 
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tecidos pelos laços afetivo-amorosos. Precisamos reviver as praças, retomar o sentido 
da ágora, dar vez aos espaços multifuncionais, conforme colocado por Rogers (2014) 
em seu livro Cidades para um pequeno planeta. As praças lotadas, as ruas animadas, 
os mercados, os parques, os bares, os cafés representam espaços multifuncionais, 
onde estamos sempre dispostos a encontrar e participar. Com a privatização e o 
encarceramento da vida em espaços homogêneos e monofuncionais, nos distanciamos 
uns dos outros, invisibilizamos a diversidade e as diferenças. Urge resgatarmos as 
relações de vizinhança, promover o reencantamento das cidades como lugar para o 
exercício da plena cidadania que se manifesta em gestos cívicos, espontâneos e até 
mesmo em pequenas escalas interagindo com o espaço público.

Caminhar pelos bairros, visitar monumentos históricos, participar de atividades 
culturais, manifestar-se politicamente nas ruas é importante para religar o corpo 
dos sujeitos ao corpo da cidade. Passado, presente e futuro se misturam em único 
acontecimento, o contemporâneo, e vão delineando cada vez mais os espaços para os 
afetos, dão alma aos espaços desalmados da cidade.

As cidades são como o coração das pessoas, cabem muitos e diversos afetos, 
que expulsam ou retêm a estrangeiridade do desconhecido. Como um novo amor 
trazem o medo e a insegurança, bem como lançam os corações apaixonados a viverem 
plenamente juntos, um com o outro. Tanto no coração como nas cidades é preciso 
sentir o que pulsa, religar-se às fontes genéricas geradoras e regeneradoras do homem, 
ao amor pelo belo, pelo bem, pelo sagrado, pela vida.

As fronteiras já não cabem mais, desmoronam. Misturamos, mestiçamos, 
reorganizamos nossas vidas de tal forma que as pessoas que habitam as cidades 
deverão ser capazes de se adaptarem aos espaços locais, de reivindicarem por espaços 
para o sentir, olhar e ver. Locais tidos como obsoletos, degradados e desvalorizados 
aos poucos se reinventam como espaços conviviais, porque o homem precisa desse 
espaço sereno para a sua fruição.

Em um contexto polissêmico, as cidades se formam e, marcadas pela continuidade 
e descontinuidade, representam os fluxos em que cresceram e se desenvolveram ao 
longo do tempo. Processos tecnológicos, pesquisas científicas e a própria trajetória 
do desenvolvimento humano nos trouxeram até aqui, mas agora se faz necessário 
encontrar caminhos e pessoas comprometidas com o processo de metamorfose da 
sociedade e dos seres humanos. Incentivar o criar, o recriar, o construir e o reconstruir 
cidades, bairros, territórios, espaços mais conviviais, coletivos, compartilhados e 
comuns.

A crise de percepção, apontada por Capra (2012) em Ponto de mutação, persiste. 
O século XXI clama por uma reinvenção dos espaços que possibilite ao homem a 
religação consigo, com o outro, com a cidade, com a natureza. É preciso escrever novas 
narrativas, tecer outras subjetividades, “re-existir” nas cidades.

Cidades afetivas tem como objetivo investigar a ação dos coletivos na cidade de 
São Paulo e suas atuações nas ruas, nas praças, nos parques, enfim, no espaço público 
como lócus de produção e reivindicação de outras formas de existir, reescrevendo 
novos modos de viver o contemporâneo. Por meio da etnografia urbana, das entrevistas 
e análises dos discursos buscamos compreender como as ações dos coletivos e suas 
mediações na produção das comunicações nos territórios tecem novas subjetividades, 
outras narrativas políticas e metamorfoseiam o homem e o espaço.
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Os coletivos são agrupamentos fluidos, horizontais, constituem uma nova forma 
de organização da sociedade que reivindicam direitos, cobram deveres e lutam por 
questões que tem por objetivo algo em comum ou mesmo o comum. Correspondem 
aos novíssimos movimentos, conforme descritos por Gohn (2017) em seu livro 
Manifestações e protestos no Brasil, correntes e contracorrentes na atualidade. Essas 
novas formas de organização, os coletivos, produzem novas lutas, buscam outras vias 
para a sociedade, se organizam em direção ao princípio político do comum que foge à 
racionalidade neoliberal.

Os combates pela democracia real, o movimento das praças, as novas primaveras dos 
povos, as lutas estudantis contra a universidade capitalista, as mobilizações a favor do 
controle da distribuição de água não são eventos caóticos e aleatórios, erupções acidentais 
e passageiras, insurreições dispersas e sem objetivo. Essas lutas políticas obedecem à 
racionalidade política do comum, são buscas coletivas de formas democráticas novas. 
(DARDOT, LAVAL 2017. p.19).

O comum não é apenas um tema de oposição. Este novo sentido traz como 
princípio o autogoverno democrático a partir de lutas ativistas com base na atuação 
desses novíssimos movimentos denominados coletivos.

O Arrua é um coletivo que busca um modelo mais democrático de cidade que 
atenda aos interesses da população que nela vivem. Ele ocupa praças e ruas da 
cidade com a finalidade de resgatar a dimensão pública dos espaços em oposição à 
privatização da vida. Autodefinem-se como um coletivo que debate o direito à cidade, 
que intervém nas cidades e nas redes, que é composto por pessoas com afinidades 
políticas e afetivas. O Arrua objetiva reinventar a cidade como espaço voltado ao 
convívio do diferente e promover uma cidadania crítica e ativa, bem como atuar nas 
redes de forma distribuída e colaborativa para construir uma plataforma que busque 
o bem comum. Radicalizam a experiência da democracia participativa e direta e atuam 
em rede com outros coletivos.

Figura 01: Fotos (esquerda para direita) Hortelões Urbanos e Arrua
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As hortas comunitárias também ganham lugar em meio ao concreto e ao asfalto 
das cidades. Hortelões Urbanos é uma comunidade virtual de pessoas interessadas em 
horticultura, em produtos orgânicos, em hábitos saudáveis e veganos de alimentação, 
dão dicas de receitas e de cultivo e cuidado com hortas. Seus membros estão conectados 
pelo Facebook. Nos últimos anos as hortas comunitárias e públicas ganham praças e 
terrenos na cidade de São Paulo, e entre os incentivadores e consultores das hortas 
que surgem a cada dia está a comunidade virtual dos Hortelões Urbanos. A atuação 
do coletivo incide na ocupação de praças públicas e terrenos baldios transformando-
os em hortas orgânicas comunitárias, contrariam a lógica da cidade do capital, da 
propriedade privada e da mercantilização da vida.

O coletivo Ocupe & Abrace se originou da vontade de revitalizar a Praça da 
Nascente, uma área verde do bairro da Pompéia em São Paulo que abriga várias 
nascentes do riacho Água Preta. O propósito é reconectar o homem com a natureza, 
reativar a vida comunitária, propiciar um ambiente interativo onde todos se apropriem 
do espaço e se sintam afetivamente conectados a ele. O coletivo estende suas ações 
para além dos perímetros da praça, aposta na ramificação de suas ações e idéias para 
toda a cidade. Dão à nascente do riacho Água Preta a condição de sujeito de direitos. 
Com isso, implodem a narrativa clássica e antropocêntrica dos direitos, como algo que 
está restrito aos seres humanos.

Novas escritas da história da cidade irrompem, apostam nas premissas do 
comum e do bem viver. A arborescência de uma outra sociedade não se fará sem o 
florescimento de uma cosmoecopolítica que compreenda na vida cívica do Homo a 
Biogea – o conjunto das espécies viventes e a natureza em si – como tem apontado 
Michel Serres em O contrato natural, Temps des crises e Biogée. “Totalmente ausente do 
primeiro [do contrato social], como das ciências sociais, o mundo penetra lentamente 
nas decisões coletivas: pelas causas tornadas coisas e depois pela causalidade das 
próprias coisas.” (SERRES, s./d., p.76). Formamos um só corpo uno-plural, simbióticos, 
é essa a nossa identidade singular↔universal: cósmica, biológica, psicoantropossocial.

Do mesmo modo que o contrato social reconhecia alguma igualdade entre os signatários 
humanos do seu acordo...; do mesmo modo que o contrato científico se obriga a tornar 
racional o que recebe como informação, também o contrato natural reconhece, em 
primeiro lugar, a nova igualdade entre a força das nossas invenções globais e globalidade 
do mundo. (...) O contrato natural leva-nos a considerar o ponto de vista do mundo na sua 
totalidade. Qualquer contrato cria um conjunto de laços, cuja rede canoniza as relações. 
Hoje, a natureza define-se por um conjunto de relações, cuja rede unifica a Terra inteira; 
o contrato natural conecta, nessa rede, o segundo com o primeiro. (SERRES, s./d., p.77).

O coletivo SampaPé atua de forma a transformar a vida do Homo urbanus 
mais divertida, leve e humana, em suma, mais convivial, através da experiência 
do caminhar com o foco nas pessoas e nas sensações e interações com a cidade. 
Uma das integrantes do coletivo afirma que ao andar a pé por diferentes bairros da 
cidade mudamos nossa percepção e relação com o espaço: “Mostrar a cidade para 
as pessoas a pé, e que ser pedestre é possível, muda a toda percepção que a pessoa 
tem com a cidade. Você se torna mais cidadão”. Atualmente, estão atuando com o 
projeto de caminhadas pelo bairro do Bixiga, o Bixiga a Pé, que visa promover uma 
conexão afetiva e estimular o caminhar pelo tradicional bairro paulistano. “O objetivo 
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do projeto é estimular o caminhar desacelerado e atencioso, para que todo mundo 
possa experimentar a cidade com os próprios pés”, explica Letícia Sabino, diretora do 
SampaPé1.

Caminhar pela cidade, errar pelo espaço urbano, público, coletivo e comum 
pode levar os caminhantes a terem outras percepções, transformadoras da relação 
do corpo individual do sujeito com o corpo coletivo-conectivo-comum da cidade. 
Caminhar é uma atitude revolucionante, para usar uma expressão de Edgar Morin, 
das relações consigo mesmo, com o outros, com o meio urbano, com a sociedade e 
com o mundo. Aposta-se numa metamorfose do Homo urbanus capturado pela lógica 
neoliberal da sociedade do desempenho, voltado para uma existência privatizada e 
para o consumo. A arte de caminhar é uma abertura para a vida em comum, como há 
muito atestou o filósofo, naturalista e ativista estadunidense Henry David Thoreau.

Atualmente, nesta vizinhança, a melhor parte da terra não é propriedade privada; a 
paisagem não tem dono e o caminhante desfruta de uma comparativa liberdade. (...) 
Desfrutar de uma coisa com exclusividade significa em geral excluir a si mesmo do 
verdadeiro desfrute. (THOREAU, 2006, p. 82).

O Expressão Urbana SP, coletivo ao qual daremos mais ênfase, busca direcionar 
o olhar para a cidade não ficcional, sem descuidar do lúdico; miram a cidade real, 
suas contradições e segregações sócio-econômico-espaciais objetivando produzir 
novos olhares e tecer novas subjetividades quanto à relação homem/cidade. Tem 
como missão guiar experiências de encontro com a cidade, seus espaços e territórios, 
por meio da arte urbana de rua – o graffiti, o pixo, o grapixo. Em sua página na web 
afirmam que o potencial provocativo da arte e das transgressões urbanas favorece a 
ressignificação dos espaços e das formas com as quais os homens ocupam a cidade. 
Entendem a arte urbana como “criação e efetivação de um repertório alegórico típico de 
cada território da cidade, em contraponto às cicatrizes deixadas pela ocupação caótica 
da terra”2.

Atualmente, o coletivo Expressão Urbana SP está constituído sob a forma de 
empresa privada, que visa à conexão de pessoas, territórios e culturas. A partir da 
reunião de um grupo de cidadãos em determinado local da cidade, cria-se uma 
experiência de debates mediados ao longo de um circuito percorrido a pé. O caminhar 
e o debater são os suportes para essa dimensão de ampliação das percepções, que, 
na forma de grupo, possibilita a emergência de discursos e narrativas acerca do 
viver urbano. Questões políticas, sociais e econômicas florescem com a ocupação do 
espaço público - e esta ocupação por pedestres, em plena cidade de carros, já pode 
ser entendida, em si, como um ato político.

  

1  SampaPé http://www.sampape.org/ Acesso em: 30/01/2018.
2  Expressão Urbana SP https://www.expressaourbanasp.com.br/ Acesso em: 20/11/2017.

http://www.sampape.org/
https://www.expressaourbanasp.com.br/
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Figura 02: Fotos Expressão Urbana SP

A experiência constitui sobretudo na vivência territorial de uma situação em que, 
imersos em um contexto vivo e dinâmico – o espaço público do meio urbano –, os 
integrantes daquele trajeto possam aguçar seus sentidos e ressignificar a experiência 
de cidade. A imprevisibilidade, inimiga da tentativa da cidade do capital de manutenção 
da ordem e controle racional dos fenômenos, neste caso, é percebida como aliada, no 
sentido de exigir dos participantes uma disposição resiliente. Os encontros fortuitos, 
as intempéries da natureza, os descompassos discursivos, as dissonâncias perceptivas, 
tudo isso é parte constituinte da vivência urbana.

Ademais, propõe-se, nas experiências do Expressão Urbana, a retomada do senso 
de pertencimento e participação da cidade, como comunidade viva, ativa e dinâmica. 
Estimula-se a incorporação de novos significados para a cidade, o que se materializa 
numa atribuição de valores emergentes ao circuito percorrido e na sua potencial 
ampliação, no sentido de uma percepção ressignificada da vivência urbana, como 
expõem os seguintes relatos retirados da página do Facebook3:

• “Uma oportunidade de vivenciar momentos de reflexões perante espaços 
cotidianos, resignificando-os. Um momento de sentir a cidade, ter novas 
percepções e descobrir um mundo todo dentro de imagens que passam muitas 
vezes despercebidas. ” (Gabriela Liie, 25, março/17);

• “Foi uma forma de enxergar aquilo que normalmente não enxergamos” (Gabriel 
Pereira, 21, abril/17);

• “O Expressão Urbana possibilitou-me ampliar a visão acerca da minha cidade e 
das contradições nela existentes. ” (Isadora Queiroz, 20, agosto/17);

3 Expressão Urbana SP https://www.facebook.com/expressaourbanasp/ Acesso em: 20/01/2018.

https://www.facebook.com/expressaourbanasp/
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• “Pra mim, o diferencial desse trabalho foi possibilitar um olhar mais atento e gerar 
um debate mais profundo a respeito daquilo que nos cerca 24 horas por dia.” 
(Iago Gonçalves, 20, setembro/17).

Acredita-se no potencial do treino do olhar para questões comumente esquecidas, 
instigando reflexões que podem gerar certo incômodo, ainda mais em se tratando de 
percepções potencialmente conflitantes. Assim, de uma simples observação, passa-
se à difícil experiência de convivência com o diferente, fomentando-se a prática do 
altruísmo, no sentido da tentativa de experimentação da perspectiva alheia. Supõe-se, 
também, ser elevado o potencial da fala como prática e construção discursiva, sobretudo 
em conjunto, em grupo, coletivamente. É possível que as reverberações práticas 
decorrentes dessas experiências sejam pouco ameaçadoras ao poder do capital, que 
“ergue e destrói coisas belas”. No entanto, a resistência constitui-se justamente nesse 
campo potencial da (re)construção de subjetividades, a partir do método discursivo e 
dialógico.

Esses coletivos, suas atuações e eventos trazem envolvimento das pessoas para 
a perspectiva de que é possível influenciar tomadas de decisões políticas que serão 
estratégicas para o respeito no ambiente urbano, entendido como metabolismo vivo 
que necessita incorporar o espírito das relações comunitárias e estimular o bem viver.

Uma cidadania ativa e uma vida urbana vibrante são componentes essenciais para uma 
cidadania e uma boa identidade cívica. (...) A esfera pública é o teatro de uma cultura 
urbana. É onde os cidadãos desempenham seus papéis, é o elemento que pode agregar 
uma sociedade urbana. As cidades só podem refletir os valores, compromissos e 
resoluções da sociedade que abrigam. Portanto, o sucesso de uma cidade depende de 
seus habitantes e do poder público, da prioridade que ambos dão à criação e manutenção 
de um ambiente urbano e humano. (ROGERS, 2014, p.16).

Nas cidades do presente as brechas para as convivências mais humanas nascem a 
cada dia dos movimentos coletivos-conectivos-colaborativos, dos territórios, discursos 
e atitudes rebeldes às capturas. Esses novos movimentos que emergem no interior 
da sociedade do desempenho escapam dela para inventar, criar, religar; atuam 
como máquinas de guerra deleuzianas enfrentando as forças agenciadoras da lógica 
da globalização, da ocidentalização e do desenvolvimento. Distantes do poderio do 
agenciamento e da indexação ao modelo hegemônico, esses coletivos caminham por 
novas vias que podem nos levar ao bem viver, a reinventar os espaços urbanos para as 
sociabilidades, a reescrever novas narrativas no entrelaçamento entre os sujeitos e o 
espaço que coabitam.

A partir das experiências e vivências com os coletivos que inundam as ruas, praças 
e espaços públicos, procuramos entender como a ação do Homo urbanus produz 
acontecimentos que metamorfoseiam as cidades e a si mesmos.

Cidades afetivas é uma aposta nas vias regeneradoras dos processos colapsados 
entre o homem e a cidade. É um convite para o bem viver, para a tessitura de uma 
outra subjetividade que não aquela agenciada pelo excesso do fazer, do parecer ser 
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e do ter. Essa tríade do excesso – fazer, parecer ser, ter – precisa abrir espaço para o 
conviver, o compartilhar, o coletivo – para o comum.
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Resumo: Este trabalho apresenta como objetivo a compreensão a partir do muralismo e 
da pixação, como a sua produção e reprodução no território contribui para a produção de 
sentidos e significados que vão dimensionando as questões políticas, disputas territoriais, 
alterando as dimensões e percepções de acordo com os atores que participam e atuam 
nesses espaços. Realizamos uma análise comparativa entre os festivais Obra e Cura em dois 
eixos econômicos relevantes para a arte contemporânea no país: São Paulo e Belo Horizonte, 
por meio de uma etnografia urbana e entrevistas. Destacamos como resultado encontrado 
que os murais vêm ocupando espaços deixados pelos antigos outdoors publicitários a partir 
das regulamentações referente ao uso e ocupação do solo no espaço público das cidades.

Palavras Chaves: Muralismo, Expressão Urbana, Comunicação no Espaço Público Urbano, 
Cidades Afetivas.

Abstract: This paper has the objective of understanding the muralism and pixação, its 
production and reproduction in the space; and how can they contribute to the production 
of urban meanings such as political issues, territorial disputes, changing dimensions and 
perceptions according to the actors who participate in those spaces. We performed a 
comparative analysis between the “O.Bra” and “Cura” festivals in two economic axis relevant 
to contemporary art in the country: São Paulo and Belo Horizonte, through an urban 
ethnography and interviews. We highlight as a result that murals have been occupying spaces 
left by the old advertising billboards from the regulations regarding the use and occupation 
of the public spaces of the cities.

Keywords: Muralism, Urban Expression, Communication in the Urban Space, Affective Cities.
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1. Contexto

No livro “Espiral de Ideias. Textos de Antropologia Fundamental” do Professor 
Edgard de Assis Carvalho (2017.p.124)1, o autor nos diz que “a cidade acabou sendo 
alcunhada como fechada, emparedada, triste, solidária, desenraizada, egoísta, violenta, 
excludente, incivilizada, intolerante, insolente, atrevida, intransparente. Esse excesso 
de adjetivações reforça a tendência atual do conhecimento de enxergar a parte, o 
fragmento, em detrimento de uma visão autoorganizada de totalidade, na qual o todo 
nunca coincide com a mera soma das partes. Pensar nessa direção cognitiva supõe 
agregar lhe outros qualificativos necessariamente articulados aos primeiros. Ela é, ou 
pode vir a ser, aberta, livre, alegre, planetária, enraizada, altruísta, plácida, includente, 
civilizatória, tolerante, transparente.

É no sentido de uma cidade plural que encontramos os murais, geralmente,  
produzido por artistas de projeção internacional, tem por  característica marcante a 
escala que essas inscrições ganham nas cidades,  diferente do que ocorre no processo 
de produção dos graffitis,  no muralismo são necessárias parcerias com atores 
públicos e privados para apoio instrumental (aparelhagem), institucional (permissão 
de utilização do suporte - muro, lateral, empena) e financeiro (aluguel do aparelho, 
do espaço, compra de tintas, pagamento dos artistas); pela ocorrência associada a 
festivais - inclusive às vezes substituindo os festivais de graffiti ; pelo método (utilização 
de plataformas elevatórias ou, no mínimo, de varas extensoras); pelo maior tempo de 
produção (variando de um dia até uma ou mais semanas); e pelo impacto notório na 
vida dos transeuntes e conviventes do território.

No caso da pixação tem como pressuposto a sua autenticidade: o tag reto – em 
pesquisa de campo, conversamos com um grafiteiro do Coletivo Imargem, que nos 
disse serem as pichações “avaliadas” pela originalidade de sua tipografia e o nível de 
subversão. Os pixadores buscam a ampla reprodução na cidade, visando à conquista 
de prestígio entre os membros do campo, o que, na linguagem dos pixadores, é 
chamado de “ibope”. Como diz LASSALA (2017, p. 50), a pixação “possui uma gramática 
própria”, que causa indignação naqueles que a veem e não compreendem os signos 
inscritos. Leva-se, assim, a uma aversão estética e política da população geral, que 
costuma entender a pixação como poluição visual, construindo uma percepção coletiva 
tipicamente depreciativa. Pesquisa recente realizada pelo Data Folha mostrou que 97% 
da população paulistana rejeita a pixação2. Na Cidade de São Paulo o Projeto Cidade 
Linda traz em seu plano de metas eixos estratégicos relacionados aos ODS - Objetivo 
do Desenvolvimento Sustentável3; a ODS 11: Cidades e Comunidades Sustentáveis e o 
Eixo: Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente preveem a Valorização do Centro com 

1 Edgard de Assis Carvalho. Espiral de Ideias: textos de antropologia fundamental. São Paulo: Editora Livraria da Física, 
2017.

2 http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2017/02/1858287-maioria-condena-remocao-de-grafites-da-avenida-23-
de-maio.shtml

3 ODS - Objetivos do Desenvolvimento Sustentável proposto pela ONU - Organização das Nações Unidas

http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2017/02/1858287-maioria-condena-remocao-de-grafites-da-avenida-23-de-maio.shtml
http://datafolha.folha.uol.com.br/opiniaopublica/2017/02/1858287-maioria-condena-remocao-de-grafites-da-avenida-23-de-maio.shtml
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intervenções urbanísticas visando a requalificação e revitalização de espaços livres e 
passeios públicos. Foi neste cenário que em 2015 tivemos em São Paulo o primeiro 
festival internacional de muralismo: o Festival O.Bra.

Em Belo Horizonte tivemos o primeiro Festival Circuito Urbano de Arte (CURA) 
realizado em 2017. Ambos festivais contaram com o apoio das prefeituras e incentivos 
da iniciativa privada, e ocorreram no centro das cidades.

2. Festival O.Bra: Arte Para Revitalizar

Com a finalidade de “promover uma cidade mais ordenada [...] estruturada e 
acolhedora” e também de “diminuir a poluição visual”, o então prefeito Gilberto Kassab 
(DEM) sancionou a Lei Municipal nº. 14.223/06, também conhecida como Lei Cidade 
Limpa. A partir da flexibilização da Lei Cidade Limpa, a partir de 2011, as empenas 
cegas foram liberadas para a inscrição de arte urbana, então surge a possibilidade 
da utilização desse suporte para murais contemporâneos. Foi nesse contexto que o 
Festival O.bra surge.

Realizado em outubro de 2015, na região central da cidade de São Paulo, 
predominantemente no bairro República, o festival se auto intitula como o maior 
festival internacional de arte de rua da América Latina, e promoveu a realização de 
nove murais contemporâneos feitos por 18 artistas, brasileiros e estrangeiros.

É possível analisar o festival sob algumas perspectivas. O O.Bra promove uma 
estética mais palatável ao público comum, e que pretende oferecer uma possibilidade 
de ressignificação simbólica do território por pessoas que não o ocupam usualmente. 
Trata-se de uma prática legítima: perante o poder público - sua realização foi aprovada 
pela Comissão de Proteção à Paisagem Urbana (CCPU)- ao poder privado - empresas 
como Coral (empresa de tintas), Miller (cerveja), Itaú Cultural (instituto social de banco), 
Genie (empresa de plataformas elevatórias), patrocinaram o festival. Os restaurantes da 
região (O Gato que Ri, Dona Onça, La Casserole, A Casa do Porco), a incorporadora BKO 
apoiaram institucionalmente o O.Bra. O festival agradou ao público, sua legitimidade 
social foi percebida após realizamos uma etnografia urbana, detalhando aspectos das 
percepções dos participantes que percorrem os trajetos propostos pelo Expressão 
Urbana SP4, existe uma avaliação positiva quando se trata de muralismo.

Já o poder público municipal incentiva o graffiti e muralismo, e criminaliza e 
marginaliza a pixação. O programa São Paulo Cidade Linda traz diretrizes e atividades 
de apagamento das pixações; e possui um orçamento em torno de R$ 16 milhões 
anuais no combate à pixação. Por um outro lado, há a criação do Museu de Arte de Rua 
(MAR) que prevê o investimento de R$ 200 mil em oito projetos.

              

4 Expressão Urbana SP promove tours guiados pelos grafites na cidade de São Paulo oferecendo experiências de apreciação 
da arte urbana e interação com a cidade.
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Figura 01: Fotos Festival O.Bra. (Direita para esquerda) - Artistas: Speto, Jaz (Argentina) e 
Conor Harrington (Irlanda), Inti (Chile) e Alexis Diaz (Porto Rico)

2. Festival Circuito Urbano de Arte (cura) em Belo Horizonte

Figura 02: Fotos Festival CURA (Direita para esquerda) - Artistas: Acidum 
Tereza e Robézio Milu Correch

Em Belo Horizonte, na Rua Sapucaí, n⁰ 281 na Floresta temos o Mirante de Arte 
Urbana. Este espaço faz parte de ações da prefeitura para revitalização do centro, antiga 
zona de boemia da cidade cercada por prédios que integram o patrimônio histórico e 
cultural das cidades.
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Em 2017, este espaço foi revitalizado e o local conta com uma série de bares 
galeria de arte XSPRAY Graffiti5, do artista KaosArte onde os visitantes podem desfrutar 
de prédios históricos como o da antiga Estação Ferroviária e avistar os painéis do 
Festival Circuito Urbano de Arte (CURA), este projeto recebeu o apoio da prefeitura de 
Belo Horizonte e a iluminação da CEMIG6 - importante grupo do segmento de energia 
elétrica do Brasil. Companhia de capital aberto controlada pelo Governo do Estado de 
Minas Gerais.

Vale ressaltar que hoje a cidade está vivenciando algumas discussões que 
tramitam na câmara de vereadores a respeito de um Projeto de Lei 230/177  conhecido 
como lei antipichação e pro grafite, que aumenta em mais de 500% a multa para os 
pichadores flagrados cometendo o crime e promove a valorização da cultura do grafite 
conforme matéria publicada no jornal Estado de Minas em maio de 2017. Este projeto 
foi motivado depois que a Igreja de São Francisco8, projetada pelo arquiteto Oscar 
Niemeyer e recentemente recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade pela 
UNESCO na Pampulha, foi pichada pela primeira vez, em 21 de março de 2016.

Em entrevista realizada com o artista KaosArte em Belo Horizonte, ainda como 
medida para fomentar o grafite a secretaria da cultura abriu o edital Gentileza9:  

“A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, torna 
público que, no período de 19/12/2017 a 31/1/2018, receberá inscrições de propostas 
para participação no CONCURSO “EDITAL PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE MURAIS DE 
ARTE URBANA - GENTILEZA” que, de maneira simplificada e acessível, visa reconhecer, 
valorizar e potencializar as manifestações artísticas desenvolvidas no espaço público do 
município por meio de arte urbana”.

3. Resultados Encontrados

Os murais geralmente são percebidos a partir do “embelezamento” e da 
“valorização”, a “pixação” se baseia no “questionamento”. Os murais produzem uma 
assimilação distinta em função da estética e a pixação” por apresentar uma imagem 
desconstruída e eminentemente uma expressão estética periférica é considerada 
marginal e não é vista com bons olhos pela sociedade.  

Michel Focault10 (1976. P.12) em A Vontade de Saber nos diz que: “As práticas 
discursivas não são apenas modos de fabricação de discursos. Ganham corpo em 
conjuntos técnicos, em instituições, em esquemas de comportamento, em tipos de 
transmissão e difusão, em formas pedagógicas, que ao mesmo tempo as impõem 

5 XSpray Graffiti uma loja referência de Belo Horizonte especializada em produtos para Artes Visuais com foco no Graffiti, 
Street Art, Tatuagem e Body Piercing, localizada na Rua Sapucaí, 281 no Mirante de Arte de Urbana.

6 http://www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig/quem_somos/Paginas/default.aspx
7 https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/05/15/interna_gerais,868887/prefeitura-de-bh-apoia-projeto-antipichacao-

e-pro-grafite.shtml
8 http://belohorizonte.mg.gov.br/local/representacao-religiosa/catolica/igreja-sao-francisco-de-assis
9 https://prefeitura.pbh.gov.br/index.php/cultura/gentileza
10 Resumo dos Cursos do Collège de France: 1970 – 1982. Michel Foucault; tradução, Andréa Daher; consultoria, Roberto 

Machado. – Rio de Janeiro: Zahar, 1997.

http://www.cemig.com.br/pt-br/a_cemig/quem_somos/Paginas/default.aspx
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/05/15/interna_gerais,868887/prefeitura-de-bh-apoia-projeto-antipichacao-e-pro-grafite.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/05/15/interna_gerais,868887/prefeitura-de-bh-apoia-projeto-antipichacao-e-pro-grafite.shtml
http://belohorizonte.mg.gov.br/local/representacao-religiosa/catolica/igreja-sao-francisco-de-assis
https://prefeitura.pbh.gov.br/index.php/cultura/gentileza


146

ESCRITURAS DA CIDADE

e mantem”. Ao analisarmos sob essa ótica, a incorporação estética dos murais se 
apresentam como mecanismos de produção de discursos que vem sendo utilizados 
por empresas do setor imobiliário como a BKO em São Paulo e de infraestrutura 
urbana como a CEMIG em Belo Horizonte ambas articuladas aos festivais observados, 
nessa perspectiva podemos perceber que essa prática discursiva do muralismo ganha 
força nas intuições que a legitimam com os atores que estão envolvidos nos processos 
de difusão de uma comunicação pop, moderna, cool, e ao mesmo tempo ativista e 
transgressora.

No caso de Belo Horizonte o CURA integra uma forte referência nas discussões 
presentes sobre o projeto de lei antipichação e pro grafite11, e com isso, o poder público 
contribui para a legitimação do Muralismo como legal, condenando a pichação o que 
contribui com as práticas discursivas e linguagens comunicacionais esteticamente 
aceitas pela sociedade. Outra categoria de análise importante é o espaço ocupado pelos 
murais e as visualidades12 eles tecem uma rede de significados que vão reordenando a 
lógica do capital econômico, relacionado aos processos de gentrificação13 como no caso 
do centro de São Paulo ou a lógica sociocultural de resistência, contra este processo 
como é o caso do centro de Belo Horizonte que é tombado pelo patrimônio histórico e 
cultural.

Saskia Sassen14, nos diz que estamos atravessando um processo de indiferenças, 
e as mais variadas formas de expulsões, que vem ocorrendo acentuadamente desde 
do final do século XX e ainda atravessará o século XXI. Este processo é operacionalizado 
pela financeirização do mercado e da vida, está integrada ao nosso cotidiano muitas 
vezes sem que nos demos conta, na mesma lógica das expulsões, estão os processos de 
desenvolvimento urbano, requalificação de áreas, operacionalizadas por construtoras, 
incorporadoras, operadores imobiliários e o estado. Sua altíssima complexidade acaba 
direcionando nossas formas de viver e habitar as cidades que entrelaçadas, conectadas 
em redes afastam e aproximam simultaneamente as fragilidades e indiferenças. Essa 
mesma lógica, paradoxalmente atraiu interesses do mercado imobiliário no centro 
de São Paulo onde foi realizado o festival O.Bra e no caso do festival Cura em Belo 
Horizonte afastou o mercado imobiliário como símbolo de resistência à memória da 
cidade.

O Caminhar pela cidade, observar as expressões urbanas e seu contexto também 
são formas de resistência. Em recente etnografia realizada no centro de São Paulo em 
um domingo de novembro de 2017 houve uma manifestação com os índios Guarani 
Mbya que quer dizer: iguais. Um rito que iniciou no Vale do Anhangabaú em São Paulo 
onde o canto e a dança evocam o sagrado para plantar. Para o povo Guarani Mbya a 
agricultura é a atividade estrutural da vida comunitária. As sementes de milho Guarani 

11 https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/05/15/interna_gerais,868887/prefeitura-de-bh-apoia-projeto-antipichacao-
e-pro-grafite.shtml

12 Espaços Comunicantes. Lucrécia D´Alessio Ferrara. São Paulo: Anablume, 2007.  
13 Gentrificação - Neil Smith, professor de Antropologia e Geografia da City University of New York. Responsável por cunhar 

a expressão “gentrification” para designar os processos de valorização imobiliária e expulsão dos moradores originais 
nas experiências de renovação de áreas centrais para designar os processos de valorização imobiliária e expulsão dos 
moradores originais nas experiências de renovação de áreas centrais.

14 Saskia Sassen. Expulsões: brutalidades e complexidade na economia global. Tradução: Angélica Freitas. 1ª ed. – Rio de 
Janeiro. São Paulo: Paz e Terra, 2016.  

https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/05/15/interna_gerais,868887/prefeitura-de-bh-apoia-projeto-antipichacao-e-pro-grafite.shtml
https://www.em.com.br/app/noticia/gerais/2017/05/15/interna_gerais,868887/prefeitura-de-bh-apoia-projeto-antipichacao-e-pro-grafite.shtml
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foram plantadas no centro da cidade de São Paulo depois em uma espécie de procissão 
pelos caminhos que antes haviam sido habitados pelos índios nos séculos passados e 
faixas carregadas pelas crianças continham os seguintes dizeres “Povo Guarani Re - 
Existe em Sampã” e “Plantando Feliz - Cidade” Este ato público integrou um conjunto 
de maniFESTAção COSMPOLÍTICA de carnaval da multidão a favor da permanência 
dos jardins do Teatro Oficina em São Paulo, disputa entre empresário Silvio Santos e 
o patrimônio histórico do Bixiga que está ameaçado pelo processo de gentrificação. 
Pouco tempo depois, a mesma frase está estampada o Minhocão em São Paulo no 
graffiti onde são retratadas as cantoras Linn da Quebrada e As Bahias – musas do mural 
dos artistas Patrick Rigon e Renan Santos.15 Este mural faz parte da ação promovida 
pela marca sueca de vodca Absolut que integra o projeto da marca Absolut Art Resistance 
ligada também a causa LGBTQ+ e a arte de resistência como o muralismo e o graffiti.

Figura 03: Foto (da esquerda para direita): Patrick Rigon e Renan Santos ação promovida pela 
marca sueca de vodca Absolut e Ação Terreyro Coreográfico em defesa do Povo Guarani 

Re - Existe em Sampã” e “Plantando Feliz - Cidade” Este ato público integrou um conjunto de 
maniFESTAção COSMPOLÍTICA realizado em 26 de novembro na cidade de São Paulo

Desde que iniciamos as pesquisas do projeto Cidades Afetivas: uma via ecológica 
para o bem viver, capturávamos este novo espírito do capitalismo, processos de profundas 
transformações políticas, econômicas, socioculturais e ambientais e comportamentais. 
Estamos diante de novos desafios complexos, mas que já demonstram oportunidades 
e vias possíveis para o futuro da humanidade.

O muralismo e a pixação são dois tipos de inscrições urbanas que coexistem 
territorialmente e diferem em aspectos sociais, econômicos, políticos e artísticos. 
Os murais vêm ocupando os espaços que foram deixados pelos antigos outdoors 

15 Disponível em: http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/09/28/absolut-traz-arte-como-protesto-
em-campanha.html

http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/09/28/absolut-traz-arte-como-protesto-em-campanha.html
http://www.meioemensagem.com.br/home/ultimas-noticias/2017/09/28/absolut-traz-arte-como-protesto-em-campanha.html
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publicitários em função das legislações que hoje proíbem seus usos tanto em São Paulo 
como Belo Horizonte como iniciativas de regular o espaço público e conter a poluição 
visual urbana. Vale ressaltar que as marcas e organizações como a própria prefeitura 
de São Paulo e vem utilizando desse tipo de linguagem para produzir narrativas que 
aproximem de seus públicos como uma narrativa cool esteticamente aceita que vem 
ocupando espaços e se transformando em locais de apreciação da arte compreendidas 
como revitalizadas.

O Expressão Urbana SP  é uma importante modalidade de reencantamento da 
consciência político cultural que vem ocorrendo na Cidade de São Paulo, constitui uma 
forma de resistência à barbárie, reserva de memória para gerações futuras. Essas 
manifestações afetivas nas cidades ecologizam as ideias e possibilitam metamorfoses, 
religações e reencantamentos. 

O #viverascidades  também é o  #viveropresente  para construção de memórias 
futuras. E este é um dos sentidos: o de reconectar a cidade big brother com a cidade 
particular que existe em cada um de nós.

Essa proposta integra as pesquisas que vem sendo realizadas pelo Cidades 
Afetivas - Um observatório dos movimentos afetivos nas cidades, que realiza pesquisas 
etnográficas por meio de observação participante. Os resultados são divulgados em 
Congressos Científicos e nas redes sociais no Facebook: https://www.facebook.com/
cidadesafetivas/  e Instagram: @cidadesafetivas.
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Resumo: Esta pesquisa, da perspectiva teórica da Análise de Discurso de Michel Pêcheux, visa 
refletir sobre os processos de identificação dos sujeitos, mulheres muçulmanas moradoras 
da cidade de Foz do Iguaçu/PR, a partir dos discursos produzidos por estas mulheres e 
sobre estas mulheres. Por meio de uma entrevista aberta, realizada com uma mulher da 
comunidade, pretende-se identificar como ocorrem esses processos de subjetivação e de 
identificação desses sujeitos aos discursos que os interpelam.

Palavras-chave: Mulher muçulmana. Processos de Identificação. Análise de Discurso.

Abstract: This research, from the theoretical perspective of the Discourse Analysis of Michel 
Pêcheux, aims to understand the processes of identification of the subjects, Muslim women 
living in the city of Foz do Iguaçu/PR, analyzing discourses produced by these women and 
about these women. Through an open interview with a woman from the community, we 
intend to identify how these processes of subjectivation and identification of these subjects 
occur inside the discourses that interpellate them.

Keywords: Muslim woman. Identification processes. Discourse Analysis.
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Para a Análise do Discurso (AD), a ideologia age moldando a vontade dos sujeitos, 
por meio do discurso ou pela força (sanções/interdições físicas), através dos Aparelhos 
Ideológicos do Estado (AIEs)1. A interpelação ideológica é um chamado da ideologia, 
convidando o sujeito a compartilhar aquilo que está socialmente posto, um conjunto de 
discursividades que o precede. Dessa forma, o sujeito (mulher ou homem), ao nascer, 
é interpelado a ser concordante com uma discursividade complexa que define aquilo 
que é ser “mulher”, por exemplo, e que o constitui. Essa ideologia, apesar de determinar 
o sujeito, não é percebida, ela é opacizada, apagada, pelo efeito dos esquecimentos, 
deixando os sujeitos alheios a sua ação.

Constituir-se como mulher, portanto, é ser atravessada por um complexo de 
Formações Discursivas (FDs), historicamente construídas, que incluem: Discursividades 
pré-históricas sobre divindades femininas (VALLET, 2011); Explicações fantasiosas e 
míticas acerca de um corpo feminino desconhecido, misterioso, e, portanto, perigoso 
e maligno dentro de discursividades religiosas medievais que ecoaram nos discursos 
científico, psiquiátrico e médico (DEL PRIORE, 2009); Padrões de feminilidade, constituídos 
ao longo do séc. XIX, que definiram docilidade, submissão, passividade, recato, amor 
materno como características inatas do feminino (KEHL, 2016); Tudo isso sob uma 
perspectiva masculina, controlando e cerceando o corpo da mulher ao espaço privado 
e familiar. Além disso somos interpeladas por discursividades feministas, que buscam 
recuperar o controle sobre o corpo feminino, em ruptura com discursos misóginos 
produzidos e retomados ao longo da história. Isso sem falar nas discursividades sobre 
beleza do corpo, juventude, moda, etc.

O aparelho religioso segue propagando muitos desses discursos acerca do que é 
ser mulher, seu papel, seu lugar a fim de manter a sociedade patriarcal e a dominação 
masculina. Todas somos interpeladas por esse complexo de FDs, no entanto, em 
uma sociedade ocidental, de superexposição e exploração do corpo feminino, como 
é a brasileira, identificar-se com uma FD muçulmana (que requer justamente a não 
exposição desse corpo feminino) produz estranhamentos, conflitos, rupturas.

Em “A forma-sujeito do discurso na apropriação subjetiva dos conhecimentos 
científicos e da política do proletariado”, Pêcheux discute a questão do efeito complexo 
das formações discursivas na forma-sujeito (FSD). Para ele, “o sujeito se constitui pelo 
‘esquecimento’ daquilo que o determina” e a “interpelação do indivíduo em sujeito de 
seu discurso se efetua pela identificação com a FD que o domina” (PÊCHEUX, 2014, 
p.150).

Essa identificação se apoia nos elementos do interdiscurso (pré-construído e 
articulações ou discurso transverso), que se encontram reescritos no discurso do próprio 
sujeito. Segundo o autor, esses elementos do interdiscurso impõem e dissimulam o 
assujeitamento, sob a aparência da autonomia, “através da estrutura discursiva da 
forma-sujeito” (p.151). Assim, a FSD dissimula o fato de o sujeito estar assujeitado a 
uma FD e provoca a ilusão de que é ele quem faz as escolhas, levando-o a acreditar que 

1 Segundo Althusser, a sociedade possui aparelhos repressivos e ideológicos (polícia, família, igreja, política, escola, etc.) 
que se incumbem da manutenção do status quo. Estes aparelhos se “caracterizam pelo fato de colocarem em jogo práticas 
associadas a lugares ou a relações de lugares que remetem às relações de classes sem, no entanto, decalcá-las exatamente” 
(PÊCHEUX e FUCHS, 1993, p.166).
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é a origem do discurso e “esquecendo-se” da ideologia dominante que está posta pela 
comanda social. Pode-se perceber o efeito da FSD na Sequência Discursiva (SD) abaixo:

SD1: Quando eu fiquei noiva eu não usava lenço, mesmo que obrigatório. [...] Mas depois 
acostumei. Comecei a usar ele sempre, sempre, com amor sabe. Eu quero ficar com 
ele, faz parte de mim.

Quando questionada acerca da prática do uso do hijab, a FSD mascara a interpelação 
ideológica agindo sobre o sujeito, pois ao produzir ‘eu’, ‘acostumei’, ‘comecei’, ‘quero’, 
‘mim’, a mulher tem a ilusão de que a opção por usar o véu ou não partiu dela, ignorando 
os processos de identificação pelos quais passou.

Partindo dos estudos de Paul Henry, Pêcheux explica que essa interpelação passa 
por um desdobramento entre o sujeito da enunciação (aquele que tem a ilusão de ser 
centro do sentido) e um sujeito universal (da Ideologia).

Ressaltemos que esse desdobramento corresponde, a rigor, à relação, igualmente 
explicitada mais acima, entre pré-construído (o ‘sempre-já aí’ da interpelação ideológica 
que fornece-impõe a ‘realidade’ e seu ‘sentido’ sob a formada universalidade – o ‘mundo 
das coisas’) e articulação ou efeito-transverso (que como dissemos, constitui o sujeito em 
sua relação com o sentido, isto é, representa no interdiscurso aquilo que determina a 
dominação da forma-sujeito). (PÊCHEUX, 2014, p.198).

No entanto, este desdobramento adquire diferentes modalidades, segundo 
Pêcheux. Na primeira modalidade (aceitação livremente consentida) haveria uma 
superposição entre os dois sujeitos, sob a forma de um livre consentimento, no qual o 
sujeito da enunciação concorda totalmente com o sujeito universal. Aquilo que Pêcheux 
chamou de o “discurso do ‘bom sujeito’” (PÊCHEUX, 2014, p.199). No trecho da entrevista 
analisada abaixo, a mulher muçulmana se identifica como um “bom sujeito2”:

SD2: Quando eu fiquei noiva eu não usava lenço, mesmo que obrigatório. A minha 
mãe, assim, sabe, é obrigação por religião, a minha mãe tem que me ensinar isso, mas 
ela também acho que não gostava muito para uma menina, sabe a menina tem que 
usar lenço com nove anos de idade, dez sabe, quando ela começa a ficar mocinha. 
Aí, a minha mãe nunca me obrigou. A minha irmã usou, desde os 12 anos, eu acho. 
Então, cheguei aqui no Brasil e usei lenço. Olha, tem que gostar! Tem que acreditar 
que gostar, mesmo agora jejum, se você vai ficar com fome, tá desesperado, não vai 
conseguir fazer, então tem que acreditar na cabeça. [...] Eu também na época não 
acreditava muito no lenço, porque todo mundo quer mostrar o cabelo, todo mundo, 
sabe? Às vezes se você tá chateada, tá usando lenço, roupa larga, vê meninas usando... 
você quer ser igual a elas também. Todo mundo pensa assim né, eu vou ficar mais linda 
ainda! Mas depois acostumei. Comecei a usar ele sempre, sempre, com amor sabe. 
Eu quero ficar com ele, faz parte de mim. O marido também não obrigou. Às vezes o 
marido não aceita a mulher que não usa, por que?

2 As outras modalidades de identificação descritas (contraidentificação, desidentificação) por Pêcheux (2014), também 
aparecem na entrevista piloto e serão apresentadas ao longo do texto deste projeto.



152

ESCRITURAS DA CIDADE

Ou seja, o processo de identificação pelo qual a mulher simboliza o véu como 
parte integrante de seu corpo, não ocorre de imediato, mas ao longo da vida da mulher, 
desde pequena, passando pela mãe, reforçando-se com o casamento, interpelando-a a 
assumir a posição de mulher muçulmana, até perceber o véu como parte de si, como 
símbolo da religião com a qual se identifica.

Em “Só há causa daquilo que falha ou o inverno político francês: o início de uma 
retificação (1978)”, Pêcheux vai reformular os processos de subjetivação a partir da 
teoria do inconsciente. Ele explica que a tese da identificação completa não seria 
verdadeira, porque existe um mecanismo de resistência frente à dominação. Há ruptura 
com os AIE e com a ideologia dominante, mas essa resistência é independente de um 
sujeito inteligente, consciente e empírico. Ela vem justamente do inconsciente que se 
manifesta, e por isso que a falha (chiste, ato falho, lapso) é tão importante. A falha 
produz a contradição e a resistência e pode acabar provocando a veiculação daquilo 
que não poderia ser veiculado. Ele, portanto, é um ritual que falha e é aquilo que não 
poderia ser dito, mas que vem de um repente, incontrolado e inconsciente. Para ele 
(2014, p.277),

O lapso e o ato falho (falhas do ritual, bloqueio da ordem ideológica) bem que poderiam 
ter alguma coisa de muito preciso a ver com esse ponto sempre-já aí, essa origem não-
detectável da resistência e da revolta: formas de aparição fugidias de alguma coisa “de 
uma outra ordem” vitórias ínfimas que, no tempo de um relâmpago, colocam em xeque 
a ideologia dominante tirando partido de seu desequilíbrio.

Quando se pensa em apagamento ou esquecimento, na AD, remete-se àquilo que 
foi esquecido no plano ideológico da consciência e tornou-se inconsciência no sujeito. 
No entanto, um ato falho não manifesto sempre pode irromper. Ou seja, a ruptura 
está recalcada, mas pode ressurgir, pois “a ordem do inconsciente não coincide com 
a da ideologia, o recalque não se identifica nem com o assujeitamento nem com a 
repressão, mas isso não significa que a ideologia deva ser pensada sem referência ao 
registro inconsciente.” (PÊCHEUX, 2014, p.278).

Beck e Esteves (2012) propõem um estudo para pensar estas modalidades 
de identificação, relacionando os textos de Pêcheux com Freud e Žižek. Os autores 
demonstram que as FIs (“conjunto complexo de atitudes e de representações que não 
são nem ‘individuais’ nem ‘universais’ mas se relacionam mais ou menos diretamente a 
posições de classes em conflito umas com as outras (PÊCHEUX e FUCHS, 1993, p.166)”) 
se concretizam por meio de práticas rituais próprias dos AIES, que funcionam por meio 
de uma estrutura especular duplicada (reduplicação), ou seja, interpelação (a submissão 
dos sujeitos ao Sujeito); e o reconhecimento mútuo (entre os sujeitos e o Sujeito, entre 
os próprios sujeitos, e do sujeito por si mesmo).

Pensando3 a religião Islâmica, como um Aparelho Ideológico do Estado, no qual 
Allah, por meio do profeta Mohamed e seus ensinamentos, ocuparia o lugar de Sujeito 
Absoluto, na medida em que os muçulmanos (sujeitos) são interpelados a viver de 

3  A partir dos exemplos de Althusser e Freud, apresentados no trabalho de Beck e Esteves (2012).
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acordo com o que ditam a Sunnah e Hadith4. Assim como no Judaísmo e no Cristianismo, 
existe uma estrutura5 (Imãs, Aiatolás, Ulema, Sheikhs, etc...) que discute a interpretação 
dos textos sagrados, fonte de consulta para os sujeitos que se identificam com Islã. Na 
SD abaixo, quando interrogada sobre as interpretações dos livros sagrados:

SD3: Às vezes modificam (as pessoas em geral) interpretação, mas os Aiatolás, eles 
interpretam mais certo, então a gente segue eles, entendeu?

Poder-se-ia pensar, como exemplo dessa reduplicação de que falam os autores, no 
ritual da Ablução6 (wudhu) realizado pelos muçulmanos, sempre antes das cinco orações 
diárias, por meio do qual os sujeitos (fiéis) se reconhecem e  seriam reconhecidos pelo 
Sujeito (Allah), por meio de suas mãos, pés e rostos limpos, ao chegarem aos céus. 
Ou seja, por meio deste ritual, os muçulmanos (homens e mulheres) se submetem ao 
Sujeito, se reconhecem mutuamente e são reconhecidos por ele, materializando essa 
reduplicação.

Além disso, para as mulheres muçulmanas, o véu as aproximaria da filha preferida 
do profeta, Fatimah, “a personificação das mais altas virtudes e purezas” 7, progenitora da 
linhagem dos Xiitas, cuja mão (Hamsá, ou mão de Fatimah) representa os cinco pilares 
do Islã. O véu funcionaria como a metonímia do ideal de mulher muçulmana, a filha 
mais próxima do profeta, a única a gerar descendentes homens. Essa identificação do 
sujeito ao Sujeito universal (ideal de mulher) se materializa na língua:

SD4: O importante é a mulher usar a roupa dela, e viver nas ordens do Islã, daí ela 
pode fazer tudo o que ela quiser. Estudar, trabalhar, tudo. Quem não faz é porque ela 
não quer, ou ela não pode, ou o marido não quer, entendeu, é só isso.

No entanto, a partir da retificação de Pêcheux (2014), Beck e Esteves (2012) 
compreendem essa primeira modalidade como uma aproximação não perfeita, ou 
seja, tendendo ao limite, onde os sujeitos não se aproximam totalmente do Sujeito da 
Ideologia, mas se espelham nele. Ou seja, o sujeito não gosta de usar o véu, no entanto, 
ele “tem que acreditar que gosta” ou “vai gostando aos poucos”, tendendo ao limite da 
aproximação com o discurso, no qual o uso do véu é obrigatório.

Na segunda modalidade (recusa, contraidentificação), descrita por Pêcheux 
(2014, p.199), há uma revolta (distanciamento, dúvida, questionamento, contestação) 
do sujeito da enunciação contra o sujeito universal, que o autor denomina “discurso 
do ‘mau sujeito’”, e que materializa uma “luta contra a evidência ideológica, sobre o 

4 Sunnah: texto contendo os ensinamentos do profeta, segunda fonte da lei islâmica depois do Corão. Hadith: um dos vários 
relatos sobre a vida do profeta, contendo suas palavras, ações e hábitos. (NASSER, 2012).

5 Um grupo de estudiosos da religião que discute as interpretação dos textos sagrados do Islã (Corão, Sunnah, Hadith). 
Disponível em <https://en.wikipedia.org/wiki/Islam>. Acesso em: 23 jul 2017. 15:34:56.

6 Ablução (Wudhu) ato de lavar o rosto, as mãos e os pés, realizado pelos muçulmanos antes das 5 orações diárias. Disponível 
em <http://raleighmasjid.org/how-to-pray/wudu.htm>. Acesso em: 23 jul 2017. 16:34:56.

7 Fatimah, adorada entre Sunitas e Xiitas, filha mais nova do profeta Mohamed. Casou-se com Ali ibn Abi Talib, filho adotivo 
do profeta e primeiro Califa dos Xiitas, iniciando a ordem dos 12 Imãs. Disponível em <https://www.al-islam.org/story-of-
the-holy-kaaba-and-its-people-shabbar/story-hazrat-fatima-daughter-holy-prophet>. Acesso em: 23 jul 2017. 16:40:03.

https://en.wikipedia.org/wiki/Islam
http://raleighmasjid.org/how-to-pray/wudu.htm
https://www.al-islam.org/story-of-the-holy-kaaba-and-its-people-shabbar/story-hazrat-fatima-daughter-holy-prophet
https://www.al-islam.org/story-of-the-holy-kaaba-and-its-people-shabbar/story-hazrat-fatima-daughter-holy-prophet
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terreno dessa evidência”. Ou seja, o sujeito não mais se identificaria com a ideologia 
dominante, mas ao mesmo tempo, não consegue romper com ela.

Beck e Esteves (2012, p.149) pensam essa segunda modalidade de Pêcheux, a partir 
do distanciamento (falsa identificação) proposto por Žižek, o qual não representaria 
uma discordância completa, “mas um ligeiro deslocamento discursivo em relação ao 
discurso reproduzido na memória da FD dominante”, não chegando a efetuar uma 
ruptura com o Sujeito da Ideologia, mas abrindo espaços não dominantes dentro dessa 
FD, imbricada a outras.

Neste sentido, poderíamos pensar nas mulheres muçulmanas (nascidas em 
famílias de fé islâmica) não praticantes ou que apenas não aderem à prática do uso do 
véu, dentro dessa segunda modalidade? Ou ainda, se estes espaços não dominantes 
dentro da FD do Islã, possibilitariam a identificação dessas mulheres com outras 
discursividades, como o complexo das FDs feministas, por exemplo? Na entrevista 
analisada, existem trechos que parecem materializar essa região não dominante que 
se abre para o sujeito, no espaço da Ideologia:

SD5: Mas a minha filha ainda é menina pequena, ainda, eu não vou deixar ela casar. Eu 
sou dessas pessoas, não vou deixar ela casar assim, antes que ela terminar pelo menos, 
pelo menos graduação dela e ela tem que continuar depois. Senão eu não vou deixar ela 
casar.

Enquanto falava sobre a cultura árabe de se casarem muito cedo e terem muitos 
filhos, a entrevistada materializa esta contraidentificação, quando fala de sua filha. Ela 
não quer que ela case cedo e quer que ela estude. No entanto, a entrevistada não 
se revolta completamente contra o Sujeito, pois ainda assim quer que a filha case. A 
possibilidade de não se casar nem aparece, é apagada do discurso. Na SD abaixo, ainda 
discorrendo sobre o mesmo tema, esta contraidentificação se materializa na seguinte 
forma:

SD6: Porque a minha mãe quer, eu tenho que ter mais filhos? Ficar em casa? Eu queria... 
já.. estudar, arrumar minha vida desde logo, desde logo. Aí engravidei com DIU...

O acesso à vida pública, a possibilidade de estudar, de ser independente, se revoltar 
contra o Sujeito da Ideologia, ideologia esta em que a posição da mulher se resume 
à maternidade, ao ambiente familiar. Poderíamos pensar também, que esta revolta 
contra o Sujeito ocorre pela constituição heterogênea deste todo complexo de FDs, que 
apesar de possuir uma dominante (a religiosa), mantém uma relação interdiscursiva 
com seu exterior. Dessa forma, os sujeitos mulheres se constituem a partir desse ideal 
de feminilidade e das contradições geradas a partir dele. O sujeito se reconhece nesse 
lugar e é reconhecido por ele, ou seja, espera-se das mulheres que sejam o que esse 
discurso determina que elas sejam, que ocupem na estrutura social o lugar que lhes 
é determinado. No entanto, a contraidentificação possibilitaria a produção SDs como:

SD7: Então a mulher tem que colocar limites, colocar direitos dela, entendeu?
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Ao falar do direito ao trabalho, ao estudo, ao divórcio, da vida sexual, se materializa 
no discurso da entrevistada uma FD na qual a mulher pode buscar sua independência 
econômica e sexual, distanciando-se do papel de mãe restrito ao lar, devendo inclusive 
lutar por seus direitos. Neste ponto, a mulher muçulmana deixa de ser a rainha do 
lar, a joia que precisa estar protegida e escondida o tempo todo, e passa a ser aquela 
que luta por seus direitos, pela sua circulação em espaços públicos, mesmo que ainda 
protegida pelo hijab, localizando este sujeito ainda dentro do terreno da Ideologia 
dominante. Dentro dessa modalidade, poderíamos incluir as mulheres muçulmanas, 
que apresentam um discurso mais aberto, não se identificando com a prática do uso 
do véu?

O material de análise apresenta estruturas que se assemelham aos 
exemplos utilizados por Pêcheux (2014, p. 217), para mostrar o funcionamento da 
contraidentificação. Um exemplo seria a construção “o Islã fala...”, “o marido fala...”, “a 
religião fala...”, na SD abaixo:

SD8: Às vezes o marido, a religião fala: se tem uma médica mulher, tudo bem, mas 
se precisar pode ir no homem. Ele não tem regras fortes, entendeu? Especialmente 
ginecologista, é... o Islã fala, às vezes o homem sabe o trabalho dele mais do que 
uma mulher, é você vê, os ginecologistas a maioria são homens, sabe.

Ou seja, não é ela quem diz isso, mas sim o marido, a religião, produzindo um 
efeito de distanciamento desse discurso. Outra estrutura semelhante, encontrada nas 
análises é “a gente não vai esquecer” como na SD abaixo:

SD9: Mas, falei, deixa eu avisar ele. Aí eu falei: “Eu vou no shopping.” E ele fala: “Tudo 
bem!”. Sabe, se ele vai falar: “Você não vai sair”, aí a gente vai brigar, entendeu? A religião 
deixa a razão com a mulher, entendeu? [...] Então a gente não vai esquecer que ela tem 
que pegar a permissão (para sair de casa) do homem.”

No sentido de que a gente não pode esquecer que o Sujeito diz que tem que 
pedir permissão para o marido, no entanto se ele não me deixar sair, vamos brigar. E a 
sequência “A religião deixa a razão com a mulher” situando-a ainda dentro do terreno da 
ideologia.

A terceira modalidade (desidentificação), que se constituiria através de um 
trabalho, transformação-deslocamento da forma sujeito (PÊCHEUX, 2014, p.202), 
também é desconstruída por Pêcheux em 1978, a partir do atravessamento da teoria 
psicanalítica. No entanto, no estudo proposto por Beck e Esteves (2012), esta forma 
de “desidentificação” poderia ser pensada a partir do conceito de superidentificação 
ideológica, trazido por Slavoj Žižek8. Segundo eles, esta modalidade de identificação se 
aproximaria tanto do Sujeito da Ideologia, que seria capaz de expor de modo excessivo, 
aquilo que se quer negar em uma ideologia.

Baseando-se nos exemplos trazidos pelos autores, a partir de Žižek, podemos 
pensar que, no caso do Islã o efeito dessa superidentificação ideológica se materializaria 

8   Citado por Beck e Esteves (2012).
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nos discursos produzidos nos países que adotam a Sharia9 (lei islâmica), por exemplo, 
como lei, expandindo o controle religioso para todas as esferas da sociedade 
(legislativo, jurídico e penal). A ideia de utilizar os textos sagrados como lei, para as 
relações políticas, econômicas e sociais da vida atual, seria a de se viver o mais próximo 
possível ao exemplo de vida deixado pelo profeta Mohamed e os ensinamentos de Allah 
revelados a ele. Ou seja, a Sharia seria um ideal a ser seguido, e o nível mais alto dessa 
identificação. Assim, esta superidentificação levaria a condição da mulher, dentro da 
religião, ao extremo, uma joia completamente rara, apenas para ser exibida e para 
servir ao marido, possibilitando a existência, nesses países, de polícias religiosas, 
que controlam e cerceiam os corpos femininos. Ou ainda, as condições extremas de 
circulação das mulheres em países como Arábia Saudita, Afeganistão, Paquistão e Irã, 
por exemplo.

No entanto, essa superidentificação, produz um efeito de desidentificação, que 
se materializa no discurso da entrevistada, quando questionada sobre a condição das 
mulheres em regimes extremistas:

SD10: [...] mas esse coisa que eles colocam no Afeganistão, Paquistão, essa cultura deles. 
Essa é a cultura deles para a mulher não estudar, a gente deixa a mulher estudar, se 
ela quiser ela pode sempre, mas às vezes a menina não quer. Eles não deixa ela estudar, 
é proibido que ela aparecer, é proibido que ela participar da vida social. Nada! Parece que 
ela é um lixo, só uma máquina trazer filhos e pronto, só isso. [...] Por exemplo, na Arábia 
Saudita a mulher não pode dirigir o carro. Mas eles tem muita coisa errada, essa visão 
deles é errada, a gente não pode comparar país árabe com Arábia Saudita, por exemplo. 
Eles tão dando visão muito errada da mulher, e vida da mulher.

Há um afastamento entre o discurso religioso e as práticas adotadas com relação 
à mulher em países como Afeganistão, Paquistão e Arábia Saudita, que reconhecem a 
Sharia como lei. No entanto, o que estes países tentam fazer é seguir os ensinamentos 
do profeta contidos no Corão, Sunnahs e Hadiths, de forma mais fiel possível. Ou seja, 
essa super aproximação produz, na verdade, um efeito de distanciamento, e é rejeitada 
pelos sujeitos que se identificam com a Ideologia do Islã. Levada ao limite, o ISIS10 seria 
o exemplo desta superidentificação, na medida em que interpreta literalmente os textos 
sagrados, sem admitir modificações, adequações, desconsiderando as condições de 
produção dos mesmos, e não reconhecendo os demais sujeitos interpelados pelas 
complexo das FDs religiosas islâmicas11.

Assim, poder-se-ia pensar que os processos de subjetivação ocorrem nas três 
modalidades no sujeito, na forma de uma tentativa de identificação sempre tendendo 
aos limites do Sujeito, alternada a momentos de contraidentificação e superidentificação, 

9 Todas as normas possíveis que compõem a lei islâmica estão no texto do Corão (revelações feitas por Deus através 
do Arcanjo Gabriel a Mohamed) e nas Sunnahs (ensinamentos, práticas e dizeres do profeta Mohamed), ou seja, para os 
muçulmanos a Sharia tem origem divina e é um modelo de conduta a ser seguido. (NASSER, 2012).

10 O Estado Islâmico do Iraque e da Síria, conhecido pela sigla ISIS, é uma organização jihadista islâmica de orientação salafita 
e wahhabita, que vive de acordo com a interpretação sunita do Islã e sob a lei da Sharia. Disponível em <https://brasil.
elpais.com/tag/eiil_estado_islamico_irak_levante/a>. Acesso em: 23 jul 2017. 17:34:44.

11 Assim como as demais religiões, o Islã também se divide em vertentes como: os Sunitas, os Xiitas, os Drusos, os Alauitas, 
os Sufistas dentre outras. Disponível em <https://goo.gl/BSZR6M>. Acesso em: 23 jul 2017. 18:09:12.

https://brasil.elpais.com/tag/eiil_estado_islamico_irak_levante/a
https://brasil.elpais.com/tag/eiil_estado_islamico_irak_levante/a
https://goo.gl/BSZR6M


157

ESCRITURAS DA CIDADE

por meio dos espaços abertos no campo da ideologia dominante, sem contudo escapar 
do mesmo? E ainda, a abertura destes espaços poderia ser pensada por meio de 
heterogeneidades que constituem estes sujeitos? Questionamo-nos.

Authier-Revuz (2015) explica que a relação com o discurso do outro se dá por 
meio de duas formas de heterogeneidade articuladas: A Representada ou Mostrada, pelo 
e no discurso através de formas identificáveis de referir-se a outro; E a Constitutiva, 
identificado nas abordagens não propriamente linguísticas da linguagem, o caráter 
constitutivo de todo o dizer e do exterior já-dito. Segundo a autora,

Essas duas heterogeneidades são... radicalmente heterogêneas! Uma faz parte da 
representação e da intencionalidade, a outra é estritamente irrepresentável pelo sujeito 
que fala, cujo dizer ela determina; e ela não está mais acessível ao analista, que pode, 
no máximo, construir hipoteticamente, sobre bases históricas fragmentos, parciais, da 
memória discursiva na qual se produziu um discurso. (AUTHIER-REVUZ, 2015, p.34).

As duas formas remetem às questões de fronteira, externas e internas à 
representação do discurso do outro. Para Authier, sempre há algo do outro no discurso, 
mas como isso é representado? Estudando as marcas linguísticas no discurso (fronteira 
externa), a autora demonstra que chega-se a uma zona imprecisa que se conecta à 
heterogeneidade constitutiva (fronteira interna): “Para além desse limite, chega-se ao 
discurso outro presente (e não representado), suscetível de ser identificado por indícios 
de já-dito (e não indicado por marcas)” (AUTHIER, 2015, p.35). Poderíamos pensar nas 
heterogeneidades a partir da SD abaixo:

SD11: Comecei a estudar e gostei muito, porque eu tô colocando meus planos, meus 
sonhos, eu não queria, assim, que meus sonhos já morreram, sabe, é todo mundo fala 
“A sua felicidade você vai encontrar nos seus filhos”, o árabe fala isso. Imagina, meu 
filho agora tem 22 anos, ele daqui a pouco vai namorar, já namora, já vai casar [...] vou 
ficar feliz se ele ganha um filho, tudo bem, mas cadê a minha felicidade? cade eu? O 
marido fica trabalhando o dia inteiro, às vezes chega em casa e dorme a noite, sabe ele 
tá cansado, e eu? Entendeu? Às vezes as mulheres sofrem disso, mas eles não pesam 
assim [...]

O discurso de que para a mulher, a felicidade se realiza nos filhos e por meio 
deles, aparece na SD11 analisada, na forma de um já-dito, preexistente, na comunidade 
árabe. Mas, também estão representadas, por meio da forma-sujeito, o “desejo” dessa 
mulher “meus planos, meus sonhos ... minha felicidade”.
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111 FUROS NO SOCIAL
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Resumo: Fundamentada na Análise de Discurso materialista, busco compreender diferentes 
modos de significar das marcas de tiros presentes em relatos vinculados às favelas 
“pacificadas”. Os tiros são compreendidos enquanto escrituras da cidade, inserindo-se no 
social no entrelaçar do sujeito e da cidade. Marcas fortemente presentes e que afetam o 
cotidiano dos moradores da favela, interferindo no modo como se subjetivam.

Palavras-chave: Social. Favela. Escritura.

Abstract: Based on materialistic Discourse Analysis, I have the objective of understanding 
different ways of signifying the marks shots present in reports related to the “pacified favelas”. 
The shots are understood as writing of the city, inserting themselves in the social in the 
intertwining of the subject and the cit. The traces are strongly present and affect the routine 
of the residents of the favela, interfering in the way in which they are subjectivated.

Keywords: Social. Favela. Writing.
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1. Introdução

Em minha pesquisa de Doutorado, elegi como objetos de reflexão discursos 
relacionados às favelas do Rio de Janeiro que foram submetidas ao projeto de 
segurança pública Pacificação, um programa do governo estadual, integrado aos 
governos federal e municipal, cujo objetivo era implantar bases de policiamento 
militar nas favelas com o intuito de recuperar para o Estado os territórios dominados 
pelo tráfico.

Na escuta dos meus materiais de análise, o relatório da Anistia Internacional1 
(AI), A violência não faz parte desse jogo, e o documentário 5x Pacificação, me deparo 
constantemente com números que se colocam como possíveis organizadores de 
sentidos em torno do tema. São dados relacionados à violência trabalhados numa 
objetividade inequívoca ao serem materializados em tabelas, índices, comparativos, 
infográficos impondo a sua própria sistematicidade para os sentidos em torno de 
favela. Pelo dispositivo teórico-metodológico da Análise de Discurso materialista, ao 
qual minha pesquisa se filia, permito-me deslocar a noção desses dados (numéricos 
ou não) para fatos, tal qual propõe Eni Orlandi (1992; 1995).  Fatos que se produzem 
como objetos da ordem do discurso, considerados em sua historicidade. Fatos que 
apontam para os deslizamentos possíveis não limitados a um único sentido de 
violência, e que remete a outros furos no social da favela afetada pelo projeto em 
questão.

Essa compreensão torna-se desafiadora quando em diferentes momentos 
em meus materiais de análise, estive diante de um objeto simbólico específico que 
é a marca de tiro. O desafio, então, foi ultrapassar a circularidade do discurso da 
violência para compreender como tal marca irrompe no social da favela “pacificada”, 
apontando para a memória da constituição desse espaço simbólico na cidade. Esse 
deslocamento se fez necessário quando diante do caso “Cinco rapazes, 111 tiros”, uma 
das narrativas presentes no relatório da AI que, neste trabalho, coloco em relação a 
outro relato presente no documentário.

Nesse exercício de reflexão, minha proposta é compreender a favela além 
de uma saturação imaginária do discurso da violência partindo de uma marca de 
violência. Em outras palavras, uma vez que o modo de funcionamento da violência 
na favela afetada pelo projeto Pacificação aponta para sentidos equívocos, penso 
que a marca de tiro alerta para outros furos no social da favela que ultrapassam 
aqueles previamente estabelecidos para as comunidades, atualmente tomadas como 
sinônimo de zona de guerra. E isso passa pela compreensão dessas marcas enquanto 
formulações específicas que aqui considero como escrituras na favela “pacificada”, 
articulando questões sociais historicamente determinadas.

1 A Anistia Internacional, de acordo com o seu site oficial, é um movimento que promove campanhas com o intuito de acabar 
com abusos dos direitos humanos em mais de 160 países. O próprio movimento se define como sendo independente de 
quaisquer governos, ideologias políticas e interesses econômicos ou religiosos, sendo financiados, sobretudo, por doações 
individuais. Desde sua definição às campanhas promovidas na internet e fora dela, a AIB coloca-se no lugar inequívoco 
de independência ideológica fazendo-me também questionar o espaço discursivo ocupado por ela (A VIOLÊNCIA NÃO FAZ 
PARTE DESSE JOGO, 2016).
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2. Rastros de (des)ordem

Figura 01: Carro atingido por 111 tiros provenientes de policiais marca a morte de jovens no 
Rio de Janeiro, 2015.  

Fonte: Relatório da Anistia Internacional do Brasil

Excesso. Na formulação visual acima o excesso se impõe. Um carro perfurado 
por uma enorme quantidade de tiros captura o olhar marcando a execução sumária 
de cinco rapazes negros da periferia por policiais militares. Esse relato de 2015 trazido 
para o material da AI, juntamente com outros casos que apontavam para riscos de 
violações de direitos humanos, impressiona não somente pela visibilidade dada aos 
tiros, mas também pelo modo como eles significam na articulação entre os sujeitos e 
sentidos no espaço da favela.

Como afirma Ernst-Pereira (2009, p.3), “o excesso também estabelece o ponto a 
partir do qual o processo de interpretação pode ser realizado pelo analista” e é sobre 
ele que estabeleço meu ponto de partida. Sendo o excesso, como diz a Ernest-Pereira, 
uma estratégia discursiva caracterizada por aquilo que está presente em demasia no 
discurso, pergunto-me como esse excesso de tiros se inscreve no corpo urbano da 
favela “pacificada”. Ou ainda, quais as possibilidades de sentidos que essas marcas 
deixam na organização de seus espaços. Assim a seguinte questão se impõe: se se 
pode considerar o corpo do sujeito e o corpo da cidade formando um só (ORLANDI, 
2004), que é possível dizer quando esse corpo é o da comunidade? Como e para quem 
essas marcas funcionam?
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A desordem dessas marcas e de seu excesso, o caos que se instaura a partir dela, 
me remete à distinção entre ordem e organização. Ao considerar a especificidade do 
discurso urbano, Orlandi (1995) aponta para o confronto entre o simbólico e o político no 
que diz respeito à cidade, estabelecendo essa diferença: ordem como sendo própria ao 
domínio do simbólico, ligada à sistematicidade sujeita a equívoco: “não é o ordenamento 
imposto, nem a organização enquanto tal, mas a forma material” (ORLANDI, 2012, p. 
47) e organização relacionada ao empírico, imaginário, regra e sistematicidade.

Ultrapassar a organização do discurso urbano para chegar à compreensão da 
ordem desse discurso seria, segundo a autora, o objetivo do analista, afinal, quando 
está em jogo a organização, o que prevalece é o empírico, a saturação dos sentidos 
que não permitiria qualquer abertura para a significação. Essa distinção me possibilita 
refletir sobre o corpo urbano marcado por tiros, sobretudo no modo como tal marca 
inscreve uma desordem no social que a AI pretender expor, paradoxalmente, por uma 
narratividade voltada a uma sistematicidade lógica.

Neste caso, os 111 tiros produzem efeitos de reconstituição do assassinato, 
efeitos de denúncia social (MODESTO, 2018), uma vez que apontam para o excesso da 
violência da polícia. O número acrescenta 11 tiros aos 100 relacionados pela maioria 
das reportagens que cobriram o mesmo caso. A quantificação dada pela Anistia 
Internacional é sintomática, pois trabalha implícitos que estão disponíveis pela sua 
regularização (ACHARD, 1999), implicando uma contagem meticulosa (1+1+1+1+1...) na 
apuração do ocorrido, fazendo compreender um forte interesse em contabilizar cada 
um dos tiros, em oposição à postura do poder público que nada pareceu fazer sobre o 
assunto.

É sintomático também o fato de morrerem não apenas um, nem dois, mas cinco 
jovens negros da periferia. O excesso, então, regula a relação dos policiais e dos jovens 
tornando impossível uma convivência tolerável, sobrepondo-se então uma lógica de 
sobrevivência2, sendo o excesso de violência policial a única resposta possível à presença 
de cinco negros dentro de um carro. Um gesto que aponta para o racismo estrutural 
da nossa sociedade, determinando a violência daqueles policiais. Por uma questão de 
limitação desse espaço textual, e pelos objetivos deste trabalho, não desenvolverei 
essa reflexão, mas deixo marcada a sua relevância no gesto analítico desse relato.

Novamente à contagem dos tiros, refiro-me ao número 111 tal como é exposto, 
atribuo os limites de dado. É a organização precisa de cada marca deixada no carro 
como resultado de uma execução sumária. É fechamento de sentidos que formula 
significações sobre o que restou no lugar das cinco vidas. Todavia, tanto a leitura 
humanista própria à posição discursiva da AI, quanto a contagem dos tiros e seus efeitos 
imaginários podem ser atravessados dando a ver o equívoco dessa escritura. Para isso, 
sem negar a relação empírica do tiro com a violência, partimos do entendimento de 
que tal escritura tem determinação histórica, o que me possibilita a ocasião de refletir 

2 Faço referência à releitura da lógica da sobrevivência de Elias Canetti feita por Mbembe (2016). Sendo essa lógica aquela que 
concebe a morte de outrem como única possibilidade de o executor se sentir seguro, vemos que a execução sumária dos 
jovens foi a resposta dos policiais à ameaça representada pelo negro, a partir de uma leitura estereotipada lastreada por 
um racismo determinado historicamente.  “A morte do outro, sua presença física como um cadáver, que faz o sobrevivente 
se sentir único. E cada inimigo morto faz aumentar o sentimento de segurança do sobrevivente” (MBEMBE, 2016, p. 142).



163

ESCRITURAS DA CIDADE

sobre os processos de significação do social, e sua relação contraditória com o urbano 
e com a violência na favela do Rio de Janeiro.

3. Outros furos no social

Em Cidade dos Sentidos, Orlandi (2004) explica como, na cidade, o social é 
sobredeterminado pelo urbano, preenchendo os espaços vazios com aquilo que ela irá 
chamar de ilusões eficazes de urbanidade. No meio citadino, a violência se insere no 
urbano quando o social é silenciado. Quando a realidade da cidade não acha espaço 
para sua dinamicidade, a violência emerge individualizando aquilo que é da ordem do 
conflito social.

No entanto, quando se está em jogo o funcionamento da favela, outras 
sobreposições funcionam. Na favela, o discurso generalizante da urbanização não 
pode ser compreendido da mesma maneira que no “asfalto”3. Houve e ainda há uma 
tentativa constante4 de administrar seus espaços, mas a história das comunidades 
mostra que a tentativa de arranjo dos seus domínios não se estabeleceu da mesma 
maneira que em outros lugares e a falta de espaço para a dinamicidade do social da 
favela faz silenciar outras questões.

Na favela, o urbano e o social sempre estiveram em constante tensão. Há um 
hiato histórico entre eles, mostrando que do ponto de vista discursivo, favela e cidade 
se confrontam. Diversos momentos históricos marcam essa tensão, mas a experiência 
dos parques proletários (BURGOS, 2003), provenientes do Código de Obras da Cidade 
de 1938, resume o que aqui pretendo demonstrar.

O referido código registra, no início dos anos 40, a impossibilidade de a favela 
constar no mapa da cidade por ser considerada uma “aberração”. Tratava-se de uma 
alternativa para a eliminação do incômodo que as favelas causavam ao resto da cidade. 
A promessa de habitações proletárias provisórias atendeu à expectativa do Estado com 
o intuito de vender tais habitações a pessoas “reconhecidamente pobres”, ficando elas, 
assim, proibidas de construir novas moradias nas favelas ou realizar melhorias nas 
casas existentes. Todavia, os moradores acabaram permanecendo muito tempo nos 
parques, sendo expulsos mais tarde quando da valorização imobiliária dos bairros.

O que destaco da experiência dos parques proletários é que os direitos sociais 
não davam o tom dos projetos oficiais realizados para as favelas. Uma vez que eram 
considerados como “pré-cidadãos”5, os moradores da favela não poderiam ter os 
mesmos direitos que os cidadãos da cidade. Essa noção de favela como habitat de 
indivíduos pré-civilizados se deu em diferentes momentos da história e até o fim da 

3 “Asfalto” seria a designação para as regiões que circundam as favelas.
4 No início de 2018, a intervenção militar se estabeleceu como outra resposta à necessidade de democratização urbana 

imposta pelo Estado. Uma promessa que se atualiza em um possível cumprimento pela força.
5 A “cidadania regulada”, assim chamada por Wanderley Guilherme dos Santos (1979), traduzia uma realidade política em 

que a cidadania encontrava-se associada à ocupação profissional. Assim, eram “pré-cidadãos” os trabalhadores rurais, 
além dos tipos característicos das situações ocupacionais dos moradores da favela, os desempregados, subempregados e 
empregados instáveis.
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década de 70 – período em que a política de remoção predominava– a violência utilizada 
na erradicação desses espaços marcou as ações do Estado.

Esse episódio histórico serve como exemplo de como o social da favela sempre 
andou em descompasso com os planos do Estado, seja ele de saúde pública, de 
urbanização ou de segurança pública. Os espaços vazios, o não-sentido, perfuram 
o calculável dos projetos públicos, assim como também não se encaixam na 
previsibilidade do discurso sobredeterminante da violência. Uma violência que se 
impõe hodiernamente no senso-comum como forma exclusiva de homogeneizar os 
modos sociais de produção de sentidos na favela.

A violência que hoje satura a favela de sentidos apaga outros conflitos eclodidos 
nesse espaço que incluem, por exemplo, a luta por condições de emprego, moradia, 
melhorias na educação, na saúde pública etc. Questões que são silenciadas quando 
diante do grito da violência. Não nego a relação estabelecida entre a escritura do 
tiro e a violência, que remete, por sua vez, à guerra. O que coloco em questão é a 
necessidade de remissão dessa escritura ao interdiscurso dando opacidade àquilo que 
parece ter interpretação óbvia. A violência que hoje se vê empiricamente na favela 
marca outros abusos que são anteriores ao confronto armado. Daí a necessidade de 
ultrapassar a sistematicidade colocada pela leitura da AI, e compreender que da mesma 
forma que o Estado dispõe de seu aparato bélico para impor regras de ordenamento 
urbano produzindo um imaginário de unidade, negando as condições históricas que 
produziram tal violência, um discurso que calcula a violência, requerendo medidas 
definitivas e unilaterias do poder público para o cumprimento da promessa de paz não 
deixa ver o jogo das condições históricas que constituem o funcionamento discursivo 
da favela e que quase sempre a silencia.

Como espaço que tem o seu real, a favela desestabiliza esse lugar totalizador e me 
obriga ao movimento dos sentidos, disponibilizando a análise para outras questões. 
Nesse percurso, posso, sim, dizer que cada tiro escreve sem palavras as determinações 
históricas que produziram a favela como esse espaço sobre o qual é preciso a intervenção 
do Estado para a garantia e administração de direitos. Posso compreender os diferentes 
modos nos quais o silenciamento da favela afeta o corpo da cidade e o modo como os 
sujeitos se subjetivam a partir daí. Do ponto do vista discursivo, compreender os tiros 
além de uma posição simplista de um social repartido entre bons e maus é o desafio.

De volta à violência que fez transbordar a imagem do carro perfurado de balas, 
procuro pela relação da marca do tiro com o sujeito morador da favela. Assim, chego 
ao segundo relato: o presente no documentário 5 X Pacificação. Nesse ponto, também 
encontro equívoco na maneira de interpretar a violência deixada por uma marca de 
tiro. Aqui, o excesso dá lugar à unidade e, ao contrário da cena anterior, não é a grande 
quantidade de tiros que se destaca, mas a banalidade com a qual a marca se inscreve 
no cotidiano do morador.

Uma moradora do Jardim Batam, uma das comunidades onde esteve presente 
uma UPP (Unidade de Polícia Pacificadora), tem seu próprio relato sobre os tiros. Além 
de ter se habituado a ver as “traçantes passar”, ela conta:
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Tinha caído uma bala dentro da barraca de uma amiga minha, por Deus caiu numa 
prateleira e furou uma lata de Nescau. Dias depois, ela viu a menina comendo Nescau e 
falou: “tu furou a lata de Nescau?’. Ela disse: “Não vó, não furei”. A vó foi olhar, era a bala 
que tinha entrado na lata de Nescau. Hoje em dia a gente escuta o tiro, todo mundo quer 
saber o que foi que houve, porque antigamente era banal. Hoje em dia não é mais. (5X 
PACIFICAÇÃO, 2016)

Para a moradora, a marca do tiro era a realidade anterior à chegada da Unidade 
de Polícia Pacificadora. O tiro que antes representara a violência dos traficantes, agora 
era símbolo de um passado que não existia mais. Apesar de não saber a origem do 
projétil, a moradora atribui a violência aos traficantes, e ao mesmo significante, outros 
sentidos.

4. Laços

Se nosso objetivo enquanto analistas é avançar à ordem do discurso, observo com 
desconfiança a mais evidente das marcas de violência. Ao fazer isso, proponho pensá-
la enquanto escritura de um espaço marcado historicamente por tentativas frustradas 
de organização. Do tiro, fica a imprevisibilidade e a crueldade no corpo da favela, mas 
fica também uma série de equívocos em um espaço que ser quer “pacificado”. Furos 
que apontam para outras tantas falhas no social.

Sendo o imaginário o arranjo das unidades, nos relatos trazidos nesse trabalho, 
observo também construções imaginárias de lados rivais. De um lado, a leitura dos 111 
tiros feita pela AI coloca os tiros em uma lógica de cálculo, estabilizando as relações 
em funcionamento na sociedade, atribuindo a violência à polícia. De outro lado, a 
moradora imputa um tiro ao traficante. Ambos destituindo de uma memória aquilo 
que interfere no espaço da favela, esquecem-se dos conflitos sociais que se impõem aí 
historicamente.

Pelos relatos temos exemplos de que, no entrelaçar do sujeito e da favela, a 
escritura dos tiros é fortemente presente e suas marcas vão além da concretude dos 
espaços físicos. As marcas deixadas pelas balas inscrevem a violência no cotidiano dos 
moradores do Rio de Janeiro e metaforizam outros conflitos sociais. Elas afetam os 
modos com os quais eles são subjetivados. Com autoria (in)determinada ou destino 
impreciso (“balas perdidas”), os tiros e seus traços apontam para aberturas simbólicas 
e ultrapassam a organização proposta por planos de ordenamento urbano, rompendo 
com qualquer lógica predeterminada. Produzem vazios. Deixam sua marca no espaço 
simbólico da favela. Impõem uma proximidade perversa e uma distância social 
sintomática.

Os cinco rapazes mortos, a vó e seu neto, a amiga que relatou o fato 
encontram-se atados pelo mesmo significante, o do tiro que inscrito nas referidas 
condições de produção traça trajetos de sentidos equívocos. Tiros que afastam 
vivos de mortos, policiais de moradores da favela, bandidos de moradores e que, 
por outro lado, aproximam por suas ausências. A ausência que não deixa ver 
como aleatório o fato de, por exemplo, a favela ter sido tão tardiamente inserida 
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na agenda das políticas públicas, traduzindo uma invisibilidade desse espaço cuja 
herança escravocrata deixou legados na esfera social. São essas ausências, esses 
furos, que, contraditoriamente, unem os milhares de familiares que tiveram seus 
parentes mortos por balas perdidas. Marcas precisas e traços difusos provocados 
por séculos e em frações de segundos.
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Resumo: Baseado em conceitos filiados à Análise de Discurso (AD) Francesa, este trabalho 
apresenta estudo do funk Escola de Luta (MC Foice e Martelo), uma das composições 
símbolo do movimento estudantil secundarista contrário à proposta de Reorganização da 
Rede Estadual de Ensino Paulista (2015). Seu principal objetivo é refletir sobre como, no 
contexto das manifestações, a canção significou no (per)curso dos sentidos de “estudante”, 
da “escola” e da “cidade”, deslocando-os e (re)significando-os.

Palavras-chave: Reorganização Escolar. Escola de Luta. Discurso. Cidade.

Abstract: Based on concepts related to French Discourse Analysis (DA), this paper presents 
a study of the funk Escola de Luta (MC Foice and Martelo), one of the symbolic compositions 
of the secondary student movement contrary to the São Paulo State Teaching Network 
Reorganization Proposal (2015). Its main objective is to reflect on how, in the context of the 
manifestations, the song meant in the course of the senses of “student”, “school” and “city”, 
shifting and (re)signifying them.

Keywords: School Reorganization. Escola de Luta. Discourse. City.
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1. Apresentação

Partindo dos protestos promovidos, em 2015, por estudantes secundaristas 
contrários à proposta de Reorganização da Rede Estadual de Ensino de São Paulo, 
apresentada pelo Governo de Geraldo Alckmin (PSDB), o presente trabalho1 se propõe 
a uma análise inicial da música Escola de Luta (MC Foice e Martelo), paródia de Baile 
de Favela (MC João), uma das composições símbolo do movimento. Observada pela 
perspectiva do corpo teórico-metodológico denominado Análise de Discurso (AD) 
Francesa, cujo precursor e principal autor foi Michel Pêcheux (1938-1983), relacionando, 
no mesmo campo, a linguagem, o materialismo histórico e a psicanálise, levantam-se 
hipóteses sobre como a composição, no contexto das referidas manifestações, trouxe 
novos sentidos para o “estudante”, a “escola” e a “cidade”, produzindo deslocamentos 
e auxiliando em seu processo de (re)significação.

Para tanto, o trabalho divide-se em três momentos. No primeiro, teórico, abordam-
se, com base em Pfeiffer (2001) e Orlandi (2004), algumas características da escola e 
do sujeito que ocupam a cidade. Subsequentemente, faz-se uma breve recapitulação 
histórica da proposta de Reorganização e dos protestos estudantis, bem como do 
surgimento de Escola de Luta naquele cenário. Por fim, apresentam-se considerações 
sobre a composição, face às exposições teóricas realizadas e ao objetivo do estudo.

2. A escola, o sujeito e a cidade: algumas características pela Análise de 
Discurso

Em estudo de Pfeiffer (2001) a respeito da cidade e do sujeito escolarizado, extrai-
se que, no capitalismo, a escola toma o lugar de instituição voltada para o treinamento 
e o destaque de habilidades naqueles que disputam lugares sociais, ou seja, nos 
homens. Para a autora, tanto o processo de urbanização quanto o de escolarização 
se configuram como ferramentas do Estado para normatizar e controlar os sentidos 
do/para o sujeito e sua forma de ocupar a cidade. Orlandi (2004) concorda com este 
ponto quando diz que a escola é um lugar primordial para o controle e a instituição de 
sentidos para a cidade, também sendo significada pelo fato de estar nela.

Ainda segundo Orlandi (2004), o simples fato de “aluno” e “professor” estarem 
no espaço escolar é suficiente para pôr em funcionamento determinados sentidos, 
já que a escola “se constitui como um lugar de significação (de interpretação) em 
que os sentidos já estão postos e funcionando antes mesmo que x ou y entrem nela 
(posições-sujeito)” (ORLANDI, 2004, p. 149). Diante disso, e considerando que há uma 
sobreposição da cidade pelo discurso urbano, silenciando-a e destituindo-a de seu real 
de significação, a autora volta-se para como esse ambiente se inscreve e participa da 
ordem de significação da cidade.

1 O estudo aqui apresentado consiste em um recorte de Ensaio Teórico apresentado, no segundo semestre de 2017, ao 
programa de Mestrado em Divulgação Científica e Cultural do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor), 
da Universidade Estadual de Campinas. O título do trabalho original é: O funk vai à escola: considerações sobre a composição 
Escola de Luta no contexto das manifestações estudantis contra a Reorganização Escolar Paulista de 2015.
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Em um primeiro momento, ela aponta como uma das características dessa 
sobreposição o fato de que a cidade atravessa um processo de verticalização, culminando 
no “apagamento do ‘outro’, da sociabilidade, da civilidade, da cidadania” (ORLANDI, 
2004, p. 150), em que prevalece o padrão dominador/dominado como diferenciador 
de sujeitos. Tem-se, então, uma sociedade em que as diferenças são classificadas por 
níveis de dominação, barrando a conviviabilidade e o trânsito horizontal, conduzindo 
ao confronto político que segrega, marginaliza. Tal verticalização não está restrita 
ao âmbito das relações sociais, mas atinge, também, a disposição física da cidade, 
estabelecendo fronteiras, dividindo-a em regiões (ORLANDI, 2004). Desse modo, “não 
há lugar para a falta, para o possível. [...] A cidade é impedida de significar em seus 
não-sentidos, não dando visibilidade a outras formas de relações sociais. Os sentidos 
da cidade não são capazes de dizer o movimento do social” (ORLANDI, 2004, p. 151).

Ocorre, portanto, um silenciamento das diferenças, a criação de um simulacro, 
uma ilusão, que pressupõe uma singularidade da cidade. Aqui, pode-se traçar um 
paralelo com o que diz Pfeiffer (2001), para quem o discurso do urbano e da escola 
produzem, tanto para o sujeito quanto para a cidade, a homogeneização de sentidos, 
resultando em sua unicidade. Barra-se o movimento dos sentidos, as oportunidades 
de deslocamentos. E é por trabalharem com esse imaginário de um sujeito, de uma 
língua e de uma cidade completos, homogêneos, que tais discursos contribuem para a 
produção da já citada sobreposição, apagando “outros sujeitos, línguas e cidades, que 
permanecem na invisibilidade de suas formas” (PFEIFFER, 2001, p. 31), marginalizando, 
segregando, como expôs Orlandi (2004).

Neste ponto, caber-se-ia o questionamento: de que forma a escola contribui, 
concretamente, para a construção do sujeito “um” da cidade? Em sua discussão, Orlandi 
(2004) propõe que a escola assume papel central na configuração da forma-sujeito-
histórica capitalista em forma-sujeito-urbana, pelo fato de essa última se constituir no 
sujeito do conhecimento, da escrita, habilidade que se adquire na instituição. Segundo 
ela, é precisamente na escrita que a escola encontra sua justificativa para hierarquizar a 
diferença, verticalizar. Na mesma direção, Pfeiffer (2001) toma esse instrumento como 
“efeito máximo da unidade consensual” (p. 30), da homogeneização. Para a autora, 
é pela escrita, tanto em falta quanto em presença, que o sujeito urbano se torna (in)
visível. “Invisível” porque, aos espaços e sujeitos não subordinados às determinações 
do urbano e da língua, e, portanto, também às regras da escrita, resta somente o sítio 
da invisibilidade (PFEIFFER, 2001).

É importante ressaltar, por outro lado, que Orlandi (2004) reconhece, na própria 
escrita, uma ferramenta que pode servir ao “trabalho de re-significação política do 
espaço urbano” (p. 152). Para tanto, contudo, é necessário que seja compreendida 
discursivamente como relação social, caminho para o estabelecimento de relações de 
sentido diversas, força motriz para a transformação da correspondência entre sujeitos, 
como processo/experiência, e não como produto/artefato (ORLANDI, 2004). Do 
contrário e, em resumo, a escola, “tal como se encontra, entra no sentido de reforçar a 
verticalização das relações, a racionalidade, o conhecimento, junto à escrita, formando 
o núcleo da ação pedagógica” (ORLANDI, 2004, p. 153).
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Antes de prosseguir ao próximo item, é relevante trazer à tona mais um aspecto 
abordado em Pfeiffer (2001). Retomando a questão da invisibilidade, a qual ficam 
subordinados os sujeitos e os espaços que não se submetem ao urbano e à língua, 
encontra-se, na autora, a ideia de que não há mais espaços públicos e que todos se 
voltaram para as seguranças de suas residências, o que conduz à afirmação de que 
não é mais permitido sair às ruas. Nessa perspectiva, aqueles que o fazem são vistos 
como “inocupantes”, e, seu movimento, como inviável, tanto pela escola quanto pelo 
Estado e pela mídia (PFEIFFER, 2001). Para Orlandi (2004), embora a rua habite a escola, 
a instituição saiu da mesma. Seria preciso, assim, tornar visível o que é de fora, “fazer 
a escola ir para a rua” (p. 152, grifos no original), o que significaria “fazer o sujeito 
experimentar os sentidos da cidade real e desfazer as fronteiras produzidas pela 
verticalização” (p. 154). Mais do que isso, proporcionar-se-ia ao sujeito a oportunidade 
de “trabalhar as letras da/na rua, estabelecendo um trajeto que não estaciona no interior 
da escola” (ORLANDI, 2004, p. 155). A instituição abandonaria, pois, o movimento cíclico 
escola-escola, para se voltar verdadeiramente para a sociedade (ORLANDI, 2004).

Por fim, cabe ressaltar que tanto Pfeiffer (2001) quanto Orlandi (2004) concluem 
suas reflexões advogando pela necessidade de criação, na cidade, de espaços de 
conviviabilidade, a fim de que os sujeitos provem dos sentidos da cidade em sua 
materialidade e da oportunidade da contradição. Para essa última, esse movimento 
pode advir da escola, que “não tem que se moldar ao ‘urbano’ mas ir para o espaço da 
cidade enquanto real histórico muitas vezes apagado pelo urbanístico. Deve confrontar-
se com o real da rua, com seus sujeitos, seus modos de existência, [...].” (ORLANDI, 
2004, p. 153). Ao longo deste trabalho, observar-se-á como as manifestações estudantis 
contrárias à proposta de Reorganização da Rede Estadual de Ensino Paulista e, mais 
especificamente, a canção Escola de Luta, contribuíram para este processo.

3. Reorganização Escolar Paulista (2015): da proposta às manifestações

Em 23 de setembro de 2015, durante a gestão de Geraldo Alckmin (PSDB), em 
São Paulo, foi anunciada, por Herman Voorwald, à época Secretário Estadual de 
Educação, uma das mais polêmicas propostas já apresentadas para a educação do 
Estado: a Reorganização da Rede Estadual de Ensino, que passaria a vigorar em 2016 
e consistia na separação das instituições escolares, de modo que cada unidade de 
ensino passasse a oferecer aulas para apenas um dos três ciclos da Educação Básica 
(Ensino Fundamental I; Ensino Fundamental II; ou Ensino Médio). Como justificativa 
para a execução do plano, a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (SEE/SP) 
apresentou dois argumentos principais: a suposta diminuição no número de alunos 
matriculados na Rede, em decorrência de queda na natalidade e da migração para a 
Rede Privada de Ensino, que estaria implicando em um crescimento de classes ociosas 
nas escolas, e a melhoria na qualidade de ensino.

De acordo com a SEE/SP (apud SILVA, 2016), para que a Reorganização Escolar se 
concretizasse, 1.464 das 5.147 escolas existentes na Rede Estadual de Ensino passariam 
por mudanças. Em algumas delas, onde o ciclo único já era realidade, o segmento seria 
trocado. Em outras, o regime seria implantado. Além disso, outras 1.443 unidades de 
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ensino, localizadas em 162 municípios, já atendiam a apenas um ciclo educacional. No 
total, instituir-se-iam 2.197 escolas nesse formato pelo Estado. Ademais, 94 instituições 
de ensino seriam desativadas, sendo que, dentre os prédios em que essas se instalavam, 
66 seriam disponibilizados para as Redes Municipais de Ensino ou reaproveitados pelo 
próprio Governo para a instalação de creches ou escolas de Ensino Técnico. Aos espaços 
restantes ainda não havia destinação definida. Para a concretização da proposta, 311 
mil alunos teriam que ser transferidos, e estimava-se que 74 mil professores sofreriam 
algum tipo de alteração em suas jornadas de trabalho (SILVA, 2016).

Desde que a proposta veio à tona, iniciou-se uma onda de protestos em resposta à 
medida, encabeçadas, principalmente, por estudantes que, contrários à Reorganização, 
afirmavam que seu objetivo não era reduzir a quantidade de salas ociosas na Rede e 
melhorar a qualidade do ensino ofertado, como dito pela SEE/SP, mas, sim, racionalizar 
custos. Diziam, ainda, que não fora promovido diálogo com a comunidade escolar 
durante o processo decisório que culminou na Reorganização.

Os primeiros atos deram-se de forma “tradicional”, com manifestantes indo às ruas, 
tanto na capital paulista quanto no interior do Estado, para protestar. Transcorridos 
pouco mais de um mês após o início das manifestações de rua, em 09 de novembro, 
outra forma de protesto foi adotada: a ocupação de escolas. O movimento iniciou-se 
na Escola Estadual Diadema, localizada na região do ABC Paulista. No dia seguinte, 
a Escola Estadual Fernão Dias, em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo, foi ocupada. 
Sucessivamente, outras unidades da capital paulista e do interior do Estado também 
começaram a ser ocupadas. Segundo a SEE/SP, em 01 de dezembro, portanto três dias 
antes do anuncio, por Geraldo Alckmin, da suspensão da Reorganização Escolar para 
2016, o número de instituições ocupadas chegava a 2002.

Aqui, vale ressaltar que o desenrolar do movimento ficou marcado pelo 
lançamento da composição Escola de Luta, de MC Foice e Martelo da Z/S (Zona Sul) que, 
de acordo com Campos, Medeiros e Ribeiro (2016), tornou-se um “hit instantâneo” (p. 
76), disseminando-se rapidamente pelos atos de rua e ocupações. Trata-se de uma 
versão do funk Baile de Favela, de MC João, escrita para representar e fortalecer a união 
e a luta dos estudantes contrários à proposta de reorganização. Sua divulgação se 
deu por meio de um clipe3, compartilhado na plataforma de vídeos YouTube em 27 
de outubro e republicado em redes sociais, como o Facebook, que se inicia com uma 
conversa entre os músicos e, em seguida, apresenta a canção, ilustrando-a por meio de 
imagens dos protestos e, até mesmo, de recortes do clipe de Baile de Favela. No final, 
há outro diálogo entre MC Foice e Martelo. A seguir, encontram-se reproduzidas as 
conversas e a letra da música:

FOICE: “Salve, salve Martelo!” MARTELO: “E aí, Foice, firme mano?” FOICE: “Firme, 
não né, tio! Cê é loko, o Alckmin aí fudendo com os estudantes, mano!” 
MARTELO: “Cê é loko, eu ouvi dizer, né mano, vai fechar uma pá de escola. O cara fecha 
escola e abre cela, não tô nem entendendo, tio! Mas é isso, eu ouvi dizer que os 
estudante tá tudo organizado, né não?” “O Estado veio quente Nóis já tá 

2 Disponível em: http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/12/chega-200-o-numero-de-escolas-ocupadas-em-sp-diz-
secretaria.html. Acesso em: 09 dez. 2017.

3  Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QvdrLD1RbTI. Acesso em: 09 dez. 2017.

http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/12/chega-200-o-numero-de-escolas-ocupadas-em-sp-diz-secretaria.html
http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2015/12/chega-200-o-numero-de-escolas-ocupadas-em-sp-diz-secretaria.html
https://www.youtube.com/watch?v=QvdrLD1RbTI
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fervendo (x2) Quer desafiar Não tô entendendo Mexeu com estudante  Vocês 
vão sair perdendo (por quê?) O Fernão é Escola de Luta Andronico é 
Escola de Luta Ana Rosa é Escola de Luta Fica preparado Que se fecha  Nóis 
ocupa (vai, vai) Antonio Viana é Escola de  Luta Salim Maluf é Escola de 
Luta EE Julieta é Escola de Luta Fica preparado Que se fecha Nóis ocupa [...]” 
FOICE: “Estudante tudo zica, mano, só na luta autônoma organizada, nóis têm que 
incentivar essa porra, tio.” MARTELO: “É isso, tio, é nóis por nóis, né mano? Porque 
tá fudendo pro nosso lado, se nóis não se organizar, mano, cê é loko, tio. Mas é isso, o 
recado é esse né não? Pra cada escola que ele fechar nóis vai ocupar é duas, tio.” 
FOICE: “Cê é loko, não podemos deixar os companheiros para trás não, mano. Cê é loko, 
nenhuma escola a menos.” MARTELO: “É isso, tio, nenhuma escola a menos, caralho!”. 
(CAMPOS, MEDEIROS E RIBEIRO, 2016, p. 77-78)

No que tange à letra da música, Campos, Medeiros e Ribeiro (2016) destacam 
um ponto que classificam como “geniais”: sua configuração aberta e descentralizada, 
haja vista que, em cada nova escola ocupada ou manifestação na qual era entoada, os 
estudantes possuíam a liberdade de substituir os nomes das instituições citadas na 
canção original pela sua própria, o que contribuía para a criação de um “sentimento 
de pertença e de autovalorização enquanto ‘Escola de Luta’” (CAMPOS, MEDEIROS E 
RIBEIRO, 2016, p. 78).

Por fim, é válido reproduzir, ainda, algumas declarações feitas por MC Foice e 
Martelo, em depoimento concedido a Campos, Medeiros e Ribeiro (2016) em 28 de 
janeiro de 2016. Segundo os músicos, o princípio da canção, assim como de outras 
composições da dupla, foi “pegar um funk hit do momento e transformar numa música 
de luta pras ocupações [...] sempre com a ideia de usar o funk e colocar letras de luta, 
ao invés de letras de funk putaria ou ostentação” (CAMPOS, MEDEIROS E RIBEIRO, 
2016, p. 79). MC Foice e Martelo afirmaram, ainda, observar no funk uma possibilidade 
de “levar um conteúdo que muitas vezes a quebrada não tem acesso”, de modo que 
a população que habita tais locais possa “tomar contato com essas coisas de luta” 
(CAMPOS, MEDEIROS E RIBEIRO, 2016, p. 79).

Diante do que foi abordado até então, passa-se, agora, à exposição das hipóteses 
que envolvem a música Escola de Luta e o movimento estudantil de 2015.

4. Escola de Luta e o movimento estudantil de 2015: (re)significando sujeitos 
e espaços

Para que se possa pensar em como Escola de Luta e, mais amplamente, o movimento 
estudantil de 2015, produziu deslocamentos e contribuiu para (re)significar as relações 
sociais e os sentidos já estabelecidos e cristalizados para o “estudante”, a “escola” e a 
“cidade”, é necessário retomar alguns elementos da letra da canção, através dos quais 
é possível estabelecer conexões. O primeiro e, talvez, mais evidente deles, é o uso 
constante dos pronomes pessoais “nós” e “ele”, bem como do pronome de tratamento 
“vocês”, em trechos como “nóis já tá fervendo”; “vocês vão sair perdendo”; “nóis ocupa”; 
e “pra cada escola que ele fechar nóis vai ocupar é duas, tio”. Diante do contexto em 
que a música foi composta e circulou, é cabível tomar os pronomes “ele” e “vocês” 
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como referências, respectivamente, a Geraldo Alckmin e ao Estado, enquanto que “nós” 
diz respeito aos estudantes. Nesse processo de nomeação, trabalham as formações 
imaginárias construídas pelo emissor (no caso, os alunos) e pelo receptor (o Governo) 
da mensagem, como proposto por Pêcheux (apud GADET E HAK, 2014). O autor, que 
atribui ao emissor o nome de “sujeito A” e ao receptor “destinatário B”, considera que, 
nos processos discursivos, há o funcionamento de uma série das referidas formações, 
“que designam o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles 
fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro” (PÊCHEUX, apud GADET E HAK, 2014, 
p. 82, grifos no original). Segundo ele, o processo de formações imaginárias pressupõe, 
para o sujeito A, as questões “quem sou eu para lhe falar assim?” e “quem é ele para 
que eu lhe fale assim?”, e para o destinatário B, “quem sou eu para que ele me fale 
assim?” e “quem é ele para que me fale assim?” (PÊCHEUX, apud GADET E HAK, 2014, p. 
84). Por conseguinte, se há “nós”, “ele” e “vocês”, entende-se que há “grupos” de sujeitos 
distintos no espaço da cidade. Materializam-se, pois, relações de força na música.

Aqui, pode-se traçar um paralelo, também, com o processo de verticalização que 
atravessa as relações sociais estabelecidas na cidade (ver título 2), em que as diferenças 
entre sujeitos são classificadas em níveis de dominação (dominador/dominado), 
impedindo a conviviabilidade horizontal e o trânsito desses agentes, encaminhando-
se para a constituição da marginalização e da segregação. Na música, nota-se, no 
entanto, certa (re)significação da verticalização simbólica já cristalizada, que pressupõe 
o Estado como “dominador” e o estudante como “dominado”. Agora, tem-se o aluno 
como “dominador” e o Estado como “dominado”, sentido que se subtrai, por exemplo, 
dos versos “mexeu com estudante, vocês vão sair perdendo” e/ou “fica preparado, que 
se fecha, nóis ocupa”. Quem “perde” com a proposta de Reorganização Escolar é o 
Estado, e não o estudante, que desliza da posição de segregado para ocupar um novo 
lugar de significação. Desloca-se na tópica cívica que, como explica Orlandi (2012), “é o 
lugar em que se cruzam as determinações históricas, sociais e políticas que constituem 
o sujeito nos sentidos que lhe são atribuídos pelo sistema capitalista no que se chama 
‘cidadania’” (p. 226).

Ainda com Orlandi (2004), observou-se que o processo de verticalização da 
cidade não está restrito apenas à esfera das relações sociais, mas atinge igualmente 
seu ordenamento físico, dividindo-a em regiões e traçando fronteiras. Também há, 
aí, outro deslocamento trazido por Escola de Luta, tendo em vista que, como exposto 
anteriormente, em consonância à disseminação da causa estudantil e do movimento 
de ocupação de instituições escolares em diversos municípios do Estado de São Paulo, 
permitiu-se que fossem substituídos os nomes das escolas citadas na canção original 
(“O Fernão é Escola de Luta”; “Andronico é Escola de Luta”; “Ana Rosa é Escola de 
Luta” etc.) conforme a região em que era cantada. Nessa perspectiva, desconstroem-
se as fronteiras e a noção de que existem espaços determinados para sujeitos 
determinados, pois, por esse princípio, todas as escolas e, consequentemente, regiões, 
“cabem” na mesma música. Não há espaços marginalizados, segregados, excluídos. 
Assim, os sentidos da cidade passam a dizer não só o movimento do social, mas o 
próprio movimento social. Indo mais longe, considera-se que essa característica da 
composição contribui para (re)significar, também, a relação solidária que existe entre a 
cidade e o território (ORLANDI, 2004): na música, não é mais a localização territorial que 
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determina a cidade ou a escola, e sim o laço social que une os sujeitos que as ocupam, 
o fato de todas serem “de luta”.

Outro ponto a ser abordado no que tange à canção é a questão da escrita e da 
aderência à norma culta da Língua Portuguesa, ensinada nas instituições de ensino 
ocupadas. Retomando Pfeiffer (2001), a autora diz que, para além de preparar e 
desenvolver habilidades em homens que competirão por vagas no mercado de trabalho, 
cabe à escola “criar uma unidade cívica a partir de uma pluralidade cultural” (p. 29), 
unidade esta que, no caso da língua, é instituída pela língua nacional, a do Estado, 
tratada como civilizada. Embora considere que não se configura como uma atitude em 
âmbito intencional, ela vê “no ensino da língua materna (com seus instrumentos como 
a gramática, a literatura e mais atualmente a mídia em geral), [...] o trabalho do Estado 
[...] de homogeneizar sentidos, produzindo o consenso, apagando a diversidade” 
(PFEIFFER, 2001, p. 30). Ao nos voltarmos para a letra, fica claro que MC Foice e Martelo 
não adotaram a norma padrão da língua nacional para a composição de Escola de Luta, 
já que a todo o momento é possível deparar-se com termos e expressões que escapam 
às suas regras, como “mano”; “nóis”; “uma pá de escola”; “estudante tudo zica”; “cê 
é loko” etc., além dos chamados “palavrões” como “fudendo”, “porra” e “caralho”. 
Nesse ato, produziu-se um furo no sítio de invisibilidade ao qual, no movimento de 
sobreposição da cidade pelo discurso do urbano, estão condenados aqueles que não 
se submetem à determinação do urbano e da língua e, consequentemente, às regras 
de escrita, conforme explicitado anteriormente. Traz-se a “língua de cultura”, do sujeito 
segregado, de periferia, que outrora ocupou “um espaço de bipolaridade com civilidade” 
(PFEIFFER, 2001, p. 29), para circular e significar no espaço do sujeito da escrita, do 
conhecimento: a escola. Percebe-se a escrita possibilitando relações outras de sentido, 
instrumentalizada para (re)significar politicamente o espaço urbano, tal como propôs 
Orlandi (2004). Resiste-se na e pela língua.

Adentrando o campo do som, passa-se ao ritmo de Escola de Luta: o funk. 
Historicamente, o funk tem sido tomado como ritmo de regiões periféricas e/ou 
favelas. Portanto, pela memória discursiva, é associado aos sujeitos segregados, 
marginalizados, ao “resto” social. É assim que (se) significa. Quando opera em um 
ambiente institucionalizado e que funciona como administrador de sentidos, como a 
escola, passa a significar diferentemente, trazendo o que é de “fora” (o funk, o sujeito 
segregado) para “dentro”, rompendo com o processo de verticalização da cidade. É 
interessante observar como, em condições de produção4 distintas das do movimento 
estudantil de 2015, em que o funk foi autorizado no espaço escolar pelos próprios 
estudantes e representou uma entrada para a restauração do político naquele local, 
esse ritmo, em geral, tem sua circulação proibida na escola. Para exemplificar, traz-se o 
caso da professora de Ciências Sociais Gabriela Viola que, em julho de 2016, lecionando 
na Escola Estadual Maria Gai Grendel, em Curitiba (Paraná), foi afastada do cargo por 
uma semana após ter conduzido, com alunos de Ensino Médio, a produção de uma 
paródia, também de Baile de Favela, cujo canto foi gravado e postado em um canal no 

4 Orlandi (1999) classifica as condições de produção como “estritas” e “amplas”. De acordo com a autora, em sentido estrito, 
tem-se “as circunstâncias da enunciação: é o contexto imediato” (p. 30). Já em sentido amplo, “as condições de produção 
incluem o contexto sócio-histórico, ideológico” (p. 30).
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YouTube5. A música resultou de um projeto sobre Marx, onde se buscou expor as ideias 
do filósofo em versos como “quer nos explicar a luta de classes, pela ideologia, alienação 
e mais valia” e “os burgueses não moram na favela, estão nas empresas explorando a 
galera. E os proletários, o salário é uma miséria, essa é a mais-valia, vamos acabar com 
ela”. Acusada de tentativa de doutrinação estudantil, especialmente por grupos que 
defendem o movimento Escola sem Partido, após retornar à instituição de ensino, a 
professora passou a contar com “acompanhamento pedagógico especial” durante suas 
aulas. Observa-se, aí, o Estado domesticando e homogeneizando sentidos, retomando 
estigmas e já-ditos sobre o funk e reforçando a verticalização da cidade através da 
escola, movimento contrário ao de Escola de Luta.

Finalmente, é interessante retomar as justificativas apresentadas, tanto pela 
professora Gabriela Viola quanto por MC Foice e Martelo, para a escolha de Baile de Favela 
como música a ser parodiada. A primeira afirmou que, residindo em Tatuquara, bairro 
“periférico” de Curitiba em que se localiza a instituição de ensino Maria Gai Grendel, tem 
consciência de que “o estilo preferido aqui é o funk, e não a música clássica. Tratar o 
funk como estilo inferior é etnocêntrico”. Os segundos, como exposto no título anterior 
deste trabalho, alegaram que possuem “a ideia de usar o funk e colocar letras de luta, 
ao invés de letras de funk putaria ou ostentação”. A partir desses dizeres, exprime-se 
o desejo não só de trazer o que é de “fora” para “dentro”, como dito há pouco, mas 
de produzir um deslizamento no sentido de funk, da Formação Discursiva6 “putaria”, 
usando os próprios termos de MC Foice e Martelo, para “luta”. É como se fosse dito: “o 
funk não é só putaria, mas também luta”. Dessa maneira, e a título de conclusão, pode-
se dizer que pela circulação de Escola de Luta, não se (re)significa somente a escola e os 
sujeitos que a ocupam, mas também o próprio funk em si.

5. Considerações finais

Pensar a resistência discursivamente pressupõe, de acordo com Orlandi (2012), 
“pensar um sujeito dividido, o assujeitamento nas formas históricas do capitalismo, 
a ideologia como ritual com falhas, o Estado estruturado pela falha, e a formação 
social como algo que se constitui e se mantém continuamente” (ORLANDI, 2012, p. 
233), abandonando uma visão associada à onipotência individual e/ou grupal ou às 
perspectivas pragmáticas e humanistas, para considerá-la face ao que é da ordem do 
ideológico, do histórico e do simbólico. É pensá-la como ato de “sujeitos que teimam 
em (r)existir” (ORLANDI, 2012, p. 234). A partir da análise inicial tecida anteriormente, 
conclui-se que é possível considerar Escola de Luta e, mais amplamente, as manifestações 
estudantis contrárias à proposta de Reorganização da Rede Estadual de Ensino 
Paulista, como ato de resistência que proporcionou aos sujeitos, particularmente ao 
escolarizado, a chance de assumir novas posições-sujeitos, de se (re)significar, pela 
música e pela língua. Cabe, contudo, questionar-se, tal como o fez Orlandi (2012), em 

5 Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/19/politica/1468885504_449859.html. Acesso em: 06 dez. 2017.
6 Em Pêcheux (1988), tem-se por definição que uma Formação Discursiva compreende uma região de sentidos, “aquilo que, 

numa formação ideológica dada, isto é, a partir de uma posição dada numa conjuntura dada, [...] determina o que pode e 
deve ser dito” (p. 160, grifos no original).

https://brasil.elpais.com/brasil/2016/07/19/politica/1468885504_449859.html
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nota de rodapé, uma vez findada sua explanação sobre a resistência do sujeito: “essas 
formas de resistência que atingem as posições-sujeitos são capazes de abalar a forma-
sujeito histórica capitalista?” (p. 234). Antes de tecer uma pequena consideração sobre 
a questão, é preciso retomar alguns acontecimentos que sucederam o movimento 
estudantil paulista de 2015.

Por um lado, o cenário pessimista: mesmo com o anuncio da suspensão da 
Reorganização Escolar, cresceram rumores sobre uma possível “reorganização 
silenciosa” promovida pelo Governo de Geraldo Alckmin, denunciada pelo Sindicato 
dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) apenas um mês 
depois de cessados os protestos de rua e a ocupação de instituições escolares, em 
janeiro de 20167. De acordo com o Sindicato, até o segundo mês daquele ano, 594 salas 
de aula já haviam sido fechadas em escolas da Rede Estadual. De outro, o otimista: 
a mobilização dos estudantes paulistas inspirou outra onda de ocupações, ocorrida 
em diversos Estados do País, principalmente o Paraná, no segundo semestre de 2016. 
Naquele momento, os alunos protestavam contra a Medida Provisória nº 746/20168, que 
instituía a chamada Reforma do Ensino Médio, e a Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) 55/2016 (antiga PEC 241/2016)9, a PEC do Teto de Gastos, ambas apresentadas 
pelo Governo do Presidente Michel Temer (MDB).

Diante desses fatos, é plausível dizer que, no que tange à relação entre o Estado e 
o estudante, paira, atualmente, uma tensão, já que, enquanto o primeiro cada vez mais 
lança mão de artifícios e políticas públicas homogeneizantes, que adestram sujeitos e 
sentidos e acentuam o processo de verticalização da cidade, o segundo se desdobra em 
novas posições-sujeitos pelo ato da resistência. Voltando à questão de Orlandi (2012), 
considera-se uma tarefa difícil precisar se tais posições podem abalar as estruturas da 
forma-sujeito-histórica capitalista. As chances, contudo, têm se tornado recorrentes.
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Resumo: Elegeu-se o romance A Fúria do Corpo, de João Gilberto Noll (1981), seguindo análise 
das cidades proposta por Walter Benjamin, sobretudo na leitura de Charles Baudelaire, 
para pensar uma certa relação do protagonista do romance com a cidade atual. Parece 
haver uma gradativa simbiose entre homem e máquinas a ponto de se poder pensar uma 
espectralização das cidades. Na obra A Fúria do Corpo o que resiste é o corpo, o gesto que é 
eternizado em uma busca da eternidade no efêmero, como em Baudelaire.

Palavras-chave: cidades, corpo, gesto.

Résumé: A Fúria do Corpo écrit par João Gilberto Noll (1981) a été choisi suite à l’analyse des 
villes proposée par Walter Benjamin, notamment chez Charles Baudelaire, afin de penser 
une certaine relation du protagoniste avec la ville actuelle. Il semble avoir une symbiose 
graduelle entre l’homme et les machines au point de une spectralisation des villes. Dans 
l’œuvre A Fúria do Corpo ce qui résiste est le corps, le geste éternisé par une recherche de 
l’éternité dans l’éphémère, comme en Baudelaire.

Mots-clé: villes, corps, geste.
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Tu, tão franco, tão uno

em seu júbilo manifesto

de ser esta árvore de gestos

que, num instante, desacelera

as velocidades celestes

para nela colocar sua vida

Rilke

“O meu nome não. Vivo nas ruas de um tempo onde dar o nome é fornecer suspeita. 
A quem? Não me queria ingênuo: nome de ninguém não. Me chame como quiser, (...)” 
(p.9). É assim, a partir da recusa a dizer o nome, a narrar o passado, que o protagonista 
e narrador da obra A Fúria do Corpo, escrita pelo gaúcho João Gilberto Noll e publicada 
em primeira edição em 1981, inicia narrativa de errâncias pelas ruas da cidade do Rio de 
Janeiro. Quase em ritmo de associações-livres, ou seja, como em um fluxo de pensamento 
contínuo e com pequenos relampejos de passado que se reencenam naquele momento, 
o texto percorre a cidade e várias camadas da sociedade em um eterno presente e sem 
objetivos específicos.

Aparecem na obra apenas três marcações – que não quebram a narrativa, sequer 
interrompem a frase. A primeira apresenta Afrodite, “um nome, um nome enfim, que não 
outorga um registro pessoal mas contém mantra para todos os aflitos, um nome, um 
simples nome que adere aos que precisam de um nome, aos que perderam o seu” (p.15), 
uma mulher batizada pelo narrador em uma rua de Copacabana e que o acompanha 
pela errância, “me apoio em Afrodite como se apoiasse no meu tronco ancestral” (p.15). 
Afrodite desaparece e reaparece ao longo da narrativa, sem muitas explicações de 
onde estava, do que fazia, de como reencontrou o narrador ou do porquê de terem se 
separado.

A segunda marcação, Irmãos do Reino, já próxima do final do livro, parece anunciar 
uma mudança, “deixaremos o Rio justamente para voltarmos à normalidade de um dia 
atrás do outro” (p.216), uma viagem proposta por Afrodite a casa de uma tia que fica fora 
da cidade grande, onde poderão plantar, ter filhos, “escrever memórias, envelhecer na 
paz de quem viveu” (p.184). Mudança que não ocorre, “me confessa quase em sussurros 
que a tia do Sul nunca existiu, nem muito menos um mato praonde ir, nada, estamos 
ilhados na Cidade, nem horta nem pomares, nenhum cais onde aportar o nosso idílio” 
(p.275), e novamente o nome Afrodite marca a última parte do livro, talvez indicando o 
fluxo repetitivo em que se encontram presos os personagens na cidade do Rio de Janeiro. 
A repetição se dá ainda por meio de frases idênticas reescritas ao longo do texto, às vezes 
próximas, no mesmo parágrafo, às vezes a mesma frase retorna várias vezes ao longo 
da narrativa ou, ainda, há frases que aparecem apenas bem no início e quase já no final.

A partir dessa breve apresentação do livro A Fúria do Corpo proponho investigar a 
hipótese de que a cidade retratada pelo romance poderia ser considerada em alguns 
aspectos um reflexo na cultura do avanço do processo histórico nas cidades conforme 
discutido sobretudo pelo autor Walter Benjamin. Lendo especialmente Charles 
Baudelaire, para ler o nascimento das grandes cidades na modernidade, Walter Benjamin 
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trata dessa questão a partir do nascimento de aglomerados urbanos. Atravessado pelas 
consequências do capitalismo e da destruição em massa que se anunciava na Segunda 
Guerra Mundial, ele trabalha ainda outros autores como Victor Hugo, Edgar Allan Poe, até 
autores contemporâneos a ele como Marcel Proust. Nesse sentido, o objetivo é investigar 
as cidades hoje, considerando-as palco principal das formas de organização sociais e 
políticas, encarnando as transformações simbólicas em curso com a modernidade. Para 
isso foi necessário eleger alguns aspectos do livro, fazendo cortes no fluxo de pensamento.

Nos ensaios sobre Charles Baudelaire das Obras Escolhidas III, Walter Benjamin 
(1989) identifica o poeta como um lírico no auge do capitalismo. A premissa de Benjamin 
(1989) é haver uma “crise da poesia lírica com a progressiva desintegração entre cidade 
e campo” (p.22). Cabe uma breve digressão sobre os gêneros literários e a lírica, tema 
caro à filosofia e à teoria literária. Genette (1987) no Arquitexto faz uma arqueologia 
dos gêneros literários, elucidando um equívoco histórico ao defender não haver em 
Platão, nem tampouco em Aristóteles, uma teoria que categorizasse os gêneros. Para 
Genette (1987), os filósofos gregos tratam de modos de enunciação, excluindo a lírica 
das classificações por não ser mimética ou representativa, termos equivalentes em 
Genette (1987). A hipótese do autor é que a metafísica ocidental foracluiu a existência de 
enunciação não representativa ao incluir a lírica como um dos três gêneros literários, além 
do épico e do dramático. Assim, definiu a literatura exclusivamente como representação, 
seja para condená-la com Platão ou para aproximá-la da filosofia com Aristóteles.

Seguindo, então, Benjamin (1989) e a lógica proposta por Genette (1987), um lírico 
no auge do capitalismo seria alguém capaz de reabilitar a não representação no mais 
extremo que os meios de produção capitalistas alcançam. O reverso da questão é que há 
alguma coisa da não representação que se perde nas grandes cidades. Benjamin (1989) 
indica haver uma prevalência da imagem na sociologia dos grandes centros urbanos. 
Longe de se referir às propagandas, cartazes, vídeos que hoje nos invadem por todas as 
esquinas, o autor exemplifica a ideia com o advento dos meios públicos de transporte, 
situação que obrigava as pessoas a se olharem às vezes por longos períodos de tempo, 
mas sem conversar, sem se conhecerem. Neste contexto, Benjamin (1989) lembra uma 
pergunta de Baudelaire: o que são os perigos da floresta e da pradaria comparados com os 
choques e conflitos diários do mundo civilizado?1

Esse primeiro aspecto já nos faz retornar à obra de Noll. Parece haver uma vocação 
imagética na Fúria do Corpo, sendo o próprio corpo a imagem de cada um por excelência. 
É por meio do corpo que, no transcorrer da errância, o narrador não apenas se relaciona 
com os outros moradores da cidade, como se certifica de estar vivo.

trago um rubi no anular, é este rubi quem sabe que me consagra, ou  pelo menos me 
distingue, define, quem sabe; roço o rubi pela face, comprimo-o contra a pele fronteiriça 
aos lábios até talvez deixar a marca: sim, sei agora que o rubi existe e que minha pele 
é viva: sangra (..) então canso-me de tentar saber quem sou, pois o razoável sei: eu sou 
(NOLL, 1981, p.214).

1 A referência exata de Benjamin a Baudelaire é: BAUDELAIRE, Oeuvres, v.II, Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 1932, p.637. In: 
“Paris do Segundo Império”. Obras Escolhidas III. São Paulo, Brasiliense, 1989, p. 63 (referência completa na p. 30).
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Nessa passagem, o narrador-protagonista, sentado na Confeitaria Colombo, é 
possuído por uma dama, uma senhora que, então, assume a voz narrativa por alguns 
instantes, até que o narrador decida sair da Colombo. Tradicional confeitaria do centro 
do Rio de Janeiro, cuja arquitetura e ambientação foram inspiradas na belle époque, a 
Colombo, hoje ponto turístico, acolheu célebres clientes ao longo de sua história. Ali 
sentado, o narrador parece voltar no tempo e a referência ao anel com uma pedra 
preciosa, o rubi, no dedo anular da senhora indicaria a classe social da qual ela é parte, 
distinguindo-a no contexto da cidade. No entanto, possuí-lo e mostrá-lo não parecem 
suficientes, é preciso fazer o corpo sangrar, transfigurar, para ter uma marca, para 
existir. Após esse gesto, ela mergulha em divagações sobre a existência, “de que adianta 
reinar sobre a mais consumada devastação?” (p.214), sentindo-se próxima da morte, 
“paraíso da transformação” (p.215), quando seu corpo finalmente se transformaria em 
natureza.

Assim, sem passado, em um eterno presente, com um futuro incerto, sabendo 
pouco sobre si, misturando-se com todos e qualquer um que encontra ou imagina, 
parece ser especialmente por meio de alterações na forma, metamorfoses do corpo, 
que o protagonista sente-se vivo. As manipulações no corpo são inúmeras, do início 
ao final da obra, sexo, escatologia, pancadas “e cada encontro nos lembrava que o 
único roteiro é o corpo” (p.24). É sempre o corpo que desenha na narrativa gestos que 
marcam o transcorrer das situações e da relação com as outras pessoas.

Walter Benjamin (1989) iniciou os ensaios sobre Charles Baudelaire tratando da 
Paris do Segundo Império, cidade por onde circulou o poeta. Benjamin (1989) analisa 
as diversas forças do regime monárquico de Napoleão Bonaparte III, caracterizado pela 
ditadura, pela ideia da modernização e do desenvolvimento econômico, situando os 
trabalhos de Baudelaire nesse contexto histórico. O poeta é definido por Benjamin 
(1989) como um tipo político, conspirador profissional. Para Benjamin (1989), Marx2 
define os conspiradores profissionais “de modo depreciativo” (p.15), como alquimistas 
da revolução. Os conspiradores profissionais seriam indivíduos que não se adaptaram 
ao capitalismo, restos da sociedade, não pertencendo à categoria do proletariado já que 
não são trabalhadores. Nesse sentido, não teriam nem consciência de classe, nem meios 
efetivos, ou seja, pelo trabalho, para conspirar contra o capitalista. Benjamin (1989) 
associa Baudelaire a essa imagem proposta por Marx, mas identifica potencialidades 
nos desvios feitos pelo poeta diante da alienação burocrática do mundo capitalista.

Desta forma, Baudelaire seria sensível à luta de classes, à origem da classe 
proletária, como no poema Abel e Caim, duas raças inconciliáveis, o capitalista e o 
proletariado, publicado na obra As Flores do Mal (2007). Mas, Benjamin (1989) adverte 
que Baudelaire coloca-se a possibilidade de estar de um lado ou do outro, “tinha um 
ouvido para os cantos da revolução e outro para a voz superior que fala através do 
rufar dos tambores das execuções” (p.22). O mesmo ocorre em relação ao mercado 
literário que surge a partir dos diários por volta de 1830. Benjamin (1989) defende 
que Baudelaire apresenta-se sem pudor como um autor preocupado em vender-se: 
“Baudelaire sabia como se situava, em verdade, o literato: como flâneur ele se dirige 

2  A referência exata de Benjamin a Marx é: MARX; ENGELS. Bespr. Von Adolphe Chenu, Les conspirateurs, Paris, 1850. In: 
“Paris do Segundo Império”. Obras Escolhidas III. São Paulo, Brasiliense, 1989, p. 30.
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à feira; pensa que é para olhar, mas, na verdade, já é para procurar um comprador” 
(p.30).

Ao tratar do flâneur, alguém que é capaz de fazer “botânica no asfalto” (p.34), 
Benjamin (1989) reconstrói o nascimento das grandes cidades no século XIX e o interesse 
de diversos autores pela questão. Para ele, o flâneur é fruto desse processo, sentindo-
se em casa nas galerias, tema importante para Benjamin, que começam a surgir nessa 
época, tomando as ruas com comércio e transformando essas passagens em miniaturas 
de cidades com caráter intermediário entre a rua e uma casa. Nesse movimento, 
Benjamin (1989) identifica que as pessoas nas grandes cidades, ao mesmo tempo, 
circulam sem conviver e por espaços artificiais, o que cria não só uma superioridade da 
imagem no cotidiano como dilui a multiplicidade da vida, enquadrando-a e apagando os 
vestígios de singularidade. O autor analisa essas transformações por meio de variados 
aspectos: a surpresa de quem sai de sua casa para visitar uma tia e não encontra no 
caminho uma pessoa sequer conhecida; a diminuição das calçadas impedindo as 
caminhadas; a invenção do telégrafo e a consequente diminuição da potência das 
praças; a numeração das casas que antes possuíam um nome; as casas transformadas 
em cápsulas para proteger e acomodar tudo o que identifica e individualiza; o gradual 
domínio dos carros e as resistências da população, sempre presentes, já que, “desde 
a Revolução Francesa, uma extensa rede de controles, com rigor crescente, fora 
estrangulando em suas malhas a vida civil” (BENJAMIN, 1989, p.44).

Neste sentido, retornando à Fúria do Corpo, tanto o protagonista não possui um 
nome, quanto a cidade parece não possuir lugares bem demarcados ou que carreguem 
lembranças. Ele circula por botecos e padarias, reconhece alguns bairros e lugares de 
referência do Rio de Janeiro, como o Aterro do Flamengo, mas se tomarmos a passagem 
citada como exemplo, foi necessário deixar-se possuir por outra época para estar em 
um café. “(...) não, não, se retorno aqui ao passado não é para me dar em circunstâncias 
distinguíveis dos demais, não, não trago aqui cidades e ruas da infância, nomes não (...)” 
(p.12). Algumas poucas marcações de tempo aparecem às vezes, se é dia ou se é noite, 
os personagens atravessam o Carnaval, o momento de calor que toma os corpos no 
verão. No entanto, a narrativa segue em um fluxo que não se interrompe arriscando o 
leitor a perder-se no espaço, no tempo e nas infinitas histórias que aparecem naquele 
exato instante. A hipótese é que a cidade atual guarda menos lembranças, possui menos 
lugares definidos que a cidade de Baudelaire da qual ressaltavam-se as tavernas, os 
círculos de leitura, as galerias, as feiras.

Partindo de Claude Lévi-Strauss (2014) que considera as cidades a cena principal 
das civilizações, o filósofo Jean-Paul Dollé (2010) faz uma análise mais atual do avanço 
do capitalismo defendendo haver uma crise mundial que o leva a considerar o mundo 
do capital inabitável já que ameaça as possibilidades de construção da consistência 
de mundo que é, segundo ele, encarnada nas cidades, constituída especialmente pelo 
passado presentificado nas ruas por meio de hábitos e formas de cultura. Segundo Dollé 
(2010), antes da Renascença e da revolução científica que inaugurou a modernidade, 
a Terra não era entendida como um espaço a ser explorado. Era a partir da Terra que 
o espaço existia, ou seja, a Terra não era vista como um bem a ser usado sob pena 
de violentas vinganças divinas. Com as criações físicas e matemáticas principalmente 
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de Descartes, a noção de espaço mudou e a Terra se tornou um plano passível de 
cálculos e divisões. Em consequência, surge no século XIX o urbanismo como técnica 
de habitação dos espaços, fazendo desaparecer a vivência destes como experiência 
sensível.

Assim, a partir do avanço dos modos de produção capitalista o espaço passa a ser 
entendido como um obstáculo, a exceção dos espaços rentáveis que devem permanecer 
vivos já que o mundo fica reduzido ao mercado e os humanos a consumidores, como se 
fossem apenas aquilo que consomem. Nesse sentido, esforça-se em abolir intervalos – 
ou o próprio espaço / tempo – a fim de diminuir o deslocamento de um espaço a outro. 
A circulação pelas cidades diminui substancialmente e o urbanismo trata de criar zonas 
definidas para lazer, para trabalho, para compras, sem ligações entre setores diferentes. 
Como resultado acontece uma gradual anulação das memórias das cidades já que os 
lugares e mesmo o tempo se tornam indiferenciados. Desta forma, Dollé (2010) não 
entende que a crise seja apenas na economia, advertindo que o dispositivo capitalista 
coloca em questão o modo como os humanos habitam o mundo e sua existência.

Assim, de uma cidade da imagem, onde circula-se pelas ruas convivendo com 
pessoas sem conhecê-las, sem conversar, parecemos em direção a uma espécie de 
cidade virtual. O filósofo Serge Margel (2017), em publicação lançada recentemente que 
registra sete conferências realizadas no Brasil entre as universidades federais do Rio 
de Janeiro, de Brasília e de Juiz de Fora, defende a ideia de uma sociedade do espectral, 
ou seja, ao invés de indivíduos teríamos na convivência o espectro de indivíduos. Nada 
é mais atual, facebook, academia, instagram, ifood, uber, tinder, onde a relação entre 
as pessoas é mediada pela construção de personagens, cada vez mais submetidos a 
mútuas avaliações.

Margel (2017) retoma as análises de Benjamin sobre o surgimento dos meios 
de comunicação de massa que, para Benjamin, exerciam também uma função de 
compensação pelo choque vivido nas grandes cidades. Benjamin (2012) muitas vezes se 
mostra ambíguo, debatendo aspectos negativos e positivos quanto às transformações 
nas artes e nas mídias, a exemplo do ensaio bastante comentado A obra de arte na era 
de sua reprodutibilidade técnica. Nesse texto, Benjamin (2012) trata da desorganização 
que a técnica causa na recepção das experiências, o choque, indicando que a própria 
técnica poderia reorganizar essas percepções em articulação com a política e a arte, 
notadamente o cinema. A questão para o autor é pensar uma forma de solução da 
massificação pela própria massificação.

Para Margel (2017) com o avanço do processo histórico ocorre gradualmente 
uma simbiose entre homem e máquinas3, estas cada vez mais responsáveis pela 
nossa memória. As técnicas, incluindo a escrita, são formas de registro e parecem 
transformar-se em próteses do humano. No caso do protagonista da Fúria do Corpo, 
um homem sem passado que circula por uma cidade pouco definida, tendo apenas o 
que vive no movimento do agora, ele frequentemente se pergunta se é alguém vivo “ou 

3 Sobre isso, uma curiosidade interessante é o prenúncio feito por Freud em 1930, muito antes dos computadores e celulares, 
na obra O mal-estar na civilização, defendendo que o homem com a ciência e as invenções se aproximaria da criação 
divina, “uma espécie de Deus de prótese” (FREUD, S. (1976). Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas 
(ESB), Rio de Janeiro: Imago. (1930) “O mal-estar na civilização”, p.98).
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serei o espectro de um sonho?” (p.224). Ou seria ele um fantasma, para usar o termo 
de Margel (2017), que assombra as cidades, como são geralmente vistos os mendigos.

a vida é simulação, ela diz; há um verão no Rio, todos vão pra praia, à noite em gargalhadas 
lambuzam-se de chope e eu pergunto: do outro lado do mundo resta ainda um gesto que 
se exponha em estado bruto e não sature o ar de mentiras?; do outro lado do mundo 
resta ainda uma boca que extinga a sede cobiçando uma nuvem?; ou tudo já é só essa 
penúria mesquinha simulando a vida? Pega um menino de Morragudo que venha à 
praia aqui em Copacabana: ele quer o dragão tatuado no braço, a prancha, o t-shirt, 
a flatulência dos que se abarrotam das porcarias dos Bob’s, e na sua barriga vazia vão 
germinando ao invés de saúde as merdas de todos os sonhos degradados e inatingíveis. 
Não, não há perdão pra quem bota nos olhos do menino de Morragudo o êxito do prazer 
artificial. Prefiro minha desgraça, minha infelicidade, minha dor, e com elas eu ficaria 
numa jaula exposta à visitação pública se com isso pudesse salvar (NOLL, 1981, p.102).

Em uma bonita referência a “O artista da fome” escrito por Franz Kafka e publicado 
em 1922, o protagonista de Noll inverte a questão e se pergunta se os fantasmas 
não seriam, na verdade, aqueles que aceitam viver em uma espécie de simulação da 
vida. Em Noll (1984), o protagonista parece não suportar a espectralização e, além do 
sangue, do esperma, das secreções, das fezes, da urina, dos orifícios e transformações 
no corpo, é o movimento que pode provar a existência dele.

No caso do artista da fome, a arte era ser capaz de permanecer longos períodos 
sem comer, em uma jaula, o que causava grande curiosidade nas pessoas que faziam 
filas para vê-lo, às vezes uma vez por dia. No entanto, com o tempo, as pessoas passaram 
a se incomodar com o jejum, “queriam privá-lo da glória de continuar sem comer” 
(KAFKA, p.14) e o artista, sentindo-se traído, irritado, acaba por confessar: “eu não pude 
encontrar o alimento que me agrada. Se eu o tivesse encontrado, pode acreditar, não 
teria feito nenhum alarde e me empanturrado como você e todo mundo” (KAFKA, p.19). 
Como o protagonista do romance escrito por Noll (1981), o artista da fome escolhe 
seguir insatisfeito, em uma ânsia de poder desejar. No entanto, o artista da fome acaba 
morrendo de fome e seu espetáculo é rapidamente substituído por uma jovem pantera 
para o quê nada faltava.

Um outro ingrediente importante da obra de Noll (1981) quanto a questão do 
apagamento da vida na cidade, diferente da recusa ou da escolha pela morte, é a 
prostituição. Público e privado se misturam sempre nas errâncias do protagonista, 
como nas inúmeras cenas de sexo em qualquer lugar. Em diversos momentos, o sexo 
acontece entre o protagonista e prostitutas ou michês, bastante presentes no livro. A 
prostituição é também o único trabalho em que pensa o protagonista quando sente-
se precisando de dinheiro. Categoria importante para Benjamin (1989) que definiu a 
prostituição como “o fermento que faz crescer a massa das grandes cidades” (p.162).

Quase sempre não fica claro se o protagonista recebe dinheiro após se prostituir; 
em outros momentos ele não parece se prostituir pelo pagamento e, ainda, os encontros 
com prostitutas e michês parecem ocorrer mais por necessidade destes. Ou seja, 
claramente, não é o dinheiro o mais importante na prostituição. Se consideramos que o 
fermento é uma massa que azedou e que, por isso, é capaz de provocar a fermentação 
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de outra massa, a prostituição parece, então, uma forma de incluir-se na massa por 
meio do corpo, transformado em mercadoria. Para Benjamin (1989), “a possibilidade 
de sobreviver num espaço vital, onde mais e mais objetos de nosso uso mais íntimo 
se tornaram artigos de massa” (p.161-2). Comunhão não conseguida pelo artista da 
fome que, apesar de ser um espetáculo, não se oferece como uma mercadoria, pelo 
contrário, oferece a insaciabilidade que só ele possui.

Desta forma, o que resta ao protagonista é percorrer a cidade a esmo, sôfrego, 
submergindo-se nas infinitas e pouco monótonas – apesar de não serem o mesmo que 
apresenta a mídia – histórias das pessoas que encontra pelas ruas como se fossem suas 
histórias. Nos poucos relatos do passado e da infância, especialmente no final do livro, 
a mídia possui um papel importante na divulgação de um destino desejado, inusitado, 
exótico, surpreendente, cheio de viagens e pessoas felizes, e intuído pelo protagonista 
como impossível que contrasta, então, com a monotonia repetitiva entre trabalho, casa 
e morte, onde o protagonista enxerga os demais e escolha que obviamente ele não faz.

vejo auroras boreais exclusivas de O Cruzeiro, repórteres aventurando-se em terras 
remotas, repórteres brasileiros envoltos em peles no pescoço, um dia me depararei 
também com o inusitado penso eu suando, um dia cruzarei os mares mais exóticos 
(NOLL, 1981, p.244).

 O garoto traficante, a suíça e o romano no Carnaval, a mulher que colecionava 
fetos abortados, a vizinha que se veste de homem, a menina que sofria de problemas 
no coração, o hermafrodita que tem nojo de tudo são algumas das ondas em que 
atravessa o protagonista, passando, inclusive, algumas vezes, a voz narrativa a essas 
pessoas. A narrativa acontece em uma sucessão metonímica de excertos de anônimos 
encontrados ao acaso pelas ruas que apresentam sempre um caráter fantástico entre 
o mais mundano. É também ao acaso que o narrador interrompe o fragmento e se 
distancia para sempre do outro, após viver uma espécie de possessão pela história, “sou 
todos, e quando menos se espera, ninguém. Meu nome não” (p.31). O que resta, então, 
é o movimento, o gesto do corpo, “já esqueci o vislumbrar além do gesto” (p.257), no 
intenso agora que é eternizado, “não abdico, ao contrário perenizo o instante” (p.241), 
em uma busca da eternidade no efêmero, como nota-se em Baudelaire.

Ao tratar do pintor Constantin Guys, considerando-o um tradutor sensível da 
realidade, Baudelaire (2010), no ensaio Le peintre de la vie moderne, publicado em 1863 
no jornal Figaro, identifica a modernidade como contingencial, transitória, de onde 
apenas um homem do mundo, como ele define Guys, conseguiria extrair o eterno. 
Para Baudelaire (2010), Guys é muito mais que um artista, sendo um homem sem 
especialidade, um anônimo, que sequer assinava suas obras. Ou seja, para usar uma 
categoria de Baudelaire retomada por Benjamin, um homem do mundo seria um 
curioso, alguém que vê tudo de forma ingênua como uma criança.

Segundo Baudelaire (2010), a dualidade entre eterno e transitório provém do 
humano, sendo a alma da arte aquilo é que eterno e invariável e sendo o corpo da 
arte variável e circunstancial – chamado por ele de modernidade. Assim, para ele, há 
modernidade em toda a arte, mesmo nas obras clássicas, identificada pelos tipos de 
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roupas, as formas dos penteados, elementos históricos que variam dependendo da 
época. No entanto, Baudelaire (2010) reconhece que cada época tem um aspecto, um 
comportamento, um modo de proceder, um gesto que definiriam a alma, o eterno.

que le geste et le port de la femme actuelle donnent à sa robe une vie et une physionomie 
qui ne sont pas celles de la femme ancienne. En un mot, pour que toute modernité soit 
digne de devenir antiquité, il faut que la beauté mystérieuse que la vie humaine y met 
involontairement en ait été extraite (BAUDELAIRE, 2010, grifo do autor, p.28)

Entende-se, então, a necessidade de se fazer botânica no asfalto entre a multidão 
para se poder alcançar alguma coisa do hoje. Baudelaire (2010) chega a dizer que 
inspirar-se, palavra que ele parece não gostar, apenas nos clássicos provavelmente 
significará uma obra indistinta, duvidosa e até farsante. Assim, o poeta define o estético 
como ruptura, subtração “de l’estampille que le temps imprime à nos sensations” 
(BAUDELAIRE, 2010, grifo do autor, p.30).

Considerando o avanço do processo histórico, o mundo das grandes cidades e 
multidões, o espaço-tempo cada vez mais vacilantes, transformando-se em categorias 
irreais, os humanos identificados como consumidores ou mercadorias, entorpecidos 
a receber o sempre novo do mercado, subtrair-se do tempo no instante, pelo gesto, 
pelo movimento, parece ser de fato uma forma de se tentar alcançar o que Baudelaire 
chamou de eterno onde há apenas repetição e efêmero. Sobre isso, Serge Margel (2017) 
retoma um ensaio importante de Siegfried Kracauer, A viagem e a dança, de 1925, em 
que este trata, a partir da dança moderna, do jazz, de um tempo que nada almeja além 
de alcançar o próprio tempo. Neste sentido, a dança moderna teria abandonado o 
ritual pela ênfase ao movimento enquanto transformador do tempo-espaço. “Por meio 
desse corpo dançante, não é mais o culto de um acontecimento que faz rito, mas o culto 
do ritmo que faz acontecimento” (MARGEL, 2017, grifo do autor, p.57)4.

Neste sentido, quando se trata da espetacularização, da vida como simulação, 
a questão não é exatamente sobre direitos civis, mas sobretudo hábitos, formas de 
vida, cultura, comportamentos, tema que salta aos olhos na obra A Fúria do Corpo. 
Daí a importância do corpo, quando não se é livre para produzir cultura, o mundo 
transformado em mercadoria, o que mais nos garante a existência, além de corpos em 
movimento?
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NARRATIVAS PARA RECOMPOR MEMÓRIAS NO PROJETO 
DA CIDADE CONTEMPORÂNEA: A REVISÃO DO PLANO 
DIRETOR PARTICIPATIVO DE SÃO MANUEL-SP (PDPSM)

Adalberto Retto Júnior
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Resumo: Elaborada durante as investigações que embasaram a Revisão do Plano Diretor 
do Município de São Manuel-SP (PDPSM), esta comunicação nasce do desejo de explicitar 
a referência ao trabalho do italiano Bernardo Secchi que, em termos urbanísticos, utiliza-
se da palavra “racconto” como chave de interpretação e instrumento de estruturação de 
saberes disciplinares. No caso específico do município de São Manuel, tal questão emerge 
da concepção projetual de requalificação a partir de duas tramas nas escalas urbana e 
territorial, em uma tentativa obstinada de recompor memórias para pensar o futuro da 
cidade no seu território mais amplo.

Palavras-chave: Projeto Urbano. Tramas Urbanas. Urbanismo. Plano Diretor. São Manuel.

Abstract: Elaborated during the investigations that supported the Revision of the Master Plan 
for the Municipality of San Manuel (PDPSM), this communication was born from the desire to 
highlight the reference to the work of Italian Bernardo Secchi who, in urbanistic terms, uses the 
word “racconto” as an interpretation key and a tool for structuring disciplinary knowledge. In 
the specific case of the city of San Manuel, this issue emerges from the rehabilitation design 
concept from two networks in the urban and territorial scales, in an obstinate attempt to 
recompose memories to think the future of the city in its broader territory.

Keywords: Urban Project. Urban Plans. Town Planning. Master Plan. São Manuel.
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1. Introdução

Per vedere una città, non basta tenere gli occhi aperti. Occorre per prima cosa 
scartare tutto ciò che impedisce di vederla, tutte le idee ricevute, le immagini 
precostituite che continuano a ingombrare il campo visivo e la capacità di 
comprendere. Poi occorre saper semplificare, ridurre all’essenziale l’enorme 
numero d’elementi che a ogni secondo la città mette sotto gli occhi di chi la 
guarda, e collegare frammenti sparsi in un disegno analitico e insieme unitario, 
come il diagramma d’una macchina, dal quale si possa capire come funziona. [...] 
É con occhi nuovi che oggi ci si pone a guardare la città, e ci si trova davanti agli 
occhi una città diversa [...] Ma è di qui che bisogna partire per capire – primo - 
come la città è fatta, e – secondo - come la si può rifare. (CALVINO, 2002).1

O presente texto foi elaborado por ocasião das pesquisas realizadas para a Revisão 
do Plano Diretor do Município de São Manuel (PDPSM – 2015-2016).2 A reflexão feita 
à luz das palavras e ensinamentos do urbanista italiano, o professor Bernardo Secchi 
(1934-2014), deriva da importância que esse intelectual deu à palavra “racconto”,3 como 
chave de interpretação e instrumento de estruturação de saberes disciplinares, fato 
concretamente observado a partir da experiência pessoal do urbanista com o grupo 
de pesquisa S.I.T.U. (Grupo de Pesquisa em Sistemas Integrados Territoriais e Urbanos) 
e da aplicação de sua metodologia de trabalho durante consultoria que ele prestou à 
equipe de Revisão do Plano Diretor Participativo do Município de Agudos-SP em 2004.4

Graças à sua investigação contínua, Secchi individualiza as características espaciais 
de “uma nova forma de grande cidade”, caracterizada pela ausência de um centro 
dominante, e escreve seu último livro abordando problemas urbanísticos relevantes 
a partir de sua experiência no Brasil, iniciada em Agudos.5 A nova cidade por ele 
descrita é difusa, fractal, porosa e horizontal onde as figuras elaboradas por planos e 
projetos evocariam os espaços ou os modos de habitar de uma sociedade minoritária, 
onde as dinâmicas de segregação e integração fariam emergir um inédito sistema de 
compatibilidade e incompatibilidade entre diversos usos, sujeitos e práticas capazes 
de nos dar a consciência de que atuar sobre a cidade contemporânea comporta um 
esforço contínuo de reescrita.

 Durante aqueles dias de convivência em Agudos, ao visitar minha biblioteca 
pessoal, ficou evidente que o que mais interessava a Secchi, em sua incessante 

1 CALVINO, Italo.Gli dei della città. In: Una Pietra Sopra. Milano: Mondadori, 2002.
2 Plano de Mobilidade do Município de São Manuel: Lei n°. 3850 de 09 de junho de 2015 (Projeto de Lei nº. 42/2015 de 

autoria do Executivo Municipal) que “Dispõe sobre acessibilidade e mobilidade urbana no contexto da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana e dá providências”. Plano Diretor Participativo de São Manuel: Lei Complementar nº. 014 de 22 de 
setembro de 2016. Equipe do Grupo S.I.T.U. – São Manuel: Coordenador Científico – Prof. Dr. Adalberto da Silva Retto Júnior 
– Unesp-Bauru/ colaboração dos Arq. Eriton Tantini e Arq. Eraldo Rocha. Estagiários: Stéfani Salvato dos Santos, Fernando 
César Ferreira Massarico, Marina Nunes, Felipe Ramos, Letícia Salemme; Equipe da Prefeitura: Coordenação – Cláudia 
Leme/Caio Silva/ Arq. Helio Caserta Paravani.

3 SECCHI, Bernardo. Il racconto urbanistico: la politica della casa e del territorio in Italia. Torino: Einaudi, 1984.
4 RETTO JR, Adalberto da Silva; SECCHI, Bernardo; CONSTANTINO, Norma Regina Truppel; ENOKIBARA, Marta; MAGALHÃES, 

Kelly Cristina. O Laboratório Agudos. Arquitextos, São Paulo, v. 1, ano10, p. 526, nov. 2009.
5 SECCHI, Bernardo. La città dei ricchi e la città dei poveri. Roma-Bari: Laterza, 2013.  
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curiosidade, não eram os livros e filmes em si, mas a dimensão literária que cada um 
poderia ter, como a capacidade que possuía de interpretar as características de uma 
sociedade, de evocar imagens que ajudariam o observador a tomar distância crítica do 
atual estado de coisas e alimentariam a tensão em direção ao futuro.

Na ocasião, o percurso a pé na cidade de Agudos, feito com professores e 
alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da Unesp - Bauru, ia além de mero 
exercício, pois reiterava o caráter investigativo e de aprendizado na cidade e com a 
cidade; as caminhadas eram propostas como verdadeiras estratégias para desvendar 
outros olhares, atravessando escalas, estratos e períodos históricos. A partir de suas 
indagações, Secchi demonstrava que o olhar não poderia se contentar em apenas 
reconhecer relações de causa e efeito entre situações e condições. Ele interpelava para 
que o olhar pudesse determinar a mudança a partir de um processo de acumulação 
e seleção, cuja continuidade e fratura, inércia e mudança, se opunham a uma leitura 
linear do tempo. Um exemplo importante desse método foi o trabalho sobre miolo 
de quadras, denominado de percolação, e que originou uma das mais inovadoras 
propostas incorporadas ao corpo da lei do Plano Diretor de Agudos. 6

No caso específico do município de São Manuel, a concepção projetual de 
requalificar a cidade, a partir de duas tramas, na escala urbana e na territorial, deriva 
dessas narrativas e imagens, buscando recompor memórias para pensar o futuro 
da cidade em seu território mais amplo. Assim, o quadro de referências intitulado “A 
cidade que temos: leitura da realidade do município”, aplicado nos planos diretores 
elaborados pelo Grupo S.I.T.U., perpassou três eixos temáticos – Cidade Memória, 
Cidade Acessível e Cidade Sustentável – e seguiu três níveis paralelos de leituras com 
diferentes formas de participação: 1ª - Escutar (ouvir falas e depoimentos de cidadãos, 
de grupos sociais e de políticos); 2ª - Revelar (absorver a dinâmica cotidiana através de 
levantamentos específicos feitos pela equipe de pesquisa em diferentes escalas – 1:500; 
1:2.000 e 1:5.000); 3ª - Analisar (os dados recolhidos de forma  técnica e pertinente). As 
reuniões participativas visavam incluir os cidadãos dentro do processo, e subdividiram-
se em reuniões de capacitação, de discussão e de pactuação.7

2. Cidade Memória, Cidade Acessível, Cidade Sustentável: a revisão do Plano 
Diretor Participativo de São Manuel (PDPSM)

Como recordou o advogado Dr. Dion Castaldi, na série semanal de entrevistas 
intitulada “Cidade Memória”, uma atividade levada a cabo pela rádio local e proposta 
pela equipe da Revisão do Plano Diretor, “para entender a história de São Manuel 
é preciso remontar à história do Brasil, pois de São Manuel não saíram apenas 

6 Ver: RETTO JR, Adalberto da Silva. Agudos, uma cidade em transformação: O projeto particularizado do centro histórico 
e a coletivização do espaço privado, Minha Cidade – Portal Vitruvius, v. , p. 1-7, 2013.

7 RETTO JR, Adalberto da Silva; SECCHI, Bernardo; CONSTANTINO, Norma Regina Truppel; ENOKIBARA, Marta; MAGALHÃES, 
Kelly Cristina. O Laboratório Agudos. Arquitextos, São Paulo, v. 1, ano10, p. 526, nov. 2009.
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deputados, governadores”, uma vez que nas fazendas de terra roxa, como a do 
presidente Rodrigues Alves, sempre se discutia a política nacional.8  

O eixo Cidade Memória objetivou, em um primeiro momento, identificar os 
edifícios e espaços públicos significativos capazes de narrar a história da cidade na 
sua complexidade. Dentro desse eixo, algumas etapas ajudam a conformar uma 
estrutura básica ou um pano de fundo sobre o qual a equipe deve fundamentar 
a proposta. Como estratégia de interlocução dentro da metodologia de Planos 
Diretores elaborados pelo Grupo S.I.T.U., a “Etapa Escutar” colheu, a partir de consulta 
à população testemunhos da história ou da própria vida dos cidadãos e fragmentos 
de memórias, muitas vezes esquecidos e negligenciados, que poderiam fazer emergir 
uma cidade muitas vezes invisível, já percorrida por infinitas vozes, esperanças e 
trabalho. Em vez de partir apenas para uma leitura técnica linear ou elaborar o elenco 
de bens passíveis de preservação por sua importância individualizada, conforme 
solicitado pelo Conselho de Patrimônio9 local, preferiu-se discutir o valor histórico 
de cada um desses edifícios e espaços na própria cidade, estabelecendo um diálogo 
direto com os atores envolvidos.

Como nas cidades de Italo Calvino, o mosaico formado por essa memória poderia 
fazer com que São Manuel discutisse seu patrimônio cultural de hoje, consolidando o 
que seria essa cidade da memória, a partir das experiências de sociabilidade, formada 
por invisíveis redes de relações, de eventos e acontecimentos que transformaram o 
espaço físico da cidade, seus edifícios, praças, jardins e ruas. Só assim, a partir da 
criação desse mosaico de recordações, os elementos citados e inertes pela ação do 
tempo poderiam compor uma grande sinfonia para balizar o projeto da “nova cidade”.

O iter adotado na etapa seguinte, “Revelar”, por um lado, partiu da observação 
atenta das relações travadas entre espaços abertos e construídos, das mudanças 
cotidianas e morfológicas, do uso e apropriação dos espaços, e suas relações 
nas diversas camadas do tempo. Por outro lado, absorveu parte das propostas 

8 No caso específico do eixo Cidade Memória, participam das discussões preliminares e organização: o Conselho Municipal 
de Patrimônio Histórico do Município de São Manuel; Mobiliza São Manuel; e as diretorias de Educação e de Cultura. 
No eixo Cidade Acessível, as diretorias de Turismo, Segurança Pública e Transporte, Direitos da Pessoa com Deficiência, 
Indústria e Comércio, Promoção Social e de Obras. No eixo Cidade Sustentável, a Casa da Agricultura; e as diretorias Meio 
Ambiente, Esporte e Turismo, Segurança Pública e Transporte e de Obras. Outras diretorias, como as de Comunicação, 
Saúde e Cultura participaram de discussões quanto à definição das Estratégias de Interlocução e Participação. Ainda, 
dependendo de demandas específicas, outras diretorias foram acionadas como as de Negócios Jurídicos e Obras. Além 
disso, houve uma interlocução direta com o Poder Executivo e Legislativo da cidade, colocando-os como integrantes do 
processo reflexivo e construtivo do Plano Diretor, inclusive discutindo as propostas individuais das suas campanhas.

9 CONSELHO DO PATRIMONIO MUNICIPAL DE SÃO MANUEL:  Dra. Maria Isabel Tedesco Meira Leite de Araújo, Ciro Moss 
d’Avino, Arnaldo Catalan Júnior. Valmir Roberto Ambrozin, Arq. Maria Aparecida Bezerra.
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de campanha dos poderes Executivo10 e Legislativo11 da cidade de São Manuel, 
sobrepondo assim um possível calendário de obras.

O evento “Cidade Memória e a Memória da Cidade: Plano Diretor e estratégias 
de Preservação” fez parte do terceiro estágio: “Análise tecnicamente pertinente”, e 
objetivou uma interlocução com especialistas e profissionais ligados ao Condephaat 
com um triplo objetivo: 1- pensar estratégias de preservação a partir da valorização da 
história cultural da cidade em seu território; 2- dar suporte formativo para o quadro 
de professores e profissionais locais para pensar formas de valorizar a história local; 
3- dar suporte para discussão da gestão e valorização do patrimônio artístico e 
ambiental, a partir de soluções criativas.12

Na reconstrução dessas camadas, um olhar cuidadoso orientou a seleção de 
três escalas: a arquitetônica, com a transformação dos edifícios públicos acessíveis de 
valor histórico; a urbana, no desenvolvimento de uma trama urbana 100% acessível; e 
a territorial, a partir da concepção de um “Percurso Ecológico entre Reforma Fundiária 
e Jardim Produtivo: o Sistema Ecológico Territorial composto pelas sete rotas de São 
Manuel”, com introdução de agricultura alternativa. Uma abordagem resolutamente 
aberta do urbanismo à arquitetura, da pequena escala àquela mais ampla.

Essa postura minuciosa que em si já é uma narrativa, o “racconto” de Secchi 
explora o fato prosaico, sem se distanciar de sua modificação. Ao contrário, absorve-a 
como elemento fundamental da criação dos novos cenários. Todas essas narrativas, 
presentes e passadas, nos levaram a imaginar contextos e ritmos do viver cotidiano 
em São Manuel, em uma descoberta quase antropológica da cidade em seu território, 
nos seus espaços multiplicados e distendidos, divididos e diversificados. Assim, o olhar 

10 Executivo: Prefeito Marcos Roberto Casquel Monti, Diretoria de Educação Luciano Giacóia, Diretoria de Obras Wilson 
Sakamoto acompanhado por: Eugenio Augusto Innocenti e Benedito Freitas, Diretoria de Agricultura e Meio Ambiente 
Luiz Eduardo Ricardo, Diretoria de Gestão e Serviços Ademir José Ayres, Diretoria de Direitos de Pessoas com Deficiência 
Rubens José da Silva. Trabalhos acompanhados e secretariado por: Olga Aparecida Fulan Tedesco, Diretoria de Esportes 
e turismo Zigomar Augusto Junior, Diretoria de Comunicação Neto Nítolo, Diretoria de Cultura Rodrigo Pinheiro Machado 
José, Biblioteca Municipal – Aparecida Toledo Crotti, Diretoria de Administração Cláudia  Maria Leme Lourenção, Diretoria 
de Negócios Juridicos Dr. Lourival Gonzaga Micheletto Júnior Trabalhos acompanhados por Dr. Silvio Roberto Mazzeto (in 
memórian), Setor de Convênios Caio Roberto Gerzely da Silva.

11 Vereadores 2013/2016: Dr. Omar Paulo Zaparoli, Lila, Nice Paiva, Jair Micheleto, Cláudio Enfermeiro, Waldir Coelho, Sílvio 
Franco, Buca, Tiago Ragozo, Pezão, Doca da Sabesp, Letícia Castaldi.

12 Cidade Memória e a Memória da Cidade: Plano Diretor e estratégias de Preservação Cidade de São Manuel, 25 e 26 de 
setembro de 2015.

 Programa do dia 25/09: 11h - Recepção dos palestrantes e convidados no Museu Municipal de São Manuel pelas 
autoridades e Conselho de Patrimônio / 13:30h - Percurso Histórico no Centro Histórico de São Manuel / 16h - Abertura do 
Evento / 16:15h - Ferrovias e Cidades: História e Memória da Estrada de Ferro Sorocabana. Profa. Dra. Ana Luiza Martins 
(Historiadora FFLCH e Conselheira do Condephaat) / 16:45h - “Tombamentos de Conjuntos Urbanos pelo Condephaat: 
breve trajetória e práticas atuais”. Arq. José Antônio Zagato (técnico da UPPH do Condephaat) / 17:30h - Fazendas de 
Café. MS. Arq. Elizeu Marcos Franco (UPPH do Condephaat) / 18h - A obra do engenheiro-arquiteto Francisco de Paula 
Ramos de Azevedo (1851-1928) no contexto da Primeira República. Prof. Dra. Maria Cristina Wolf de Carvalho (FAAP) / 
18:30h - Arquiteto Paisagista Reynaldo Dierberger e o processo de modernização do interior paulista. Prof. Dra. Marta 
Enokibara (Unesp Bauru) / 19:30h - A criação do Conselho de Patrimônio como estratégia de preservação da cidade de 
São Manuel e seu território.  Dr. Valmir Ambrozin (Presidente do CPM de São Manuel) / 19:45h - A trama urbana como 
estratégia narrativa de recuperação de memórias: entre a cidade memória e a cidade acessível. Prof. Dr. Adalberto da Silva 
Retto Jr. (Coordenador científico da revisão do Plano Diretor Participativo de São Manuel – Unesp Bauru e Conselheiro do 
Condephaat) / 20:15h - Cidade Memória x Cidade Sustentável. Eng. Agrônomo José Marcos Leme (Casa da Agricultura).

 Programa do dia 26/09: Percurso nas Fazendas Históricas de São Manuel. MS. Arq. Elizeu Marcos Franco (UPPH do 
Condephaat).
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se fixa na cidade como parte constitutiva da identidade narrativa de seus habitantes, 
de seus itinerários, movimentos e deslocamentos.

A partir dessas leituras, surgem diretrizes e propostas de cenários a serem 
incorporadas pelos projetos apresentados. Em vez de um plano somente normativo, 
a iniciativa se propõe a qualificar estruturas espaciais de percursos que absorvessem 
materiais urbanos existentes na cidade e em toda sua vasta área. Assim, a calçada, 
a faixa de segurança, o canteiro central, o jardim público, a guia de escoamento, o 
estacionamento de táxi, a própria rua, as fazendas, as trilhas históricas, tudo começou 
a fazer parte de um mesmo plano acessível que, gradualmente, iria construir uma 
gramática urbano-territorial passando da dimensão privada à pública, da pública à 
coletiva.

Desse modo, o projeto trouxe para si a capacidade de mirar e observar, 
organizar e interpretar a cidade e seu território, para lançar-se na estética poética de 
um relato, de uma narrativa que aciona categorias projetuais específicas em escalas, 
também singulares. Nesse relato, a cidade desponta como um tecido complexo de 
deslocamentos e percursos da sua população, herdeiros de momentos narrados e 
espaços construídos pela comunidade ao longo do tempo, expressos na trama das 
resistências e contestações dos grupos às transformações urbanas.

Nesse cenário, o plano e a análise do sítio foram instrumentos fundamentais 
para se projetar uma boa qualidade urbana, não mais com o intuito de produzir 
imposições, mas de trabalhar as possibilidades da forma e do espaço existentes 
como material do projeto da cidade. Essa abordagem projetual, atenta à dimensão 
ambiental do tecido urbano e à qualidade do espaço público, requer uma pesquisa 
que valorize a dimensão estética e a morfológico-funcional.

Partiu-se de uma trama ideal, 100% acessível e democrática na sua essência 
que, ao se sobrepor na cidade real, isola alguns elementos urbanos e, ao mesmo 
tempo, promove a reinserção paisagística dos edifícios públicos de valor histórico. Ao 
superar o caráter “insular” dos edifícios fragmentados ao longo dos anos, foi possível 
conceber uma rede orgânica e sinérgica, recuperando a relação entre conservação e 
inovação no âmbito do projeto e do programa.

Pelos edifícios escolhidos, perpassam diagonalmente as noções de acessibilidade 
– a Cidade Acessível – e de reconexão urbana, que orbitam entre duas polaridades 
reveladoras do percurso do projeto: a descontinuidade e a recomposição. Esse 
procedimento visa repropor o conceito operacional do tecido urbano e permite 
avançar no sentido da qualificação do espaço e renovação da escala arquitetônica do 
Centro, como lugar possível de ser habitado. Esse procedimento teria condições de 
conferir à cidade existente uma regeneração de natureza social. Assinala-se, dessa 
forma, uma dimensão estratégica para a própria trama urbana, onde é possível 
projetar em diversas escalas e acionar diferentes formas de regulação, exprimindo 
peculiaridades tanto no entorno imediato como no tecido mais dilatado da cidade.

Logo, a chave reflexiva vivenciada durante o levantamento se reflete na sua 
imediata natureza projetual, baseada em eficaz estrutura cognitiva e interpretativa. 
O ato da experimentação surgiu durante o próprio percurso, a partir da indagação de 
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novas formas capazes de gerar pressupostos e parâmetros originais de intervenção 
na cidade existente. A fim de propor uma recolocação na paisagem, a taxonomia da 
trama urbana aparece na forma de “destruição de muros”, na resolução de rua com 
inclinações altas e médias a partir do leve encurvamento do traçado, na exploração 
das esquinas como pontos de visibilidade e percepção da cidade, e na estruturação 
de bordas (por dilatação e contração) acessíveis (jardim histórico), permitindo a 
continuidade do percurso de qualquer cidadão.

Através desse léxico, percebe-se uma série de operações projetuais em diversas 
escalas e com diferentes possibilidades normativas. Na concepção da nova trama 
urbana, investigam-se estratégias regenerativas a partir das quais identificam-se 
possibilidades reais de transformação do existente por ações de reuso, renovação e 
reciclagem da menor escala àquela mais ampla. Além disso, essas propostas poderiam 
refundar a relação entre demolição e conservação nas preexistências históricas e 
contemporâneas e, assim, influir positivamente no assentamento morfológico. Dessa 
forma, na tentativa de articular os elementos de descontinuidades, a trama urbana 
emerge como narrativa possível de recomposição de memórias.

Igualmente, na escala territorial, partiu-se da interrogação sobre o futuro da 
cidade e do seu território, a fim de definir alternativas e potencialidades. Os cenários 
apresentados consubstanciaram-se em estratégias de desenvolvimento turístico 
da cidade de São Manuel e colocaram-se como narrativas de situações de uso da 
aplicação do projeto, envolvendo usuários, processos e dados reais ou potenciais. A 
noção de devir, refletida na construção de cenários, delineia uma sequência coerente 
e explícita de hipóteses visando explorar as potencialidades do município e sua 
inserção na região.

Com relação ao último eixo, Cidade Sustentável, partiu-se da percepção de que 
um novo sentido e papel pode ser dado à agricultura, explorando as possibilidades 
que, de um lado, permitem a integração da produção das grandes fazendas à cidade 
– percurso histórico do café e, por outro lado, conjugam valores tradicionais e 
econômicos para permitir a sobrevivência de uma paisagem histórica13.

A criação da Rota do Café deve ser fruto da união de produtores rurais, 
empreendedores das áreas de lazer, turismo e cultura, apaixonados por café, 
amantes da natureza, enfim, por pessoas movidas pelos sonhos e pela capacidade de 
construir um mundo melhor. O resultado seria um grande resgate histórico-cultural 
de uma das mais importantes regiões produtoras de café do mundo, com a proposta 
de levar as pessoas a uma incrível imersão cultural, por meio de visitas às fazendas 
históricas e produtivas, espaços de lazer e cultura, santuários ecológicos, pousadas, 

13 Esteve à frente dos trabalhos a CASA DA AGRICULTURA DE SÃO MANUEL na figura do Eng. Agrônomo  José Marcos Leme 
e  apoio das Fazendas, Sítios, Paróquia Aparecida de São Manuel, Faculdade IMES de Aparecida de São Manuel, Capela de 
Santa Cruz no Bairro dos Machados, Faculdade Marechal Rondon; o CONSELHO MUNICIPAL DE TURISMO: Rafael  Rondina 
Pupo, Mário Pupo da Silveira Filho, Paulo Turchiari, Profª Ilze, José Antonio Melchiori Bolognesi, 1º Tenente Ricardo de 
Souza Cunha, Dra. Ana Carolina Brito Machado, Tânia Cecília Tavares Casquel, Maria Beatriz G. Barros Martorelli, Solange 
Bomtempo de Almeida Costa, Felipe Eugenio Troiano de Godoy, José Eduardo Garcia, Jefferson Willian Garavello de Souza, 
Simone Maria Pampado Casquel D’Avino,  Lígia Aparecida Figueiredo Corulli, Elaine Cristina Rodrigues Tomazini , Celisa 
Maria Bertaglia Luizetto.
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restaurantes e aos mais diversos locais que revelam a história e os aromas do café na 
região e no Brasil.

Dessa forma, propõe-se instaurar uma economia estratégica com condições de 
intervir no vasto território, transformando-o em um “sistema flexível de produção 
alimentar”, a partir de faixas de terras de ocupação que conjugam lógica biocompatível, 
a agricultura, o cultivo e o uso de técnicas regenerativas que permitem repensar a 
economia da pequena produção dentro do projeto da cidade contemporânea.

Trata-se de um projeto coordenado de regulações e incentivos para o fomento 
da agricultura orgânica e familiar nas bordas da cidade, envolvendo todas as etapas 
da cadeia: produção, armazenamento, transporte, consumo e reciclagem; e com isso, 
constituir tramas territoriais (rotas) de produção agrícola ao redor da cidade, visando 
conter a expansão desregulada da mancha urbana e o desmatamento das franjas 
da cidade. Consegue-se, assim, evitar a ocupação predatória do território, através da 
consciência ambiental e do incentivo à produção, mitigando um dos graves problemas 
de segregação espacial da cidade que é a ausência de oferta de trabalho nas áreas 
periféricas.

A trama territorial sugere a definição de rotas de agricultura alternativa que 
garantam o acesso a linhas de financiamento federal para o fomento da agricultura 
familiar, incluindo ações de capacitação. Ao mesmo tempo, a prefeitura deve garantir 
um mercado para essa produção, por um lado, incentivando sacolões e feiras de 
produtos orgânicos e por outro, realizando uma ampla política de compras públicas 
para utilização na alimentação escolar.

3. A Reconstrução do Passado como Narrativa de Encaixe (entre Anáfora e 
Catáfora)14: A Paisagem, forma mentis do Urbanismo

Como então dar conta da vida comum, da rotina? De que maneira se interroga o 
cotidiano? De que forma se pode descrevê-lo?

Partiu-se do entendimento de que a arquitetura, como linguagem, comunica 
hipóteses do uso da área, ou seja, da mesma forma que possui implicações urbanísticas, 
ela é capaz também de recompor memórias. Apoiou-se na validade cultural do espaço 
arquitetônico em seu contexto social e ambiental, mas também, no aprofundamento de 
leituras dos períodos históricos da cidade, no seu território e na arquitetura vista como 
espaço cenográfico, pictórico, escultórico, decorativo e multimidiático. A consciência das 
camadas temporais leva-nos a uma experiência dimensional que se refere ao elemento 
arquitetônico de pequena escala, entendido como de infraestrutura e decoração do 
urbano, do espaço fechado e aberto, do tecido monumental ao espaço urbano, no 
contexto de importância histórico-ambiental. Ou seja, o projeto arquitetônico é aqui 

14 Anáfora e Catáfora são figuras de linguagem. Anáfora é uma palavra de origem grega, formada pela união do prefixo ana 
(repetição) e pelo verbo pheró (transportar, suportar, manter). Anáfora, portanto, consiste na repetição de uma ou mais 
palavras no início de orações, períodos ou versos sucessivos. Catáfora é também termo de origem grega, kataforá (Kαταφορά: 
baixar, levar para baixo, fazer cair). Em linguística, é utilizada por alguns autores para designar uma unidade verbal que 
remete antecipadamente para outra que aparece posteriormente no mesmo texto. 

http://www.figurasdelinguagem.com/anafora
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compreendido como operação integrada do decoro urbano, da cenografia e da cena 
urbana.

É importante olhar a paisagem tomando certa distância das interpretações 
convencionais ligadas ao caráter fixo do modelo conservacionista e da abordagem 
puramente visual. Na concepção da trama urbana e do Percurso Ecológico, assim como 
no Plano de Mobilidade, a paisagem tornou-se forma mentis  do urbanismo. Se, por 
um lado, isso está condicionado ao projeto, às suas técnicas e abordagens cognitivas 
(múltiplas escalas, integração entre redes, relações entre processos, dinâmicas 
ambientais e forma urbana), por outro, encarna o princípio de bem comum como 
sentido próprio e constitutivo de “espaço compartilhado”.

A paisagem são-manuelense, nesse contexto, afirma-se como dimensão 
estrutural do pensamento projetual do urbanismo: marca a natureza de bem comum 
do território, entendido como extraordinário patrimônio de recursos, com seus 
componentes ecológicos, naturais, culturais, mas também econômicos. Uma noção 
intersetorial e comunicativa, pois mostra percursos inovadores para o plano e para 
o projeto, contribuindo para regenerar a noção de sustentabilidade, que necessita 
acionar componentes da economia ligados à cultura. Isto é, a paisagem possibilita 
modos plurais de repensar a cidade no seu território e assim permite pensar a “nova 
questão urbana”, através de formas projetuais que reforçam e despertam a atenção 
para a ecologia e para o ambiente.

A paisagem torna-se assim a forma interpretativa para compreender a 
transformação do território contemporâneo, pois permite ler a constante interação 
entre sedimentação histórica, práticas e tradições, entre o natural e o construído. 
Sendo assim, a paisagem tem papel relevante nas transformações da cidade e também 
no papel ativo das suturas e fraturas que podem ser determinadas para repensar os 
espaços entre as coisas, sob a forma de espaço público aberto e não construído que 
leva em consideração a sua natureza e sua ecologia.

A atenção à paisagem incide nas formas, nos modos e nas técnicas de 
conhecimento do território, de sua descrição e valorização em termos de riscos 
e valores, crítica e recursos; inclui o tema das infraestruturas, da regeneração da 
cidade consolidada, da recuperação de áreas degradadas e marginais, dos ciclos 
de vida e do metabolismo urbano, da reciclagem e do reuso. Diz respeito, ainda, à 
habitabilidade da “cidade pública” e seus espaços, às relações entre rural e urbano, 
entre arquitetura e território; às questões da interação entre natureza e cultura, entre 
cidade e paisagem, no crescimento e evolução dos fenômenos atuais.

Nessa (re)construção do passado, parte-se de diferentes recursos para reanimá-
lo:  uma voz, um lugar, um espaço, um tempo, um olhar; esses e outros mecanismos 
são utilizados como modos de recuperar a memória perdida. Os cenários construídos 
durante a consulta à população colocam-se assim, como relatos compostos por 
outros relatos (de moradores, visitantes, da construção dos objetos arquitetônicos, 
da fisicalidade da cidade e do território), os quais se assemelham ou resgatam a 
forma da cidade no território em vários tempos, na qual uma história é evocada 
para completar outras. Fala-se em narrativa de encaixe, porque irá reunir pequenas 
sínteses em várias escalas e temporalidades para que o todo seja/esteja completo. 
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Logo, a posse de certa informação (fragmento de memória) poderá esclarecer outra 
apontada anteriormente (anáfora), ou uma outra que ainda virá (catáfora, como 
devir).

Falar de paisagem dessa forma, forma mentis do urbanismo, significa dizer que 
ela não é um fundo a ser contemplado ou um cenário imóvel sobre o qual se movem 
práticas e atores da cena urbana. Significa reconhecê-la pelo seu valor de produtora 
de conhecimento, em suma, a paisagem como “horizonte possível”.

4. À guisa de conclusão

O pensamento de Secchi nesse contexto, advindo da metodologia que até o 
momento é utilizada nos trabalhos realizados pelo Grupo S.I.T.U., funda-se nos modos 
de interpretar, compreender e projetar as transformações da cidade e dos territórios 
contemporâneos. Entender que essa cidade tem uma forma diferente daquela 
observada na cidade antiga e na moderna, o que leva à necessidade de formular 
uma nova estratégia cognitiva através de exercícios reiterados de descrições, os quais 
assinalam um percurso de reaprendizado a partir da própria cidade.

Dessa forma, em sua estrutura e estratégia de recomposição, o projeto parece 
transitar e oscilar entre a narração efêmera e os valores duráveis dos espaços, iluminado 
durante a ação projetual na concepção de cada cenário, e individualizado pelos 
planos pontuais de valorização capazes de enraizá-lo no tempo histórico da cidade. 
Tal procedimento, que pretende atingir seus objetivos baseando-se na qualidade das 
transformações do espaço físico e do meio ambiente, tenta criar um valor agregado 
que, a partir de três conceitos, faça convergir múltiplas estratégias de ações individuais 
e coletivas, públicas e privadas.

O primeiro conceito observa a cidade e suas partes construídas, decompostas 
e que perderam a articulação outrora existente, ou seja, a articulação entre os 
espaços públicos e as edificações, entre a própria imagem urbana e seu limite. O 
segundo fundamenta-se na tentativa de recompor a cidade mediante uma nova 
ida de revitalização ambiental urbana, que se estabelece na correta apreensão dos 
aspectos arquitetônicos e paisagísticos em relação às formas, materiais, equipamentos, 
percursos, elementos naturais e à presença de agregações sociais, culturais, recreativas 
e lugares de memória. O terceiro, por fim, instaura-se a partir da qualificação de novas 
regras que, ao explorarem a dimensão contemporânea da cidade histórica, atualizam o 
significado atribuído aos traços históricos e à inserção de novos valores e novas formas.

O escopo que essa “nova forma” de projeto assume é o de indagar sobre estratégias 
de funcionalização e requalificação de edifícios e espaços em cidades, cujos centros 
históricos têm ainda forte apelo identitário e, portanto, tem o objetivo de esclarecer 
como a pesquisa projetual contemporânea pode interagir com a estrutura urbana 
e, em particular, com sua parte antiga, superando a antinomia entre modernidade e 
conservação. O entendimento de que o tecido urbano é também patrimônio passível 
de ser tutelado, além do edifício e das tipologias, leva-nos à reconsideração do conceito 
de historicidade dos materiais urbanos.
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IMAGEM, MEMÓRIA E ESQUECIMENTO DE UM BAIRRO 
DA CIDADE DE SÃO PAULO E A CONTRIBUIÇÃO DA ARTE 
NO DIÁLOGO DOS LUGARES E CONFLITOS SILENCIADOS

Arlete Fonseca de Andrade

PUC/SP
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Resumo: Na cidade de São Paulo há muitos lugares - apesar de não notarmos - estão bem 
próximos de nós e dispostos a narrar acontecimentos históricos de uma época, de uma 
população, suas práticas e costumes. Um deles é o bairro da Liberdade, localizado na região 
central da cidade, que no passado foi palco de conflitos sociais e políticos, escravidão e 
punição, e no presente dialoga a partir dos poucos patrimônios de pedra e cal que restaram 
e dispostos a serem (re) descobertos em meio às interferências e interlocuções do cotidiano. 
A pesquisa exuma os lugares do território e demonstra que por meio da arte se pode quebrar 
barreiras do silêncio e revelar o pesado legado do patrimônio totalitário que foram cenários 
de conflitos, violência e repressão às minorias do passado centenário e do esquecimento que 
ainda se faz presente para que possam ser despertados e ser seus próprios protagonistas, 
aflorando nosso imaginário.

Palavras-chave: Memória; Esquecimento; Território; Arte.

Abstract: In the city of São Paulo there are many places - although we do not notice them 
- that are very close to us and willing to tell historical events of an era, a population, its 
practices and customs. One of them is the neighborhood of Liberdade, located in the 
central part of the city, which in the past was the scene of social and political conflicts, 
slavery and punishment, and in the present dialogues from the few remaining stone and 
lime patrimonies) discovered amidst the interferences and interlocutions of everyday life. 
The research exhumed the places of the territory and demonstrates that through art one 
can break barriers of silence and reveal the heavy legacy of totalitarian patrimony that 
were scenarios of conflicts, violence and repression to the minorities of the centenary past 
and the oblivion that still is made present so that they can be awakened and be their own 
protagonists, surfacing our imaginary.

Keywords: Memory; Forgetfulness; Territory; Art.
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Há muitos lugares na cidade de São Paulo que apesar de não notarmos estão 
bem próximos de nós e dispostos a narrar acontecimentos históricos de uma época, 
de uma população, de um tempo, desde o período colonial, até os fatos mais recentes. 
Um destes lugares é o bairro da Liberdade, localizado na região central da cidade de 
São Paulo que no passado foi palco de conflitos sociais e políticos, escravidão, punição 
e enforcamentos. No presente, dialoga a partir dos poucos patrimônios de pedra e 
cal que restaram, como: a Igreja Nossa Senhora dos Aflitos e a Igreja Santa Cruz das 
Almas dos Enforcados, e outros sem tal materialidade como: o Cemitério dos Aflitos, o 
Pelourinho e o Largo da Forca que sofreram apagamentos e foram descontextualizados 
em função do rápido desenvolvimento urbano e processos migratórios no século XIX. 
Porém, continuam presentes para serem (re)descobertos em meio às interferências e 
interlocuções do cotidiano.

O Cemitério dos Aflitos, por exemplo, foi o primeiro cemitério público da cidade 
de São Paulo - fundado em 03 de outubro de 1775 para abrigar pobres, condenados 
da justiça, indigentes, não católicos e escravos. Neste período, o sepultamento e a 
celebração de missas para os falecidos eram uma questão de classe social. As famílias 
católicas abastadas eram sepultadas no terreno das igrejas, já os excluídos, no entorno 
delas. Com o passar dos anos não havia espaço para sepultar aqueles que não 
pertenciam às classes privilegiadas, e assim, é inaugurado o Cemitério dos Aflitos.

Com a questão dos sepultamentos resolvida, a Arquidiocese de São Paulo 
decide construir próxima ao Cemitério a Igreja Nossa Senhora dos Aflitos (1779), para 
celebração de missas à população excludente e, também, confortar as aflições dos 
escravos e condenados da justiça na decisão de suas penas por enforcamento. A oração 
de Nossa Senhora dos Aflitos era uma das proferidas a fim de consolar aqueles que 
esperavam pelo pior.

A pequena igreja resiste e preserva sua arquitetura original. Escondida e sufocada 
em meio aos prédios, cumpre sua agenda religiosa semanalmente, abrigando a devoção 
dos que ali vão para fazer suas preces, promessas e, também, rezar para as almas dos 
aflitos e injustiçados que já se foram.

Humilde desde sua origem, diz à tradição que “[...] os escravos vindos dos baixos do 
Carmo, da várzea do Tamanduateí, subiam a Tabatinguera. Paravam estatelados na 
Igrejinha da Boa Morte. Seguiam ao pelourinho, ali no atual Largo sete de setembro. 
Viam o suplício dos seus irmãos de cor e destino. Seguiam, não raras vezes, até o Largo 
da Forca (atual Liberdade), mais ou menos onde hoje se situa a Igreja dos Enforcados. 
Nesta paragem balouçavam os corpos inanimados dos escravos condenados à morte 
certa. Seus irmãos de cor e sorte desciam aos Aflitos. E ali compartilhavam a dor de uma 
vida sem esperanças.” (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO)

Somada à importância histórica e social, a igreja acolheu um dos casos mais 
conhecidos e ainda presente na memória e imaginário dos devotos, membros e 
visitantes. Trata-se do soldado Francisco José das Chagas, o Chaguinhas, que aguardou 
sua sentença na igreja e, após o enforcamento, foi sepultado no Cemitério dos Aflitos. 
A seu respeito, há várias narrativas sobre sua prisão e enforcamento. A mais popular 
relata que no dia 23 de junho de 1821 houve um motim no 1º Batalhão de Caçadores 
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de Santos comandado por soldados pelo não pagamento dos soldos pela Coroa há 
5 (cinco) anos. Entre eles destacaram-se Francisco José das Chagas e José Cotintiba 
que foram presos encaminhados para São Paulo com data marcada para a pena de 
enforcamento. Neste período, tal prática tinha característica de “evento” popular e, no 
caso dos soldados, deu bastante visibilidade para que todos comparecessem no dia 21 
de setembro de 1821.

Algumas narrativas históricas descrevem que no enforcamento de Chaguinhas 
a corda rompeu-se por duas vezes, e outra por três vezes. Duas ou três, o público 
presente atribuiu a este fato um sinal de misericórdia, e o público pediu para que ele 
fosse absolvido, o que não veio a ocorrer. Com isso, o misticismo em torno do soldado 
cresceu e perdura desde então. Muitos devotos o consideram um santo popular e lhe 
fazem pedidos e em troca, deixam-lhe oferendas.

Com a extinção da pena de morte em 1874, a forca foi retirada do local, onde é 
hoje a Praça da Liberdade. Porém, em memória às vítimas dos atos praticados pelo 
poder público, a população colocou no lugar uma cruz de madeira dando-lhe o nome 
de Santa Cruz dos Enforcados. Ao pé da cruz, os devotos iniciaram a prática de ascender 
velas para iluminar o caminho daqueles que foram mortos injustamente, tradição que 
permanece ainda nas duas igrejas. Com essa devoção, a Arquidiocese decidiu erguer 
no mesmo local a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, inaugurada em 1887.

Algumas fontes históricas informam que a forca, anteriormente, situava-se na Rua 
Tabatinguera, próxima ao antigo Convento do Carmo, sendo transferida em 1821 a 
pedido dos monges do convento. O novo local escolhido, provavelmente, deve-se pela 
proximidade do Cemitério dos Aflitos e do Pelourinho, atual Largo 7 de setembro.

Após os anos de 1880, a cidade dá um salto no crescimento populacional e ao 
desenvolvimento social e econômico. O poder público decide comprar da Mitra 
Diocesana o terreno da região para construção de imóveis e ruas. Na formalização 
deste processo, o Cemitério dos Aflitos é extinto e, no local, são construídas diversas 
casas e ruas, solapando os restos mortais dos sepultados.  Buscou-se por registros e 
informações sobre a retirada das ossadas, mas não foram encontrados, até porque a 
maioria dos sepultados eram escravos, indigentes e condenados da justiça, e desses, 
muitos não obtinham nem sequer certidões e documentos pessoais para registros de 
óbitos.

A cidade de São Paulo até meados do século XIX era muito rudimentar, pouco 
produtiva e despovoada comparada com outras mais desenvolvidas como Rio de 
Janeiro e Bahia. Em 1854, havia apenas 23.834 habitantes e desta população 29,7%, 
era de escravos (FERNANDES, 2008). Alguns historiadores atribuem esta condição na 
dificuldade de acesso à cidade, pois ainda não existia o caminho do mar, e a ligação 
com o oceano favorecia não somente o desenvolvimento do comércio local através 
da importação e exportação de alguns produtos, mas, também, a comunicação com 
outros povos. Na opinião do historiador Rubens Borba de Moraes, “a causa da pobreza 
paulista na época estava na falta de comunicação com o mar” (SAINT-HILAIRE, 1972).

Outra questão relevante, neste período, em São Paulo era a forma de escravidão, 
bem diferente da adotada na área rural. Não havia senzalas como nas fazendas e 
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os escravos circulavam pela cidade, cumprindo ordens de seus senhores e exerciam 
funções de cozinheiros, cocheiros, quitandeiros, ferreiros, sapateiros, pedreiros, 
e alugados à Câmara para prestar serviços públicos conhecidos como escravos “de 
ganho”. Desse modo, a circulação dos escravos nas ruas da cidade era muito comum, 
favorecendo uma aproximação maior entre eles com e no espaço em comparação aos 
que viviam na área rural presos nas senzalas. A cidade passa a ser um meio de integração 
e socialização entre eles. As pontes e os chafarizes - para buscar água - eram alguns 
dos pontos de encontro. Outro local importante era o bairro da Bela Vista (Bixiga), que 
abrigou escravos libertos, fugitivos e descendentes, vivendo em cortiços e moradias 
coletivas antes da chegada do imigrante europeu no século XIX (WISSEMBACH, 1998).

No início do século XX, a cidade se transforma novamente com o processo 
migratório dos japoneses. A maioria destes imigrantes, primeiro, foi para as cidades 
do interior do Estado trabalhar na lavoura. Com o fim de seus contratos de trabalho, 
deslocam-se para a capital fixando-se no bairro da Liberdade. Esse processo ocasionou 
um desequilíbrio social pela falta de planejamento urbano. Na acolhida a estes 
imigrantes, a população local acabou sendo empurrada para a Baixada do Glicério. 
Atualmente o Glicério pertence ao Distrito da Liberdade, e ainda é considerada uma 
das áreas mais degradadas da cidade, abrigando população de baixa renda, oriunda 
das regiões norte e nordeste do país vivendo em cortiços, edifícios residenciais antigos 
e deteriorados. Embaixo do elevado e ruas adjacentes habitam pessoas de diversas 
ocupações: catadores de material reciclado, moradores de rua, ambulantes, albergados, 
empregados do comércio, serventes do serviço público, pequenos comerciantes, 
policiais, traficantes, usuários de crack, prostitutas, desempregados, entre outras. Um 
local e população que se aproximam ao lumpesinato.

Outro fator de transformação no bairro da Liberdade é a diversidade e convivência 
religiosa que o território hoje apresenta. São várias igrejas católicas do período colonial, 
e inclusão de outras religiões e seus templos e práticas como: orientais (Xintoísmo e 
Budismo), africanas (Umbanda e Candomblé), ocidentais (Protestantismo e Espiritismo) 
e mais recentes – de uma década para cá – as evangélicas e esoterismo, em meio às 
várias lojas comerciais que disputam espaço na venda de todos os símbolos religiosos.

Essa riqueza de temas e relações estimula antropólogos e sociólogos a pesquisar 
as diversas categorias que o espaço apresenta. Como bem observa Eunice Durham ao 
dizer que a antropologia tem muito a contribuir não somente nos estudos voltados 
para as tribos indígenas

[...] mas muito do que é cotidiano e familiar em nossa sociedade urbana ou que constitui 
reminiscência de um passado recente: os hábitos e valores dos moradores de Copacabana 
tanto quanto o modo de vida dos bairros da periferia, das favelas e da população caipira; 
a umbanda e o pentecostalismo ao lado do catolicismo tradicional e das comunidades 
de base da igreja renovada; a família operária e a das camadas médias; os movimentos 
sociais urbanos e as formas de lazer popular; o feminismo e a sexualidade. Estamos, em 
suma, produzindo uma nova e intrigante etnografia de nós mesmos (DURHAM, 1986).

Sobre os lugares e conflitos históricos no bairro, podemos refletir também sobre 
a concepção de patrimônio, porém, restringindo e contextualizando a forma que aqui 
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será tratado. A saber, a concepção de patrimônio não é atual. Está presente desde o 
mundo clássico e abrange vários significados e categorias como financeiro, imobiliário, 
cultural, arquitetônico, artístico, entre outros, podendo ser de família, país e pessoa. 
Neste caso, a referência é o patrimônio, enquanto entendimento da vida social e 
cultural e de construção cotidiana. Porém, essa categoria na atualidade tende cada vez 
mais adquirir sentido mais individualizado e menos de grupo em função dos interesses 
políticos e econômicos em relação à categoria. Talvez seja por isso que necessitamos de 
lugares para recorrer à memória no sentido material e simbólico. No caso em questão, 
a presença e prática dos devotos, grupos que comungam suas experiências, vivências 
e preces nas antigas Igrejas misturam-se com as do passado e traz a memória dos 
excluídos e injustiçados. São eles que mantêm os fatos vivos e atuais.

As Igrejas Nossa Senhora dos Aflitos e Santa Cruz das Almas dos Enforcados 
perpetua o patrimônio de pedra e cal e o intangível. Narram hábitos, práticas cotidianas e 
os infortúnios de uma época, apesar das dobras do tempo, e crescimento desgovernado 
da cidade. Tais narrativas são reinventadas, estão vivas, proporcionando novas visões 
e ocupação. O catolicismo popular, neste processo, tem papel fundamental no diálogo 
entre memória e lugar na relação dos devotos com os santos populares e presente nas 
manifestações de fé e devoção, principalmente, quando sua morte transforma-se em 
comoção social.

Nas visitas à Igreja Nossa Senhora dos Aflitos pude constatar essa prática. Na 
porta de entrada há muitos pedidos escritos em pequenos pedaços de papel, colocados 
entre os vãos da madeira pelo lado de dentro, e faixas e velas em agradecimento a 
Chaguinhas pelas graças alcançadas. Na Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados 
por sua vez, a religião, de matriz africana (Candomblé), se faz presente - não de maneira 
intencional. Na entrada da igreja, há décadas, 4 mulheres ocupam o espaço atendendo 
os transeuntes e alguns fiéis. Jogam búzios e invocam os orixás para revelar mensagens 
de ordem física e espiritual. Já no velário, tempos atrás, era comum encontrar velas 
pretas e vermelhas, ou marcadas com fitas, conforme o relato do zelador, prática não 
mais permitida pela igreja.

Além do patrimônio cultural e religioso, existe uma grande diversidade em relação 
aos frequentadores do bairro com lojas próximas às igrejas que comercializam símbolos 
de todas as religiões, que vão desde as ocidentais até as esotéricas. Um hibridismo que 
se iniciou no período colonial entre diferentes povos, culturas, territórios, cruzamentos 
de fronteiras que “[...] modificaram conceitos sobre identidade, cultura, diferença, 
desigualdade, multiculturalismo” (CANCLINI, 2006, XVII), e nas línguas, que coexistem e 
dialogam desde à modernidade. Porém, o processo de hibridação cultural ao mesmo 
tempo em que aproxima e favorece a inter-relação entre diferentes culturas, também 
gera conflitos e exclusão por grupos hegemônicos quando se tratam de pertencimento, 
identidade e territorialidade, excluindo populações migrantes deste processo e do 
desenvolvimento local - cidades, estados, países, grupos e classes - que resulta na 
necessidade de reinventar/recriar o mundo que habitam a partir de sua dimensão, 
expressão e convivência. Talvez por isso que muitos lugares passam por esquecimentos 
pela intolerância de classes em relação à presença dessa diversidade étnica/cultural.
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Entre (re)descobertas, apagamentos e transformações, os lugares de memória e 
consciência englobam, em termos de patrimônio, do concreto ao abstrato, do material 
ao simbólico, coexistindo no mesmo espaço e objeto. A esse respeito Pierre Nora diz:

Mesmo um lugar de aparência puramente material, como um depósito de arquivos, 
só é lugar de memória se a imaginação o investe de aura simbólica. Mesmo um lugar 
puramente funcional, como um manual de aula, um testamento, uma associação 
de antigos combatentes, só entra na categoria se for objeto de um ritual. Mesmo um 
minuto de silêncio, que parece o extremo de uma significação simbólica, é, ao mesmo 
tempo, um corte material de uma unidade temporal e serve, periodicamente, a um 
lembrete concentrado de lembrar. Os três aspectos coexistem sempre (...). É material 
por seu conteúdo demográfico; funcional por hipótese, pois garante ao mesmo tempo 
a cristalização da lembrança e sua transmissão; mas simbólica por definição visto que 
caracteriza por um acontecimento ou uma experiência vivida por pequeno número uma 
maioria que deles não participou (NORA, 1993, p.21-22).

Os lugares silenciados contam suas próprias histórias, estão vivos, eternizados 
e nos revelam passagens que nem sempre estão nos livros. Eles despertam em nós 
imagens de um tempo. O Cemitério dos Aflitos, por exemplo, apesar da urbanização ter 
“apagado” suas impressões visíveis, as religiões – as igrejas dos aflitos e dos enforcados 
e os devotos - são seus interlocutores e nos mostram sua existência, assim como o 
Largo da Forca e o Pelourinho que a memória nos recorda, pois em algum momento 
existirá alguém a pesquisar ou mencionar estes territórios. A arte é uma forte aliada 
neste sentido.

A literatura, o cinema documentário e a performance, por exemplo, abordam 
temas que o tempo guardou em gavetas e armários, possibilitando que possam ser 
despertados e ser seus próprios protagonistas, aflorando nosso imaginário. Existem 
vários contos que abordam bem esta questão. Um deles é “A Cidade e os Mortos”, de 
Ítalo Calvino, que trata os lugares a partir do imaginário e da memória. A narrativa do 
conto parte daqueles que estão na cidade, os que se foram e a renovação daqueles que 
assumem seus lugares ou a alteração que causa no espaço quando alguém abandona 
seu papel. Um trecho do conto que dá sentido a este apontamento diz:

Em Melânia, todas as vezes que se vai à praça, encontra-se um pedaço de diálogo: o 
soldado jactancioso e o parasita, ao saírem por uma porta, encontram o jovem esbanjador 
e a meretriz; ou, então, o pai avarento, da soleira, dá as últimas recomendações à filha 
amorosa e é interrompida pelo servo idiota que vai entregar um bilhete à alcoviteira. 
Anos depois, retorna-se a Melânia e reecontra-se a continuação do mesmo diálogo; neste 
ínterim, morreram o parasita, a alcoviteira, o pai avarento, mas o soldado jactansioso, a 
filha amorosa e o servo idiota assumiram os seus lugares, substituídos, por sua vez, pelo 
hipócrita, pela confidente, pelo astrólogo.

A população de Melânia se renova: os dialogadores morrem um após o outro, entretanto 
nascem aqueles que assumirão os seus lugares no diálogo, uns num papel, uns em 
outro. Quando alguém muda de papel ou abandona a praça para sempre ou entra nela 
pela primeira vez, verificam-se mudanças em cadeia, até que todos os papéis sejam 
novamente distribuídos; mas enquanto isso o velho irado continua a retorquir a camareira 
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espirituosa, o usurário não pára de perseguir o jovem deserdado, a nutriz de consolar 
a enteada, apesar de que nenhum deles conserva os olhos e a voz da cena precedente.

Às vezes acontece de um único dialogador manter simultaneamente dois ou mais papéis: 
tirano, benfeitor, mensageiro, ou de um papel ser duplicado, multiplicado, atribuído a 
cem, a mil habitantes de Melânia: três mil para o papel de hipócrita, trinta mil para o de 
embusteiro, cem mil filhos de reis desventurados que aguardam o devido reconhecimento.

Com o passar do tempo, os papéis não são mais exatamente os mesmos de antes; 
sem dúvida a ação que estes levam adiante por meio de intrigas e reviravoltas conduz 
a algum tipo de desfecho final, que continua a se aproximar mesmo quando a intriga 
parece complicar-se cada vez mais e os obstáculos parecem aumentar. Quem comparece 
à praça em momentos consecutivos nota que o diálogo muda de ato em ato, ainda que a 
vida dos habitantes de Melânia seja breve demais para que possam percebê-lo (CALVINO, 
1998, p.76-77).

Em menção ao conto de Calvino, recordo-me de uma experiência pessoal que 
participei chamada “O Livro e o Lugar” em que consistia em uma caminhada pelo centro 
da cidade, e a cada ponto um poema seria dito. Esta atividade motivou-me a desenhar 
os lugares e escrever um texto de uma observação detalhada da paisagem que o 
espaço e o tempo apresentavam: sua arquitetura, adereços, portas, janelas, sacadas, 
o envelhecimento e o abandono dos vários prédios históricos junto a uma atmosfera 
do passado, despertando o imaginário como se os lugares estivessem narrando suas 
próprias memórias em que o propósito da dimensão de patrimônio são as relações 
sociais e culturais que o espaço abriga. O texto que produzi diz:

Ao caminhar atentamente pelas ruas centrais da cidade - que os manuais 
históricos indicam o descobrimento de uma terra, de um lugar que antes já 
existia e com ela uma nação guerreira de cabelos negros e livres - floresceu uma 
sensação envolta pela memória revelando os lugares por muitos já esquecidos. 
O cenário e a atmosfera me levaram a lugares além do somente ver e pensar. Pude, sim, 
imaginar e criar uma cena infinita de feitos e momentos cotidianos. Pensei em velhos 
nomes, casarões, pessoas e muitos rios e nascentes encobertos pela civilização. Quis 
apagar o mapa que nos ensinaram e criar o meu próprio. Mapa dos lugares por onde 
andei, viajei, desenhei e pintei. Naquelas imagens, inseri meu momento e vontade de 
pertencimento ao tempo e lugar. E assim fiz. Meus passos me levaram a um percurso ao 
mesmo tempo real e imaginário: ruas, largo e viadutos até a Consolação para lá receber 
um acalento. Nomes não importam e, sim, o tempo que se transpõe nas imagens. São 
tantos poemas, histórias, momentos que um mapa não sustentaria suas aspirações e 
inspirações. Assim como o Mapa Mundi de Ptolomeu que possui coordenadas geográficas 
incorretas e ventos representados por cabeças, o meu também é coordenado por cores, 
dores, amores, medos, lutas, nascimento, falecimento e ressurreição embaixo e acima 
da Terra.

A performance é outra linguagem artística que cada vez mais ganha relevância 
na contemporaneidade por contribuir de maneira significativa na visibilidade de 
lugares que foram cenários de conflitos, violência e repressão às minorias do passado 
centenário ou recente, quebrando barreiras do silêncio e revelando o pesado legado 
do patrimônio totalitário.
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A artista Nona Faustine, “americana, gorda e negra”, como ela mesma se define, é 
uma delas. Nona posa nua e usa suas fotos para revelar a todos os pontos do preconceito 
e da violência escravagista nos Estados Unidos. Ela sempre aparece nua, vestindo 
apenas sapatos brancos, em cenários, ambientes e locações nova-iorquinas que foram 
palco de violência, racismo e escravidão duzentos séculos atrás (A Gambiarra). Seu 
corpo “fora dos padrões” chama atenção e leva ao questionamento sobre os locais 
de sofrimento de seus antepassados e que hoje sequer são lembrados porque o 
crescimento da cidade e a falta de tempo e interesse da população fazem com que este 
episódio da história americana passe despercebido (A Gambiarra).

Outro artista que recentemente utilizou da mesma linguagem e temática aqui no 
Brasil é o russo Fyodor Pavlov-Andreevich. Em agosto de 2017, Fyodor ficou pendurado 
em uma estrutura a 40 metros do solo por sete horas, em uma performance que 
marcou a abertura da sua exposição Monumentos Temporários no MAC-USP.

Assim como Nona, Fyodor é um artista que busca levar o corpo ao limite para 
refletir sobre temas complexos e atuais. “A performance chama a atenção para a 
escravidão e o racismo, lembrando a dor e a humilhação dos que já foram ou ainda 
são” (Agência Brasil).

Desde 2014, Fyodor já realizou sete performances sobre o tema abordando cenas 
de castigos impostos historicamente a africanos escravizados na história brasileira.

Na primeira delas, Fyodor escalou um coqueiro e ficou agarrado ao tronco, a 10 metros 
de altura, por sete horas, lembrando os escravos que escalavam as árvores em busca de 
sementes para contrabandear ou conseguir dinheiro para comprar sua alforria. Em outra 
apresentação, no Rio de Janeiro, ele caminhou por sete horas com um pesado cesto na 
cabeça para relembrar que os escravos brasileiros tinham que levar e despejar as fezes 
de seus senhores no mar (Agência Brasil).

Sua proposta é fazer com que as pessoas parem suas vidas na cidade para olhar 
e refletir a desigualdade social e a herança racial do passado e do presente em relação 
à população africana e afro-brasileiros que ainda vivem esta situação. O projeto do 
artista traz o contexto de como “os escravizados continuam a existir, de uma forma ou 
de outra, na cabeça ou no corpo de cada um de nós” (Agência Brasil).
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Aliada às artes, a antropologia e a sociologia vêm atuando neste campo, 
produzindo pesquisas e abrindo novas perspectivas sobre a categoria de patrimônio 
nos estudos culturais e museológicos. No caso da antropologia, pode-se dizer que 
ela nasceu nos museus com o propósito de preservação a partir da investigação dos 
primeiros pesquisadores no trabalho de campo, coletando objetos e documentos, e 
nos estudos mais recentes em relação à memória social e as construções discursivas 
das sociedades/nações modernas sobre patrimônio nacional de caráter arbitrário e 
homogêneo reproduzindo concepções alusivas a toda sociedade.

Na contramão dessa cultura da exaltação aos patrimônios hegemônicos, no 
Brasil, há poucos lugares que tratam do avesso, ou seja, do anti-herói, do excluído, das 
práticas cruéis institucionalizadas como no tema desta pesquisa em que não há o que 
celebrar e comemorar e, sim, adquirir consciência de sua existência como o Memorial 
da Resistência de São Paulo que se dedica a preservar documentos e referências das 
memórias da resistência e ditadura militar no Brasil, que ocupa parte do edifício que 
foi sede do Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo – DEOPS, 
durante o período de 1940 a 1983 e o Museu da Loucura, que faz parte do projeto 
“Memória Viva”, que aborda a história do hospital psiquiátrico de Barbacena construído 
em 1922, o lendário Hospital Colônia de Barbacena, responsável pelo genocídio de 
aproximadamente 60 mil pessoas, entre os anos 1903 e 1980, que ficou conhecido 
como o Holocausto Brasileiro.

A obra “Lugares de Memória” de Pierre Nora é fundamental para o entendimento 
desta questão, pois o historiador faz a crítica ao patrimônio concebido pelo Estado/
Nação Francês contido em manuais e ensinado nas escolas, enciclopédias e agências 
de turismo. No seu entender, estes lugares:

[...] surgiram nas sociedades ocidentais modernas como fragmentos de uma memória 
em franco desaparecimento. A ação da História moderna, calcada numa representação 
linear do tempo e numa reconstrução sempre problemática do que não existe mais, teria 
condenado ao fim da memória coletiva. O fato de se falar tanto em memória seria para 
Nora, um sintoma de que esta não mais existiria, tendo sido substituída pela História. [...] 
(ABREU, LIMA FILHO, 2007, p. 26).

É neste sentido que os lugares de memória e os processos de fragmentação e 
esquecimento em relação aos acontecimentos históricos no bairro da Liberdade 
estimulam (re)descobertas e possibilidades de reconhecimento e ressignificações 
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fundamentais para a construção identitária e cultural de um povo/grupo/nação. O que 
se pode considerar, em síntese, é que temos um patrimônio à contrapêlo da história 
oficial em sua amplitude, seja no contexto individual, ou coletivo, com significados e 
construções simbólicas, religiosas e sociais que ultrapassam fronteiras temporais 
e geográficas. O bairro da Liberdade contempla todas estas dimensões e contextos 
sobre o material e imaterial, do passado e presente, sua riqueza em diversidade e 
representações.
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Resumo: Este trabalho apresenta uma pesquisa com foco na estética da fotografia 
arquitetônica urbana como memória, mais especificamente como a construção do registro 
urbano gera sentido na percepção do cotidiano na cidade. Serão discutidos conceitos de 
fotografia urbana e fotografia de arquitetura e sua significação no imaginário e na memória 
da cidade. Como estratégia de pesquisa deve ser utilizada a revisão bibliográfica em 
comunicação, semiótica, jornalismo e fotografia de arquitetura e documental.
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Abstract: This paper intends to study the aesthetics of urban architectural photography as 
memory, more specifically how the construction of the urban registry generates meaning in 
the perception of everyday life in the city. It will be discuss concepts of urban photography 
and architecture photography and their significance in the imaginary and memory of the 
city. As a research strategy should be used bibliographic review in communication, semiotics, 
journalism and architecture and documentary photography
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1. Apresentação 

A construção de identidades locais, regionais, ou mesmo nacionais, passa, em 
boa parte, pela definição criada a partir da vida urbana. Questões como migração e 
imigração, formação de comunidades étnicas e/ou culturais permeiam, em especial, as 
teorias sobre a formação de cidades na América Latina, fortemente influenciadas por 
modelos europeus entre os séculos XVIII e XX, e ao mesmo tempo com fortes influências 
regionais nas relações com a população local.

Como observa Gorelik (2010, p. 112),

A ‘cidade latino-americana’ não pode ser tomada, então, como uma realidade natural, 
como uma categoria explicativa da diversidade de cidades realmente existentes na 
América Latina. Assim, devemos constatar, ao mesmo tempo e de modo inverso, que 
a ‘cidade latino-americana’ existe, mas de outra forma: não como uma ontologia, mas 
como uma construção cultural.

Segundo Gorelik (2010), há uma tendência à uniformização no modo como se 
constrói o conceito de cidade latino-americana, notadamente, vinculada à configuração 
de metrópoles e a problemas como pobreza, degradação de centros históricos 
e desequilíbrios regionais. No entanto, existem estudos em áreas diversas como 
arquitetura, sociologia e antropologia que demonstram a inadequação ou mesmo a 
esterilidade de comparações e generalizações. De acordo com o autor, tais teorias 
insistem em configurar a “cidade latino-americana” com base em um mapa generalizante 
exatamente quando tais cidades começaram a se configurar como pólos indutores de 
mudança e de transformações sociais, em meados do século XX.

Nesse processo, é possível pensar em quanto o registro em imagens, seja por 
meio de fotografia documental e/ou da fotografia de arquitetura urbana, colabora para 
a construção do imaginário a respeito da cidade. É bastante difícil precisar o marco a 
partir do qual a fotografia dita documental deixa o terreno científico para colocar os 
pés no ideológico  –  ainda que busque manter o termo “documental” com uma aura de 
suposta neutralidade – e como, a partir do final do século XX, ela parece estar perdendo 
gradualmente a aura de representação da realidade, cuja estética é marcada por um 
realismo presumido. 

Após um processo técnico-científico com início provável desde Aristóteles, no século 
IV a.C., ao qual são atribuídas experiências com uma caixa escura criada para visualizar 
com mais nitidez imagens excessivamente iluminadas, passando pelas descobertas de 
Niépce, Daguerre, Talbot e, finalmente, Frederick Scott Archer, o qual desenvolve, em 
meados do século XIX, a revelação do filme, anteriormente, à ampliação da imagem 
em papel como estratégia para obter imagens mais nítidas, é provavelmente a partir 
da popularização da fotografia com o nitrato de celulose desenvolvido por George 
Eastman e do mercado criado pela Kodak que imagens passam a carregar consigo o 
caráter artístico e documental até então atribuído à pintura. 
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O trabalho do fotógrafo americano Walker Evans pode ser um exemplo dessa 
passagem ao derivar de um contrato a princípio meramente técnico - documentar 
meeiros no sudoeste rural dos EUA para a F.S.A. (Farm Security Administration) - para o 
que passou a ser considerado um olhar com viés sociológico sobre a condição destes. 
Com o jornalista James Agee, Evans publica o trabalho “Let Us Now Praise Famous Men”, 
o qual 

Demonstra uma percepção considerável sobre as mudanças ocorridas na América a 
partir de 1930 (...). Além de mostrar um fenômeno histórico, o trabalho aponta uma 
mudança significativa de atitude. Notadamente, o viés da abordagem adotado por James 
Agee e Walker Evans mostra tanto uma rejeição aos valores vitorianos e progressistas 
como também a adoção de uma abordagem fundamentalmente diferente de questões 
sociais (Hannover, 1993, disponível em http://history.hanover.edu/hhr/hhr93_6.html. 
Tradução do autor) 

Para Sontag (2004, pag.29), “o que determina a possibilidade de ser moralmente 
afetado por fotos é a existência de uma consciência política apropriada”. Disso decorre 
que, em dado momento, a própria fotografia passou a carregar consigo significados e a 
ensejar significações inerentes ao contexto sociopolítico tanto no qual são produzidas 
como naquele em que são veiculadas. Tal raciocínio vale para o flâneur, de Baudelaire, 
e sua busca pelo pitoresco, pelo inusitado, como também para quem se depara com 
a imagem produzida por ele: pitoresco e inusitado para quem?  A fronteira entre a 
dignidade e o possível grotesco nas fotos de Diane Arbus situa-se, muito provavelmente, 
menos no fotografado (ou mesmo no fotógrafo) e mais no sujeito observador e em sua 
relação com a imagem que lhe é apresentada. 

Tais predisposições do fotógrafo – a escolha do motivo, do enquadramento, da 
luz, etc – para uma determinada produção de sentido já se fazia notar no início da 
fotografia, pois, como nota Sontag (2004, p. 104): 

O fotógrafo era visto como um observador agudo e isento – um escrivão, não um poeta. 
Mas, como as pessoas logo descobriram, que ninguém tira a mesma foto da mesma coisa, 
a suposição de que as câmeras propiciam uma imagem impessoal, objetiva, rendeu-se ao 
fato de que as fotos são indícios não só do que existe mas daquilo que um indivíduo vê; 
não apenas um registro, mas uma avaliação do mundo. 

De certo modo, assim como a escolha de um quadro ou escultura, o recorte 
adotado pelo fotógrafo definia – e ainda define  – em grande parte a abordagem e os 
possíveis significados de sua obra, pois, como diz Sontag “em lugar de simplesmente 
registrar a realidade, as fotos tornaram-se a norma para a maneira como as coisas se 
mostram a nós, alterando por conseguinte a própria ideia de realidade e de realismo” 
(2004, p.104).  

Se se considerar a ideia segundo a qual “as funções da imagem são as mesmas que, 
no curso da História, foram também as de todas a produções propriamente humanas, 
que visavam estabelecer uma relação com o mundo” (AUMONT, 1995, p. 80), tem-se a 
fotografia como elemento fundamental nessa relação entre o sujeito e o mundo; isto 

http://history.hanover.edu/hhr/hhr93_6.html
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é, entre ele e o mundo tal como lhe é apresentado e assim como pode ser percebido 
dado o contexto e os significados atribuídos às imagens. 

Sob esse aspecto faz-se necessário pensar na relação possível entre a configuração 
do espaço urbano, fotografia e os modos possíveis de construção do olhar nessa 
mediação. Como afirma Vieira (2012), a comparação entre as cidades medievais e o 
traçado urbano pós-séculos XIX e XX deixa clara a diferença entre as lógicas das primeiras 
– “não-fotográficas”, segundo o autor – e estas últimas, as quais apresentam marcos 
visuais, pontos de referência e perspectiva, elementos que as vinculam a um olhar 
fotográfico de localização e reconhecimento – e, porque não pensar, de identidade. No 
caso das cidades medievais, especialmente as construções situadas nos “Quatrocentos”, 
existe uma configuração urbana mais voltada para necessidades humanas de então, tais 
como defesa, agrupamento e proteção. Desse modo, talvez seja necessário considerar 
a linguística saussuriana tal como citada por Eco, que aponta o significado “como a 
imagem mental da coisa” (1999, p. 24), pois talvez a imagem dos espaços urbanos 
corresponda a essa perspectiva mental ao mesmo tempo em que a reforça. Pode-se 
pensar em tal questão quando se considera traçados urbanos como os dos canais de 
Veneza, na Itália (Imagem 1), os quais além de estarem ligados à própria geografia local 
e a questões originalmente de segurança, tornaram-se referência estética e visual.

Questões de código, imagem, linguagem e percepção também são abordados por 
Gombrich (1993), para quem é preciso estabelecer uma relação entre signos visuais e 
verbais a fim de mensurar o potencial de significação da imagem. Para o autor, código, 
texto e contexto são variáveis implícitas na comunicação de uma imagem, o que faz 
com que o leitor/espectador tenha papel fundamental no processo de percepção da 
imagem, podendo mesmo relegar a segundo plano eventuais intenções do autor – no 
caso, o fotógrafo, o qual impõe seu próprio recorte na escolha da imagem.

Para Ferrara (2013, p.36), “a globalização da economia, mas, sobretudo, a 
desterritorialização da cultura graças às novas tecnologias de comunicação estabelece 
uma sensível mudança no uso e na percepção das cidades”. Embora o contexto da 
afirmação esteja ligado amplamente ao uso de tecnologias eletrônicas, há que se 
considerar também a fotografia como uma tecnologia a qual, se aplicada ao registro 
urbano, possui potencial para influenciar na percepção deste.

A abordagem da fotografia e sua relação com meios eletrônicos para captação, 
armazenamento e distribuição – como, por exemplo, câmeras digitais e smartphone, 
arquivos na nuvem (cloud storage), internet e especialmente redes e aplicativos sociais 
– enseja, no entanto, um viés que passa também pela discussão acerca de questões 
relacionadas à estética da imagem e o sentido passível de ser atribuído por conta da 
impermanência, cujo efeito talvez seja percebido em um possível esgarçamento da 
memória, tão efêmera quanto os bits que a transportam contemporaneamente.

Santaella (2007) cita o conceito de “novos instantâneos” ao falar sobre fotografia 
digital, o qual, segundo a autora, possuem nomadismo e ubiquidade em sua configuração 
de impressão fotoelétrica e enquanto dados com distribuição atemporal e não mais 
física pela internet.

De acordo com Santaella (2007, p. 389)
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Instaura-se com isso uma geografia da percepção fugaz em territórios cujo domínio 
sobre a matéria é efêmero, cuja posição no espaço é tênue, cuja temporalidade se esvai 
nos olhares rápidos que lançamos às situações e os instantâneos voláteis nos ajudam 
a rememorar no piscar de olhos em que uma imagem se mostra tão-só e apenas para 
ceder passagem a uma outra imagem, num moto-contínuo de fragmentos nômades de 
espaços e tempos desgarrados e descontextualizados que se cruzam, se interpenetram 
e indefinidamente se misturam.

Na abordagem sob o aspecto da impermanência inerente aos meios digitais, 
portanto, a fotografia pode tornar-se menos o objeto de memória e mais um déjà-
vu contínuo, cujas referências perdem-se em meio à fugacidade de imagens, cujos 
referenciais de significação esvaem-se com a mesma rapidez com que a informação 
tem sido consumida e descartada.

Imagem 01: Canal em Veneza

Questões relacionadas à fotografia e urbanismo quase sempre abordam aspectos 
inerentes a arquitetura e/ou aspectos técnicos da fotografia. Aparentemente, há pouca 
mensuração do quanto a fotografia documental em arquitetura e urbanismo pode 
colaborar para a construção tanto de um imaginário da cidade com de sua própria 
memória. Nesse sentido, analisar o impacto da fotografia documental em arquitetura 
e urbanismo na percepção da cidade e na construção de uma possível identidade 
vinculada ao espaço urbano pode apontar algumas direções para a compreensão de 
como esse processo opera no imaginário coletivo da comunidade a respeito do próprio 
entorno.

  
2. Fotografia, cidade e percepção

Segundo Sontag (2007, p. 33) “a fotografia dá a entender que conhecemos o mundo 
se o aceitamos tal como a câmera o registra. Mas isso é o contrário de compreender, que 
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parte de não aceitar o mundo tal como ele aparenta ser”. Um possível questionamento 
a essa alternância entre o ser e o parecer, em fotografia, é o quanto se entrega por 
meio de imagens um mundo suposto, idealizado.

Para Ferrara (2013, p.38), “do “flâneur” e das passagens de Benjamim até a 
Teoria da Esfera Pública e da Ação Comunicativa de Habermas, nos defrontamos com 
interpretações do espaço público como território localizado da cultura”. Deste modo, 
torna-se importante compreender essa relação entre espaço público, cultura e questões 
como memória e identidade. Entre o privado e o espaço da vida pública, entre o viés 
pessoal e o coletivo, situa-se a troca, a comunicação entre o esperado e o percebido 
– e nesse ponto a imagem acaba impregnada por valores estéticos e de significação 
gerados a partir do que se pode considerar instituído.

Isso pode ser mais bem percebido quando se pensa no que Sontag (2007) 
denomina viés político da fotografia, ou seja, questões como definição de motivo e 
enquadramento, abordagem e mesmo o ato de fotografar em si constituem escolhas 
fundamentalmente políticas como modos de ver e representar o mundo. Ou, como 
cita Ferrara (2013, p. 40), “é o espaço público dominado pelos valores e crenças que 
constituem o sistema de ordem de ações e de comportamentos aceitos coletivamente”.

Estas escolhas – as quais também podem ser consideradas políticas – têm uma 
relação com o fato de as cidades terem se tornado objeto da fotografia tão logo 
esta começou a se disseminar no mundo ocidental. Como cita Buitoni (2013, p. 112), 
“representadas em desenhos e gravuras, as cidades já vinham sendo acompanhadas 
de todo um imaginário figurativo. Quando a fotografia surgiu, muitas cidades tinham 
consolidado determinadas imagens que sintetizavam sua identidade visual”.

Imagem 02: Ponte Golden Gate, São Francisco (EUA)

 Isso pode ser mais bem compreendido ao se verificar como se construiu 
a identidade de metrópoles – ou mesmo regiões e cidades menores – ao longo da 
história: a Paris da Torre Eiffel, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro (além dos Arcos da 
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Lapa e de outros pontos), a Estátua da Liberdade em Nova York e a ponte Golden Gate 
em São Francisco (Imagem 2) e até mesmo a Muralha da China, que se não configura 
um entorno urbano contém em si significações diversas em sua monumentalidade e 
no contexto histórico. Para além de tais “cartões-postais”, no entanto, configurações e 
imagens simbólicas mais contemporâneas auxiliam no reconhecimento e na identidade 
urbana – como é o caso recente dos pixos e grafites em São Paulo e até da Basílica 
do Bom Senhor Jesus na cidade de Tremembé (Imagem 3), no interior paulista, cujo 
título de “a menor basílica do mundo” é utilizado como uma das referências locais de 
identidade.

Imagem 03: A Basílica do Bom Senhor Jesus, em Tremembé

Contemporaneamente também se faz necessário observar como fotografia 
documental, fotojornalismo e fotografia de arquitetura se relacionam, interagem e 
criam mosaicos de percepção a respeito da cidade. A prática fotográfica do jornalismo 
e a fotografia documental não podem ser pensadas de modo dissociado no jogo efeito-
realidade, pois a mídia trabalha com recortes seletivos próprios ao desvelar/construir 
representações urbanas.

Como aponta Vieira (2015, p. 03), o olhar fotográfico “é capaz de ver coisas e 
pormenores que passam desapercebidos, mas, por outro lado, restrito a um quadro 
que não engloba a visão desfocada periférica e aos códigos da fotografia, ou seja, do 
que é passível de registro”. A imagem urbana está inserida nesta mesma lógica, pois 
não é toda a cidade que aparece em imagens mas sim recortes que, ao seu modo e de 
acordo com escolhas do fotógrafo – sejam elas pessoais ou mesmo impregnadas de 
representações pré-estabelecidas – constituem uma espécie de projeção das cidades e, 
por consequência, dão lugar a um imaginário de reconhecimento e identidade. Sobre 
isso, Ferrara (2007, p. 38) aponta a transição entre o que se pode considerar como a 
diferença entre “espaço” e “lugar”:
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(...) para expressar a transformação de um determinado ambiente urbano que, sob 
o impacto perceptivo do usuário – atenção, observação e comparação –, abandona a 
homogeneidade que o faz ilegível e se transforma em lugar, ambiente de percepção e 
leitura, fonte de informação urbana”.

3. Considerações finais

As intersecções entre fotografia documental, fotojornalismo e fotografia de 
arquitetura urbana criam uma possível convergência, cuja direção talvez seja a da 
criação de uma identidade social e geográfica baseada na construção imagética. Do 
traçado urbano à monumentalidade que configura algumas percepções a respeito das 
cidades, a fotografia colabora para uma significação que transcende a localidade. Por 
meio das mídias diversas, impressas, audiovisuais ou eletrônicas, imagens configuram 
por vezes outra urbe – a cidade imaginária, idealizada, distante mas ao mesmo tempo 
próxima o suficiente para ser reconhecida e reproduzida em um ciclo permanente. 
Entram nessa construção fatores como o recorte adotado pelo fotógrafo – o qual 
também pode estar eivado de pré-conceitos organizados no imaginário anterior sobre 
as imagens que se conhece e as que são concebidas; as escolhas políticas (qual cidade 
mostrar?) e mesmo as possíveis relações estabelecidas no percurso entre a captação 
da imagem, sua veiculação e percepção posterior. Nestas relações é que a fotografia 
surge como elemento mediador entre sujeito e mundo, transcendendo o suporte – 
físico, digital – e tornando-se, em si, um modo de reconhecimento e identidade.

Referências Bibliográficas

AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas: Papirus, 1995. 

ECO, Umberto. A estrutura ausente. São Paulo: Perspectiva, 1999. 

FERRARA, Lucrécia. In A cidade e a Imagem. Org: Carlos Costa e Dulcídia Schroeder 
Butoni. São Paulo: Cásper Líbero, 2013.

GOMBRICH, Ernst H. La imagem y el ojo – nuevo studios sobre la psicologia de la 
representacion pictorica. Madrid: Alianza Editorial, 1982

GORELIK, Adrián. A produção da “cidade latino-americana”. In Tempo Social. São 
Paulo: USP, 2010 (v. 17 nº 1, pags. 111-133, 2010)

SANTAELLA, Lúcia. Linguagens líquidas na era da mobilidade. São Paulo: Paullus, 
2007.

SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

The Historical Significance of Let Us Now Praise Famous Men. -  http://history.hanover.
edu/hhr/hhr93_6.html. Acessado em 14/06/2015 

VIEIRA, César Bastos de Matos. A cidade fotográfica. Canoas: UnilaSalle, 2012.

http://history.hanover.edu/hhr/hhr93_6.html
http://history.hanover.edu/hhr/hhr93_6.html


217

ESCRITURAS DA CIDADE

MUDANÇAS ECONÔMICAS E A REALIZAÇÃO DE /R/ EM 
CODA SILÁBICA EM LOUVEIRA/SP

Victor Carreão

IEL-Unicamp

vcarreao@yahoo.com.br

Resumo: Verificou-se a influência de transformações econômicas na cidade de Louveira/
SP sobre uma possível variação linguística em seus moradores. A variável sociolinguística 
estudada, em 25 entrevistas sociolinguísticas (LABOV, 2008 [1972]), foi o /r/ em posição de 
coda silábica, cujas variantes realizadas são a forma retroflexa e o tepe. Mesmo com o 
predomínio da variante retroflexa, o tepe pode ser observado em grande proporção na fala 
dos indivíduos que vivenciaram a urbanização da pequena cidade.

Palavras-chave: Retroflexão. Mudanças socioeconômicas. Variação linguística. Urbanização.

Abstract: The influence of economic transformations in the city of Louveira/SP on possible 
linguistic variation in its inhabitants was observed. The sociolinguistic variable studied, in 
25 sociolinguistic interviews (LABOV, 2008 [1972]), was the /r/ in the syllable coda, with 
the retroflex and the alveolar tap forms observed. The retroflex variant was predominant, 
however the alveolar tap was observed in great proportion in the speech of the individuals 
who experienced the urbanization of the small city.

Keywords: Retroflexion. Socioeconomic changes. Linguistic variation. Urbanization.
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1. Introdução

Este estudo diz respeito a uma das variáveis sociolinguísticas observadas em 
minha dissertação de mestrado (CARREÃO, 2018) sobre a fala na cidade de Louveira/
SP. A motivação para o desenvolvimento deste artigo está em consonância com o tema 
proposto pelo “IX Encontro Internacional Saber Urbano e Linguagem: escrituras da cidade”, 
promovido pelo Laboratório de Estudos Urbanos (LABEURB) da Universidade Estadual 
de Campinas (UNICAMP): como a linguagem molda-se conforme as categorizações da 
cidade, como os espaços se transformam com a dinâmica socioeconômica e como isso 
se reflete na fala de seus moradores.

A variável sociolinguística em foco, neste artigo, é a realização de /r/ em posição 
de coda silábica. Sua variação, em Louveira/SP, aponta para um cenário em que 
a urbanização tem papel importante no imaginário de seus habitantes e em que 
determinados traços linguísticos carregariam valor de uso, atribuído à urbanização e 
às dinâmicas sociais (principalmente as de cunho profissional). Justifica-se a escolha 
deste tema, já abordado em um trabalho maior, a fim de melhor tentar entender 
as relações entre espaço urbano e uma unidade menor do discurso: o fonema e 
sua variação linguística (destoando um pouco de outros trabalhos apresentados no 
encontro promovido pelo LABEURB, em que o discurso é posto em foco e analisado 
dentro das diferentes dinâmicas da cidade). Iniciamos este artigo com uma visão geral 
sobre Louveira/SP, buscando entender o porquê de se estudar essa comunidade e 
como se dão as relações urbanas em seu território.

2. O município de Louveira/SP

O município de Louveira/SP é uma pequena cidade localizada às margens da 
rodovia Anhanguera. Encontra-se a 71 quilômetros de distância da cidade de São 
Paulo/SP e a 27 quilômetros da cidade de Campinas/SP. Emancipou-se, em 21 de 
março de 1965, da cidade de Rocinha, da qual era um bairro. Atualmente conta com, 
aproximadamente, 44.000 habitantes, sendo que 80% desses habitantes trabalham ou 
estudam na própria cidade (IBGE, 2017). Louveira está situada no coração do Circuito 
das Frutas, cujas cidades apresentam forte cultura italiana:

Figura 01: Mapa do Circuito das Frutas

Fonte: Filippi (2016)
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Com extensão territorial de 55.349 km2, Louveira é uma cidade de território 
pequeno se comparada às outras cidades da região. O cenário econômico da cidade, 
todavia, não é similar a cidades pequenas, uma vez que Louveira possui uma das 
maiores arrecadações em termos de Produto Interno Bruto do país. Algumas menções 
à situação socioeconômica da cidade merecem destaque. A cidade de Louveira foi, em:

• 2012, avaliada como a quarta melhor cidade para se morar no Brasil (G1, 2012);

• 2014, classificada como a mais desenvolvida do país – em uma análise que 
empregou como critério o PIB per capita (AMARAL, 2014 e PRATES, 2014);

• 2015, considerada a terceira cidade mais desenvolvida do Brasil e a primeira 
do estado de São Paulo (INFORMATIVO PTB, 2016, p. 08). Também foi eleita a 
melhor cidade com menos de 50 mil habitantes do País em sustentabilidade 
financeira (JORNAL DE JUNDIAÍ, 2015).

Tais números se devem a diferentes projetos municipais de lei1 que buscaram dar 
incentivos fiscais a empresas que se instalassem em Louveira. O principal fator que fez 
com que as empresas procurassem a cidade para realizar suas atividades foi a localização 
estratégica de Louveira: às margens da rodovia Anhanguera e com rápido e fácil acesso 
à rodovia Bandeirantes, duas das principais vias de escoamento de produtos e serviços 
do estado de São Paulo. As principais empresas que se instalaram na cidade são das 
áreas da Indústria (36% dos empregos gerados na cidade), Transporte e Logística (25% 
dos empregos gerados na cidade) e Comércio (17% dos empregos gerados na cidade) 
(PREFEITURA DE LOUVEIRA, 2016). Louveira, caracterizada pela agricultura antigamente, 
passa da ruralidade a um grande polo logístico em poucos anos. Essa mudança na 
dinâmica econômica também mudou o desenho da cidade, seu planejamento urbano

Figura 02: Mapa – Plano Diretor – Louveira/SP

Fonte: Prefeitura de Louveira (2016)

1 Lei Complementar nº 1.551/2002, Lei Complementar nº 1.602/2002, Lei Complementar n°1.797/2006: Incentivos Fiscais, 
Lei Complementar nº 2.333: Lei Geral da Micro e Pequena Empresa e Lei Complementar nº 2.489: descontos no IPTU para 
empresas conforme seus faturamentos.



220

ESCRITURAS DA CIDADE

De forma a melhor entender a designação de cada território em Louveira, 
disponibilizamos seu Plano Diretor na figura acima: a área laranja à esquerda do mapa é 
a Zona de Uso Industrial, que fica às margens da rodovia Anhanguera (a linha vermelha 
que passa por essa área). À esquerda da rodovia, fica a região conhecida por Bairro Santo 
Antônio, ou simplesmente por Bairro, que é formada por diferentes bairros (unidades 
administrativas), concentra uma grande população de migrantes nordestinos (GUIN, 
2014) e tem seu espaço classificado por Zona de Uso Mista, designada a residências 
e comércios. Ao lado direito da rodovia, encontra-se a região conhecida por Centro, 
também formada por diferentes bairros como unidades administrativas. Essa região 
difere do Bairro, pois possui uma Zona de Uso Residencial, destinada apenas à habitação. 
A área verde à direita da figura é a Zona de Uso Agrícola e de Turismo, área protegida 
ambientalmente e que corresponde a mais da metade do território louveirense. As 
regiões habitadas, dessa maneira, tiveram sua ocupação transformada com o passar 
dos tempos, em que a cidade de aspectos rurais passa a se urbanizar por conta da 
vinda de grandes empresas ao município. Com o cenário louveirense em mente, nos 
resta entender o porquê da escolha de nossa variável sociolinguística para o estudo em 
Louveira: o /r/ em posição de coda silábica.

3. A variável sociolinguística

Pesquisas sobre o Dialeto Caipira (AMARAL, 1920 e RODRIGUES, 1974) apresentam 
a realização retroflexa [ɹ] para o /r/ em posição de coda silábica como característica 
dos dialetos do interior do estado de São Paulo. Diferentes estudos mostram que esta 
variante não se restringe apenas ao interior de São Paulo, podendo ser encontrada 
em outros estados da região Sudeste, Sul e em localidades da região Centro-Oeste 
também (CASTRO, 2006; BRANDÃO, 2007; RIBEIRO, 2011; NOLL, 2008).

Até mesmo na cidade de São Paulo/SP, a variante retroflexa pode ser encontrada 
nas regiões periféricas paulistanas (OUSHIRO, 2015). Porém, na região central da capital 
paulista encontram-se falantes cuja realização de /r/ em posição de coda silábica é 
feita com a variante tepe [ɾ] (MENDES e OUSHIRO, 2013). Além dos resultados por 
nós obtidos para a realização de /r/ em coda, nos falantes louveirenses, diferentes 
comentários acerca deste traço em específico ajudam a justificar a escolha dessa 
variável sociolinguística para estudo. Dessa maneira, vejamos, a seguir, a metodologia 
de nossa pesquisa.

4. Metodologia

A sociolinguística é a vertente da linguística que busca verificar como se dão as 
relações entre língua e sociedade:

Uma das principais tarefas da Sociolinguística é mostrar que a variação ou diversidade 
[linguística] não é, de fato, livre mas está correlacionada a diferenças sociais sistemáticas. 



221

ESCRITURAS DA CIDADE

Dessa maneira, e de outras mais amplas, a DIVERSIDADE linguística é precisamente o 
objeto da Sociolinguística. (BRIGHT, 1966, p. 11. Tradução nossa)

Uma maneira de verificar essa correlação é através da coleta de dados, referentes a 
uma variável linguística, por meio de entrevistas sociolinguísticas. Para nossa pesquisa, 
foram entrevistados 25 louveirenses nascidos em Louveira, ou que se mudaram para 
lá até os cinco anos de idade, conforme os procedimentos da entrevista sociolinguística 
laboviana (LABOV, 2008 [1972]). Os falantes foram estratificados da seguinte maneira, 
buscando a representatividade da comunidade estudada:

• Sexo/gênero: masculino e feminino;

• Faixa etária: de 18 a 29 anos, de 30 a 45 anos e de 46 a 60 anos;

• Região de residência: morador do Centro ou morador do Bairro.

Outras informações sobre os informantes também foram levantadas, a saber: 
nível de instrução (até ensino médio completo, ensino superior/técnico completo), 
ascendência (italiana ou não-italiana), e renda (até a média salarial de Louveira, ou 
acima dessa média). Nossas células de pesquisa ficaram assim distribuídas:

Tabela 01: Composição da amostra de fala

Idade
Centro Bairro

Masc. Fem. Masc. Fem.
46 – 60 2 2 2 2
30 – 45 2 2 2 2
18 – 29 2 3 2 2

A divisão principal da amostra de falantes é feita com base na Região de Residência 
dos entrevistados. Busca-se, assim, verificar se a variação linguística poderia estar 
condicionada ao território em que o falante se encontra, podendo remeter à ocupação 
daquele espaço. As entrevistas têm duração média de 45 minutos. Ao término das 
entrevistas, os falantes eram questionados acerca da existência, ou não, de um “sotaque” 
louveirense (ou de marcas típicas na fala dos louveirenses). Esse procedimento foi 
inspirado em Kroch (1995).

Assim, além das variáveis sociais mencionadas acima, acrescentaremos outras 
duas: opinião sobre sotaque (com ou sem sotaque), e contexto de fala (antes ou depois 
da pergunta sobre sotaque, separando os dados levantados na entrevista em dois 
momentos). Os dados levantados foram tabulados e testes de qui-quadrado foram 
realizados para verificar se há significância estatística, ou não, para as variáveis sociais 
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aqui exploradas2. Na seção seguinte, veremos os resultados obtidos e como as variáveis 
sociais independentes aqui apresentadas estão correlacionadas à variação de /r/ em 
posição de coda silábica em Louveira.

5. Resultados

Foram levantados 3600 dados para a realização de /r/ em posição de coda. Os 
resultados referentes à variante tepe podem ser observados no gráfico abaixo:

Gráfico 01: Realização de /r/ em coda silábica como tepe (adaptado de Carreão, 2018, p. 111)

À primeira vista, observamos que o comportamento da segunda faixa etária (de 
30 a 45 anos) para a realização de tepe difere das outras duas faixas de idade. Há 
um maior uso desta variante. Os dados levantados para a segunda faixa etária, em 
que estão os falantes que destoam em nossa amostra de fala, podem ser mais bem 
observados na tabela abaixo:

2 Em minha dissertação de mestrado (CARREÃO, 2018), também foram realizados testes de regressão logística a fim de 
verificar correlações entre variáveis previsoras sociais e variáveis previsoras linguísticas. Aqui, neste artigo, trataremos 
apenas das variáveis previsoras sociais para a realização de /r/ em coda, por conta da discussão levantada em relação à 
atribuição de um valor urbano a uma forma variante (em nosso caso, o tepe).
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Tabela 02: Dados para a realização de /r/ em coda dos falantes da 2ª faixa etária

Variável 
social

Fatores Retroflexo Tepe TOTAL Qui-quadrado

Sexo/gênero

Feminino 462 (79%) 119 (21%) 581
 χ2 = 0.0018 (1),

p > 0,05
Masculino 436 (79%) 113 (21%) 549

Escolaridade
Médio 480 (84%) 88 (16%) 568  χ2 = 17.7665 (1),

p < 0,05Superior/técnico 418 (74%) 144 (26%) 562

Região
Bairro 369 (82%) 78 (18%) 447  χ2 = 4.3036 (1),

p < 0,05Centro 529 (77%) 154 (23%) 683

Ascendência
Não-italiana 449 (86%) 74 (14%) 523  χ2 = 24.3038 (1),

p < 0,05Italiana 449 (74%) 158 (26%) 607

Opinião 
sobre 

sotaque

Com sotaque 430 (88%) 57 (12%) 487
 χ2 = 40.8679 (1),

p < 0,05Sem sotaque 468 (72%) 175 (28%) 643

Renda
Até a média 323 (83%) 68 (17%) 391  χ2 = 3.6122 (1),

p > 0,05Acima da média 575 (78%) 164 (22%) 739

Contexto de 
fala

Antes 817 (81%) 197 (19%) 1014  χ2 = 7.365 (1),

p < 0,05Depois 81 (70%) 35 (30%) 116

 - TOTAL 898 232 1130 -

Em negrito, na tabela acima, estão destacadas as porcentagens para a realização 
de tepe, quando o teste de qui-quadrado acusar significância estatística com o valor 
p menor a 0.05. A variável social “escolaridade” apresenta maior porcentagem na 
realização de tepes para os falantes de maior nível educacional. Duas falas de dois de 
nossos entrevistados retratam a relação entre a vinda das empresas ao município e a 
importância da escolarização (trechos destacados em Carreão, 2018, p. 128):

Falante IE38: “antes era o contrário, quem quer crescer [profissionalmente] tem 
que ir pra fora [da cidade]. Hoje você consegue aqui mesmo na cidade encontrar um bom 
emprego e ter uma vida boa”.

Falante IE44: “... as grandes empresas começaram a se montar na cidade, entendeu? 
Antigamente não tinha isso. Até existia uma falta de emprego muito grande aqui”.
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A segunda variável social que merece destaque em nossa análise é a “região” de 
residência, sendo os moradores do Centro os que mais realizariam a variante tepe. Ao 
considerarmos a história de Louveira, observamos que a região do Centro foi habitada, 
principalmente, por descendentes de imigrantes italianos. A tradição italiana ainda 
é forte em certos bairros do Centro. Talvez, isso explique a porcentagem de tepes 
realizados, com destaque, pelos descendentes de italianos também.  

Algumas falas, durante o “contexto de fala” após a pergunta sobre sotaque, 
apresentam a avaliação do dialeto dos próprios louveirenses. Estes trechos, dentre 
outros, são destacados em Carreão (2018, pp.63-64) e auxiliam a entender o valor 
positivo atribuído à variante tepe:

Falante IE38: “eu acho que eu falo bem puxado. Assim, o “erre”... eu percebo muito, 
assim, que agora eu trabalho em São Paulo, né, e ai eu vou pra lá conversar com um pessoal 
e eu percebo que é totalmente diferente a forma de puxar, o interior. É o interior [com a 
variante retroflexa], a carne [com variante retroflexa], sai esse puxado, né?! Eu falo “ah, 
meu Deus, queria puxar menos esse ‘erre’ pra não ficar tão característico (risos)”.

Falante IE37: “é meio misturado São Paulo assim com o interior, porque a gente 
fala... a gente fala «porta» [realizando /r/ como a variante retroflexa], mas não é um 
“porta” [realizando /r/ com a variante retroflexa] igual ao de... Piracicaba. Não é igual, 
mas também não é o “porta” [realizando /r/ como a variante tepe] que pronuncia lá em 
São Paulo [...] mas a gente também fala “mano”, que é coisa que não falam em Piracicaba, 
por exemplo. É um meio (risos)”.

As falas dos louveirenses e os resultados apresentados acima apontam para o que 
Labov (2008 [1972], p. 161-162) chama de Grau de Insegurança Linguística, em que há 
“grande flutuação na variação estilística exibida pelos falantes [...], sua hipersensibilidade 
a traços estigmatizados que eles mesmos usam e a percepção inexata de sua própria 
fala”. Essa questão também é observada por Weinreich, Labov e Herzog (2006 [1968], p. 
124) ao apontar que uma maneira de estudar a variação e mudança linguística é ao se 
considerar o “problema da avaliação”, a maneira pela qual os falantes avaliam a própria 
fala e a direção que a mudança linguística toma baseada no prestígio atribuído pelos 
falantes à determinada variante. O valor atribuído à variante tepe, pelos louveirenses 
entrevistados, mostra que essa variante é associada a uma dinâmica de vida mais 
urbana.

6. Considerações finais

Os resultados apresentados na seção anterior, juntamente às falas destacadas 
dos louveirenses entrevistados, mostram a relação entre à vinda das empresas ao 
município e a maneira pela qual a dinâmica profissional transformou-se na cidade. Há 
a atribuição de valor positivo a uma forma variante (o tepe) que estaria, no imaginário 
dos louveirenses entrevistados, associada à urbanidade e à vida profissional.
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CORTEJOS DE BATUQUE: CORPOS NAS RUAS 
INSCREVENDO TEMPOS E LUGARES OUTROS1
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Resumo: Nos cortejos de Batuque existe um diálogo entre-corpos que, nem sempre, é verbal. 
É um dis-curso ousar ocupar a rua, inventando a cidade e grafando-a com outros códigos em 
uma escritura sem palavras. Nesse quadro, a compreensão dos gestos é uma leitura dessa 
linguagem encarnada. Na significação corpórea, o gesto é o movimento expressivo originário 
da linguagem. Daí se fundamenta a reflexão aqui proposta: corpo como linguagem, corpo 
que inscreve e é subscrito, que lê e é lido, corpo que comunica.

Palavras-chave: Corpo; Rua; Gestos; Merleau-Ponty; Fenomenologia da Linguagem.

Abstract: In the processions of Batuque there is a dialogue between bodies which, not 
always, is verbal. It is a dis-course to dare to occupy the street, inventing the city, spelling 
it with other codes in a writing without words. In this context, the understanding of the 
gestures is a reading of this incarnated language. In corporeal signification, gesture is the 
expressive movement originating in language. Hence the reflection proposed here is based: 
body as language, body that inscribes and is subscribed, which reads and is read, body that 
communicates.

Keywords: Body; Street; Gestures; Merleau-Ponty; Phenomenology of Language.

1 As referências de campo que embasam a reflexão deste artigo foram originalmente realizadas durante a dissertação de 
mestrado “Entre corpos e lugares: experiências com a Congada e o Tambu, em Rio Claro/SP”, que contou com financiamento 
da FAPESP (SILVA, 2016).
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1. Introdução

Desde o clássico A casa & a rua, de Roberto DaMatta, pensamos estes dois espaços 
de uma forma muito mais ampla e profunda. Casa e rua são categorias sociológicas 
que assumem o papel de “entidades morais, esferas de ação social, províncias éticas 
dotadas de positividade, domínios culturais institucionalizados e, por causa disso, 
capazes de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens esteticamente 
emolduradas e inspiradas.” (DAMATTA, 1997, p. 15).

A tese do antropólogo é que o sistema ritual brasileiro se dá na articulação entre 
estes dois mundos: da casa e da rua. Neles há uma articulação espaço-temporal 
particular, pois sofrem rearranjos que lhes permitem inversões, sobreposições, 
descentrações. Se em um primeiro momento, a rua assume a imagem do movimento, 
da possibilidade do outro, da diferença, a casa é o espaço do privado, dos ciclos 
familiares, do repouso.

O ordinário e o extraordinário, o festivo e a celebração, no entanto, demarcam 
a possibilidade de reordenamento e trânsito destes espaços, em outros arranjos 
temporais. Não é a articulação apenas de dois espaços, mas de regimes de 
temporalidades distintos. A festa, o cerimonial, o ritual são momentos e modalidades 
de relacionar conjuntos separados que, no fundo, estão entrelaçados.

A rua assume a função de espaço público, no sentido duplo que tem sido 
compreendido na modernidade: como esfera da ação pública como estar-com (como 
estabeleceu Hannah Arendt) e como espaço do agir comunicativo (como constituiu 
Jürgen Habermas) (BERDOULAY; GOMES; LOLIVE, 2004; ABRAHÃO, 2008). Conforme 
mostra Serpa (2007), o caráter de acessibilidade é fundamental para a apropriação das 
manifestações culturais da rua em sua condição de espaço público. Nela é possível a 
criatividade, como abertura e possibilidade (DE PAULA, 2016).

A rua é, assim, espaço da alteridade, permitindo a passagem e com-formação dos 
diferentes. Não apenas o espaço está em disputa, mas a própria temporalidade, o que 
leva alguns a reconhecem o papel das territorialidades na apropriação do espaço público 
(TROMPOWSKY, 2008). Estas territorialidades são constituídas pelos movimentos dos 
corpos que, em última análise, constituem os lugares, reunindo espaço e tempo em um 
único movimento.

Os cortejos de Batuque, manifestação presente em diferentes cidades brasileiras 
expressam bem este uso da rua como espaço essencial de direito e de destaque (estar-
com e comunicação). É nas vias públicas onde os tambores tocam e são tocados sem 
pudor e os corpos se exibem, inscrevendo no traçado urbano outro dis-curso.

Por cortejo de Batuque se entende a organização de festejos que desfilam nas ruas 
os muitos corpos que comungam dos códigos que compõem tal mundo de sentidos, 
os quais acompanhados por rica percussão traçam o urbano a partir de danças, 
encenações e músicas, instaurando outro tempo e lugar pela corporeidade social da 
manifestação. Pode-se pensar, por exemplo, em festejos de Congada, Moçambique, 
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Catopé, Caboclinho, Marujada, Maracatu, Afoxé e Reisado, enquanto o que aqui fora 
denominado, genericamente, como cortejos de Batuque. (BRANDÃO, 1989).

A questão que anima este texto se refere à linguagem encarnada que a corporeidade 
destes Cortejos inscreve no espaço urbano, por meio de sua gestualidade entre-
corpos, lançando de surpresa um entre-laço social a corpos-outros co-presentes na 
rua quando da manifestação. A partir da Fenomenologia da Linguagem do filósofo M. 
Merleau-Ponty, buscamos compreender como este entrelaçamento de corpos-lugares 
(para usarmos uma expressão de De Paula, 2017) que constituem o Cortejo inscrevem 
tempos e lugares outros no espaço da cidade, fundando uma alteridade encarnada no 
tecido urbano.

2. Dis-cursos de corpos na rua: percepções do entre-laço social no Batuque

Quando os corpos-batuqueiros ocupam a rua, movimentam um fenômeno peculiar 
se comparado à paisagem rotineira das vias públicas. No acontecer do fenômeno e na 
percepção provocada por ele, instaura-se ali tempos e lugares outros. À medida que 
a rua é ocupada por chocalhos, tambores e vozes em coro, por cores, coreografias e 
coletividade, a rua ganha uma outra densidade, um outro mundo de sentidos, onde e 
quando a rua é, também, tempo e lugar de Batuque.

Nos cortejos de Batuque existe um diálogo entre-corpos e, esse diálogo, nem 
sempre é verbal. É um dis-curso ousar ocupar a rua, inventando a cidade, grafando-a 
com outros códigos em uma escritura sem palavras (LACAN, 2003). Nesse quadro, 
a compreensão dos gestos desse diálogo estabelecido entre corpos-batuqueiros e 
corpos-outros nos cortejos de Batuque que tomam as ruas é uma possibilidade de 
leitura dessa linguagem encarnada (MERLEAU-PONTY,1991).

Furlan e Bocchi (2003), a respeito da obra de Merleau-Ponty, interpretam que o 
corpo encarna a possibilidade de compreensão dos gestos e das palavras, corporificando 
a significação: o gesto é o movimento expressivo originário da linguagem. Daí se 
fundamenta a reflexão aqui proposta: corpo como linguagem, corpo que inscreve e é 
subscrito, que lê e é lido, corpo que comunica.

Contudo, mesmo sendo corpos em destaque, a linguagem expressiva pelos gestos 
corpóreos não se restringe aos corpos-batuqueiros que ali se exibem com cores, passos 
e ritmos vibrantes. O diálogo entre-corpos se dá em espaço público, com o público 
que se é naquele momento. Assim, o acontecer da manifestação no urbano se dá tal 
como os corpos-todos ali com-formam: aceitação e recusa, admiração e indiferença, 
curiosidade e negação são corporalmente significadas nos cortejos de Batuque em um 
diálogo que reverbera a co-habitação das ruas por todos e cada um.

A dinamicidade do urbano tem na rua seu exemplo maior, a movimentação 
constante de tantos e de tudo até pode provocar uma sensação de individualidade e 
de ausência de relação com o lugar e com as pessoas dada tamanha agitação (JACOBS, 
2000). Contudo, o entre-laço social pode vir a tomar de surpresa os corpos na rua, e 
na percepção do corpo-outro, em um instante qualquer, torna-se presente a relação 
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encarnada que a partir do outro estabelecerá contato comigo mesmo. Tal como se no 
meio à multidão eu me encontrasse no outro.  

Nesse sentido, a cidade cria e é criada por corpos-sujeitos que se movimentam 
a si e aos outros: outros corpos, outros lugares e outros tempos. O que faz tantos 
outros co-existirem e com-formarem a rua? O que um acontecimento surpresa, como 
um cortejo de Batuque, pode provocar nos corpos-lugares-tempos-outros? Como, em 
constante movimento, a rua e sua ocupação, por corpos distintos, torna presente um 
profundo diálogo entre-corpos?

Compreender o diálogo pelos gestos corpóreo entre-corpos admite tomar 
o movimento como acordo perceptivo com o mundo (MERLEAU-PONTY, 1994). O 
movimento, aparentemente, caótico, traz em si o ordenamento e a forma de códigos 
inscritos. Quando o outro se torna presença há uma simultaneidade de mundos, 
uma co-participação. O diálogo se instaura na percepção do que não mais é invisível 
corporalmente. A percepção é, assim, o vínculo que proporciona o entre-laço social.

Nóbrega (2008, p.143) torna claro que o conceito de percepção só é possível no 
pensamento merleau-pontyano porque a noção de corpo-objeto é rompida, tanto 
quanto a noção clássica dos órgãos dos sentidos como receptores passivos: “[...] Merleau-
Ponty reforça a teoria da percepção fundada na experiência do sujeito encarnado, do 
sujeito que olha, sente e, nessa experiência do corpo fenomenal, reconhece o espaço 
como expressivo e simbólico.”

Num primeiro momento, irrompe a questão: Como então um mesmo estímulo 
(cortejo de Batuque) não provoca uma mesma reação nos corpos? Para Merleau-Ponty é, 
justamente, a percepção o diferencial que, pela linguagem simultânea ao pensamento, 
promove expressões corpóreas várias.

Os sentidos humanos não são janelas do conhecimento, por isso embora o estímulo 
exista e impressione os sentidos, as significações corpóreas assumem configurações 
variadas para cada acontecimento: “[...] a percepção não apenas decodifica estímulos, 
linearmente, mas reflete a estrutura do nosso corpo frente ao entorno, em contextos 
sociais, culturais e afetivos múltiplos. (NÓBREGA, 2008, p.144).

No dis-curso de corpos-batuqueiros sobre um espaço público e na surpresa do 
acontecer de um cortejo, o diálogo inaugura um tempo e um lugar de Batuque pois os 
corpos-outros se colocam nos corpos-batuqueiros e, mesmo que apenas por poucos 
milésimos de segundo, o Batuque toma, pelo corpo, pessoas alheias a ele:  naquele 
momento ínfimo, compartilha-se dos pés que marcam e são marcados pelo chão em 
um traçado florido, compartilha-se das mãos que firmemente tocam e são tocadas pela 
música, vive-se a prosa do mundo pela encarnação do Batuque ao se de-parar com 
esse mundo de sentido, mesmo que essa parada seja em um golpe de olhar, em um 
escutar ao longe, em uma busca ou desvio. (MERLEAU-PONTY, 2012).

Ao passo que se impõe o cortejo de Batuque na rua com-põe-se uma abertura 
à percepção dos corpos-outros. A exibição dos corpos-batuqueiros traz em si a 
ambiguidade que, de sobremaneira, é própria da linguagem, porque fala da existência 
do outro e deixa aberta à significação alheia. O corpo exprime e é exprimido. Instaura-
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se um diálogo entre-corpos, significados corporalmente por gestos, no qual não há 
apenas fala ou escuta, pois o movimento da linguagem compreende ambos.

Convergente a tal ambiguidade e simultaneidade da linguagem, o corpo-batuqueiro 
vê-se preenchendo o traçado urbano e é visto em tal ação, julga poder ocupar tal espaço 
e também é julgado, movimenta em si e nos outros, tal como é movimentado por/para 
lugar e tempo de Batuque. Os corpos-batuqueiros dis-cursam na rua e inscrevem um 
entre-laço social pelo Batuque. 

3. Fenomenologia da Linguagem, por Merleau-Ponty

 Várias obras do fenomenólogo francês Maurice Merleau-Ponty (1969, 1971, 
1991,1994, 2012) tocam na questão da linguagem. O autor entende que “A linguagem 
não é tradução ou reprodução do pensamento e, neste sentido, uma potência de caráter 
secundário. Ao contrário, ela é fonte originária de sentido do próprio pensamento.” 
(FURLAN, BOCCHI, 2013, p.446).

Ao seu contexto, o filósofo critica que, no empirismo, a linguagem é objetivada 
e o sujeito inexistente, enquanto no intelectualismo, ela é operação essencialmente 
subjetiva e a posse do sentido está contida no sujeito pensante. Ao propor a significação 
corpórea, a Fenomenologia da Linguagem de Merleau-Ponty adquire a força da 
percepção do mundo capaz de dialogar com a prosa do mundo:

Percebo comportamentos imersos no mesmo mundo que eu, porque o mundo que 
percebo arrasta ainda consigo minha corporeidade, porque minha percepção é impacto 
do mundo sobre mim e influência de meus gestos sobre ele, de modo que, entre as 
coisas visadas pelos gestos do adormecido e esses gestos mesmos, na medida em que 
ambos fazem parte de meu campo, há não apenas a relação exterior de um objeto 
com um objeto, mas, como do mundo comigo, impacto, como de mim como o mundo, 
conquista. E, se perguntarem ainda, sobre o papel de sujeito encarnado que é o meu, de 
que maneira sou levado a confiá-lo a “outros”, e por que enfim os movimentos do outro 
me parecem como gestos, por que o autômato se anima e o outro está ali, é preciso 
responder, em última análise, que é porque nem o corpo do outro nem os gestos que 
ele visa jamais foram objetos puros para mim, eles são interiores a meu campo e a meu 
mundo, são portanto, desde o início variantes dessa relação fundamental [...] (MERLEAU-
PONTY, 2012, p.171-172)

A comunicação expressiva pressupõe a presença do outro, não enquanto objeto, 
mas como projeção fundamental da relação com o mundo. O filósofo, ainda, atenta que 
a visão sobre a humanidade continuará a ser superficial enquanto não se re-encontrar 
a origem da linguagem que é, sob o ruído das falas, um silêncio primordial. O gesto é o 
que rompe esse silêncio e traz ao mundo a significação e o sentido. (MERLEAU-PONTY, 
1994).

Lacan (2003, p.186), em um capítulo a respeito de Merleau-Ponty, comenta que 
a presença, tão trabalhada pelo filósofo em sua Fenomenologia, é “Posição dita da 
existência, no que ela tenta apreender-se no momenta anterior a reflexão, que, em 
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sua experiência, introduz sua distinção decisiva com relação ao mundo, despertando-o 
para a consciência de si”

O retorno a essa origem é um recurso metodológico que visa a dimensão pré-
reflexiva e fundamental da linguagem, que corresponderia ao movimento primordial 
do ato expressivo: a linguagem nascente pelos gestos. O sentido dos gestos não é 
dado, mas, sobretudo, compreendido por um ato de retomada do espectador. A 
comunicação pelos gestos é reciproca, simultânea e ambígua, como nos apresenta o 
filósofo (MERLEAU-PONTY, 1994, p.251) no trecho abaixo:

Obtém-se a comunicação ou a compreensão dos gestos pela reciprocidade entre minhas 
intenções e os gestos do outro, entre meus gestos e intenções legíveis na conduta do 
outro. Tudo se passa como se a intenção do outro habitasse meu corpo ou como se 
minhas intenções habitassem o seu.

O autor também argumenta que “Não é apenas o gesto que é contingente em 
relação à organização corporal, é a própria maneira de acolher a situação e de vivê-la.” 
(MERLEAU-PONTY, 1994, p.257). Assim, o gesto é significado corporalmente na situação 
vivida, na maneira de acolher o outro e abrir-se ao mundo, rompendo o silêncio, a 
ausência e a distância entre-corpos.

4. A rua: trânsito e com-formação de corpos, movimentos e tempos

A rua é um espaço púbico que comporta variados corpos, movimentos e tempos. 
E, por isso mesmo, é um espaço disputado por diversos grupos e interesses sociais: 
comércios, protestos, cortejos, festas. O intenso trânsito de corpos provoca na rua uma 
dinamicidade própria. Permanece-se anônimo em meio à movimentada multidão e 
mesmo somado, indistintamente, ao coletivo, ainda se é particularizado. Os muitos 
corpos ocupam a rua e preenchem-na de sentidos e tempos que, sendo de cada um, 
com-formam um todo. Ordenados pelas regras do urbano, os corpos inscrevem a 
cidade ao mesmo passo que por ela são inscritos. Enquanto passagem, a rua é espaço 
de movimento entre um ponto e outro, entre um tempo e outro. E nesse movimento, 
as relações humanas, por vezes, são renegadas à indiferença do contato de olhar e 
não ver, de ouvir e não compreender, de estar e não ser-com. Porque mesmo estando 
entre muitas co-presenças, não se sente habitadas por elas, daí o anonimato entre 
tantos e o particular no coletivo.

Todavia, alguns acontecimentos tomam a rua e impõem outro movimento aos e 
corpos transeuntes, à rotina do comércio e a configuração enquanto via de passagem. 
Com placas de desvio, velocidade mais lenta e ocupação do espaço público por corpos 
em destaque, os cortejos de Batuque são um desses acontecimentos que transformam 
a rua. Mesmo que por alguns minutos ou horas, nos cortejos de Batuque, os corpos 
inscrevem na rua um traçado peculiar.

Ao som ritmado dos tambores e do gingado cambaleante dos corpos, os sujeitos 
coloridamente indumentados preenchem as ruas com tempos e lugares outros: passa-
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se ao tempo da festa, quando antes era, exclusivamente, tempo de trabalho e comércio 
nas ruas da cidade; e o lugar dos carros é ocupado pelos corpos que se exibem em 
velocidade e sentidos distintos da normalidade das vias asfálticas.

Os cortejos se com-forma na rua. Organizadamente dispostos, os corpos-
batuqueiros se movimentam preenchendo a rua com balanço, volteios e toques com 
o objetivo de, exibindo-se a si próprios (BRANDÃO, 1989), manifestarem o mundo dos 
Batuques. Os corpos-batuqueiros juntos e cadenciados formam um todo mais visível e 
sonoramente atrativos: a coletividade dos corpos sustenta a forma-ação da via pública.

Nessa com-formação, corpos-outros que ali transitam também impõem situações 
aos corpos-batuqueiros: olhares, aplausos, estranheza, repulsa, admiração, barreiras 
ou passagens abertas.

Acelerar, buzinar e outros sons do trânsito urbano são atravessados por tambores, 
pandeiros e chocalhos que tocam o Batuque, somando-se à carga de decibéis da 
paisagem sonora urbana. Na rua, o momento do cortejo não é exclusivamente, mas 
preferencialmente espaço e tempo de Batuque. Assim, corpos-batuqueiros e corpos-
outros se relacionam nessa situação preferencial, de destaque.

Contudo, os cortejos de Batuque não são simples acontecimentos espontâneos 
na cidade, já que respondem à regulação oficial que rege o ordenamento, forma e 
trânsito urbanos. Com dia e hora marcados, uma estrutura básica é montada para 
comportar os corpos nas ruas: prefeitura é acionada, placas de sinalização, carros 
de polícia, paradas estratégicas em algumas casas e até apoio com água e alimento 
para oferecer aos corpos-batuqueiros durante o cortejo são previstos. O traçado do 
cortejo é pré-estabelecido, mas pode, entretanto, irromper fatos inesperados: o vivido 
dos cortejos nunca poderá ser totalmente planejado porque fatores vários fogem à 
regência do urbano – trata-se de um corpo-vivo

Mesmo os cortejos respeitando essa regulação, por vezes, pode não haver 
informação ampla para a população local comunicando tal acontecimento. Assim, 
vários transeuntes alheios aos cortejos são surpreendidos com a placa de desvio 
ou trânsito lento próximo as ruas do percurso. Salientamos que existem cortejos 
centenários que sempre acontecem naquela data e trajeto, todavia pode, mesmo com 
essa constância, ser um imprevisto para as demais pessoas alheias à manifestação e 
que, simultaneamente, co-habitam a rua, sendo surpreendidas pelo entre-laço social 
dos Batuques que ocupam o traçado urbano e inscrevem a rua, ali naquele momento, 
com outros códigos.

5. Diálogos em tensão: entre-corpos-lugar

Só se vê aquilo que se deseja olhar, afirma Merleau-Ponty (1969) em “O Olho e o 
espírito”. Para ver a manifestação dos corpos-batuqueiros que ocupam e preenchem 
o traçado urbano é preciso estar disposto, é preciso desejar ver. É uma formulação 
máxima fenomenológica do voltar-se intencionalmente para o fenômeno – sem este 
movimento, não há encontro intersubjetivo. Assim, é preciso querer ver o diálogo 
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entre-corpos: um diálogo sutil, silencioso, porém ensurdecedor há quem se põe a 
percebê-lo.

O diálogo entre-corpos existe mesmo que corpos-outros não aceitem o cortejo, 
pois a não-aceitação é também uma relação. Há posto um diálogo entre-corpos pelos 
gestos de recusa, distanciamento, indiferença no passo apertado, olhar desviado, 
braços cruzados e feições fechadas ao Batuque.  

Quando então se deseja ver, aceitando a manifestação pública dos corpos- 
batuqueiros, permite-se ser-com o cortejo, vendo a encarnação do mundo do Batuque. 
Este ver é uma abertura, uma fissura ao outro: “A visão não é um certo  modo de 
pensamento ou de presença a si: é o meio que me é dado de estar ausente de mim 
mesmo, de assistir de dentro a fissão do Ser, só no têrmo da qual eu me fecho sôbre 
mim.” (MERLEAU-PONTY, 1969, p.99). A rua, como espaço público, se realiza então 
nessa abertura de perceber o corpo-outro-lugar. 

Iniciada pela percepção e continuada pela linguagem, a abertura ao outro-corpo 
é a possibilidade de significação corpórea dos gestos. Habitar, ser-com, abrir-se ao 
outro. Essa projeção do outro, Merleau-Ponty (2012, p.197-198) bem delineia que se 
trata de considerar que “[...] a fala do outro não apenas desperta em mim pensamentos 
já formados, mas também me arrasta num movimento de pensamento do qual eu não 
teria sido capaz sozinho, e me abre finalmente para significações estranhas.”

Daí se admite que no exercício da fala, torna-se aquele que se escuta; no exercício 
de ver, torna-se aquele que se vê e; na alegria dos Batuques se contagia por eles, tanto 
como no lamento negro das manifestações afro-brasileiras que batucam desigualdades 
e opressões também se torna um lamentador. Assim, a co-habitação dos diferentes 
que com-formam a rua é uma rica possibilidade de conhecer corporalmente outros 
mundos.

Destacar o diálogo entre-corpos a partir dos gestos de corpos-batuqueiros 
e corpos-outros que se enfrentam na rua, espaço público de disputa, é relevar o 
fenômeno expressivo dado no embate do urbano. Um contato silencioso, todavia, 
extremamente reverberante e significativo.

Tanto quanto o corpo-batuqueiro que dança e canta é lido pelos transeuntes, 
como os lê. Existe ali uma comunicação entre-corpos a ponto de quando se termina 
uma festividade, os batuqueiros mencionarem: essa cidade nos acolheu/acolhe bem. 
Dessa percepção nos vem o questionamento: Como se dá essa acolhida/repulsa pela 
cidade? Refletimos que esses sentimentos são atribuídos aos lugares porquanto são 
atitudes das pessoas que compõem o lugar. E, nesse diálogo entre-corpos-lugares, a 
significação acontece a ponto de marcar no corpo um sentimento do lugar.

Aqui fica expressa a reciprocidade entre ser e mundo, ao mesmo tempo liberdade 
e prisão, lugar e mundo, na formulação geográfica. De Paula (2017) argumenta, a 
partir da ontologia do sensível de Merleau-Ponty, que o mundo se abre e nos prende, 
no âmbito da linguagem e do sentido, tanto quanto nos abrimos e o prendemos 
carnalmente. Os lugares, em sua condição de corpos-lugares (expressão da dobra que 
é a carne) se constituem a partir dos eventos (permanência e mudança).
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6. Performance e gestualidade: a linguagem entre a casa e a rua

A ambiguidade, presente em todas as formas de linguagem, constitui a natureza 
do fenômeno expressivo corporificado. Merleau-Ponty (1994, p.251) afirma que “O 
sentido dos gestos não é dado, mas compreendido, quer dizer, retomado por um 
ato do espectador.”  E assim acontece com o diálogo entre-corpos dado pelos gestos 
quando da ocupação da rua pelos corpos-batuqueiros em cortejo. Essa inscrição no 
espaço urbano para alguns pode ser compreendida como “que tedioso, extravagante, 
desnecessário, inconveniente”, já para outros “que espetacular, curioso, vivo, belo”.

É importante considerar que, para Merleau-Ponty (1971), a espacialidade deve ser 
compreendida ligada à sua ontologia encarnada. Isso significa, para Pallamin (2015, 
p. 153), que a espacialidade é situacional, fundada na corporeidade encarnada: “Os 
lugares do espaço [...] inscrevem ao redor de nós o alcance variável de nossas visadas 
e de nossos gestos”. Como seres do espaço e do tempo, nossos gestos não o são “no” 
espaço (espaço como extensão), mas são geradores “de” espaço, no espaço topológico 
que habitamos.

Assim, a intersubjetividade fundada na alteridade alicerça a própria espacialidade. 
O entre-corpos do cortejo de Batuque, portanto, realiza a tese de DaMatta de uma 
outra forma: não pela fluência entre dois espaços, dicotômicos, mas redefine, por sua 
gestualidade performática, a rua como outro lugar, o lugar do outro. Desloca a própria 
rua, tornando-a casa e rua ao mesmo tempo, na tensão provocada entre os mundos 
Batuque e urbano.

E é a gestualidade performática que permite esta dobra, esta modulação que abre 
possibilidades, como liberdade e também como prisão da linguagem encarnada. Este 
gesto, que possui sua própria temporalidade, funda espaços relacionais, dotando a 
cidade de porosidade, zonas de fuga e de contato: possibilidades no diálogo entre-
corpos-lugar.

A prosa do mundo (MERLEAU-PONTY, 2012) pode ser lida pela/na corporificação 
dos fenômenos expressivos que desvelam entre-laços sociais, como quando e onde 
ruas quaisquer conformam tempo e lugar de Batuque por corpos-batuqueiros que 
preenchem o traçado urbano, em diálogo com corpos-outros que co-habitam a 
manifestação em vias públicas.
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Résumé: Cet travail a pour but analyser la matérialité signifiante du corps dans la 
relation corps, mémoire et discours à partir des protestations féministes occupant des 
espaces publics comme les rues. Ces images constituent notre corpus d’analyse. Notre 
point de repère théorique et analytique se déroule dans la perspective du matérialisme 
historique de l’analyse du discours française, à partir de laquelle nous cherchons 
à observer les mouvements du discours par rapport à la mémoire et les formes pré-
construits qui se posent à la frontière entre l’évidence et l’opacité, aussi bien que dans 
l’imbrication matérielle entre le verbal et le visuel. Nous soulignons que le choix de ce 
matériau nous a permis, en ce sens, d’analyser la relation d’altérité entre le «soi» et l’ 
«autre» dans la discursivisation des manifestations sociales qui s’installe à partir du jeux 
entre le corps, l’espace, l’idéologie et le discours, mobilisées dans la confrontation entre 
la mémoire, l’image, le social et le symbolique.

Mots clés: Discours. Corps. Rue. Mémoire. Protestations féministes.

Resumo: Este trabalho tem por objetivo analisar a materialidade significante do corpo 
na relação corpo, memória e discurso a partir de imagens de protestos de diferentes 
movimentos feministas ocupando os espaços da rua. Nosso ponto de ancoragem teórico-
analítico se dá na perspectiva do materialismo-histórico da Análise do Discurso de linha 
francesa, a partir da qual buscamos observar os movimentos dos discursos na relação 
com a memória e com os sentidos pré-construídos que se colocam na fronteira entre 
a evidência e a opacidade, bem como na imbricação material entre o verbal e o visual. 
Sublinhamos que a escolha desse material nos permitiu, nesse sentido, analisar as 
relações de alteridade entre o eu e o outro na discursivização dos protestos sociais, que 
se coloca no jogo entre corpo, espaço, ideologia e discurso, mobilizados no confronto 
entre a imagem, a memória, o social e o simbólico.

Palavras-chave: Discurso. Corpo. Rua. Memória. Protestos feministas.
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1. Les paroles initiales…

En considérant l’ imbrication entre les effets de la matérialité verbale sur le non-
verbal (ORLANDI, 1995b), cet article vise à analyser la matérialité signifiante du corps 
dans la relation corps, espace, mémoire et discours à partir des images et des certaines 
scènes prototypiques des protestations féministes où le corps émerge occupant des 
espaces publics comme les rues en tant que lieu de stabilisation, d’équivoque, de 
régularité et des déplacements.

En ce sens, le corpus de notre analyse se compose d’images qui circulent sur 
l’internet des manifestations dans différents mouvements sociaux. La discursivité des 
manifestations dans les mouvements sociaux, c’est un important point d’entrée dans le 
parcours analytique que nous proposons ici.

Puisqu’il s’agit des thèmes et des questions socialement vives et historiquement 
interpellés par l’idéologie et par différents discours, nous essayons de jeter un regard 
sur l’opacité de sens autour des images de ces manifestations de résistance sur la 
relation avec le symbolique dans les frontières des questions politiques et sociales. 
À ce stade, nous mettons en évidence les réflexions proposées par Michel Pêcheux1 
3, quand il pose la question: “des abstractions comme «le peuple», «les masses», «le 
prolétariat», «la lutte des classes» peuvent-elles être montrées (peintes, filmées ou 
télévisées) à l’état de concept, sans travestissement?” (PÊCHEUX, 1982: 54).

Nous signalons, devant cela, que le parcours analytique de cet article est affecté 
par les effets des significations soulevées par des images qui constituent le matériau 
d’analyse et par des chemins d’interprétation qui mobilisent significations des mouvements 
sociaux dans la relation de résistance du corps en tant que corps traversé par l’idéologie, 
par le discours et par l’histoire.

2. Matérialité signifiante: corps et discours

Il est très important, d’ailleurs, de souligner que notre point de repère théorique 
et analytique se déroule dans la perspective du matérialisme historique de l’analyse 
du discours française, à partir de laquelle nous cherchons à observer les mouvements 
du discours par rapport à la mémoire et les formes pré-construites qui se posent à 
la frontière entre l’évidence et l’opacité. Plus précisément, nous visons à analyser la 
matérialité signifiante du corps dans les rues par un geste d’interprétation d’images à 
l’égard des discours qui composent les manifestations sociales dans différents contextes 
filtrés par le spectre de la caméra.

Donc nous partons du rapprochement des concepts de «delinéarisation de l’image» 
et de «formulation visuelle» par rapport à la notion de «composition matérielle», à 
l’exemple de la proposition faite par Suzy Lagazzi, quand elle insiste sur l’investissement 

1 Dans l’article « Délimitations, retournements et déplacements », publié dans la revue L’Homme et la société, 63-64, 1982: 
53-69
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analytique sur « les formulations visuelles de corps qui se déroulent dans différentes 
portraits du sujet et nous montrent l’importance de la rémission de l’intradiscours au 
interdiscours pour comprendre la textualisation des images»2 4 (LAGAZZI, 2014: 111).

Lagazzi souligne également l’importance de discuter sur la question du corps 
social et du corps en tant que support du discours en tenant compte «l’image» dans les 
procédures de métaphorisation métonymique afin de mieux comprendre ses trajets de 
mémoire ».

Nous considérons fondamental, tenant compte de ces postulats théoriques, faire 
un investissement sur la perspective du matérialisme historique autour des images du 
« corps dans la ville » interpellées par des scènes prototypiques de manifestation. Les 
images des manifestations généralement démontrent le repris des significations sous 
la forme de pré-construits. L’image dans ce sens fonctionne comme un dispositif ainsi 
que d’un « opérateur de la mémoire sociale » (PECHEUX, 1984).

Il est essentiel de noter également l’importance des images des corps qui occupent 
les rues et la ville, dans le cas du corps en tant que support du discours de lutte et de 
résistance dans différents types de mouvements sociaux. Ces espaces (comme les rues 
et la ville) représentent des lieux de mobilisation des forces sociales dans la relation 
entre le politique et le symbolique. En reprenant les paroles de Eni Orlandi, «il s’agit 
de comprendre comment les discours se textualisent dans cet espace d’interprétation 
particulier qu’est la ville» (ORLANDI, 2001: 117). En outre:

Si la ville est un lieu d’interprétation avec ses particularités significatives, la rue peut être 
considérée comme structurant cet imaginaire où la ville signifie: voie publique, trottoir, 
piétons. Lieu public, lieu commun: dans cet espace commun le rapport entre le corps du 
texte et le texte du corps – ce dernier étant signifié dans une symbiose présente dans ce 
que j’appelle récit urbain (effet symbolique liant le sujet et la ville) – il s’établit un jeu de 
mémoire où travaille la divergence (ORLANDI, 2001: 123).

3. Corps, espace et mémoire

Baldini & Souza (2012) affirment que les relations entre corps et espace résultent, 
en géneral, des anticipations des relations de pouvoir, d’ échanges et des conflits 
économiques entre les classes que les sujets font des discourses d’autres sujets3, 
compte tenu des positions qu’ils occupent dans l’espace social et des sens déjà dits.

Ainsi, ce sont des aspects qui nous aident à comprendre le corps en tant que 
support du discours, compte tenu, selon Azevedo (2014), la façon dont la corporéité se 
formule dans différentes matérialités signifiantes – comme nous allons aborder plus 
avant.

2 À l’original en portugais: « (...) formulações visuais do corpo que se desdobram em diferentes imagens do sujeito e nos mostram 
a importância da remissão do intradiscurso ao interdiscurso para compreender a textualização das imagens ».

3 En ce sens, c’est important de souligner aussi la question d’alterité dans les relations interdiscoursives.
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Le corps en tant que forme de discours se révèle comme mode de résistance et 
de lutte sociale, symbolique et politique. Les mouvements de lutte et de résistance 
ainsi sont placés, ainsi, sur la frontière des corps, des espaces et de la mémoire par 
rapport à une forme d’esprit de corps en contestation. Lutte contre une sorte d’unité et 
d’homogénéité du sujet dans les espaces sociaux – espaces et formes d’individuation 
du sujet aux processus de constitution de la mémoire sociale, dans l’imbrication entre 
l’histoire et les discours.

Selon Pierre Achard, « la “mémoire” intervient cependant, pour cadrer implicitement 
la situation dans l’espace » (ACHARD, 1984: 236). Orlandi (2014), en ce sens, nous 
rappelle que la dynamique de l’occupation du corps en manifestation dans les rues, 
dans le collectif, dans la ville, déplace le geste, le corps et est identité, en interrogent 
les manières d’être dans le cadre de l’interprétation de l’espace dans sa matérialité 
discursive.

À partir de cela nous pouvons comprendre, selon Guilhaumou & Maldidier, par 
exemple, que “dans la mémoire historique, l’expression « la prise de la Bastille » renvoie 
à l’événement du 14 juillet 1789, symbole lui-même de la Révolution tout entière” 
(MALDIDIER & GUILHAUMOU, 1994: 111). En ce sens, la mémoire doit être comprise « 
non pas dans le sens directement psychologiste de “mémoire individuelle”, mais aux 
sens entrecroisés de la mémoire mythique, de la mémoire sociale inscrite dans des 
pratiques, et de la mémoire construite de l’historien » (PÊCHEUX, 1984: 262).

Prenons par exemple le cas de l’image plus célèbre de Jeff Widener capturée, en 
1989, dans le context de la répression chinoise. Le sujet de l’image connue comme 
“L’homme de la place Tian’anmen” est devenue rapidement le symbole du combat 
inégal entre les étudiants et l’armée chinoise lors de la répression militaire.

4. Les corps à les frontières sociales: rue, corps et discours

En pensant sur la matérialité du corps, nous sommes conduits à considérer la 
relation entre corps et les espaces de frontière (politique, social et d’autres espaces). 
Nous abordons, ainsi, cette relation en localisant dans l’histoire et la mémoire, en tenant 
compte la question de l’histoire et de la mémoire discoursive.

L’exposition publique dans ce cas, c’est une marque qu’indique les changements 
dans la façon dont le symbolique se présente dans les lieux occupés par le sujet. Il y a, 
en autre, des espaces occupés par les sujets manifestants et les autorités policières.

À partir de cela il y a des corps dans différents types de manifestation qui 
convoquent certains sens très proches de cette relation entre espaces, mémoire et 
discours, aussi bien que des corps en lutte pour la paix et pour la liberté – comme nous 
pouvons voir à partir de la figure 1:
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Figure 01: Emmeline Pankhurst enlevée d’une manifestation de Suffragettes, à Londres, en 1914.

Source: Getty Images

Généralment, les manifestations contre un système de pouvoir, par exemple, 
politique, dictatorial, répressif mettent des différentes forces en confrontation. Dans 
cette relation, le spectateur est exposé à une scène marquée par le geste de l’autre 
comme pratique discursive traversée par le conflit en tant qu’élément symbolique dans 
sa matérialité visuelle et dans les frontières sociales.

Nous pouvons voir dans la figure 1, Emmeline Pankhurst enlevée d’une 
manifestation de Suffragette à Londres, 1914. Neé, Emmeline Goulden (Manchester, 
14 juillet 1858 - Londres, 14 juin 1928), elle fut l’un des fondateurs du mouvement du 
suffrage britannique. Cette image de Susan à les frontières de la lutte pur la paix est un 
symbole de protestation pacifique instauré dans la mémoire historique et discursive. 
Il convoque des sens interpellés par des préconstruits, tel qu’indique Michel Pêcheux, 
par exemple, quand il dit que la mémoire:

[...] ne saurait être conçue comme une sphère pleine, dont les bords seraient des 
transcendantaux historiques, et dont contenu serait un sens homogène, accumulé 
à la manière d’un réservoir: c’est nécessairement un espace mobile de divisions, de 
disjonctions, de décalages et de reprises, de conflits de régularisation... Un espace de 
dédoublements, répliques, polémiques et contre-discours (PÊCHEUX, 1984: 267).

Les différentes positions occupées par les sujets, ainsi, indiquent la mobilisation 
de la mémoire et des sens historiquement construits. Tel que réfléchit Eni Orlandi « 
[...] sujet et sens se constituent mutuellement, que par leur inscription dans le jeu des 
multiples formations discursives [...] » (ORLANDI, 1995a: 20). Donc il y a des corps en 
manifestation qui comprennent différentes idées de lutte contre d’autres types de 
corps. En termes althussériennes, il y a par exemple « l’Appareil d’État qui comprend 
deux corps: le corps des institutions qui représentent l’Appareil répressif d’État d’une 



242

ESCRITURAS DA CIDADE

part, et le corps des institutions qui représentent le corps des Appareils idéologiques 
d’État d’autre part » (ALTHUSSER, 1970: 25). Ces autres types de corps, traversés par la 
mémoire et par des forces sociales et politiques, sont également formulées discursive 
et historiquement.

En autre, une question très importante qui se pose est: comment les corps et 
les discours sont structurés dans les images en termes de régularité? En prenant les 
réflexions de Suz Lagazzi, «c’est l’imbrication matérielle entre le verbal et le visuel qui 
rend possible la critique qui se formule» (LAGAZZI-RODRIGUES, 2011).

Les militants Femen affirment que, en montrant ses seins, contrôlent leur propre 
nudité – un fait qui a généré des controverses et commentaires que ce serait seulement 
une façon de nourrir plus d’un média sexiste. Cependant, une chose est certaine: les 
seins d’une femme a été considérée pendant des années comme un symbole de la 
sexualité, de la féminité et de la maternité, et a été considéré par beaucoup comme 
sacré. Ils prennent quelque chose qui a toujours été l’icône de la marchandisation et 
l’exploitation des femmes et de donner un’autre sens de la rébellion et de l’émancipation.

Sur les différentes relations entre les mouvements féministes et l’État dans les 
frontières sociales, nous pouvons souligner la problématique avec l’autre. L’altérité, 
dans ce cas se structure dans une relation soit de tension, soit de conflit dans la 
discursivisation de la résistance et de la confrontation avec l’autre, par exemple, avec 
les autorités policières – comme nous pouvons noter à partir des images suivantes:

Figure 02: Féministe arreté à Paris, en 2013, devant le Palais de ‘Elysée.

Source: Fred Dufour/AFP.

Alors, comme nous pouvons voir à partir de la figure 2, il y a une contradiction 
par rapport aux gestes des corps des autorités de la police, contrairement à l’idée de 
sécurité et de protection. Ici entre en opération l’idéologie de la répression, l’idéologie 
de la violence et le pouvoir abusif de l’Etat contre les femmes manifestantes.
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Le militant de Femen, dans une manifestation, à Paris, devant le Palais de ‘Elysée, 
siège du gouvernement de la France, a exigé du président François Hollande la libération 
des proies féministes en Tunisie. Les effets de sens sont discursivement marqués par 
la contradiction. Dans ce cas, l’altérité se structure de manière à mettre l’accent sur le 
sens du conflit et de la tension, au lieu des sens de sécurité et de la protection.

Ces relations sont des représentations, par exemple, d’une discoursivisation qui, 
selon Lagazzi (2013: 110), « parle de l’équivocité des formulations visuelles du corps qui 
se déroulent dans différentes images du sujet et qui parle de la tension entre le sujet et 
les conditions qui le boycottent dans le social » – tel qu’on peut observer, par exemple, 
dans la figure ci-dessous:

Figure 03: Une activiste Femen arrêté dans les rue d’Angleterre, à Londres, en 2012.

Source: Reuters

Deux femmes avec des seins exposés et peints avec les slogans “Honte olympique” 
et “non à la charia” ont protesté devant l’Hôtel de Ville de Londres, en août 2012, 
contre ce qu’ils ont appelé “des régimes islamiques sanglants” Olympique. Ils étaient 
membres du groupe ukrainien de défense des droits des femmes Femen, qui a organisé 
d’innombrables manifestations à travers l’Europe, notamment lors de l’Euro 2012 en 
Pologne et en Ukraine, où la prostitution dans les villes hôtes était préoccupante. Dans 
ce cas, l’entrelacement entre les deux images (2 et 3) convoque et instaure l’actualisation 
d’un discours dans l’autre. Comme souligne Michel Pêcheux:

l’analyse des conditions dans lesquelles un nouveau discours […] s’instaure, avec des 
moyens qu’il emprunte à des sciences déjà existantes ou à des représentations [...] 
peut être décrite comme la mise en rapport de plusieurs processus de production dont 
l’interaction engendre, dans certains conditions, un nouveau processus bouleversant les 
régles de coherence régissant le discours antérieur (PÊCHEUX, 1969: 112).
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Par conséquent, considérant les conditions de la production discursive de ces 
images de conflit avec l’autre et de ces scènes prototypiques de manifestation, nous 
pouvons comprendre aussi le rôle de la mémoire puisqu’elle demande des sens 
interpellés par la histoire, par l’idéologie et par les sujets à les frontières sociales.

5. Remarques finales

De cette façon, au cours des analyses faites dans cet article, nous avons cherché 
à montrer le fonctionnement discoursif de la matérialité signifiante du corps dans la 
relation corps, mémoire et discours à partir des images (qui circulent sur l’internet) de 
protestation dans différents mouvements de résistance sociale.

En ce sens, dans l’entrelacement des images observées, nous avons réalisé que 
les systèmes de signes ne signifient pas séparément. En conséquence, l’image et 
l’événement du discours de résistance signifient ensemble dans leur relation entre la 
matérialité symbolique, historique et discursive – ainsi que représentant la mémoire 
interpellée par l’idéologie.

D’autre part, l’événement symbolique du corps et la formulation des sens, à son 
tour, sont discursivisés dans le social et sont mobilisés par la mémoire. Mémoire qui 
se pose dans les frontières entre le corps et la résistance, plus particulièrement, entre 
des différents corps qui se trouvent dans les rues, de différentes manières, dans les 
frontières entre, par exemple, les fleurs et les autorités policières, entre les inscriptions 
et le dire sur le corps et le feu qui enflamme toute une société.

Les mouvements sociaux de manifestations sont structurés et formulées, en ces 
sens, dans une relation ouverte entre « la structure et l’événement » (PÊCHEUX, 1983). 
Tel que réfléchit Henry (1977), s’il est vrai que nous sommes corps, ces corps sont 
traversés par la langage. Mémoire, discours et sujets convoquent ainsi des sens qui 
glissent vers d’autres – différentes de celles marqués par l’évidence. Ils occupent des 
différents espaces de résistance et des différents corps en protestation.
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Resumo: Objetivando aliar o perfil da narradora de Quarto de despejo com elementos 
da materialidade do texto, este artigo tem como foco a observação de alguns sintagmas 
nominais e adjetivos, dentro de certas sequências textuais escolhidas por sua força narrativa. 
Nesse caso, o viés pragmático proposto pela teoria dos Atos de Fala pode auxiliar em uma 
percepção mais profunda do texto. Como autores principais, citamos Austin (1962), Searle 
(1981; 1995) e Castilho (2007).

Palavras-chave: Quarto de despejo. Leitura. Ato ilocucionário. Substantivo. Adjetivo.

Abstract: In order to ally the profile of the narrator of Child of Darkness with elements of the 
materiality of the text, this paper focuses on the observation of some nouns and adjectives, 
inside certain textual sequences chosen by their narrative force. In this case, the pragmatic 
plan proposed by the Speech Acts theory can help the reader in a deeper perception of the 
text. As main authors, we mention Austin (1962), Searle (1981, 1995) and Castilho (2007).
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1. Entre o gramatical e o pragmático: pressupostos

É lugar comum o entendimento de que o texto constitui a superfície de um todo 
maior e mais profundo, cujos componentes serão acionados mediante a correlação 
entre o que é dito pelo texto e o que pode ser assumido, no sentido pragmático 
griceniano. Para Paul Grice, a linguagem não apenas significa, mas, antes de tudo, 
acolhe intenções, que são assumidas por acordos conversacionais, dentro de princípios 
cooperativos (GRICE, 1982). A partir desse postulado fundamental, pretendemos 
tratar de alguns aspectos discursivos do livro Quarto de despejo, de Carolina de Jesus, 
abordando questões como as intenções subjacentes aos empregos lexicais em sua 
narrativa dura e verdadeira, ressaltando categorias linguísticas importantes como o 
emprego dos substantivos e dos adjetivos para a compreensão do projeto discursivo 
pressuposto pelo livro. Nesse sentido, Carolina de Jesus mostra uma visão de mundo 
e de vida únicas, as quais se tornam fundamentais para a percepção dos sujeitos que 
estão, literalmente, despejados na e pela sociedade.

Na recepção dos relatos da escritora que conta pormenores da sua vida degradada, 
o estatuto pragmático torna-se, portanto, uma ancoragem para as possíveis leituras 
do livro, permitindo uma intersecção de áreas como a Linguística e a Literatura, as 
quais podem ser consideradas como faces do mesmo processo discursivo, nesse caso, 
quando centramos o foco analítico nas intenções de quem fala, ou seja, do seu “locutor”. 
Tal intersecção pode ser vislumbrada, portanto, tanto na narração das ações cotidianas 
quanto na produção do diário de Carolina de Jesus.

Essas considerações fundamentam-se no fato de que, em Quarto de despejo, a 
rotina de subsistência de sua narradora mostra sequências de ações e de descrições 
propícias ao uso de vocábulos que estão em paridade com a criação de várias sensações 
e experiências, relatadas por um indivíduo cujo discurso se assenta em uma realidade 
de sofrimento latente, que expressa nuances da crueldade sofrida. Da composição do 
texto de uma mulher sozinha, de cujo trabalho como catadora de sucatas dependia a 
sobrevivência diária dos três filhos, pode-se visualizar possibilidades de leitura, a partir 
das intenções subjacentes ao relato de seu cotidiano.

A leitura de autores como Austin (1962), ao dimensionar a ação presente na 
linguagem, e Searle (1981; 1995), ao categorizar os tipos de atos proferidos durante 
o processo de produção comunicativa (onde se configura a própria fala), podem 
mostrar o componente pragmático que está por trás do relato de Carolina de Jesus. 
Por outro lado, Castilho (2007), dentro da gramática, mostra a composição material 
morfossintática e semântica dos sintagmas nominais e dos adjetivos que podem estar 
relacionados às intenções requeridas pelo projeto de texto da autora.

Nesse sentido, este texto se propõe a construir um alicerce discursivo que pode ser 
produtivo na análise dos sentidos textuais de Quarto de despejo, mostrando um projeto 
de discurso prioritariamente marginalizado, de um tipo de indivíduo, cujo perfil social 
é muito bem representado por sua narradora. Para além dessas questões linguísticas 
e discursivas, as propostas para a interpretação dos sentidos textuais podem mostrar 
a pertinência desse tipo de discurso, que precisa ser muito bem entendido para um 
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trabalho didático que pretenda considerar o alinhamento da leitura, da gramática e da 
literatura, que se fundem no arcabouço textual.

Nesse sentido, para fins do estudo do adjetivo e do substantivo, com vistas de 
uma proposta de entendimento pragmático e intencional, nos deteremos à análise de 
exemplos que apresentam alguns estados emocionais e de alguns fatos que preconizam 
as crenças, desejos, medos e sentimentos de Carolina, em alguns trechos selecionados 
por sua força semântica. Nesse caso, para além dos sentidos expressos de forma 
tão vívida, evidencia-se que a Linguística, aliada à Gramática pode corroborar com 
entendimentos do texto em categorias tão essenciais como a do estudo dos sintagmas 
como categorias que não devem ser vistas à parte do todo do sentido do texto. Tais 
pressupostos preconizam, por fim, metodologias com vistas de uma prática docente 
que vislumbre o desenvolvimento de proficiências discursivas no Ensino Básico.

Quanto ao papel do fator pragmático como elemento de evidenciação do 
intencional, temos como principal teoria pragmática a Teoria dos atos da fala que 
preconiza que a linguagem é, sobretudo, ação e que os indivíduos, ao interagirem 
estarão intencionando “relatar”, “impor”, “aferir”, “persuadir”, “descrever”, por meio 
da linguagem. As diferentes categorias gramaticais, textuais ou discursivas podem 
ganhar mais visualidade, por exemplo, nas práticas de ensino, quando se priorizam os 
aspectos da linguagem que presumem as ações praticadas pelos sujeitos. O papel dos 
indivíduos, nessa perspectiva, fica muito evidenciado já que es, durante o proferimento 
das sentenças que compõem um texto. Portanto, pretende-se aliar, nesse texto, a 
intersecção entre a intenção e significação, a partir do mesmo universo de representação 
linguística, nomeados e caracterizados pela narradora de Quarto de despejo.

A partir dos pressupostos de John Austin, ao mostrar a linguagem como forma 
de ação mostra que cada frase analisada – que tem em sua organização várias classes 
gramaticais, tais como o substantivo e o adjetivo – tem por função comunicar e realizar 
propósitos comunicativos, ao mesmo tempo em que se realizam um ato proposicional 
(que corresponde à referência e à predicação, isto é, ao conteúdo linguístico usado, em 
si) e um ato ilocucionário (que pressupõe as diferentes intenções que se realizam na 
linguagem). Enunciar uma sentença significa, portanto, executar um ato proposicional, 
o qual pode exprimir diversos valores ilocutórios, por exemplo, de ordem, de pedido, 
de conselho. Por assim dizer, por sua abrangência e representatividade, a força 
ilocucionária, que evidencia essas intenções é caracterizada como ponto central dos 
estudos sobre atos ilocucionários dentro da teoria dos atos da fala.1

No caso do texto de Carolina de Jesus, a força das palavras e a verdade de seu 
relato constituem, muitas vezes, pedidos de ajuda e de atenção para as denúncias 
feitas. Nesse contexto, ganham pesos diferenciados, dentro da narração, o uso dos 
substantivos e dos adjetivos que, ao formarem o conjunto de conhecimentos da autora 
sobre a vida e sobre si mesma, indicam ações linguísticas importantes, na produção 
dos sentidos textuais.

1 Os tipos de atos de fala podem ser bem interpretados pela terminologia de John Searle, ao dimensionar os subtipos 
diretivo, assertivo, compromissivo, constatativo, expressivo e declarações, analisados a partir de critérios de natureza 
pragmático-discursivos. (Searle, 1981)
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Essas considerações reforçam a importância do escopo pragmático da linguagem 
e, sobretudo, mostram a pertinência da consideração do ilocucionário na produção 
linguística, especialmente, na indicação desses planos na leitura e na escrita.

2. Caracterização dos conceitos do substantivo e do adjetivo no texto de 
Carolina de Jesus

A partir da descrição linguística, que se ocupa de diferentes procedimentos, a fim 
de detalhar os componentes morfossintáticos, fonético/fonológicos e semânticos da 
língua, ancorados em uma dessas propriedade do sistema linguístico, pretendemos 
analisar algumas particularidades do substantivo e do adjetivo presentes em Quarto 
de despejo. Os exemplos representativos da escrita de Carolina de Jesus traduzem 
intenções que não podem ser desvinculadas dos propósitos e vivências da narradora, 
cuja vida fora marcada pelo contexto de pobreza, mas também por sua perseverança 
e instinto de sobrevivência.

Por ser no âmbito da descrição dos fenômenos linguísticos que se ancoram 
abordagens e recortes dos objetos de estudo da linguagem, fenômenos como o 
vocábulo, a sentença ou o texto destacam-se como objetos de análise para a descrição 
linguística. Existem, em suas análises, diferentes vertentes teóricas, que poderão 
assumir importantes papéis na delimitação dos fenômenos da língua.

Nessa perspectiva, a descrição gramatical elege classes de naturezas variadas 
que terão suas relações estabelecidas com funções diferenciadas. Desse modo, 
mencionamos o que é proposto por Castilho (2010), ao dimensionar os itens de 
observação da gramática descritiva. Para o autor, o estudo do nome, “designativo 
genérico do substantivo e do adjetivo” (HOUAISS, 2007, p. 2024), prioriza as dimensões 
morfológicas, sintáticas e semânticas dessas duas classes gramaticais (o substantivo e 
o adjetivo), originárias da classe do nome latino, pode ser aliado a um olhar discursivo, 
ampliando um pouco o escopo descritivo e gramatical, para verificação dos sentidos 
oriundos do texto de Carolina de Jesus, em Quarto de despejo.

A caracterização descritiva e taxionômica do substantivo e do adjetivo não é capaz 
de mostrar uma totalidade discursiva na produção dos sentidos. Isso porque uma 
caracterização gramatical das duas classes irá dimensionar essencialmente questões 
tais como

• ambas possuem traços morfológicos semelhantes: variação em número 
e gênero a partir do emprego de desinências. Contudo, por exemplo, a não 
ser pelo emprego de sufixos derivacionais como -ona e -inha em “mesinha” e 
“mesona”, os substantivos não são variáveis por meio de desinências, a exemplo 
de -íssimo em amigo > amiguíssimo, o que o diferencia, morfologicamente, dos 
adjetivos (CASTILHO, 2010, p. 512);

• sintaticamente, os adjetivos terão ou uma função atributiva, dentro do sintagma 
nominal, como em “um livro caro”, exercendo papel de determinante, ou terão 
uma função predicativa, a exemplo de “o livro é caro”, funcionando como 
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predicador que requer um argumento externo, exercendo papel de sujeito da 
oração (CASTILHO, 2010, p. 512).

O substantivo e o adjetivo, na constituição do sintagma nominal (SN), possuem 
papéis diferentes sendo que, tanto quanto no uso de um SN, constituído por substantivo 
como “relógio”, quanto por aquele constituído por ambas as classes “qualquer relógio” 
possuirão como função o estabelecimento de referências, dentro do texto (AZEREDO, 
2010, p. 146). Nesse âmbito, suas propriedades nos mostram que, tanto o gramatical 
quanto o discursivo precisam ser considerados como faces de uma mesma atividade de 
produção verbal. E, no caso de Carolina de Jesus, o tom de relato e de denúncia podem 
tornar-se dois escopos do mesmo uso linguístico, anelando descrição e discurso.

Essa peculiaridade de escopos, do linguístico e do discursivo, mostra a enorme 
necessidade de ancoragem dos fatos gramaticais, especialmente nas aulas de leitura 
e de escrita. Por fim, essa duplicidade reflete a necessidade de uma maior relevância 
do contexto para a análise dos sentidos expressos pela superfície textual, nas aulas de 
Língua Portuguesa no Ensino Básico. A análise de itens gramaticais em obras literárias 
constitui, por isso, perspectivas metodológicas e se prestam, a priori, vislumbrar as 
posturas de leitura e de escrita reflexivas, por parte dos alunos, quanto ao estudo das 
classes gramaticais, especialmente, visualizando a força de sentidos e de sentimentos 
que eclodem do texto da autora em seu discurso essencialmente marginal.

Torna-se necessário, portanto, uma ancoragem discursiva para a análise desses 
dois itens gramaticais que são fundamentais na composição dos sentidos textuais. Essa 
ampliação se destina a aprofundar a natureza do relato de Carolina de Jesus, tendo no 
viés pragmático um importante aspecto da leitura. No texto de Quarto de despejo, há 
alguns planos narrativos relativos à realidade, à reflexão, à fuga e ao engajamento da 
autora, quando se debruça sobre os grandes problemas sociais.

Nesse sentido, os nomes ganham grande peso, adquirindo possíveis leituras 
de algumas ações ilocucionárias, a eles subjacentes. No caso dos atos de fala, pode 
haver predomínios de ações como a declaração, o pedido ou a súplica, para fins do 
delineamento de um grande “discurso marginal”, operado pelo projeto pessoal de 
escrita de Carolina de Jesus.

A leitura de Quarto de despejo requer, portanto, um olhar “para além das palavras” 
e do superficial, que emerge do texto, para atingir a finalidade de escrita da autora, 
cujo relato, muito verdadeiro e muito cruel, reflete uma realidade experienciada que 
ninguém quer ver ou vivenciar. Escolhemos um pequeno trecho de relato para expor o 
tipo de intersecção entre o gramatical e o discursivo, para fins de nossa tese inicial, que 
se debruça sobre a força do ilocucionário, a partir do uso dos nomes no texto. Observe.

Enquanto escrevo vou pensando que resido num castelo cor de ouro que reluz na luz 
do sol. Que as janelas são de prata e as luzes de brilhantes. Que a minha vista circula 
no jardim e eu contemplo as flores de todas as qualidades. [...] É preciso criar este 
ambiente de fantasia, para esquecer que estou na favela. [...] As horas que sou feliz é 
quando estou residindo nos castelos imaginários (JESUS, 2007, p. 60-61).
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No trecho, predominantemente descritivo, os sintagmas nominais que compõem 
o campo semântico da “fantasia” podem adquirir um grande peso ilocucionário de 
súplica, tendo no ato de fala diretivo a força ilocucionária exigida pela leitura do relato, 
que não constitui uma simples declaração. Assim, os SNs que compõem o ambiente 
de fantasia mencionados pela narradora, que são, “castelos cor de ouro”, “luz do sol”, 
“janelas de prata”, “luzes de brilhantes”, “flores de todas as qualidades” e “castelos 
imaginários” constituem, na narrativa, uma fuga da realidade cruel da narradora e 
de todos que a rodeiam. A tristeza é abolida nesse novo ambiente, como se a mente 
tentasse escapar e se defender do que os olhos viam, o que expõe, para os leitores, 
um relato muito vivo e muito verdadeiro da condição de vida de Carolina de Jesus. Os 
substantivos e adjetivos, nesse plano, adquirem valor importante na constituição do 
ambiente de sonhos em oposição à realidade e, sobretudo, podem estabelecer um 
plano de ilusão, dentro do seu discurso marginal.

Nesse caso, o ilocucionário pode corresponder, entre outras ações, à súplica e ao 
pedido de um locutor extremamente sensitivo e que tem, na fantasia, uma forma de 
não ser completamente engolido pela realidade de sua vida miserável. Os SNs, usados 
na descrição configuram um pedido silencioso de Carolina de Jesus para um olhar 
das autoridades e dos seus semelhantes para o seu tipo de vida. O pragmático, nesse 
caso, pode ser importante na análise dos sentidos, na medida em que ancora “todos os 
fenômenos psicológicos, biológicos e sociológicos que ocorrem no funcionamento dos 
signos”, como mencionado por Levinson (2007, p. 2). A esfera pragmática, de acordo 
com Morris (1938, p. 108), é inerentemente ampla, tendo no indivíduo seu centro de 
ancoragem. Por necessitarmos de uma abordagem linguística que tenha no indivíduo 
seu ponto fulcral, elegemos, portanto, uma vertente teórica, que se ocupa das ações 
proferidas, dentro das diferentes esferas comunicativas.

3. Análise dos corpora

Nesta etapa, nos ocupamos do resgate do discurso excludente de Carolina de Jesus 
que pode ser vislumbrado, no plano textual, com as caracterizações e as nomeações 
pressupostas pelo uso dos substantivos e dos adjetivos, dentro das sequências 
descritivas e narrativas de Quarto de despejo. Nesse caso, o uso das duas classes 
gramaticais pode projetar perspectivas de leitura importantes quanto ao propósito 
discursivo pessoal de Carolina de Jesus, ao escrever sobre sua luta diária.

Essas acepções analíticas iniciais se propõem a, por fim, mostrar a pertinência e 
a necessidade de se trabalhar com textos literários no ensino gramatical em aulas do 
Ensino Básico, de modo a salientar a visão de língua como instrumento de mediação e 
do texto como processo de instauração da interação (Geraldi, 1981).2

• Excerto 1:

2 Os exemplos selecionados foram abordados na apresentação da comunicação de simpósio temático no evento dedicado 
aos anais do presente texto.
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28 de maio de 1955

“... A vida é igual a um livro. Só depois de ter lido é que sabemos o que encerra. E nós 
quando estamos no fim da vida é que sabemos como a nossa vida decorreu. A minha, até 
aqui, tem sido preta. Preta é a minha pele. Preto é o lugar onde eu moro.”

No excerto, o adjetivo “preta”, para além do que encerra a descrição gramatical 
quanto ao emprego dos adjetivos, afeitos ao papel atributivo e qualificativo, desempenha 
força discursiva ilocucionária. Esse desabafo denuncia o estado social e humano da 
narradora/protagonista da história que encara a fome como sua antagonista diária. 
Essas perspectivas demonstram que a caracterização pressuposta pelo adjetivo possui 
uma completa relação com o projeto discursivo do diário que é o de delatar o estado 
desumano e sombrio dos favelados, despejados no Canindé, São Paulo, e em todo o país, 
ainda hoje. Nesse caso, o emprego do adjetivo constata possibilidades emocionais que 
identificam a forma como a personagem enxerga a si mesma no mundo e consciência 
de pertencer a um universo multicultural, permeado por diferenças. Seu uso também 
mostra aos leitores uma noção da condição degradante do lugar onde ela habitava, 
retomando o projeto discursivo principal do texto de Carolina de Jesus.

Para além do resgate social e da denúncia, também, podemos analisar o emprego 
do adjetivo como de um pedido de socorro muito aflito da narradora. Essa análise é 
possível quando a sequência de seis frases declarativas pospostas pode vislumbrar, no 
plano pragmático, algumas classificações ilocucionárias. Isso decorre do fato de que 
as três primeiras frases podem identificar, de um modo mais acentuado, a seguinte 
sequência gradual de frases declarativas: a) comparação da vida humana com o livro, 
b) necessidade de análise da vida para compreender o seu sentido e c) afirmação de 
que apenas após o fim da vida sabemos como ela ocorreu. Por outro lado, as três 
frases seguintes, que se prestam a promover uma análise que a narradora faz sobre 
a vida que a cerca, as primeiras três decorrências frasais confluem para uma análise 
mais generalizada, contendo constatações de sua vida em si, como podemos ver na 
seguinte sequência de declarações: a) minha vida tem sido muito ruim, b) minha vida e 
minha pele são pretas e c) o lugar onde eu moro é muito degradante.

Há, nesses dois blocos sintáticos, leituras possíveis, a partir dos atos de fala 
subjacentes à esfera de uso frasal. Nessa perspectiva, começa-se uma retratação 
biológica, feita por atos assertivos, de natureza declarativa: os três primeiros; e, 
termina-se com atos diretivos, respaldados pela força ilocucionária exigida pelo projeto 
discursivo de Carolina de Jesus, relacionados ao tom de denúncia da narrativa. Há, 
portanto, uma gradação ilocucionária de ideias, começando com um grande silogismo 
e terminando com um pedido de socorro. A partir dessa característica discursiva, o 
emprego do adjetivo, para além de caracterizar a vida da narradora e da favela do 
Canindé, atribui caráter de denúncia ao seu estado, com a grande finalidade de 
promoção e de mudança social, caracterizando o seguinte macroato diretivo “Ajudem-
me pois minha vida é preta!”.

Também o adjetivo é empregado para mostrar o estado emocional da personagem, 
quando estava sendo assolada com sentimentos decorrentes da vida dura que 
levava na favela do Canindé. Nesse segundo contexto de uso do adjetivo, ele ocorre 
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em sequências descritivas que se prestam a cortes na sequência narrativa, sempre 
denotando uma perspectiva intimista, dentro das sequências narrativas do texto, como 
mostrado no excerto 2.

• Excerto 2:

20 de julho de 1955

“Deitamos. Eu estava agitada e nervosa porque queria passar o dia escrevendo. Custei 
a durmir. Eu fiquei cançada de tanto correr para ir chamar a Rádio Patrulha. Despertei 
as 4 horas da manhã com a voz do Alexandre que estava maltratando a sua esposa e 
chingando o soldado Edison. (…)”

Nesse caso, o emprego dos adjetivos “agitada” e “nervosa”, como predicativos, 
ampliam a análise das intenções subjacentes ao plano ilocucionário, quanto à presença 
dos atos assertivos e diretivos na análise dos sentidos possíveis da leitura do diário. Se, 
nas sequências descritivas, o uso dos adjetivos possui papel importante na acentuação 
dos estados e dos sentimentos de Carolina de Jesus, incidindo-se com grande peso 
ilocucionário de pedido de ajuda, o uso de substantivos e adjetivos, nas sequências 
descritivas e narrativas, pode ampliar seu discurso marginal. Isso porque, na escrita 
de Carolina de Jesus, os tipos de referências e descrições das experiências e sensações 
vivenciadas por ela mostram, também, recortes singulares de sua visão de mundo e 
demonstram como essa forma singular de interpretar o mundo pôde ser traduzida em 
fatos e avaliações próprias do tipo de discurso da mulher marginalizada. Nesse caso, 
ressalta-se o papel das duas classes de palavras, configurando um “todo” discursivo 
conflitante, como ainda exposto na sequência em seguida.

• Excerto 3:

22 de julho de 1955

... Saí triste porque não tinha nada em casa para comer. Olhei o céu. Graças a Deus não 
vai chover. Hoje é segunda-feira. Tem muitos papéis nas ruas. No ponto do bonde, eu me 
separei da Vera. Ela disse:

_ Faz comida, que eu vou chegar com fome.

A frase comida ficou eclodindo dentro do meu cérebro. Parece que o meu pensamento 
repetia:

Comida! Comida! Comida!

Dizem que o Brasil já foi bom. Mas eu não sou da época do Brasil bom. ... Hoje eu fui 
me olhar no espêlho. Fiquei horrorizada. Estou sem dente. Magra. Pudera! O medo de 
morrer de fome!

 Há, entre as possibilidades funcionais do substantivo e do adjetivo, duas 
grandes abordagens linguísticas: as relativas ao estabelecimento das referências e 
às avaliações de seus estados emocionais. Essas duas grandes perspectivas podem 
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ser percebidas a partir da forma como a narradora engaja-se pela sobrevivência de 
sua família, mostrando o cotidiano de suas ações rotineiras. Nessa esfera discursiva, 
os substantivos constituem elementos importantes na nomeação das “parcelas de 
conhecimento” encerradas por ela, assim como quando os adjetivos e as locuções 
adjetivas se prestam a predicar ou a verificar a forma como a narradora expunha sobre 
as sensações vivenciadas, a partir das ações praticadas. Essas percepções iniciais do 
texto podem ser coadunadas a uma leitura mais profunda, a partir do componente 
ilocucionário da linguagem. Nesse trecho, o “medo de morrer de fome”, expresso pela 
narradora, pode ser retratado como um clamor por sua vida e por sua família, o que 
vai além do locucionário, entrando na intenção de uma narradora muito aflita, cujos 
sentidos são vistos no entorno ilocucionário.

Assim como em outras passagens do livro-diário, esse exemplo configura-se como 
um relato muito íntimo de seu sofrimento por não conseguir sustentar sua família, nem 
mesmo com o mínimo necessário para a subsistência dos três filhos. Por conseguinte, 
os sentidos expressos pelos substantivos e pelos adjetivos constituem um “todo” de 
sentido muito afeito às questões de sobrevivência e de sua descrença com o estado 
social e político do Brasil, dois temas cruciais retratados no livro.

Nesse caso, ambas as classes de palavras se ancoram em sequências narrativas e 
declarativas configuradas por frases declarativas que subjazem duas grandes ordens 
ilocucionárias, que são “asseverar” e “injungir”. Na configuração do diário, essas duas 
constituições discursivas podem ser verificadas com a análise da funcionalidade dos 
substantivos e dos adjetivos no elencamento dos nomes como “casa”, “céu”, “ponto” e 
“Brasil”, que configuram referências locatícias da base narrativa do texto, em contextos 
específicos. Essa esfera semântica ocorre da demanda das ações praticadas pela 
narradora em sua prática como catadora de papel e de ferro velho. Já substantivos 
como “cérebro”, “pensamento”, “espelho” e “medo” configuram referências que 
traduzem outra esfera semântica da narração, que está afeita às ações vivenciadas em 
seu interior psíquico.

4. Considerações finais

O artigo procurou delimitar possíveis esferas de leitura das sequências descritivas 
e narrativas do texto de Quarto de despejo que podem ser associadas ao emprego 
lexical, no caso, ao observarmos o uso dos substantivos e dos adjetivos, quando 
aplicáveis aos saberes e aos conhecimentos da narradora. Ao relatar fatos do cotidiano, 
questionamentos e estados de espírito conflituosos, Carolina de Jesus extrapola o 
tom memorialista e documental do texto para dimensionar uma súplica e um pedido 
para mudança de sua condição de favelada. Nesse caso, as dificuldades de mãe, 
desempregada, negra e pobre podem ser percebidas de uma forma mais profunda 
na análise dos sentidos, saindo da esfera da superfície do texto e partindo para os 
implícitos do discurso.

Propomos, então, que a análise de trechos da Literatura com viés pragmático pode 
vislumbrar novas perspectivas para abordagens metodológicas que preconizem a leitura 
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e a escrita nas salas de aula e no contexto acadêmico, aliando pesquisa e prática. Quanto 
ao presente texto, defendemos que as crenças, valores e sentimentos da narradora são 
muito afeitas aos sujeitos marginalizados pela sociedade, especificamente, pela mulher 
negra, mãe e pobre. A pragmática ilocucionária, aliada aos componentes gramatical e 
ao literário pode, portanto, ser muito profícua para evidenciação dos sentidos possíveis 
na leitura de Quarto de despejo.
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compreender o trajeto dessa nomeação em diferentes condições de produção e 
materialidades, como no livro e no filme e em postagens realizadas no Facebook.
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Abstract: The literary discourse produced in the book City of God, by Paulo Lins, has circulated 
meanings that have a trajectory of wording that runs through the book, the film and the 
media. Using Discourse Analysis’s theoretical perspective, we have tried to comprehend its 
nomination trajectory in different materiality and production conditions, as in the book, film 
and Facebook posts
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1. Introdução

Na dissertação de mestrado, analisei como o discurso literário de Cidade de 
Deus produziu múltiplos sentidos ao ser colocado em circulação. Por ser um trabalho 
extenso e que abarcava diversas materialidades, buscamos uma unidade que pudesse 
ser observada como fio condutor em discursos tão heterogêneos como era o caso dos 
distintos discursos constituídos no livro, no filme e em postagens do facebook, por 
exemplo. A unidade de análise encontrada foi a nomeação Cidade de Deus. Inicialmente 
significada com o sentido predominante de bairro, deu nome a duas obras ficcionais e 
aparece frequentemente em textos que circulam na mídia como jornais, revistas, e no 
espaço digital.

Os sentidos então, à medida que começaram a circular com mais intensidade, 
deram início a um movimento de apagar/evidenciar, atravessar, dizer/não dizer. Este 
artigo busca refletir, a partir da perspectiva da análise de discurso, como uma mesma 
nomeação pode ter sentidos distintos a partir do seu modo de circulação.

2. Sobre a circulação de sentidos

Para Eni Orlandi (2012) o discurso é composto de 3 momentos: constituição, 
formulação e circulação. A constituição no momento inicial em que formam-se as bases 
para o surgimento do discurso “a partir da memória do dizer, fazendo intervir o contexto 
histórico-ideológico mais amplo”; a formulação que é a articulação do discurso “em 
condições de produção e circunstâncias de enunciação específicas” e a circulação que 
coloca os sentidos do discurso em movimento, seja através da divulgação ou propagação 
desses sentidos, e “que se dá em certa conjuntura e segundo certas condições” (Ibid., 
p. 9). Esses momentos não têm entre si uma ordem ou uma hierarquia, eles alternam-
se e reformulam-se à medida que ocorrem percorrendo seus trajetos, o “trajetos dos 
dizeres” (Ibid., p. 11). No caso de Cidade de Deus esse trajeto percorre livro, filme, 
matérias jornalísticas, entrevistas, programas de TV, internet, entre outros textos que 
formam uma rede de sentidos em atravessamento.

Esses três momentos possuem igual relevância, porém o momento de formulação 
é o momento de autoria: “é na formulação que a linguagem ganha vida, que a memória 
se atualiza, que os sentidos se decidem, que o sujeito se mostra (e se esconde) [...] 
Formular é dar corpo aos sentidos” (ORLANDI, 2012, p. 9). Já a circulação possibilita 
que o discurso continue produzindo efeitos de sentido e não desapareça caindo 
no esquecimento ao qual todo discurso está sujeito. E, ao circular, os sentidos se 
movimentam estabilizando algumas significações e apagando ou silenciando outras.

A circulação acontece simultaneamente à formulação e constituição do discurso. É 
através da circulação que os discursos passam a fazer sentido para os sujeitos quando 
são divulgados. Eni Orlandi, ao refletir sobre como os boatos nascem e se espalham, 
diz algo importante que, acredito, aplica-se a todos discursos: “pois se não circula, 
se extingue. Se as pessoas não têm “vontade” de contar ao outro, o dito presumido 
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estaciona e desaparece, pois é sua circulação que lhe dá existência” (2012, p. 139). 
Assim como os boatos, um discurso que não circula não produz efeitos, pois os sentidos 
surgem no momento de contato dos sujeitos com os discursos. É nesse instante 
que os sentidos passam a fazer parte do imaginário do sujeito, que compreende e 
assimila os sentidos a seu modo, os incorpora e cria novos discursos, a partir desses 
já-ditos assimilados, para os sujeitos ao seu redor que, por sua vez, incorporam esses 
novos sentidos em seus discursos, à sua memória do dizer, para transmitir a outros 
sujeitos. A circulação de um discurso é paralela à sua produção e ao mesmo tempo em 
que ele circula, ele se formula e se constitui num movimento simultâneo e cíclico de 
reformulação e reconstituição.

3. A nomeação de um bairro

Cidade de Deus foi fundada na década de 60. Segundo o discurso oficial1, com 
a transformação do Distrito Federal em Estado da Guanabara, o Governador Carlos 
Lacerda implementou uma política de remodelação da Zona Sul da cidade e promoveu 
a construção de um grande conjunto habitacional na baixada de Jacarepaguá. 
Simultaneamente, outros conjuntos habitacionais foram construídos e muitas outras 
favelas removidas. Porém, Cidade de Deus foi inaugurada antes do tempo previsto, 
porque uma grande enchente atingiu o Rio de Janeiro em 1966 e levou o governo do 
Estado a transferir as vítimas que ficaram desalojadas para as casas e apartamentos, 
ainda em construção, do conjunto. Essa medida fez com que ao chegarem os novos 
moradores sofressem com os problemas acarretados pelas obras de infraestrutura 
inacabadas. E a reunião de moradores de favelas tão distintas também foi um 
problema fundador já que no mesmo espaço passaram a conviver sujeitos de favelas 
rivais, enquanto familiares e amigos foram separados cortando laços importantes de 
relacionamento interpessoal.

O nome Cidade de Deus tem uma origem mítica, religiosa, uma historicidade 
ligada ao discurso religioso que atravessa todos os sentidos produzidos por essa 
nomeação. Não sabemos exatamente as condições de produção dessa nomeação 
em relação ao bairro. No livro, no entanto, o autor apropria-se das características e 
personagens desse local para nomear o seu discurso ficcional, materializado no discurso 
do narrador, dando origem a novos sentidos. O fato de Cidade de Deus ter tido sua 
história e personagens apropriados pelo discurso literário é o principal motivo pelo qual, 
dentre outros bairros próximos e semelhantes, ganhou destaque e teve seus sentidos 
colocados em circulação com tamanha frequência e intensidade. A transformação de 
Cidade de Deus em romance e, posteriormente, em filme e outros textos, despertou 
interesse de sujeitos distintos, além dos moradores da região, e permitiu que seus 
sentidos alcançassem novas formas de circulação.

A nomeação Cidade de Deus passou então a ser atravessada também pelo sentido 
do ficcional e diariamente surgem novos textos que retomam “palavras já existentes 

1 Prefeitura do Rio de Janeiro. Disponível em: http://www.riomaissocial.org/territorios/cidade-de-deus/?secao=inicio#sthash.
qmx2Vnb1.dpuf • Acessado em 21/02/2016.

http://www.riomaissocial.org/territorios/cidade-de-deus/?secao=inicio#sthash.qmx2Vnb1.dpuf
http://www.riomaissocial.org/territorios/cidade-de-deus/?secao=inicio#sthash.qmx2Vnb1.dpuf
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como se elas se originassem neles (...) sentidos e sujeitos estão em movimento, 
significando sempre de muitas e variadas maneiras. Sempre as mesmas mas, ao mesmo 
tempo, sempre outras” (ORLANDI, 2001, p. 36). Os sentidos que essa nomeação evoca 
como unidade de significação são múltiplos, porém sua circulação evidencia uma outra 
questão de relevância: o silenciamento. Pois para que um sentido circule e esteja em 
evidência é necessário silenciar outros, num processo conjunto em que para se dizer 
é também preciso não dizer. No entanto, os espaços no texto, os silêncios, as palavras 
não ditas produzem efeitos de sentido assim como tudo que é falado. Não são vazios 
ou nada, são silêncios que significam como nos diz Orlandi: “há uma dimensão do 
silêncio que remete ao caráter de incompletude da linguagem: todo dizer é uma relação 
fundamental com o não dizer” (2007, p. 12). E se o já-dito é o que está no interdiscurso 
por já ter sido dito antes, em outro lugar, o não-dito pode ser compreendido como o 
que funciona na incompletude da linguagem, o sentido “que não é verbalizado, mas 
que está ali, configurado no espaço do branco do papel” (SILVA, 2008, p. 41).

4. Cidade de Deus: uma nomeação de múltiplos sentidos

A nomeação Cidade de Deus adquire sentidos diversos na relação com diferentes 
textos e espaços de circulação. Para entrarmos em contato com alguns desses sentidos, 
trouxe um recorte do livro de Paulo Lins – e na sequência algumas cenas do filme 
e postagens do Facebook. Este trecho é o primeiro onde a nomeação aparece, com 
sentidos que considero fundadores na narrativa em questão:

Cidade de Deus deu a sua voz para as assombrações dos casarões abandonados, 
escasseou a fauna e a flora, remapeou Portugal Pequeno e renomeou o charco: Lá em 
Cima, Lá na Frente, Lá Embaixo, Lá do Outro Lado do Rio e Os Apês.

Ainda hoje, o céu azula e estrelece o mundo, as matas enverdecem a terra, as nuvens 
clareiam as vistas e o homem inova avermelhando o rio. Aqui agora uma favela, a 
neofavela de cimento, armada de becos-bocas, sinistros-silêncios, com gritos-desesperos 
no correr das vielas e na indecisão das encruzilhadas. (LINS, 1997, p. 15)

Um primeiro sentido da nomeação é o religioso, Cidade de Deus é uma nomeação 
bíblica citada no versículo 52 do Salmo 46: “Os braços de um rio alegram a cidade de 
Deus, o santuário do altíssimo” (2000, p. 691). Essa memória que o nome carrega atualiza 
um sentido religioso em circulação por séculos e séculos ao lado de suas paráfrases 
– cidade santa, cidade celestial, Nova Jerusalém e a terra prometida do povo de Deus. 
Cidade de Deus é também o nome do livro de Santo Agostinho, uma obra sobre a 
invasão e o saque de Roma. Uma das versões sobre a escolha do nome para o conjunto 
habitacional é que Cidade de Deus foi assim denominada justamente por conta desse 
livro, sendo que as ruas e praças de Cidade de Deus são também denominadas com 

2 Há uma diferença na numeração dos salmos conforme a tradução. Na tradução do hebraico este mesmo versículo é 
numerado como 4 e encontra-se no Salmo 46, da seguinte forma: “Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o 
Santo Lugar onde habita o Altíssimo”. Disponível em: http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=19&capitulo=46

http://www.bibliaonline.net/biblia/?livro=19&capitulo=46
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referências e nomes bíblicos3. Não há certeza a respeito das condições de produção 
em que se deu a escolha da nomeação, mas temos a materialidade da língua e o real 
da história produzindo seus efeitos de sentido e colocando o discurso religioso em 
funcionamento. Uma religiosidade que também aparece no cotidiano das personagens 
do livro que circulam pelas ruas com nomes religiosos como no exemplo deste 
enunciado: “O resto da quadrilha, mais de noventa homens, distribuído pelas esquinas 
da rua dos Milagres” (LINS, 1997, p. 117). É um sentido que fica tão naturalizado no 
cotidiano desses sujeitos que parece perder seus efeitos, mas está lá funcionando e 
atravessando os discursos.

A associação com os sentidos religiosos continua com o narrador reforçando o 
imaginário de paraíso, de uma terra prometida através da utilização de substantivos 
e verbos em formulações que evocam a natureza como: “o céu azula e estrelece”, “as 
matas enverdecem”, “as nuvens clareiam”. Mas esse Éden descrito pelo narrador se 
perde porque na sequência chega o homem que “inova avermelhando o rio”, assim 
como no mito bíblico do primeiro homem e da primeira mulher que trazem o pecado 
original, esse homem adâmico da Cidade de Deus chega tingindo o rio de vermelho, 
cor que resgata o imaginário da violência, pois é a cor do sangue que mancha a paz 
formulada anteriormente, sentido que se confirma em outros trechos como estes: “O 
primeiro dos três deitou-se debaixo de porrada e tiros. Diversos tiros explodiram sua 
cabeça. Pequeno empurrou com os pés o corpo, que ainda estrebuchou dentro do rio” 
(LINS, 1997, p. 225-226) e “A água lavou as manchas de sangue na beira do rio, apagou as 
velas em torno do corpo de César Veneno” (Ibid., p. 226-227). São sentidos confirmando 
a violência com que Cidade de Deus chega e toma esse espaço transformando-o em 
uma “favela” “armada” de “gritos-desesperos” e “indecisão”, substituindo o paraíso 
divino imaginário pelo inferno terreno concreto.

A constituição do discurso, ainda que inicial, vai apontando para uma imagem de 
brutalidade, de invasão a esse espaço antes tranquilo. A nomeação Cidade de Deus é 
mostrada pela primeira vez e já colocada na relação com sentidos de força, invasão, 
armas, sangue, favela, etc. É como se o narrador apresentasse algumas das regularidades 
que iremos encontrar no decorrer do seu discurso literário. E ao analisarmos a nomeação 
Cidade de Deus em substituição a Portugal Pequeno, percebemos como esses dois 
gestos de nomeação produzem sentidos que buscam um posicionamento contrário, 
mas justamente pelo equívoco constitutivo da linguagem seus sentidos aproximam-
se. Através do interdiscurso, sabemos que Portugal Pequeno é um nome significado 
pela colonização, pelo sentido de terras pertencentes ao colonizador, e Cidade de Deus 
é uma nomeação que desloca esse sentido de pertencimento ao trazer o discurso 
religioso como determinante e atribuir este espaço a um ser abstrato, produzindo 
sentidos de um lugar não palpável distanciado da realidade.

Partindo das reflexões de Orlandi sobre os sentidos da cidade, percebemos o 
funcionamento de um deslizamento de sentidos que leva a uma paráfrase entre as 
duas nomeações. Orlandi nos diz que a nação “é uma entidade abstrata” (2004, p. 11) e 
a cidade, pelo contrário, “tem dimensões, formas visíveis” e “introduz a representação 

3 Descortinando a Cidade de Deus. Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/artigo-descortinando-cidade-de-
deus-14158992 • Acessado em 21/04/2016.

http://oglobo.globo.com/rio/artigo-descortinando-cidade-de-deus-14158992
http://oglobo.globo.com/rio/artigo-descortinando-cidade-de-deus-14158992
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sensível de suas formas, ao lado da consideração de um espaço de cidadania” (Ibid., 
p. 11). No nosso caso, a cidade é de Deus, o que inviabiliza esse espaço de cidadania 
afastando o “corpo social” e o “corpo urbano”. Em uma cidade de Deus, portanto 
imaginária e inapreensível, a noção dos sujeitos e de territorialidade não se aplicam da 
mesma forma que nas outras cidades. O espaço é também constitutivo da significação 
dos sujeitos e dos sentidos e, sendo Deus o responsável por essa cidade, a cidadania fica 
atravessada pelo imaginário dessa entidade mística e abstrata, portanto, a cidadania 
é uma impossibilidade. Temos, então, nessa nomeação a manutenção do sentido de 
abstração assim como tínhamos em Portugal Pequeno, que era uma reprodução da 
nação Portugal.

A re-nomeação que talvez buscasse um afastamento do sentido de pertencimento 
ao colonizador mantém o sentido de propriedade, de pertencimento a outrem. Muda-
se a nomeação, mas não muda a submissão deste espaço a um sujeito soberano, 
inquestionável, distante e ao mesmo tempo protetor. Se antes Portugal Pequeno era 
um lugar significado pelas leis de Portugal, agora coloca-se fora do plano terreno e 
não responde mais à lei dos homens, mas fica submetido às leis de Deus, um ser tão 
abstrato quanto o sentido de nação. Vemos a paráfrase funcionando, pois os nomes 
mudam, mas os sentidos e a memória permanecem.

Já no discurso fílmico, a nomeação Cidade de Deus traz um novo elemento de 
significação, a composição visual. Como cenário, ou seja, de forma imagética, o 
bairro Cidade de Deus está presente em praticamente toda a narrativa. Este espaço 
referido pela nomeação aparece visualmente de maneiras diversas ao longo do filme. 
É interessante observar que, nas imagens que retratam Cidade de Deus, nem sempre 
temos a nomeação verbal reafirmando esse objeto, o que nos leva a uma reflexão 
sobre como buscar a nomeação sem o suporte da linguagem verbal. Nesse ponto 
Lagazzi (2015) nos mostra – ao analisar o documentário Boca do Lixo, que é possível o 
exercício da paráfrase, a busca por regularidades nas imagens e composições visuais, 
assim como uma compreensão do processo discursivo estabelecendo uma diferença 
entre imagem e formulação visual. Na sequência, vemos uma série de cenas capturadas 
ao longo do filme que mostram diferentes momentos e períodos históricos da Cidade 
Deus:

Figura 1. Cena do filme Cidade 
de Deus

Figura 2. Cena do filme Cidade 
de Deus

Figura 4. Cena do filme Cidade 
de Deus

Figura 5. Cena do filme Cidade 
de Deus

Figura 6. Cena do filme Cidade 
de Deus

Figura 7. Cena do filme Cidade 
de Deus
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Nessas imagens, Cidade de Deus aparece como cenário e personagem principal 
já que não há enfoque em outra personagem e são momentos em que o plano se abre 
para mostrar onde a história está se passando. Pelos cenários é possível visualizar 
alguns dos sentidos e condições de produção que já conhecemos bem como novos 
sentidos sobre Cidade de Deus.

Na F1, por exemplo, o sentido mais evidente é o discurso da habitação popular, 
porque identificamos uma arquitetura semelhante das casas que fazem parte do 
imaginário urbano por serem características dos conjuntos habitacionais, assim como 
a imagem dos edifícios pequenos rodeados por casas de construção precária nas 
figuras 3 e 4 remetem à favela. O sentido periférico é outro identificável nesta imagem 
de plano aberto rodeada por montanhas, a visão do horizonte não mostra edifícios 
ou outras casas, que não sejam a do conjunto habitacional recém-construído, ao 
redor desse bairro. Nas ruas sem asfalto e nesta imagem identificamos esse sentido, 
não há postes, calçamento, as casas são visivelmente novas com muros em processo 
de construção (F1). Os animais no meio da rua (F2, F3 e F5) e as montanhas ao redor 
(F1 e F4) resgatam a memória da fauna e da flora que havia, em alternância com o 
espaço urbano que envolve os sujeitos que por ali circulam. Com o passar do tempo 
o horizonte desaparece, há um fechamento nos planos de filmagem e no campo de 
visão.

Há uma mudança visível ao longo dos anos, porém, olhando esse conjunto de 
imagens, o que fica como efeito de sentido dessa composição é a permanência de 
alguns dos problemas constitutivos da formação do bairro. As casas em construção 
permanente (F3 e F5), a pobreza nas favelas se formando ao redor (F4), a presença da 
polícia (F1 e F4), são registros que nos mostram o funcionamento da paráfrase pela 
imagem já que os períodos históricos são distintos, mas alguns sentidos permanecem. 
O Estado se manteve presente e ausente da mesma forma, pela presença policial, pela 
precariedade de infraestrutura no espaço urbano. A semelhança visual dessa Cidade 
de Deus com os bairros periféricos brasileiros também mobiliza sentidos estabilizados 
sobre nossas favelas como: pobreza, repressão policial, periferia, marginalidade, falta 
de infraestrutura, entre outros. O discurso que se constitui visualmente sobre Cidade 
de Deus mistura-se aos já-ditos e interdiscurso a respeito das favelas, à uma memória 
relevante que temos no imaginário sobre este espaço.

No espaço digital, onde a temporalidade não tem o mesmo funcionamento e 
acontece no momento em que o usuário acessa determinada postagem (DIAS, 2015), 
a nomeação Cidade de Deus é reatualizada a todo momento. Em dois textos com data 
de postagem bastante posterior ao lançamento do filme e do livro, vemos sentidos 
bem diferentes dos já mostrados acima, vejamos as postagens 14 e 25:

4 Postagem Facebook 1. Acessado em 22/10/15 e disponível em: https://www.facebook.com/manchetesjornalismobr/
photos/a.700534806663123.1073741827.700534096663194/848984875151448/?type=3&theater

5 Postagem Facebook 2. Acessado em 04/08/17 e disponível em: https://www.facebook.com/jessicabalbino85/photos/a.320
900454594158.96387.299716560045881/1384931828191010/?type=3&theater

https://www.facebook.com/manchetesjornalismobr/photos/a.700534806663123.1073741827.700534096663194/848984875151448/?type=3&theater
https://www.facebook.com/manchetesjornalismobr/photos/a.700534806663123.1073741827.700534096663194/848984875151448/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jessicabalbino85/photos/a.320900454594158.96387.299716560045881/1384931828191010/?type=3&theater
https://www.facebook.com/jessicabalbino85/photos/a.320900454594158.96387.299716560045881/1384931828191010/?type=3&theater
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P1 - Figura 8. Postagem publicada 
na rede social Facebook com notícia 
reproduzida do jornal O Dia “Loja da 
Basílica de Aparecida vende réplicas de 
fuzil a R$ 25” e seguida por comentário 
que diz: “Cidade de Deus”

P2 - Figura 9. Postagem publicada na rede 
social Facebook o seguinte enunciado: 
“dia desses eu colei no sarau Poesia de 
Esquina, na Praça dos Apês, na Cidade 
de Deus, no RJ e fui tão bem recebida, 
tão acolhida, que mesmo ficando pouco, 
fui acolhida, tratada com todo carinho e 
respeito que me senti em casa, como em 
minhas #esquinas! Sai de lá preenchida 
pela força revolucionária e resistente que 
a literatura pode provocar! obrigada a 
todos envolvidos... ❤ eu voltarei #sarau 
#literaturamarginal #literaturaperiférica 
#poesiadeesquina #cidadededeus 📷: 
Carol Nunes”

Na primeira, o discurso da ironia, muito presente em memes e postagens do 
discurso digital, tem forte presença através do deslocamento de sentidos. A resposta 
ao enunciado “Loja da Basílica de Aparecida vende réplicas de fuzil a R$ 25” mobiliza 
diversos discursos. Há o atravessamento de sentidos do discurso religioso, da violência, 
do crime, do tráfico, do jornalístico, do humor. A Basílica de Aparecida é um local de 
intensa peregrinação religiosa e ao noticiar a venda de armas neste local, o discurso 
jornalístico produz um efeito de deslocamento, um sentido que foge à formação 
discursiva do religioso católico e possibilita ao sujeito, pelo discurso do humor, comentar 
“Cidade de Deus”. A Cidade de Deus a que ele se refere é intencionalmente polissêmica 
com sentidos que se atravessam, num movimento que joga o tempo todo entre o 
discurso religioso – que mobiliza os sentidos da Cidade de Deus bíblica e do bairro; 
e o discurso ficcional – que mobiliza o imaginário predominante da Cidade de Deus 
fílmica retratada como sendo dominada pelo poder paralelo armado e contraventor e 
produtora de uma violência contínua.

A Cidade de Deus bairro-livro-filme é evocada para desvalorizar a Cidade de 
Deus bíblica-religiosa. Isso porque ao associar os sentidos da primeira à basílica, 
toda uma memória de falhas da igreja como inquisição, perseguição religiosa, padres 
pedófilos e hipocrisia é mobilizada expondo a Basílica na sua incoerência de ser um 
lugar destinado à peregrinação religiosa e divulgação do discurso religioso associado 
a atividades criminosas e sentidos negativos como os de pirataria e crime organizado. 

https://www.facebook.com/hashtag/esquinas
https://www.facebook.com/hashtag/sarau
https://www.facebook.com/hashtag/literaturamarginal
https://www.facebook.com/hashtag/literaturaperiférica
https://www.facebook.com/hashtag/poesiadeesquina
https://www.facebook.com/hashtag/cidadededeus
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Já na postagem 2, temos um discurso positivo sobre Cidade de Deus e vemos alguns 
sentidos que ficaram sobredeterminados aparecendo.

A postagem vai no sentido contrário aos sentidos predominantes por trazer 
sentidos positivos e colocar Cidade de Deus como um bairro acolhedor, onde há 
produção cultural, confraternização, amizade, entre outros sentidos. Ao usar a 
formulação “me senti em casa”, o sujeito que posta evoca sentidos de segurança, bem-
estar e familiaridade que na relação com a imagem constitui uma formulação visual que 
nega muitos dos sentidos que funcionam no imaginário estabilizado sobre Cidade de 
Deus. O “na” antes de Cidade de Deus também mobiliza um outro funcionamento para 
essa nomeação, diferente do que tivemos nas outras postagens, por exemplo, porque 
produz o sentido de lugar, o sarau aconteceu no bairro Cidade de Deus. A nomeação 
aqui não é evocada para funcionar como marca que mobiliza os sentidos dessa Cidade 
de Deus agressiva, nem está também mobilizando os sentidos do ficcional, e sim é 
usada para marcar a localização geográfica desses acontecimentos agradáveis que são 
narrados pelo enunciado.

O entrecruzamento do enunciado da postagem com a imagem produz um efeito de 
deslocamento, uma ruptura em relação às regularidades de sentido que pesam sobre 
Cidade de Deus. A formulação visual mostra alegria, paz, amizade e complementada às 
palavras “sarau Poesia”, “carinho”, “respeito”, “acolhida”, “literatura” e até ao emoticon 
❤, rompem com os sentidos negativos por filiarem-se a uma formação discursiva de 
uma cidade-bairro que acolhe, produz poesia, cultura, calor humano e a segurança de 
uma casa. Alguns desses sentidos apareciam no livro em alternância com os sentidos 
negativos, porém no processo de circulação e de produção de novos textos eles foram 
sendo apagados e sobredeterminados.

É relevante ressaltar que, o espaço digital, pela sua própria constituição, possibilita 
a circulação desses discursos-outros que não encontrariam lugar nas mídias de grande 
alcance como jornais e TV. São discursos que, sem a rede social, poderiam sim circular, 
mas sem a mesma capacidade de alcance e circulação. Na rede social a possibilidade 
de romper com certas formações discursivas que de tanto circular começam a se 
apresentar como uma única possibilidade de sentido é ampliada. No espaço digital é 
possível observar tanto a reprodução de sentidos em repetição que já vimos circular 
em outros espaços como na mídia impressa, no cinema e na TV, quanto ter acesso a 
discursos que não teriam esse lugar de divulgação e ficariam restritos a espaços mais 
reduzidos. Nessa constituição de sentidos o sujeito-usuário, embora mediado pela 
política do dizer da rede social escolhida, tem uma possibilidade maior de produzir uma 
deriva para outros sentidos.

5. Conclusão

Os efeitos de sentido produzidos quando a nomeação Cidade de Deus é evocada 
são muitos e variáveis a cada discurso. Não há um sentido único, embora o processo 
de circulação contribua para o apagamento de muitos sentidos e a sedimentação de 
outros, fazendo parecer que o sentido aponta sempre na mesma direção e significação. 
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A nomeação Cidade de Deus passou por uma incorporação de sentidos trazidos pelo 
discurso literário que, posteriormente, foram reposicionados pelo discurso do filme 
e novamente são reposicionados pelo discurso de outras mídias e assim por diante, 
num movimento incessante de articulação entre o mesmo e o diferente, no qual a 
realidade e a ficção alternam-se na constituição de toda uma textualidade ao redor e 
sobre Cidade de Deus.
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PARTE III

DIGITAL
A escritura forjada dos gadgets. Um novo traço: conexão, desconexão, link, redes. 

Telas. Bifurcações imediatas de palavras automáticas. On-line: fora da linha. Vi-deo. 
Tecla, cola, clica, curte, cala. Copyright-left é free. Software livre, palavra do povo, 
é o traço algorítmico. Há uma linha divisória da internet proibida, o submundo da 

escritura de dados.
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“HISTÓRIA DE PALAVRAS”
PARA ALÉM DO DICIONÁRIO DO GOOGLE:

REFLEXÕES SOBRE PROFESSORA E PROFESSOR

Verli Petri1

DLV/Laboratório Corpus/PPGL – UFSM

verli.petri72@gmail.com

Resumo. Este texto apresenta uma reflexão sobre a presença e a ausência da palavra 
“professora” em alguns dicionários de Língua Portuguesa, em Portugal e no Brasil, a partir 
do ano de 1789 até nossos dias. Trata-se de um tema polêmico na internet, discutido no mês 
de outubro de 2019, quando o site do Google apresentou o sentido de “prostituta” ligado 
à palavra “professora”. Este trabalho está filiado ao campo disciplinar contemporâneo da 
História das Ideias Linguísticas e da Análise de Discurso francesa. Nós empreendemos uma 
interpretação do ponto de vista discursivo e ao mesmo tempo comparativo entre vários 
dicionários para explicitar os diferentes pontos de vista sobre a “história das palavras”, seja 
no interior dos dicionários seja na sociedade em geral.

Palavras-chave. Dicionário. Análise de Discurso. História das palavras.

Resumé: Ce texte présent une réflexion sur la présence ou manque du mot “professeur”, 
au féminin (professora), dans quelques dictionnaires de langue portugaise en Portugal et 
au Brésil après 1789 jusqu’à nos jours. Il s’agit d’un thème polemique à l’internet au mois 
d’octobre 2019, quand le site du Google a presenté le sens de “prostituta” liée au mot 
“professora”. Ce travail se place dans le champ disciplinaire contemporain sur l’Histoire des 
Idées Linguistiques et l’Analyse du Discours française. Nous avons entrepris une interprétation 
du point de vue discursif et en même temps comparatif entre plusieurs dictionnaires, pour 
expliciter les différents points de vues sur « l’histoire des mots », soit dans les dictionnaires 
soit dans la societé en géneral.

Mot-clé. Dictionnaire. Analyse du discours. Histoire des mots.

1 Doutora em Letras, professora associada na UFSM, pesquisadora do CNPq.

mailto:verli.petri72%40gmail.com%20?subject=
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«Que les dictionnaires soient source vive de progrès et de plaisir : c’est un programme 
galvanisant auquel on se rallie sans hésiter »2  (PRUVOST, 2006, p. 186)

1. Para situar a problemática3

A língua. Os instrumentos linguísticos. A história da palavra. O linguista. O analista de 
discurso. Uma língua é muito mais do que pode conter um dicionário e/ou uma gramática 
(instrumentos linguísticos4 da maior importância): a língua está sempre em movimento, é 
passível de jogo (GADET; PÊCHEUX, [1981] 2004). A história de cada palavra pode estar ou 
não “guardada” no dicionário, considerando a incompletude como constitutiva. O sujeito 
linguista, do fim do século XX e início do século XXI, que se interessa em saber mais 
sobre as palavras, encontra nos dicionários um lugar mais ou menos “confortável” para 
empreender seu trabalho. O analista de discurso, tantas vezes também linguista, pode 
empreender suas pesquisas nessa direção, mas ao tomar a língua como forma material 
do discurso (ORLANDI, 1996), estabelecerá as devidas relações com a exterioridade que 
é constitutiva das relações entre sujeito e língua, tomando também o dicionário como 
“objeto discursivo” (NUNES, 2006) a ler. É desse lugar de estudiosos do discurso que 
abordaremos “a problemática” da acepção para o verbete “professora”, apresentada no 
Dicionário do Google (on-line)5, colocada em debate nas mídias sociais brasileiras, no 
mês de outubro de 2019, como grande novidade, diga-se de passagem.

Temos nos debruçado, nos últimos anos, sobre as palavras e suas histórias. 
Partilhamos nossas pesquisas em andamento6 oralmente, em eventos e em conversas 
informais, com algumas publicações mais recentes (PETRI, 2018; 2019). Acreditamos, 
cada vez mais, na importância de se estudar a “História de palavras”7 na História das 
Ideias Linguísticas, em suas relações com as práticas sociais da contemporaneidade, daí 
o nosso interesse para além dos dicionários, passando a observar também o discurso 
em espaços digitais de circulação do saber sobre  língua. O nosso ponto de partida são 
os dicionários, tomados como importantes instrumentos linguísticos (AUROUX, 1992), 
objetos discursivos a ler (NUNES, 2006). Explicitaremos, através da Análise de Discurso 
Pecheuxtiana, características próprias aos processos de produção de sentidos que 
engendram palavras em uma ou mais redes de significância.

Para esta reflexão, propomos a observação de uma parte da história da palavra 
“professora” – bem como da palavra “professor” – em dicionários da Língua Portuguesa. 
Iniciaremos considerando o trabalho fundador do padre D. Rafael de Bluteau (1789) e 
investigaremos mais alguns dicionários portugueses e brasileiros, sendo o nosso ponto 
de chegada o Dicionário Houaiss (2009). Acreditamos que tal percurso de análise nos 

2 Tradução nossa: “Que os dicionários sejam fonte viva de progresso e de prazer: isto é um programa energizante ao qual a 
gente se dedica sem hesitar.”  

3 Agradeço às minhas orientandas Thaís Costa (mestranda) e Kelly Guasso (doutoranda), respectivamente pela indicação da 
acepção 2 no Dicionário Aurélio (ainda no mês de maio, quando realizava suas pesquisas) e pelas discussões linguísticas 
e discursivas que empreendemos durante a escrita deste texto.

4 Considerados aqui a partir de Auroux (1992).
5 Disponível em: <https://www.google.com/search?q=dicion%C3%A1rio+do+google&oq=dicion%C3 %A1rio+do+&aqs=chro

me.1.69i57j0l5.6413j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#dobs=professora>. Acesso em: 03 nov. 2019.
6 Bolsa de Produtividade em Pesquisa CNPq 2018/2021.
7 Título de livro da Profa. Dra. Ângela Paz Leão que inspirou a elaboração de projeto de pesquisa.

https://www.google.com/search?q=dicionário+do+google&oq=dicion%C3%20%A1rio+do+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.6413j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#dobs=professora
https://www.google.com/search?q=dicionário+do+google&oq=dicion%C3%20%A1rio+do+&aqs=chrome.1.69i57j0l5.6413j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#dobs=professora
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dê a conhecer uma parcela e/ou uma versão da história da palavra, indicando possíveis 
caminhos para a compreensão da acepção para o verbete “professora”, em 2019, no 
Dicionário do Google (on-line), que causou desconforto em muitos consulentes (e 
indignação em tantos outros), mais ou menos conhecedores da Língua Portuguesa e 
do funcionamento de dicionários. A partir desse levantamento, estabelecemos algumas 
relações entre o que está posto nos dicionários e as práticas sociais em voga, em diferentes 
momentos da história da palavra e seus funcionamentos, sob condições de produção 
diversas, explicitando também o “lugar de memória” (NORA, 1993) que tal instrumento 
linguístico representa no interior de um dado grupo social.

2. Para saber mais sobre a “História de palavras”

É com Eni Orlandi (2002, p. 109) que aprendemos que é necessário trazer as 
reflexões sobre o dicionário para a realidade brasileira, a fim de compreender o seu 
funcionamento em uma sociedade como a nossa: “pensando como os fatos, aqui, fazem 
sentido”. É preciso investigar a constituição dos sentidos das palavras em diferentes 
momentos da produção dicionarística, estabelecendo relações entre as condições 
de produção e a historicidade que lhes são constitutivas, através de diferentes 
materialidades linguístico-discursivas disponíveis para análise. Afinal:

Para o analista de discurso, o dicionário é um instrumento linguístico que pode (e 
deve) ser lido como um texto que tem seu processo de produção permeado por certas 
condições e por uma rede de memória ante a língua, produzindo, por sua vez, efeitos de 
sentidos (ORLANDI, 2002). Um desses efeitos do processo discursivo que se desenvolve 
na constituição do dicionário é destacado por Orlandi (idem) como o efeito da completude 
da representação da língua no dicionário (PETRI; BIAZUS; DENARDI, 2013, p. 147, grifos das 
autoras).

É no espaço intervalar entre o desejo de saber mais sobre a história das palavras 
e a necessidade de desconstruir o estereótipo de dicionário como aquele que “guarda” 
(com os diferentes sentidos que esta palavra pode produzir) todas as palavras de 
uma língua que se instalam nossas perguntas de pesquisa e que se estabelece uma 
metodologia de análise. Acreditamos que o dicionário é um objeto historicamente 
constituído e que seus verbetes produzem sentidos diversos, sob diferentes condições 
de produção (PETRI; SCHERER, 2016). Nessa perspectiva, o dicionário é tomado também 
como “lugar de memória” (NORA, 1993), pleno em dizeres, em silêncios, em faltas, falhas, 
saturações, posto que é resultado do trabalho do sujeito que é dotado de inconsciente 
e interpelado ideologicamente.

O verbete “professora”, objeto desta reflexão, será tomado a partir dos seguintes 
dicionários8:

8 A seleção dos dicionários para este estudo seguiu pelo menos dois critérios: a) critério cronológico, a fim de dar conta de 
um período cronológico representativo da Língua Portuguesa em Portugal e no Brasil; e b) critério por conveniência, posto 
que tais dicionários ou compõem o acervo do Centro de Documentação e Memória da Universidade Federal de Santa Maria 
(UFSM) Quarta Colônia, em Silveira Martins-RS, ou compõem o acervo particular da autora.
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Dicionário do padre Bluteau (Morais, 1789)

Dicionário Prosódico (1878)

Dicionário de Caldas Aulete (1881)

Dicionário Universal (1891)

Dicionário Prosódico (1895)

Dicionário de Candido de Figueiredo (1899)

Dicionário de Laudelino Freire (1954)

Dicionário Prático (1955)

Dicionário Aurélio (1975)

Dicionário Aurélio (1986)

Dicionário Houaiss (2009, Impresso)

Dicionário Houaiss (2009, CD-ROM)

Dicionário do Google9 (on-line, 2019).

No dicionário do padre Bluteau (1789) – publicado em Portugal –, o verbete 
“professor” aparece com mais de uma acepção e, embora seja construída uma memória 
vinculada ao verbo “professar”, bastante associada às questões religiosas, como última 
acepção, nos é apresentada a significação mais correntemente utilizada no século XXI: 
“o que ensina alguma Arte ou ciência”. Conforme pode ser observado na figura 1, não 
há referência ou remissão à palavra “professora”.

Figura 01. O verbete “professor” em Bluteau (1789)

A segunda obra consultada, datada de 1878, é um dicionário prosódico (Figura 
2), também publicado em Portugal. Tendo como proposta ser bem mais sintético, 
traz o verbete “professor, a”, marcando, já na entrada, a possibilidade do feminino: 

9 Nesta listagem, indicamos os dicionários como são conhecidos usualmente, sem a preocupação de apresentar os títulos ou 
os autores de modo completo, isso poderá ser conferido na lista dos dicionários consultados ao fim deste trabalho.



271

ESCRITURAS DA CIDADE

“professora” – e remete o consulente ao sentido de “pessoa que ensina sciencia ou 
arte; mestre”, isto é, indicando um lugar de remissão com a palavra “mestre”10.

Figura 02: O verbete “professor” em Antonio Carvalho e João de Deus (1878)

A edição do mesmo dicionário no ano de 1895 (Figura 3) já explicita os dois 
verbetes em separado, ou seja, dá espaço para a entrada “professora”. Identificamos 
dois elementos que marcam a presença do feminino11: a) designa “mulher que ensina”, 
ao passo que para “professor” não fica marcado o gênero masculino; e b) a possibilidade 
de remissão para “mestra” (entrada presente já na edição anterior, cf. nota 9), como 
pode-se observar no recorte:

Figura 03: Os verbetes “professor” e “professora” em Antonio Carvalho e João de Deus (1895)

É interessante notar também a presença de um elemento que nos remete às 
condições de produção da época e como elas se alteram e passam a constituir o 
dicionário. Trata-se do fim do século XIX, período no qual os professores assumem certo 
protagonismo social (associado ao projeto de modernização educacional, atendendo às 
necessidades da industrialização crescente), o que reverbera no instrumento linguístico, 
marcando-se o professor e a professora como associados ao “ensino em publico” ou 
“publicamente”, o que antes era vinculado à evangelização (cf. em Bluteau).

10 Ao consultar esse verbete no dicionário, em um exercício metodológico da verificação do “efeito palavra-puxa-palavra” 
(PETRI, 2018), o consulente depara-se com a presença do verbete “mestra”, com exclusividade na entrada (e depois mestre), 
reiterando o sentido de “mulher que ensina”. Não vamos nos deter nesse movimento analítico, neste momento, mas 
certamente seria interessante fazer um estudo sobre essas relações, já bem postas no século XIX.

11 Ainda que, por economia muito provavelmente, não faça menção alguma à etimologia que estabelece que professora é o 
feminino de professor.
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O Novo Diccionario Universal, de Francisco de Almeida, de 189112, corrobora 
com as acepções das duas edições do Dicionário Prosódico e ainda explicita a relação 
do “professor” com o liceu, espaço de escolarização da época, conforme figura 4:

Figura 04: Os verbetes “professor” e “professora” no Novo Diccionario Universal, de Francisco 
de Almeida (1891)

Embora o papel da professora seja atrelado “especialmente” à instrução primária 
(Figura 4) – muito próxima da função primordial da maternidade – e às prendas próprias 
da mulher – quais sejam as próprias ao lar: pintar, bordar, costurar, etc. –, a entrada 
“professora”, presente nos dicionários do século XIX, registra historicamente a presença 
feminina nesse lugar social e profissional, marcado na língua e inscrito no espaço 
dicionarístico. É no Diccionario universal que se marca a divisão por gênero, pois 
nele o professor é homem e a professora é mulher, o que até então não era marcado 
ou se marcava apenas em detrimento da condição da mulher em relação ao outro, o 
homem, que não era assim designado, pois ao se dizer professor já está posto que ele 
é o homem.

Na sequência, tomamos como objetos de consulta dicionários produzidos no 
século XX, já publicados no Brasil. Em 1954, Laudelino Freire publica o “Grande e 
Novíssimo” Dicionário da Língua Portuguesa, de acordo com a Figura 5.

12 Importa destacar que essa ocorrência é idêntica aos mesmos verbetes apresentados no Diccionario Contemporaneo da 
Lingua Portugueza, de Caldas Aulete, publicado em 1881, em dois tomos. Bem como o que pode ser observado no Novo 
Diccionario da Língua Portuguesa, de Cândido de Figueiredo, publicado em 1899, no qual as acepções não são idênticas, 
mas se aproximam consideravelmente. Essa repetibilidade nos dá pelo menos duas indicações: a) eram sentidos correntes 
à época; e b) os dicionários constituem-se em redes, nos dando a conhecer elementos da memória de um dado grupo 
social e efeitos de sentidos produzidos em um momento histórico específico.
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Figura 05: Os verbetes “professor” e “professora” no “Grande e Novíssimo” Dicionário da 
Língua Portuguesa, de Laudelino Freire (1954)

Observamos nesse recorte (Figura 5) movimentos que vão da repetibilidade/
manutenção de sentidos já estabelecidos à atualização (cf. PETRI, 2008), marcando o 
espaço para o novo que se estabelece na sociedade e passa a figurar no dicionário 
também. O novo que é antes histórico e depois discursivo. Há uma série de alterações 
formais nas acepções (e seria interessantíssimo analisá-las, mas isso fica para um outro 
estudo), nos modos mesmo de apresentação dos verbetes, mas que por uma questão 
de tempo e espaço não vamos nos ater, destacamos apenas algumas evidências que 
corroboram com este estudo: a) a indicação de que o sujeito ensina “uma língua”, além de 
uma ciência e uma arte, inaugurando um outro estatuto para a profissão; b) a marcação 
que separa homem e mulher, mantida e agora estabilizada, o que antes aparecia 
como elipse ou como “pessoa”; e c) as subdivisões internas ao verbete professor, o 
que lhe confere o estatuto de central/principal, contendo uma gama de definições, em 
detrimento do verbete professora que marca “apenas” o lugar da mulher no interior 
da profissão (que seria essencialmente masculina), ela está sempre em relação a ele. 
O feminino vai se compondo contrastivamente ao dominante masculino, também no 
dicionário.

À mesma época, é publicado o Dicionário Prático da Língua Nacional, de 
Mesquita de Carvalho (1955), reforçando alguns elementos já identificados no 
dicionário de Laudelino Freire e reiterando a dependência do verbete “professora” 
em relação a “professor”, sendo que, nesse caso, “professora” é apresentada como 
complementaridade (feminino de professor). Não há “professora” como entrada nesse 
dicionário. Eis o verbete professor (Figura 6) na íntegra:
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Figura 06: O verbete “professor” no Dicionário Prático da Língua Nacional, de Mesquita de 
Carvalho (1955)

Já na década de 1970, é publicado o Novo Dicionário da Língua Portuguesa 
(1975)13, de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, em um Brasil conturbado, vivendo 
uma ditadura militar, na qual a censura incidia sobre toda e qualquer manifestação 
linguística ou artística (PETRI; SCHERER, 2016). Nesse dicionário, as alterações são 
bastante significativas, desde a estrutura dos verbetes até a introdução de novos 
sentidos para a “professora”, a quem é restituída uma entrada própria, em separado 
do verbete “professor”. É importante olhar para o bloco de entradas que compõem a 
página do dicionário, onde observa-se a oscilação entre o estar dentro e o estar fora 
do verbete “professora” em relação ao verbete “professor”. O surgimento de uma 
outra entrada vai estabelecer um hiato entre “professor” e “professora”, desvinculando 
um do outro e promovendo uma entrada que carrega em si mesma apenas sentidos 
pejorativos: trata-se do verbete “professoraço”, estranha ou convenientemente não-
posicionado pela ordem alfabética, que ganha um funcionamento de abertura de 
sentidos depreciativos marcado pelo sufixo e pelos usos figurativos da palavra. Eis os 
verbetes em questão, na figura 7:

13 Cf. também Klinger, Castiglioni e Cunha (2014), que propõem uma análise de quatro edições do Dicionário Aurélio, em 
nenhuma delas as acepções para o verbete “professora” sofre alterações.
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Figura 07: Os verbetes “professor” e “professora” no Novo Dicionário da Língua Portuguesa, 
de Aurélio Buarque de Holanda (1975)

Em 1986, é publicada a segunda edição do já conhecido Dicionário Aurélio14, 
dizendo-se revista e aumentada, configurando-se como 34ª reimpressão da obra, o 
que reitera o seu lugar dominante no mercado de dicionários de Língua Portuguesa 
produzidos e consumidos no Brasil. No tocante ao verbete “professora” e ao bloco de 
verbetes destacados pela Figura 7, não há nenhuma alteração, de onde destacamos a 
segunda acepção: brasileirismo, próprio à região Nordeste, popular, como modo de 
designação da prostituta que desenvolve “função” específica de iniciar adolescentes 
(supõe-se que do sexo masculino) na vida sexual. Tal dicionário, publicado na década 
de 1970 e que já teve várias edições e reimpressões, explicita que tal acepção – que 
causou estranhamento e indignação aos consulentes do Dicionário do Google em 
outubro de 2019 – já constitui dicionários brasileiros há quase meio século. Nos anos 
de 1970, tal sentido estava posto e justificado no prefaciamento do Dicionário Aurélio, 
que se propõe a incluir os “brasileirismos consagrados pelo uso” (cf. Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguesa, em vigência na época – documento que compõe 
a parte introdutória do dicionário). Essa realidade dicionarística pode ser observada 
na publicação do Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2009), que vem 
acompanhada de um CD-ROM completo, configurando um dicionário eletrônico que 
pode ser consultado no computador. No Dicionário Houaiss, a acepção – objeto de 
polêmica – está presente, como podemos observar:

14 Considerando que, “na sociedade brasileira, o Aurélio vem funcionando como um dicionário padrão, que estabelece a 
norma linguística e lexicológica, embora não tenha sido essa a pretensão do autor” (BIDERMAN, 2000, p. 30).
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Figura 08: Os verbetes “professor” e “professora” no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa 
(2009)

Importa destacar que o bloco de verbetes neste dicionário não repete o hiato 
promovido pelo Dicionário Aurélio, pois, no Houaiss (Figura 8), não temos a entrada 
“professoraço” de cunho depreciativo, nem mesmo menção a essa palavra no interior 
da gama de definições presentes no verbete “professor”, como é possível observar no 
dicionário de Mesquita de Carvalho (1955), conforme figura 6.

Discursivamente, esse movimento no interior do bloco de verbetes que compõe 
as possíveis acepções para os verbetes “professora” e “professor” produz efeitos de 
sentidos de estranhamento, posto que não há justificativa para a inserção do verbete 
“professoraço”, produzindo um hiato entre os verbetes em análise. De fato, o Dicionário 
Aurélio propõe a “fixação dos femininos e plurais irregulares, que serão inscritos em 
seguida ao masculino singular” (cf. Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, 
em vigência na época), o que justificaria a sequência “professor” e “professora”. 
Alfabeticamente, a ordem declarada também pelo dicionário não é seguida quando 
é introduzido o verbete “professoraço” antes de “professora”. A nós, analistas de 
discurso, cabe problematizar essa questão, dando ao dicionário o estatuto de objeto 
discursivo a ler: ele é produzido por sujeitos dotados de inconsciente e interpelados 
ideologicamente, considerando que cada escolha ou cada recusa produzem sentidos, 
fazendo da língua o que ela é em diferentes momentos sócio-históricos.
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Importa ainda trazer as definições de “professor” e “professora” tal como são 
apresentadas no Dicionário eletrônico Houaiss da Língua Portuguesa (2009) que, 
embora se apresentem de modo mais sintético, reiteram os sentidos apresentados 
pelos últimos dicionários aqui citados, conforme figura 9:

Figura 09: Os verbetes “professor” e “professora” no Dicionário eletrônico Houaiss da Língua 
Portuguesa (2009)

Se focarmos nas definições propostas para cada verbete, como vimos fazendo até 
este momento da análise, recuperando pontualmente a motivação do que nos levou à 
realização deste estudo, nos deparamos com a definição pejorativa que a mídia digital 
popularizou nos últimos dias do mês de outubro de 2019, de acordo com a figura 10:
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Figura 10: O verbete “professora” no Dicionário do Google (out/2019)15

Uma rápida leitura nos dá a saber que a acepção número 2, no verbete “professora”, 
apresentada no Dicionário do Google (geradora de tanta polêmica nas mídias digitais 
em outubro de 2019) está no nível da repetibilidade, enquanto formulação, trazendo 
inclusive as mesmas justificativas: brasileirismo, nordeste e uso informal. No entanto, 
uma leitura um pouco mais atenta destacará a diferença na escolha dos pronomes 
relativos utilizados nos diferentes dicionários citados:

a) “prostituta com que” (Dicionário Aurélio, 1975; 1986);

b) “prostituta com quem” (Dicionário Houaiss [impresso e eletrônico], 2009; 
Dicionário do Google, 2019);

Muito embora os dois pronomes relativos tenham como principal função relacionar 
os termos da oração, estabelecendo ligação com termos expressos anteriormente 
– nesse caso, o termo “prostituta” –, há uma abertura maior de sentidos para o uso 
do “que” em detrimento do “quem”, posto que o primeiro é utilizado para coisas (e 
eventualmente na modalidade coloquial para pessoas), enquanto o segundo deve 
ser utilizado exclusivamente para se referir a pessoas. Não se trata de uma análise 
gramatical de termos da oração, todavia não podemos deixar de observar que a escolha 
do “que” para referir pessoa, ao ser utilizado na definição de um verbete no interior de 
um dicionário está direcionando sentidos de pessoa para coisa ou, sendo mais explícita, 
está: indicando a prostituta como coisa, objeto sexual. Ao estabelecermos as devidas 
relações entre a língua e sua exterioridade, vamos tomá-la da perspectiva discursiva 

15 Agradeço à colega Sandra Raquel Cabral Hayashida, da UNEMAT, de Cáceres-MT, pelo envio desta figura e pela interpelação 
para que eu escrevesse sobre tal polêmica. Agradeço também a todos os outros colegas que tiveram esse gesto e que 
motivaram também a escrita do texto quase que imediatamente após a ocorrência da polêmica.
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e compreender o funcionamento do “que” na produção de efeitos de sentidos para 
professora como mulher-prostituta e objeto sexual.

Já nos dicionários publicados no século XXI, seja na modalidade impressa, 
eletrônica ou on-line, vamos nos deparar com essa pequena alteração em nível de 
formulação e que pode fazer toda a diferença em termos de produção de sentidos. 
Há um deslizamento de “coisificação” para “pessoalização”, atenuando um pouco os 
sentidos depreciativos que tal acepção encerra.

Certamente, os consulentes que se sentiram surpreendidos pela presença de 
tal acepção no verbete “professora” do Dicionário do Google desconheciam parte 
da história da palavra: seja em seu funcionamento específico em práticas sociais em 
um determinado momento social e histórico; seja pela sua presença constante em 
dicionários de Língua Portuguesa no e do Brasil, ao menos nos últimos 40 anos.

Mediante a polêmica, que relatamos desde o início deste texto, o site de notícias 
G1 contatou os responsáveis pelo dicionário on-line, os quais justificaram a presença da 
acepção pejorativa em seu site de busca como sendo correlativo aos demais dicionários 
em circulação, no entanto complementou dizendo:

Em relação à palavra “professora”, a Oxford University Press, nossa parceira que 
trabalha com tradicionais editores de dicionário no Brasil, determinou que a 
segunda definição está em desuso e não é atual o bastante para ser incluída. 
A Oxford University Press removeu a definição e essa mudança está refletida 
nos resultados de dicionário exibidos na Busca para “professora” (Google, em 
23.10.2019)16.

Em 02 de novembro de 2019, fizemos a mesma busca por “professora” no 
Dicionário do Google e a acepção pejorativa ou depreciativa havia sido suprimida, 
como se pode observar na figura 11:

Figura 11: O verbete “professora” no Dicionário do Google (nov/2019)

16 Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/10/23/google-lista-prostituta-entre-principais-significados-
para-professora-e-retira-depois-de-repercussao.ghtml>. Acesso em:  03 nov. 2019, às 13h 27min.

https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/10/23/google-lista-prostituta-entre-principais-significados-para-professora-e-retira-depois-de-repercussao.ghtml%3e.%20Acesso%20em:%2003%20nov.%202019
https://g1.globo.com/educacao/noticia/2019/10/23/google-lista-prostituta-entre-principais-significados-para-professora-e-retira-depois-de-repercussao.ghtml%3e.%20Acesso%20em:%2003%20nov.%202019
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O Dicionário do Google, com evidentes interesses mercadológicos, abre mão 
de apresentar uma acepção possível – enquanto regionalismo e uso informal – e com 
isso apaga as relações do verbete com a história que lhe é constitutiva, assim como é 
constitutiva da Língua Portuguesa e dos seus falantes. De fato, podemos compreender 
que as plataformas digitais têm um funcionamento diferenciado, no qual a velocidade e 
a mudança são constitutivos; e, muitas vezes, a política do consenso é a que se sobressai 
às demais. O efeito de evidência, que tantas vezes nos toma, é o de que as plataformas 
digitais fazem a defesa das diferenças, da diversidade e da heterogeneidade, mas 
quando “um dito” gera polêmica, ele pode ser suprimido em poucos segundos (em um 
clique!), como aconteceu com a acepção número 2 para o verbete “professora”.

Certamente não pudemos traçar aqui, tão rapidamente, uma linha cronológica 
completa, mas ela se apresenta historicamente constituída para que possa demonstrar 
um pouco da história da palavra em estudo. Tendo como ponto de chegada a 
contemporaneidade de um dicionário próprio a um site de buscas da internet, 
consideramos que ele carrega em si mesmo traços de uma memória construída em 
séculos de produção dicionarística da Língua Portuguesa de Portugal e do Brasil. A 
memória é aqui tomada como plena em saturações, faltas, esburacamentos; a qual 
não acessamos integralmente.

De fato, saber mais sobre a história das palavras é o movimento que pode nos 
levar a suplantar o lugar dicionarístico destinado a elas, pois busca-se a explicitação 
da história da palavra em funcionamento, levando em conta também as diferentes 
tomadas de posição-sujeito que as emprega para manifestar-se, seja como falante, 
seja como dicionarista. Um estudo como este nos fornece algumas pistas, abrindo-se 
ainda um leque de questões, tais como: Quais são as acepções que estão no dicionário? 
Quais são as acepções que podem e devem estar no dicionário? Que efeitos de sentidos 
as acepções dicionarizadas produzem em diferentes momentos sociais e históricos? 
Que gestos de leitura um analista de discurso pode empreender sobre as acepções 
dicionarizadas?  

3. Considerações finais

Para a reflexão aqui empreendida, fez-se necessário começar com a palavra 
dicionarizada, ainda no século XV (cf. HOUAISS, 2009), na versão masculina, trata-se 
do verbete “professor”17. A presente pesquisa foi motivada pela polêmica em torno do 
verbete “professora”, mas, diante dos significados apresentados, da imprecisão da data 
de dicionarização e da remissão imediata ao verbete “professor”, iniciamos por ele – 
pelo professor –, para compreendermos um pouco do que uma formulação que circula 
no tempo presente pode nos dizer sobre a história da palavra “professora”, objeto de 
polêmica na atualidade.

Se, por um lado, concordamos com o que nos ensina Orlandi:

17 Uma primeira investida sobre esses verbetes foi realizada em parceria com Maria Cleci Venturini, no início de 2019, e foi 
apresentada em Simpósio na UNIOSTE, Cascavel – PR. Essas questões já nos interessavam antes do Dicionário do Google 
ter sido alvo de polêmica nas mídias sociais.
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[...] a representação fiel do dicionário nos dá uma língua (imaginária) homogênea, 
perfeita, completa, sem falhas. Do mesmo modo, o dicionário parece não ter ideologia, 
sendo “neutro”, ou melhor, tendo a neutralidade (universalidade) da língua. Como não 
tem marcas ideológicas, sua ideologia é justamente não se marcar ideologicamente 
(ORLANDI, 2002, p. 108).

Por outro lado, ao tomarmos o dicionário como objeto discursivo, podemos 
observar alguns traços do funcionamento ideológico pelos próprios modos de 
organização do saber sobre a língua. Este é o início de um estudo, mas com os exemplos 
dos verbetes “professora” e “professor” – nos quais as relações de poder entre homens 
e mulheres no mundo do trabalho mostram-se historicamente desiguais, onde os 
sentidos pejorativos (ainda que marcados como regionalismo brasileiro) recaem sobre 
o papel da mulher na constituição da masculinidade sexual – entendemos que estão 
postas as relações de poder, o funcionamento ideológico, o direcionamento de sentidos 
e as tomadas de posição-sujeito no e pelo discurso.

Importa destacar que o dicionário não “cria” sentidos, nem se coloca como 
“origem”, ele é um espaço de compilação de palavras – com suas grafias, pronúncias, 
definições, exemplos etc. – já-ditas por muito tempo no interior de grupos de falantes 
de uma dada língua, constituindo práticas sociais que alcançaram o estatuto da 
estabilidade. É preciso compreender que “o lugar mesmo do movimento é o lugar do 
trabalho da estabilização e vice-versa” (ORLANDI, 1996, p. 13). Assim sendo, designar 
a professora como a “prostituta com quem os adolescentes se iniciam na vida sexual”, 
no interior de um dicionário, não é uma injúria contra as professoras desse país. Em 
nosso entendimento, a manutenção de tal acepção no interior do dicionário, em pleno 
século XXI, demonstra o comprometimento do referido instrumento linguístico com a 
memória da língua. A história da palavra nos parece essencial para a compreensão da 
língua e dos modos de se viver em sociedade em diferentes momentos históricos. Em 
última instância: o dicionário não ofende pessoas ou profissões. Nessa perspectiva, 
é preciso salientar ainda que não é a questão de retirar uma acepção pejorativa de 
um verbete, de um dicionário qualquer, e sim de observar que papel essa acepção 
ganha no interior do instrumento linguístico em detrimento de tantas outras acepções 
possíveis que estão silenciadas, apagadas. Quando nos propomos a estudar a história 
de uma palavra, frequentemente adotamos uma metodologia que segue mais ou 
menos a ordem cronológica dos fatos e mesmo das publicações dos dicionários 
“não porque a cronologia seja constitutiva, mas porque a relação do sujeito com a 
linguagem pode se transformar” (ORLANDI, 1996, p. 17) e precisamos estar atentos. 
Estamos tratando da necessidade de lutarmos por dicionários mais heterogêneos, que 
as compilações sigam o objetivo de catalogar cada vez mais e melhor as diferentes 
acepções e funcionamentos que cada palavra já teve ou tem no interior de um dado 
grupo social, só assim os consulentes terão acesso à polissemia e, quiçá, à metáfora.  

Em nossa concepção, a história das palavras constante nos dicionários diz muito 
sobre os grupos sociais que produzem e colocam em funcionamento tais instrumentos 
linguísticos. A história das palavras constitui a história do sujeito, ela não está pronta 
e nem é completa, mas diz muito de nós em um dado momento histórico. Quanto 
aos dicionários, concordamos com Dotoli e Boccuzzi (2012, p. 29) quando nos ensinam 
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que «rien n’arrive para hasard dans le dictionnaire; tout arrive d’après le projet d’un 
système [...]18»
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Resumo: Proponho um olhar para o texto que se produz na Internet, de uma forma mais 
ampla, diante dos diferentes suportes, buscando, primeiramente, um questionamento 
sobre a própria noção de texto e textualidade. Quais seriam as especificidades do online e 
do off-line? Para desenvolver este questionamento, com base nos preceitos da Semântica 
do Acontecimento (Guimarães, 2002,2011), retomo algumas análises que realizei 
(Reis,2015,2016,2017) e que colocaram em evidência os procedimentos metodológicos 
e descritivos próprios da teoria, levando a produzir, especificamente, um deslocamento/
desenvolvimento, pelo estudo da relação entre os links, de conceitos como o de enumeração, 
na análise designação de uma palavra.

Palavras-chave: Semântica do Acontecimento 1. Internet 2. Sentido 3.

Abstract: I propose a look at the text that is produced on the Internet, in a broader way, 
in view of the different supports, seeking, first, a question about the very notion of text 
and textuality. What would be the specifics of online and offline? To develop this question, 
based on the precepts of The Semantics of the Event (Guimarães, 2002,2011), I resume some 
analyses that I performed (Reis,2015,2016,2017) and that highlighted the methodological and 
descriptive procedures proper to the theory, leading to produce specifically a displacement/
development, by the study of the relationship between links, concepts such as enumeration, 
in the analysis designation of a word.

Keywords: Semantics of the Event 1. Internet 2. Sense 3.
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1. Sobre ciber e suas demandas

O prefixo ciber, que rememora, na materialidade, a cibernética, vem tomando 
conta de novas formações lexicais e se encaixa ao significante, às palavras, que passam 
então a incluir em seu significado algo que remete à sociedade contemporânea 
computadorizada, informatizada, digitalizada. Temos, assim, o ciberespaço, cibercultura, 
ciberdúvidas, ciberataque, cibercomércio, cibercrime cibercafé, ciberespacial, ciberpirata.

De acordo com a “Enciclopédia Discursiva da Cidade”1:

Com o advento da informática e da internet, novos campos de saberes e sentidos foram 
e são constituídos diariamente. Palavras que antes não existiam passam a circular no 
cotidiano da era digital e seus sentidos a ecoar na memória dos sujeitos em rede. Um 
exemplo é a palavra ciber.[...]

Ciber veiculará sentidos relacionados às tecnologias, à rede, à internet. Esse prefixo fará 
referência ao universo tecnológico, digital, virtual. [...]

Assim, de uma redução (abreviação) lexical, o item  ciber  passará a prefixo 
formador de palavras relacionadas ao ambiente virtual, digital, à sociedade em rede. 
A(s) língua(s) passa(m), então, a funcionar na relação desse espaço, que ressignifica a 
própria configuração da cidade.

De acordo com Lopes (2004), apesar de amplamente usado no meio acadêmico, 
o termo cibercidade ainda não é encontrado com facilidade em dicionários específicos 
da área. Isso já aponta para algo que Lemos (2004) afirmará: a cibercidade não é uma 
nova cidade; não é uma cidade diferente. O conceito se refere às relações urbanas 
entrecortadas pelos avanços das tecnologias da comunicação.

Ainda de acordo com o autor, as novas configurações urbanas estão sempre 
atreladas às mudanças técnicas e às novas relações sociais. Neste sentido, o termo 
cibercidades evidencia uma nova cidade mediada pelo avanço tecnológico informacional 
que afeta nossos modos e meios de produção e a forma como nos relacionamos 
socialmente, levados a ressignificar os modos de exercício da cidadania. (cf. Lemos, 
2004). Assim, “o ciberespaço nos faz emissores de informação e nos coloca em pleno 
nomadismo high-tech. Participar, ser cidadão hoje, é estar conectado.” (Lemos, 2004, 
p.20). O autor ainda nos dirá:

A cibercidade é a cidade contemporânea e todas as cidades contemporâneas estão se 
transformando em cibercidades. Podemos entender por cibercidade as cidades nas 
quais a infra-estrutura de telecomunicações e tecnologias digitais já é uma realidade. 
(LEMOS, 2004, p.20)

No entanto, é importante dizer que a cibercidade deve ser pensada com os 
deslocamentos necessários no que diz respeito à espacialidade: não pensamos a nova 
dinâmica urbana por uma mudança no espaço geográfico. As cidades mapeadas estão ali, 

1  https://www.labeurb.unicamp.br/endici/index.php?r=verbete/view&id=57 Acesso em 04/03/2018

https://www.labeurb.unicamp.br/endici/index.php?r=verbete/view&id=57
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materialmente constituídas. No entanto, estão significadas por uma nova possibilidade 
de existência: a mobilidade virtual que permite “estar” em diferentes lugares fisicamente 
distantes; os deslocamentos que a tecnologia faz funcionar entrecortam as cidades 
implementando não só uma nova dinâmica de ocupação, que agora pode ser virtual, 
mas também um impacto nas relações temporais: novas perspectivas na passagem do 
tempo guiadas pela velocidade com que as informações e os sujeitos conseguem estar, 
concomitantemente, em vários lugares2. Assim:

[...] o que chamamos de cibercidades não deve ser compreendida como uma novidade 
radical  (...) Não se trata da emergência de uma nova cidade, ou da destruição das 
velhas formas urbanas, mas de reconhecer a instauração de uma nova dinâmica 
de reconfiguração que faz com que o espaço e as práticas sociais das cidades sejam 
reconfiguradas com a emergência das novas tecnologias de comunicações e das redes 
telemáticas (...) Não está em pauta aqui o abandono da cidade física pela cidade virtual, 
mas propiciar a sinergia entre o espaço de fluxos planetários e o espaço de lugares das 
cidades “reais”. (LEMOS, 2004:21)

As cidades digitais aproveitam as vantagens das novas tecnologias para se 
modernizarem e se desenvolverem. Em muitos países, isso já se tornou muito comum, 
principalmente para os meios turísticos, já que os turistas também são beneficiados, 
pois têm acesso a todo o tipo de informação que lhes possa interessar na cidade 
como hotéis, restaurantes, espetáculos, pontos de interesse turístico, mapas, etc. 
Além de informação de carácter político e serviços de pagamentos e requerimentos. 
Como parece que as pessoas estão cada vez mais atarefadas, pensou-se em algumas 
tecnologias para tornar o dia muito mais prático, cómodo e econômico. Basta um 
clique para ter acesso a uma vasta informação sobre as cidades, imagens em tempo 
real, mapas digitais, informações de tempo, agendas culturais, eventos sociais, entre 
outras informações.

A Internet significa, no imaginário das sociedades que usufruem das possibilidades 
do digital, um “acesso a tudo”, mesmo diante de muitos cerceamentos (não nos 
esqueçamos que o acesso à Internet não é global e democrático como possa parecer). 
Sobre essa questão, Dias no diz:

Embora se diga que a internet elimina as fronteiras, o fato é que as fronteiras apenas são 
outras, mas continuam dividindo os sujeitos em espaços politicamente significados. Se 
a mobilidade digital se organiza pelo acesso a redes de conexão (seja sem fio ou banda 
larga) e a infraestruturas de rede, é pelas formas de distribuição dessas redes que as 
linhas divisórias se estabelecem e que o sentido de mobilidade vai se configurando na 
relação com as condições de produção, deslocando, assim, a ordem do discurso urbano, 
da qual o conflito, o movimento, a ruptura e a resistência são parte. (DIAS, 2016, p.265)

E é nesse novo espaço urbano que nos significamos e que a linguagem se 
realiza; é nessa nova forma de existir que significamos e somos significados. Assim, 

2 Estas questões são trabalhadas com mais consequência nos textos Linhas, redes e filamentos: no fio do discurso da cidade 
e A materialidade digital da mobilidade urbana: espaço, tecnologia e discurso, ambos de Cristiane Dias, publicados em 2016, 
conforme consta nas referências
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essa passagem pelo ciber e pela cibercidade é feita para que coloque uma questão 
importante: se já estamos imersos na cibercidade, deveríamos nós, linguistas, refletir 
sobre o cibertexto?

Essa nova realidade da ciberescrita traz consigo questões importantes para as 
teorias linguísticas. Pensando desde o lugar da semântica enunciativa: como as cenas 
enunciativas são configuradas em cada possibilidade de escrita; como estão postas as 
mesmas/diferentes relações de autoria, de leitores, de tempo e espaço?

A democratização e o acesso irrestrito a um “tudo” que significa a Internet como 
um grande depositório e apaga as contradições de uma sociedade que ainda apresenta 
grande número de pessoas sem acesso à computadores e sem formação para operar 
as máquinas ou mesmo navegar pela Internet3; a própria forma como o conhecimento 
é significado na relação com informação. São pistas que permitem um refinamento da 
reflexão sobre a escrita já que ela opera de forma decisiva na forma de habitar o online.

2. Ciber, texto e a Linguística

A partir deste momento, retomarei, de forma bastante pontual, questões apontadas 
em Reis (2015)4. A proposta, situada dentro dos estudos semântico-enunciativos, era 
estudar o sentido da palavra língua em textos que compunham a página oficial da 
UNESCO, na Internet, seu website. Assim, o ponto central do trabalho era apresentar 
um estudo da designação dessa palavra, operando com a construção dos Domínios 
Semânticos e Determinação e, posteriormente, produzir hipóteses sobre como a 
Linguística era mobilizada nas propostas da UNESCO, enquanto ciência da linguagem 
pela forma como o sentido de língua era apresentado, além das divisões do sentido 
da palavra dentro das seções em que as problemáticas linguísticas eram abordadas. 
Este estudo me levou também a outras reflexões como a questão da distribuição das 
línguas no site, a forma como a tradução produzia uma contradição na relação com 
que se enunciava sobre as línguas, dentre outras coisas.

Um ponto fundamental, no entanto, foi desenvolver, junto com a construção 
da análise proposta em torno da pergunta “qual o sentido da palavra língua”, uma 
reflexão, embasada no método de tratamento dos recortes de análise no tratamento 
do texto e de como ele deveria ser considerado e demandado enquanto tal para a 
análise que eu propunha fazer. Ou seja, na seleção dos recortes para análise eu me 
deparei com a problemática: o que considerarei em minha análise? Como produzir os 
recortes? Esse questionamento estava intimamente ligado ao fato de a corpora estar 
em um site, na Internet, ou seja, quais seriam as implicações de considerar, na minha 
análise, o texto e suas especificidades relativas ao website? (links, hipertextos, imagens, 
cores, atualizações). A teoria daria conta dessas questões?

Para Crystal (2013), diante das novas formas advindas com o avanço da Internet, 
haveria a necessidade de repensar a Linguística, a ciência da linguagem, dada as tantas 
mudanças que confifuram o cibermundo! Para o autor, “Precisamos entender como a 

3 Hoje, esse panorama, traz à tona a discussões sobre a demanda do chamado letramento digital.
4 Tese defendida em 2015, no Instituto de Estudos da Linguagem, sob orientação do professor Eduardo Guimarães, intitulada: 

A designação de língua: Sentido, Argumentação e o Texto no cibespaço.
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linguagem mediada pelo meio digital funciona [...] é nesse aspecto que a Linguística da 
Internet, ora em desenvolvimento, pode ter uma contribuição significativa.” (CRYSTAL, 
2013, p. 7.)

Parece-me inquestionável a especificidade da linguagem mediada pelo meio digital 
apontada pelo autor. A escrita desse artigo já é um sintoma disso; é algo que instiga 
não somente linguistas, mas de uma forma mais ampla, todos nós que temos uma 
relação indissociável com a linguagem, pois mais do que simplesmente assistir as estas 
mudanças, vivenciamos este novo status de cibersujeitos.

Apesar de não compartilhar a proposta de uma “Linguística da Internet”, retorno 
a este texto justamente pela provocação quando nos diz da necessidade de outra 
Linguística, o que poderia levar a pensar que a nossa velha e conhecida “Linguística” 
não daria conta de explicar os ciberfenômenos. Assim, sempre acabo retomando esta 
questão, como ponto de partida para produzir um deslocamento que, dentro da forma 
como compreendo o funcionamento da linguagem, da língua e a produção dos sentidos, 
permite uma reflexão dentro da própria teoria e não me leva a uma desconstrução 
de pressupostos teóricos e metodológicos, mas a avanços e reformulações diante das 
novas materialidades. É inegável que a compreensão do funcionamento da linguagem 
mediada pelo meio digital carece de estudos (de mais estudos), mas parece-me que 
a proposta de uma nova Linguística pressupõe uma desconexão desnecessária com 
um antes, com um passado que é fundamental ser retomado, a importância do 
reconhecimento das permanências.

Desse modo, a proposta de Crystal me faz pensar de que forma meus métodos 
de descrição e interpretação de dados serviriam para estudar um texto produzido 
em um suporte que funciona atrelado à Internet. Além disso, está o fato de que a 
forma como a Semântica Histórico-Enunciativa, e mais especificamente a Semântica 
do Acontecimento, com a qual opero, já produz, sem necessariamente considerar o 
cibertexto como lugar de reflexão, um deslocamento teórico metodológico que toma a 
produção de sentido pela relação entre enunciados e o texto ao qual estão integrados5.

Sendo assim, a tese colocou, dentre outras questões, duas problemáticas que 
destaco nesse artigo:

1. Produzir um trabalho que corroborasse e reiterasse a compreensão do sentido 
de uma palavra pelo estudo de enunciados que estavam significados pela 
relação com um texto;

2. Repensar de que forma eu iria operar com o site que constituía meu corpus de 
análise, articulando e ressignificando uma certa forma de concepção do texto 
e da textualidade.

3. O texto: o ciber?

O primeiro questionamento apontado, sobre a problemática do enunciado dentro 
do texto, vai ao encontro do que diz Guimarães (2013). Segundo o autor:

5  Mais adiante apresentaremos com mais detalhes esta questão.
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[...] Eu só posso saber os sentidos de uma palavra na medida em que eu a tomo numa 
unidade de análise, que é o enunciado, mas enquanto esse enunciado integra em certo 
texto; não é aquela sequência sozinha, mas enquanto ela é enunciado, ou seja, enquanto 
ela é unidade que integra texto. (GUIMARÃES, 2013, p.26-27)

No processo de análise, dentro desta perspectiva teórica à qual me filio, pensar 
o sentido de uma palavra é, necessariamente, tomar seu sentido em um texto. Assim, 
quando dizemos que nosso objeto de análise é um site, um blog, um aplicativo, etc. é 
necessário também dizer em que medida estes suportes são textos. Para discutir tal 
questão, trago dois textos publicados em 1995, na revista Organon, intitulados “Texto e 
Discurso” e “Texto e Enunciação”, de Orlandi e Guimarães, respectivamente.

Para Guimarães a problemática de uma conceituação sobre o que é um texto 
coloca em questão um aspecto empírico na consideração do texto que, como tal, “pode 
ser objeto da linguística, da psicologia, da antropologia, da história, da filosofia, etc. 
Isto é, não há nada que por si e com toda evidência seja texto, independentemente de 
qualquer consideração teórica” (GUIMARÃES, 1995, p.65)

Se há hoje no ar, principalmente em certas áreas dos estudos da linguagem, o 
desabafo: enfim chegou-se ao texto, ele não se justifica como formulação teórica, nem 
metodológica. É um desabafo feito do lugar aprisionado pela ilusão da evidência empírica 
dos objetos de conhecimento. Texto tem a ver com a ilusão de evidência ligada ao fato 
de que há sequências de linguagem que se caracterizam por ter um princípio e um fim. 
Esta evidência está ligada ao fato de que, em dadas circunstâncias, começa-se a falar e 
termina-se, começa-se a escrever e termina-se. Mais que isso, o que se escreve recebe 
uma encadernação chamada livro, que constitui um objeto físico com limites físicos bem 
determinados e que hoje tem um valor comercial. (GUIMARÃES, 1995, p.65 -66)

Na perspectiva discursiva Orlandi nos dirá que:

[...] o texto (...) não é uma unidade fechada — embora, como unidade de análise, ele 
possa ser considerado uma unidade inteira — pois ele tem relação com outros textos 
(existentes, possíveis ou imaginários), com suas condições de produção (os sujeitos e a 
situação), com o que chamamos sua exterioridade constitutiva (o interdiscurso memória 
do dizer). (ORLANDI, 1995)

Ou seja, quando pensamos no texto o tomamos por este efeito de unidade, com 
esta finitude que o significa na relação com aquele que enuncia desde uma posição de 
autorias. E o que então marca os limites físicos do texto, hoje toma outras formas nos 
suportes de escrita na Internet. Eles são de outra ordem e é isso que nos levará não a 
uma conceituação, mas a consideração destas especificidades no momento da análise.

Já mais recentemente e de forma mais articulada aos pressupostos da Semântica 
do Acontecimento, Guimarães dirá:

[...] os procedimentos de textualidade são procedimentos de reescritura. Ou seja, são 
procedimentos pelos quais a enunciação de um texto rediz insistentemente o que já foi 



290

ESCRITURAS DA CIDADE

dito. Assim a textualidade é efeito desta reescrituração infinita da linguagem que se dá 
como finita por uma posição de autoria. (GUIMARÃES, s/d; s/p.)

Trazendo estas questões para pensar na escrita digital retomamos o que afirmamos 
em 2015 quando dissemos:

[...]  nossa forma de conceituar o que é um texto e a questão de sua unidade como 
um “efeito”, corrobora a hipótese lançada de que há um sentido contrário à unidade, 
vinculado ao texto na Internet, mas que da mesma forma é decorrente deste efeito de 
sentido. Dissemos que há uma forma de pensar no texto na Internet por certo caráter 
infinito, por uma “infinitude”, decorrente da virtualidade do digital que faz funcionar um 
sentido de acesso total e pleno a toda informação: sempre pode haver um link que nos 
levará a outro link e assim por diante. (REIS, 2015, p.94 -95)

Assim, o texto na Internet teria uma relação com uma unidade que o caracterizaria 
como um texto, ao mesmo tempo em que rememora este “sem fim” do mundo virtual. 
Diante destas formulações que debatem sobre a possível resposta à pergunta “O que 
é um texto”?,  passo a descrever o ponto de partida desde o qual produzi minhas 
reflexões a respeito do texto na Internet, dentro do escopo da tese. Trarei de forma 
bastante específica as questões do capítulo que trata disso6.

Retomando a pergunta de pesquisa, Qual o sentido da palavra língua em textos 
publicados no site da UNESCO?, propúnhamos um estudo da designação da palavra em 
um texto; em um texto que estava publicado em um site. Foi esta pergunta de pesquisa 
que me levou, então, a lançar algumas hipóteses:

(1) Posso tratar este texto que proponho analisar sem pensar sobre o site?

(2) Como o site organiza o texto; ou será o texto que organiza o site?

(3) O site é um texto?

(4) Haveria especificidade no tratamento do texto se este estivesse em um site?

(5) O que vem se chamando ciberespaço traria alguma peculiaridade que devesse 
me atentar?

São, portanto, essas hipóteses que direcionaram meu olhar para o texto na 
Internet, respaldado por minha filiação e pelo aparato teórico/metodológico que 
mobilizei, a priori, para o estudo da designação, mas que permitiu avançar em outras 
questões. Nesse sentido reitero que as muitas indagações que apontei até este 
momento devem ser discutidas dentro dos campos teóricos disponíveis e levantadas a 
cada nova proposta de estudo que se depare com esta questão da escrita entrecortada 
por novos suportes, novas relações entre sujeitos, novas formas de significar.

6  O capítulo foi publicado em forma de artigo, O Texto no Ciberespaço: a questão dos links e a enunciação, na revista Língua e 
Instrumentos Linguísticos.
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4. Links, textos e a enunciação

O que possibilitou o desenvolvimento teórico e metodológico da questão do 
texto, dentro do que propõe Guimarães na sua “Semântica do Acontecimento” e de seu 
funcionamento na Internet foi a atenção que dei ao “sistema de linkagem” próprio do 
site. Neste ponto é importante ressaltar que trabalhei com o website oficial da UNESCO, 
e não com outros suportes de escrita, já que essas outras possibilidades como blogs, 
app, redes sociais poderiam nos apresentar outras demandas, mesmo que a questão 
apresentada aqui sobre os links seja algo próprio de todos estes suportes.

 Assim, considero o link:

[...] uma ligação que se estabelece entre partes de um mesmo texto ou entre 
um texto e um conteúdo externo a ele. No caso da interface www, é uma ligação 
que se estabelece entre o documento de uma página com uma outra página ou 
endereço na web. Na verdade os links são programas que ao serem acionados 
fazem funcionar páginas que estão disponíveis na rede. Desta forma, os links são 
a base para o que chamaremos de hipertexto. (REIS,2015, p.84)

Ou seja, para desenvolver o estudo da designação de uma determinada palavra 
eu precisaria lidar com o próprio movimento de navegar pelo site para pensar os 
enunciados que fariam funcionar a designação e logo o texto em sua relação integrativa 
com os enunciados. Como tratar o link nesta forma de considerar, dentro da teoria, o 
texto, o enunciado, a palavra e o sentido: O link liga diferentes textos? O link liga o 
mesmo texto?

A navegação pelo site está atrelada ao que vem sendo chamado de hipertexto/ 
hiperlink. Para mim:

Tanto a hipertextualidade impressa quanto a hipertextualidade do site têm esta 
relação com a produção de sentido de “instrução de como interpretar”. Uma instrução 
que significa pela forma como as palavras/expressões estão relacionadas na listagem 
do índice ou na expansão do hiperlink e de como são ressignificados pelos títulos das 
matérias; pelos novos links e textos que vão sendo encadeados uns aos outros no site. 
Na relação com o link, poderíamos dizer que, enquanto o índice nos encaminha para uma 
direção limitada pela extensão do que está escrito ali, os links nos permitiriam navegar 
para uma direção que por sua vez se expande para outras direções. Queremos dizer 
que o link não é somente uma passagem; quando dizemos que ele é marcado por uma 
palavra estamos necessariamente diante da significação. (REIS, 2015, P.91)

Para além dessas conexões em camadas externas/internas ao próprio site, 
considero que o link, ao ser marcado na materialidade do texto digital por uma 
expressão ou por uma palavra deve ser tomado como da ordem do enunciado; ou seja, 
o link significa por esta relação com uma palavra/expressão (podemos pensar também 
nos links marcados por imagens); significa no texto ao qual pertence e, portanto, 
considerá-lo como um elemento que movimentará os sentidos, é fundamental, pois 
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permite operar com a textualidade própria do site e, desta forma, nos coloca diante de 
um texto específico deste espaço.

Em outras palavras:

[...] a ideia de que o texto no ciberespaço está disposto em forma de camadas pode ser 
um caminho que nos leva justamente a pensar a enunciação a partir desta textualidade. 
Ou seja, como se produz a integração dos enunciados nos saltos que damos a cada click 
para que se tenha o efeito da unidade textual? Como pensar na enunciação relacionada 
e este ato de descamar um texto a que nos convida o texto no ciberespaço? (REIS, 2015, 
p.92)

O estudo da designação e a descrição dos Domínios Semânticos de Determinação 
de uma palavra, dentro da proposta teórica da Semântica do Acontecimento, deve, 
portanto, considerar de que forma são construídos os sentidos no movimento de clicar 
sobre o link considerando a relação entre o link e a palavra.

Esta minha hipótese foi desenvolvida, especificamente, em torno na enumeração 
na medida em que tratei o esquema de linkagem, dentro do site da UNESCO, pela 
forma como Guimarães (2009) propõe o funcionamento enunciativo da enumeração. 
Nesse texto, o autor dirá que a “enumeração seria um dos efeitos da reescrituração e 
coloca também, em seu funcionamento, a relação de articulação. Nesse sentido, pensar 
na enumeração, nos permite trabalhar a produção dos sentidos, observando os dois 
procedimentos enunciativos específicos” (REIS,2015, p.98).

Ou seja, o modo como desenvolvi minhas análises para chegar à designação da 
palavra língua, considerou que a forma como estavam dispostos os links no material 
analisado, deveria ser tomada como da ordem do funcionamento enunciativo da 
enumeração. Isso possibilitou incluir os links/palavras/expressões como parte de um 
texto que significava sua unidade pela construção propiciada pela navegação. Além 
disso, questões mais específicas deste olhar para elementos como o enumerado 
propunham e articulavam aquele funcionamento específico à enunciação e produziram 
resultados importantes para minha tese. Assim, considerar que “o enumerado atribui 
sentido aos enumeradores” nos levou a considerar, por exemplo:

como língua (enumerador) atribui sentido à cultura, educação, comunicação e informação 
(enumerados). [...] de que forma língua transita de enumerador para enumerado. [...] a 
forma como estão listadas as palavras, o que caracterizaria na materialidade uma forma 
de enumerar, trata-se, de fato, de uma enumeração a partir do acontecimento, já que não 
basta olharmos a disposição dos elementos textuais; há que se apreender os sentidos 
postos no acontecimento. (REIS, 2015, p.99)

A apreensão dos sentidos na relação com o funcionamento da enumeração 
também deve levar em conta a constituição do texto no ciberespaço: a relação com as 
“camadas” textuais que vão se abrindo a cada click e o sentido que se constitui nessa 
relação com o que cada link possibilita pela “nossa” escolha: o texto no ciberespaço; o 
cibertexto.
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A possibilidade de desvendar as camadas sobrepostas sempre está posta como uma 
possibilidade, neste depositório sem fim de toda e qualquer informação, ligadas pelos 
links. O link aparece, assim, como uma riqueza, uma plenitude, escondida por trás de 
uma limitação já que ele te encaminha e não te liberta; fecha em vez de abrir: uma 
multiplicidade de escolhas limitadas (são aquelas e não outras). Toda linkagem tem uma 
dispersão por um lado e um fechamento por outro; é um lugar de direcionamento, de 
orientação. Este caminho é apresentado pelo texto no ciberespaço.  (REIS, 2015, p.94 -95)

Em outro momento seria interessante retomar com mais cuidado as (muitas) 
análises que foram desenvolvidas. Neste momento me deixarei o convite à leitura 
já que minha fala estava pensada no sentido de problematizar a questão do texto 
a partir do modo como considerei os links, funcionando pela textualidade do site e 
enunciativamente pela reescrituração, articulando este funcionamento à enumeração, 
dentro da Enunciação, o que me permitiu, portanto, concluir que pelo sistema de 
linkagem eu tinha uma nova forma de construção desta “ilusão de unidade” que 
delimita o que é um texto, ao mesmo nem que pelo próprio memorável da Internet, 
contraditoriamente, mobiliza um sentido de liberdade, de “infinitude.”

5. Considerações finais

O funcionamento da linguagem e os questionamento que o caráter ciber das 
coisas, apresentado pela dinâmica das novas formações lexicais, nos impõe que não 
se deve passar desapercebida a demanda, sobretudo por aqueles que possuem na 
materialidade e no funcionamento linguísticos seu objeto e que objetivam produzir 
hipóteses sobre os sentidos, sobre os sujeitos. A desnaturalização do ciber, no processo 
de análise, nos leva a retomar, a refinar nossas indagações, produzir deslocamentos, 
entender este processo que desdobra novas possibilidades de enunciar e, portanto, de 
significar.

Pudemos acompanhar uma forma de mobilizar a teoria linguística diante da nova 
materialidade e “desafiar” seu alcance. A reflexão sobre a enumeração apresenta-se, 
assim, como um exercício que permite refletir sobre rupturas e permanências diante 
de um novo funcionamento linguístico.

Minha questão sobre a escrita digital vai na direção de não a deixar passar de 
forma desapercebida em um momento em que o ciber invade a língua, os espaços, 
os sujeitos, a história. Não se trata, então, de reinventar coisas, mas de repensá-las, 
reformulá-las, ressignificá-las.
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Resumo: Pelo discurso da “era digital”, o funcionamento automatizado e estruturante dos 
algoritmos confere à tecnologia o status de superioridade em relação ao humano e faz com 
que ela seja significada como eficiente. A promessa de objetividade e de neutralidade produz 
um efeito de transparência, que atravessa os bancos de dados descentralizados para então 
se constituir como “internet de todas as coisas”: onipotência tecnológica e solução para 
todos os problemas.

Palavras-chave: Algoritmo. Solucionismo. Internet.

Abstract: Through the discourse of the “digital age”, the automated operation and structuring 
of algorithms grants to the technology the status of superiority regarding humans, and 
makes it mean as something efficient. The promise of objectivity and neutrality produces a 
transparency effect that goes through decentralized databases to become the “internet of all 
things”: technological omnipotence and solution to all problems.

Keywords: Algorithm. Solucionism. Internet.
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produzidos pela divulgação científica”, da mesma autora. Agradeço a Cristiane Dias, Greciely da Costa e Guilherme Adorno 
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1. Tudo novo especialmente para você!

O Brasil tem o maior número de smartphones conectados à internet da América 
Latina2 e é considerado um dos melhores mercados para aplicativos de mensagens e 
de redes sociais. A popularidade dos serviços por streaming, por exemplo, fez com que, 
em 2015, a audiência de plataformas de vídeo como o YouTube já superasse a da TV 
aberta3, mídia que permaneceu por décadas como o principal meio de informação da 
população brasileira.

Nessas condições de produção, a internet passa a circular como espaço diferenciado 
de outras mídias ao se inscrever no “discurso do maravilhamento e da ‘era digital’” (DIAS, 
2018, p. 45). Movidas pelos processos de mundialização e de globalização, no online, as 
fronteiras geográficas se dissolveriam, constituindo uma grande “aldeia global”4 e uma 
vez que “todos” os sujeitos “ganhassem voz”, as distâncias se estreitariam. Diferente 
das outras mídias, verticais e limitadas, a internet conferiria liberdade e igualdade aos 
sujeitos. O novo substituindo o velho em uma trajetória de sucesso/progresso.

Consideremos essa relação de hierarquização entre a TV aberta e os vídeos online, 
por exemplo. Em muitos desses vídeos, é possível identificar formulações que apontam 
para essa diferenciação que só a internet seria capaz de oferecer ao usuário.

“Tia, solta o controle e vem pro YouTube!” é o bordão repetido ao final de vários 
vídeos do Pipocando5. No canal, os apresentadores se sentam em um sofá enquanto 
falam diretamente para a câmera. O cenário simula um estúdio, coberto por quadros 
com temáticas da cultura pop. O público, supostamente jovem, buscaria o canal para se 
informar de uma maneira diferente. O vocativo “Tia” aponta para o público mais velho, 
que ainda não teria descoberto a plataforma. E o “controle” estabelece a relação com o 
aparelho televisor. Vejamos então um outro exemplo.

Na abertura do primeiro “episódio”6 do Nostalgia Ciência, canal de divulgação 
científica produzido para o YouTube, um diálogo (Recorte 1) entre os ursos Paul 
e Lester7 remete à memória de O mundo de Beakman, seriado que foi exibido na TV 
aberta brasileira durante os anos 1990 e que teria sido o chamariz para que muitos 
dos espectadores da época se tornassem cientistas8. O Nostalgia Ciência se textualiza 
como versão moderna de O Mundo de Beakman. O diálogo mencionado ocorre no Polo 
Norte em vez de no Polo Sul. No lugar de pinguins sentados em frente a uma TV, como 
na série dos anos 1990, dois ursos ocupam a mesma posição:

2 Disponível em: <https://bit.ly/2N2Ivhh>.
3 Disponível em: <http://migre.me/u6jgo>.
4 A expressão “aldeia global” foi criada pelo filósofo Herbert Marshall McLuhan em 1962. O autor se referia à integração 

global que seria promovida pelos meios de comunicação de massa.
5 Disponível em: <https://bit.ly/1owiMfE>.
6 Alguns canais do YouTube passaram a denominar os vídeos de “episódios”. Esse funcionamento  deriva do modelo de 

negócio das séries por streaming, onde os textos são “particionados” de acordo com os temas e os acontecimentos.
7 A nomeação dos ursos é uma homenagem ao seriado O Mundo de Beakman. Paul é uma  referência a Paul Zaloom, ator que 

interpreta Beakman. Já Lester é o nome de um dos personagens da série, um rato de laboratório.
8 Disponível em: <https://glo.bo/2VOExN9>.

https://bit.ly/2N2Ivhh
http://migre.me/u6jgo
https://bit.ly/1owiMfE
https://glo.bo/2VOExN9
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R1

- Aí, Paul, dá uma ligada na TV.

- TV? Pra quê? Pra ficar esperando nosso programa preferido passar?

- Sim, como sempre foi durante décadas!

- Estamos na era da tecnologia, Lester. Podemos assistir o que a gente quiser na hora 
que a gente quiser.

- Então põe no YouTube aí do celular e joga pra TV porque saiu o primeiro Nostalgia 
Ciência!

Nas formulações, a diferença entre as mídias é significada: TV está para espera, 
para o passado, para aquilo que se repetiu ao longo de décadas. Na “era da tecnologia”, 
vida moderna caracterizada pela internet e pelos dispositivos móveis, o sujeito é “livre” 
para fazer “o que quiser” e “quando quiser”. Relembrando o trabalho de Pinto, Dias 
(2018, p. 45) trata do equívoco em torno da própria expressão “era tecnológica”, que 
parece diferenciar o século XXI de tudo o que ocorreu antes dele, apagando todas as 
outras tecnologias desenvolvidas até então, de modo que a expressão “produz o efeito 
de retirar da história a própria tecnologia, de negá-la como acontecimento discursivo, 
de anular o processo histórico no qual esse acontecimento é produzido”.

Com a popularização da internet, as TVs passaram a ser acomodadas ao lado de 
computadores e os controles foram aos poucos dando espaço para os mouses. Efeito 
de substituição de um modelo antiquado de TV por um mais novo e “revolucionário”, 
como descrito na capa da revista Veja de setembro de 2006 (Recorte 2). Na época, o 
YouTube, com pouco mais de um ano de existência, já era significado pela quantidade: 
“Só de um site são baixados 100 milhões de vídeos por dia”.

Recorte 02: Capa da Veja de setembro de 2006. O YouTube, com pouco mais de um ano de 
existência na data da publicação da revista, já era significado pela quantidade



298

ESCRITURAS DA CIDADE

O controle remoto, presente na formulação “Tia, solta o controle e vem pro 
YouTube!” é reiterado também no diálogo de O Mundo de Beakman (Recorte 3) por 
meio da imagem. A abertura do programa consiste em um diálogo entre pinguins, que 
ao final sempre ligam a TV para ver o seriado. Já no diálogo entre os ursos, o controle 
é substituído por um smartphone que acessa a plataforma do YouTube. A relação com 
o mouse não mais se estabelece dadas as condições de produção estruturadas pelo 
uso crescente de dispositivos móveis como “sistemas lógico digitais”9 (DIAS, 2018). 
Funcionando como resposta ao questionamento “TV? Pra quê?”, o aparelho televisor 
(Recorte 4) aparece agora como mero objeto de reprodução daquilo que o YouTube faz 
circular:

Recorte 03: Capturas de tela das aberturas de O Mundo de Beakman10 e do episódio 1 do 
Nostalgia Ciência11. O controle remoto é substituído pelo smartphone.

Recorte 04: Capturas de tela das aberturas de O Mundo de Beakman e do episódio 1 do Nostalgia 
Ciência. O diálogo entre os ursos Paul e Lester atualiza a abertura de O Mundo de Beakman.

Nesse movimento, onde certos objetos e formas são desvalorizados “em prol 
de um discurso de substituição por sistemas e práticas digitais”, o funcionamento da 
televisão parece se repetir nas novas tecnologias, visto que “o digital é um sentido 
específico da tecnologia, afetado, portanto, pelo modo como as tecnologias em sentido 

9 Segundo Dias (2018, p. 62), os “sistemas lógico digitais”, conceito adaptado dos “sistemas lógico portáteis” de Pêcheux 
(2015), “são da instância da organização da vida”, colocando “o sujeito como origem de si”.

10 Disponível em: <https://bit.ly/2qnFCzO>.
11 Disponível em: <https://bit.ly/2tOgRvZ>.

https://bit.ly/2qnFCzO
https://bit.ly/2tOgRvZ
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analógico significaram na história” (DIAS, 2018, p. 39, 58). A plataforma IGTV12 (Recorte 
5), lançada em junho de 2018 pelo grupo Zuckerberg, se inscreve nesse funcionamento:

R5

O IGTV é diferente de várias formas. Primeiro, ele funciona do jeito que você realmente 
usa o seu celular, de modo que os vídeos são exibidos em tela cheia e na posição vertical. 
Além disso, diferente do Instagram, os vídeos não são limitados a um minuto. Em vez 
disso, cada vídeo pode ter até uma hora de duração. Ele também é simples. Assim como 
quando ligamos a TV, o IGTV começa a exibir conteúdo assim que você abre o aplicativo. 
Você não precisa fazer uma busca para começar a assistir conteúdo de pessoas que 
você já segue no Instagram e de outras pessoas que você pode gostar baseado nos 
seus interesses. Você pode deslizar para descobrir mais - alterne entre “Para você”, 
“Seguindo”, “Popular” e “Continue Assistindo”. Você também pode curtir, comentar e 
enviar vídeos para amigos por meio de mensagens privadas.

Também como na TV, o IGTV tem canais. Mas no IGTV, os criadores são os canais. 
Quando você segue um criador no Instagram, o canal dele no IGTV já irá aparecer para 
você. Qualquer um pode ser um criador - você pode subir seus vídeos para o IGTV por 
meio do aplicativo ou pela internet para começar seu próprio canal13.

Esse discurso tenta posicionar o aplicativo como novo pela diferenciação. É diferente 
de outras plataformas de vídeo por usar o modo de tela vertical, “modo como você de 
fato usa o seu celular”. É diferente do sistema analógico porque permite “interação” 
(curtir, comentar, enviar vídeos) e porque os canais são estruturados pelos próprios 
sujeitos-usuários. Essas últimas características, no entanto, também são promessas de 
outras plataformas de vídeo que já circulam no mercado. Como se diferenciar, então, 
dos demais concorrentes? No que consiste a “grande” novidade do aplicativo?

A proposta se inscreve na memória do modelo dito “ultrapassado” da televisão. 
Equiparável ao gesto de “zapear”, o “deslize” permite que o sujeito conheça outros canais 
disponíveis. Ao iniciar o aplicativo, os vídeos começam a ser exibidos automaticamente, 
de modo que não é preciso realizar uma busca nos arquivos da plataforma. De acordo 
com Kevin Systrom, co-fundador do IGTV, o público consome cada vez menos televisão 
e cada vez mais vídeos online14. Desse modo, o tempo de duração dos arquivos da 
plataforma foi adaptado e agora “deixa” de ser limitado como em outros aplicativos, 
podendo chegar a até uma hora. Diferenciações e aproximações que são determinadas 
pela lógica capitalista.

Memória analógica (tra)vestida de “revolução digital”. O funcionamento da TV é 
então (re)criado para manter o público conectado à plataforma pela maior quantidade 
de tempo possível. Essa é a lógica do mercado de dados. Quanto mais tempo o 
sujeito passa conectado, clicando, postando, curtindo e compartilhando, mais dados 
a plataforma consegue recolher, estabelecendo assim “um universo de informações 

12 Disponível em: <https://bit.ly/2MGN7Zf>.
13 Tradução livre.
14 Disponível em: <https://bit.ly/2F5Hstx>.

https://bit.ly/2MGN7Zf
https://bit.ly/2F5Hstx
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exclusivo” para cada usuário, o que Pariser (2012) chamou de bolha dos filtros e que 
nos termos de Orlandi (2004) seria a memória-metálica15.

Com base nesse conjunto diverso de informações, as empresas projetam um 
sujeito possível, sujeito que se constitui na discursividade do digital como “sujeito de 
dados” (DIAS, 2018), à medida que:

A linguagem da máquina, por sua “semântica artificial”, “sabe”, prevê o que o sujeito pode 
fazer, o que o sujeito é, o que o sujeito sente, uma vez que pode fazer uma infinidade 
de combinações em milésimos de segundos com os dados numa memória metálica, 
produzindo, com isso, um jogo de afetos algoritmizados. Linearidade lógico-sequencial 
do eu. A coerência robótica do sujeito (DIAS, 2018, p. 77)

A capitalização constante de informações se apresenta como condição necessária 
para o oferecimento de serviços mais “inteligentes” e personalizados, organizando 
os supostos interesses do sujeito que se textualizam em mecanismos de sugestão 
como, por exemplo, o menu “Para você” do IGTV. A estratégia permite às empresas de 
tecnologia lucrar cada vez mais com a produção de publicidade direcionada, com o 
desenvolvimento de serviços baseados em inteligência artificial16 e com o comércio de 
dados envolvendo outras instituições, de modo que empresas como Amazon, Apple e 
Google se tornaram as mais valiosas do mundo17.

Os dados também são utilizados para projetar aquilo que pode circular mais e 
para criar padrões de comportamento que conferem um funcionamento algoritmizado 
ao digital. Esse funcionamento passa a determinar o que pode e deve ser dito para que 
circule produtivamente18:

Os jornais não publicam mais artigos pelos quais seus leitores não têm interesse; a 
proliferação do rastreamento combinado com os dados das redes sociais garantem que 
todos tenham um jornal altamente customizado para ler (inclusive no nível linguístico!) 
que produz a maior taxa de cliques possível. Nenhuma história deixa de ser clicada, 
nenhuma manchete deixa de ser twitada; artigos individuais e customizados são gerados 
nos poucos segundos entre o clique de um link e o carregamento da página em um 
navegador (MOROZOV, 2013, p. xii)19

Ao mesmo tempo que a internet passa a circular como customizada, produzindo 
“no sujeito individuado pelo digital a ilusão de que ele é único”, a discursividade digital 

15 Para Orlandi (2004, p. 27), memória metálica é aquela que se relaciona com a noção de arquivo e que funciona 
algoritmicamente, tendo “a ver com as novas tecnologias de linguagem, com a maneira que a linguagem está representada 
através dessas tecnologias, fazendo efeito de memória quando na verdade é atualização”.

16 Com o auxílio de mecanismos de inteligência artificial, os dados coletados são utilizados para desenvolver serviços de 
tradução e de reconhecimento de imagens, por exemplo. Esses serviços, por sua vez, podem ser adquiridos por outras 
empresas, constituindo uma nova forma de lucro. Disponível em: <https://econ.st/2uRnmOw>.

17 Disponível em: <https://cnb.cx/2ZmjQc2>.
18 Segundo Orlandi (2012, p. 179-180), produtividade e criatividade se distinguem à medida que “no processo criativo, no que 

diz respeito à linguagem, há um investimento no mesmo mas que desloca, desliza, trabalhando o diferente, a ruptura; no 
processo produtivo, ao contrário, não se trata de produzir a ruptura mas a quantidade, a reiteração do mesmo produzindo 
a ilusão do diferente, o variado.”

19 Tradução livre.

https://econ.st/2uRnmOw
https://cnb.cx/2ZmjQc2
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aponta para a democratização do espaço, onde “qualquer um” pode ter voz (DIAS, 
2018, p. 139). Retomando o recorte 5, pode-se observar esse efeito de customização/
personalização, à medida que o vocativo “você” e o pronome possessivo “seu” vão sendo 
discursivizados ao longo do recorte e em um batimento com o “nós”, que se marca pelo 
“Qualquer um pode”. O sujeito de dados vai se constituindo em um “jogo personalização-
universalização”, o que de acordo com Dias (2018, p. 139) “é uma característica própria 
do online” e produz um efeito de democratização e homogeneidade.

À medida que se produzem efeitos de sentido com a inscrição do sujeito em 
diferentes formações discursivas, um processo de “fragmentação social” é determinado 
pelos algoritmos, de modo que os sujeitos usuários passam a circular quase sempre em 
meio a “espaços compatíveis” - câmaras de eco (YEO, 2015) ou bolha de filtros (PARISER, 
2012) - que constantemente reiteram o já-dito. Neles, os sujeitos se identificam e se 
inscrevem em determinadas formações discursivas, estabilizando os sentidos possíveis.

Quando as fronteiras algoritmicamente produzidas se desestruturam, outros 
sentidos se tocam e se chocam, espaço para contradição de discursos que não cessam 
de se dividir em dois (PÊCHEUX). Com a mundialização, ideologia que transforma o 
conhecimento em informação e depois em parte do consumo, esse movimento teria se 
tornado ainda mais grave (ORLANDI, 2012).

Nos “espaços compatíveis” de cada sujeito, aquilo que não encontra condições 
para circular produtivamente é então “filtrado” em um efeito de apagamento. Para 
Dias (2018), esse recorte dos sentidos consiste em uma outra dimensão do silêncio, a 
dimensão técnica. As duas formas de silêncio desenvolvidas anteriormente por Orlandi 
(2007) são o silêncio fundador, que atravessa as palavras e permite a significação, e a 
política do silêncio, que se divide em silêncio constitutivo, onde o gesto de dizer apaga 
outros dizeres possíveis, e a censura, interdição de certos dizeres em determinadas 
conjunturas (ORLANDI, 2012). Com a dimensão técnica do silêncio, Dias (2018, p. 191) 
se refere àquilo que é destacado ou apagado por meio de recursos de dispositivos 
tecnológicos “para silenciar sentidos de um objeto simbólico”. Esse apagamento técnico 
se aplica a diferentes objetos de análise, da fotografia aos próprios algoritmos.

2. Melhor que você

Na discursividade digital, o funcionamento automatizado dos algoritmos os 
aproxima dos robôs. O termo criado pelo escritor Karel Capek20 em 1921 foi inspirado na 
palavra eslava21 utilizada para denominar o trabalho forçado: rabota. Em sua primeira 
aparição, na peça R.U.R., do próprio Capek, cada robô “poderia fazer o trabalho de dois 
trabalhadores e meio” já que eles seriam mais fortes e inteligentes que os humanos. 
Esse efeito de sentido parece continuar circulando nas condições de produção 
atuais, à medida que as novidades no campo da robótica costumam ser anunciadas 
midiaticamente obedecendo a um funcionamento característico:

20  Disponível em: <https://bit.ly/2cDaYLv>.
21  Disponível em: <https://n.pr/2H6MCUi>.

https://bit.ly/2cDaYLv
https://n.pr/2H6MCUi
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• Esse robô da Disney é capaz de fazer acrobacias melhor do que você22

• O que a robô Rosie faz de melhor é aquilo que o olho humano não consegue23

• Receita quer usar robô para julgar mais rapidamente ações sobre impostos24

• Robô ajudará a combater incêndios de uma forma mais segura25

• Robô pode ser a salvação em caso de extinção das abelhas26

• Robô curitibano promete ser solução para evitar milhares de casos de cegueira27

• Robôs se tornam solução contra solidão de idosos chineses28

Ao comparar o desempenho dos robôs ao dos homens, as formulações recuperam 
o discurso da tecnologia que supera o humano e que poderia, dessa maneira, substituí-
lo. A máquina não só é caracterizada como capaz de realizar tarefas “melhor”, “mais 
rapidamente” e de maneira “mais segura”, como passa a ser apontada como solução/
salvação para problemas que os sujeitos não conseguiriam resolver, senão por meio 
da tecnologia. É pelo discurso da “era digital” que a tecnologia vai se significando 
como onipotente, desprovida de processo histórico, de modo que “o discurso sobre 
a substituição do homem pela máquina” passa a representar a tecnologia como “um 
instrumento de poder e de dominação. Não pelas maravilhas que ela pode fazer, mas 
porque isso serve aos interesses de alguns” (DIAS, 2018, p. 45).

Ao se significar como onipotente, a tecnologia seria capaz de melhorar tudo, das 
desigualdades sociais ao ato de cozinhar. Essa abordagem de questões complexas 
e controversas com “soluções” sedutoras e pouco criativas é o que Morozov (2013) 
chama de “solucionismo”. Segundo ele, o solucionismo consiste em enxergar “todas as 
situações sociais complexas como problemas nitidamente definidos” que podem ser 
resolvidos com “soluções computacionais definitivas” ou ainda, considerá-los “processos 
transparentes e evidentes em si mesmos que podem ser facilmente otimizados”29, 
bastando utilizar os algoritmos corretos para cada situação (MOROZOV, 2013, p. 5).

Nesse processo de distanciamento da tecnologia em relação ao homem pelo 
apagamento da falha30, o algoritmo ganha o estatuto de neutro e objetivo e passa 
a constituir processos variados. Em Chicago, por exemplo, o policiamento local se 
baseia na consulta de um sistema de “pontuação de risco” para avaliar os sujeitos31. 
O banco de dados está sendo desenvolvido desde 2013 e já possui informações de 
aproximadamente 400 mil pessoas. A partir dos antecedentes criminais do sujeito, 
um algoritmo avalia o número de passagens pela polícia, a relação com crimes 

22 Disponível em: <https://bit.ly/32qh6MA>.
23 Disponível em: <https://bit.ly/33IZE6j>.
24 Disponível em: <https://bit.ly/33Gs7JP>.
25 Disponível em: <https://bit.ly/33E3lKd>.
26 Disponível em: <https://bit.ly/2qjeWQx>.
27 Disponível em: <https://bit.ly/2Msjw81>.
28 Disponível em: <https://bit.ly/32okUxH>.
29 Tradução livre.
30 Ao se significar como “solução definitiva”, a tecnologia ganha estatuto de infalível. É pela suposta neutralidade e 

impossibilidade de falhas que o tecnológico vai se posicionando como superior em relação aos humanos.
31 Disponível em: <https://bit.ly/2kjE8TG>.

https://bit.ly/32qh6MA
https://bit.ly/33IZE6j
https://bit.ly/33Gs7JP
https://bit.ly/33E3lKd
https://bit.ly/2qjeWQx
https://bit.ly/2Msjw81
https://bit.ly/32okUxH
https://bit.ly/2kjE8TG
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envolvendo armas e narcóticos, a idade da prisão mais recente (quanto mais jovem, 
maior a pontuação), os casos em que o “suspeito” foi vítima de assalto ou tiroteio e a 
probabilidade de cometer delitos (se a pontuação está aumentando ou diminuindo ao 
longo do tempo). Ao final do processo, atribui-se ao sujeito um número que instaura 
um processo de vigilância “personalizada”, podendo se materializar em “convite” para 
participar de reuniões comunitárias, em vigilância adicional ou em mandado de busca 
residencial.

Mais tarde, no tribunal, os sujeitos-réus têm seus depoimentos avaliados por outros 
algoritmos, que calculam a probabilidade de reincidência e determinam a sentença, o 
valor da fiança e a possibilidade de liberdade condicional. Esse funcionamento já se dá 
em vários estados norte-americanos, entre eles, Wisconsin, que ficou conhecida pelo 
caso de Eric Loomis32.

Eric foi condenado a uma sentença mais longa pelo envolvimento em um tiroteio 
devido ao “alto risco” que o programa COMPAS33 atribuiu a ele. Pela impossibilidade de 
avaliar a “tomada de decisão” do algoritmo, que é privado, Eric contestou o resultado 
do julgamento, mas acabou perdendo, pois segundo o Supremo Tribunal de Wisconsin, 
o resultado em si já seria suficientemente transparente. Ainda de acordo com o 
Departamento de Correções do mesmo estado, o uso de softwares para calcular o 
“ciclo de vida” do sujeito no sistema judicial é uma maneira de aperfeiçoar as decisões 
tomadas por humanos, permitindo um melhor uso para “recursos finitos”34. Nesse 
processo de algoritmização do jurídico, sujeitos se constituem como corpos numéricos 
e como recurso finito a ser aprimorado, incapazes de alcançar a eficiência tecnológica.

Esse processo de substituição se torna especialmente crítico em função dos efeitos 
de neutralidade e de objetividade que se instauram em sistemas como o judicial. De 
acordo com esse funcionamento, as novas tecnologias seriam capazes de ultrapassar a 
subjetividade dos humanos. Ao tomar o tecnológico como transparente, apagam-se os 
processos que o constituem. Ficam silenciados os mecanismos de produção dos dados 
que mais tarde circulam como sentenças supostamente neutras.

Ao compor um sistema preditivo35 baseado em Big Data36, um grande volume de 
informações é mobilizado. Ao fazê-lo, importam-se também os “vícios” que atravessam 
os processos tradicionais de “ordem social”. Para citar um exemplo, em sociedades 
marcadas pelo racismo, o policiamento tende a se concentrar em zonas periféricas 
das cidades, onde grupos específicos de pessoas residem em função de uma série 
de fatores histórico-sociais. O maior volume de policiamento nessas áreas gera, 
consequentemente, um maior número de ocorrências nesses locais em relação à média 
de registros obtidos. A análise dessas informações, por sua vez, gera “conclusões” 
superficiais e distorcidas, produzindo e reiterando assim um efeito de segregação 
determinado quase sempre pelos mesmos perfis: o do negro, do pardo, do migrante, 
do pobre, do periférico. Sujeitos marginalizáveis e marginalizados a partir de uma 

32 Disponível em: <https://bit.ly/2ptcWR1>.
33 Disponível em: <https://bit.ly/32qgOFs>.
34 Disponível em: <https://bit.ly/2BlBlz5>.
35 Para “prever o futuro”, como defendem os entusiastas desse tipo de software, bastaria que os algoritmos consultassem os 

registros do passado. Sujeitos sentenciados ao determinismo do supostamente repetível.
36 Big Data é o conceito que “descreve o armazenamento e a análise de um amplo e complexo conjunto de dados usando uma 

série de técnicas” (WARD, BARKER, 2013).

https://bit.ly/2ptcWR1
https://bit.ly/32qgOFs
https://bit.ly/2BlBlz5
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tecnologia que também é política e onde um pré-construído atravessa a constituição 
de um perfil para o sujeito supostamente “criminoso”.

Muitos dos algoritmos descritos neste capítulo são desenvolvidos por empresas 
privadas, o que torna o funcionamento dos sistemas parcialmente ou completamente 
“fechado”. Além dessa limitação em torno da “propriedade”, as modificações constantes 
e a complexidade das operações faz com que os próprios sujeitos-desenvolvedores 
sejam relativamente ausentados de responsabilidade em relação à performance de seus 
códigos. Assim, na maioria dos sistemas algoritmizados, apenas os inputs (informações 
de entrada) e os outputs (resultados) se tornam passíveis de avaliação, transformando 
o processo central da operação em uma “caixa preta”37.

É interessante observar que, apesar de o funcionamento do tipo “caixa preta”, 
comum entre os algoritmos, conferir a eles uma opacidade que não permite 
questionamentos, os sistemas ainda são dados como neutros e mais eficientes que os 
sujeitos. Esse efeito não poderia ocorrer senão pelo discurso do maravilhamento e do 
solucionismo. Opacidade disfarçada de transparência e de neutralidade.

Não saber como os algoritmos funcionam é uma característica do que Harari 
(2016) tem chamado de “dataísmo”. Essa seria a religião dos dados que se constitui no 
encontro entre a Teoria da Evolução darwinista e a criação da Máquina de Turing. Um 
casamento entre as ciências biológicas e as ciências da computação que transformaria o 
universo em um fluxo de informações quantificáveis, de modo que todos os fenômenos 
e entidades passariam a ser avaliados de acordo com sua contribuição em relação ao 
processamento de dados (HARARI, 2016).

Para o autor, do mesmo modo que no cristianismo

[...] nós humanos não somos capazes de compreender Deus e Seu plano, da mesma 
maneira o dataísmo afirma que o cérebro humano não pode abranger os novos senhores 
algorítmicos. [...] O algoritmo-semente pode de início ser desenvolvido por humanos, 
mas ele cresce, segue o próprio caminho e vai aonde humanos nunca foram antes - até 
onde nenhum humano pode segui-lo (HARARI, 2016, p. 395).

Baseando-se nos conceitos de falha e falta de Orlandi (2001), Dias (2018, p. 75) 
explica que “a produção de um laço sem falhas seria o lugar do vazio do sentido e do 
sujeito. O sentido sem brechas, saturado nele próprio que coloca o sujeito cada vez 
mais na relação com algo da ordem da completude, da onipotência, da totalização, ou 
seja, na relação com seu próprio fim”. Sem a falha, o sujeito se torna incapaz de ocupar 
outras posições, de significar diferentemente, visto que a incompletude é característica 
do sujeito e do sentido (ORLANDI, 2007). Mas seria possível apagar a falha tecnológica? 
Há espaço para o furo?

3. O furo e a falha

Ao longo da história, os sujeitos adotaram diferentes formas de buscar a 
“verdade”. Na Babilônia, eles se dirigiam até um templo e observavam as estrelas. Com 

37 Caixa-preta é a expressão utilizada para designar tanto a relativa “falta de controle” dos programadores sobre seus códigos 
quanto a impossibilidade de avaliação de certos sistemas computacionais por terceiros, como órgãos reguladores e 
sociedades organizadas.
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o judaísmo e o cristianismo, as estrelas foram substituídas pela leitura da bíblia. A partir 
do humanismo, o sujeito se tornou “a fonte de toda a verdade”, cabendo a ele ouvir a 
si mesmo para compreender as grandes questões (HARARI, 2016, p. 393). De acordo 
com Harari (2016, p. 394), é no século XXI que os sentimentos humanos passam a ser 
substituídos por algoritmos que “sabem [de verdade] como você se sente”.

No século XXI, basta enviar uma amostra de saliva38 pelo correio para sequenciar 
o próprio DNA; comprar e conectar à internet alguns dispositivos biométricos39; 
compartilhar o máximo possível de experiências cotidianas e permitir que sites como 
Facebook e Google leiam emails e mensagens para que “os grandes algoritmos da 
internet de todas as coisas” lhe respondam com quem se casar, para onde viajar, o que 
comprar e onde jantar (HARARI, 2016, p. 394).

Os sentidos sobre a completude da tecnologia vão se estabilizando assim em torno 
da internet das coisas40 (Internet of Things ou IoT), que com seu pretenso mecanismo de 
previsão e com a possibilidade de conectar generalizadamente objetos e sujeitos, faz 
com que o digital seja ainda mais reiterado como universal e onipotente. No efeito 
de urgência da conectividade opera a memória da aldeia global, onde os homens são 
controlados pela informação e onde se dá a “ameaça da total visibilidade do sujeito pela 
invasão de sua privacidade por formas de linguagem omnipresentes”, constituindo a 
globalização como “fato político e econômico legitimado pela ciência” (ORLANDI, 2012, 
p. 164).

É necessário, então, encontrar a falha nesses mecanismos e compreender como 
os “sistemas lógico-digitais significam pelo funcionamento do imaginário da tecnologia”, 
pois o digital cria “outras formas de guerra, mas também de resistência, outras formas 
de controle por filtros algorítmicos, mas também de denúncia” (DIAS, 2018, p. 64, 118).

É nesse movimento de resistência, que o desenvolvedor e ativista de software 
livre41 Richard Stallman alerta sobre os riscos de uma “colonização digital” que estaria 
ocorrendo por meio da extração massiva de dados pessoais. Em seu site42, ele descreve 
as “razões para não usar” uma série de serviços prestados por empresas como 
Airbnb, Amazon, Apple, Facebook, Google, Netflix, Skype, Patreon, Uber entre outras. Uma 
característica interessante da página é a proposta de um “Glossário” e de um “Anti-
Glossário”. Na tentativa de controlar e barrar certos sentidos, o ativista pede, por 
exemplo, que os sujeitos evitem o uso de expressões como Bicycle sharing system, já 
que o sistema de “aluguel” de bicicletas seria inapropriadamente rotulado como serviço 
de “compartilhamento” por meio de um efeito propagandístico. Ao mesmo tempo, o 
autor realiza uma série de paráfrases como forma de combater o pré-construído da 

38 Podemos citar como exemplo a empresa 23andMe. A companhia realiza testes genéticos por meio do recebimento de 
pequenas amostras de saliva de clientes. Ao final dos testes, disponibiliza relatórios que detalham riscos de doenças 
determinadas por predisposição genética e níveis de parentesco com diferentes nacionalidades. Um teste como esse custa 
99 dólares, mas o verdadeiro lucro, no entanto, vem da criação de um banco de dados que reúne informações genéticas 
de pessoas de diferentes partes do mundo.

39 Os dispositivos biométricos mais populares são conhecidos como “wearable technology”. Conectados à internet, eles 
coletam constantemente diversos dados, de frequência cardíaca e pressão sanguínea à quantidade de calorias gastas.

40 A expressão Internet of Things foi criada por Kevin Ashton em 1999 e define a prática de conectar objetos entre si por meio 
da internet, tornando-os “independentes”. Disponível em: <https://bit.ly/2cBXITw>.

41 Software livre é aquele “que respeita a liberdade do usuário”. As quatro características que determinam se um software 
é livre são: 1) liberdade para usar o programa como desejar, 2) liberdade para estudar e modificar o código-fonte do 
programa como bem entender, 3) liberdade para distribuir cópias do programa original para outras pessoas e 4) liberdade 
para modificar o programa e distribuí-lo para quem desejar. Mais informações em: <https://bit.ly/2MgulJX>.

42 Disponível em: <https://stallman.org/>.

https://bit.ly/2cBXITw
https://bit.ly/2MgulJX
https://stallman.org/
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tecnologia. Internet of Things, por exemplo, desliza para Internet of Stings, abreviação para 
a expressão Internet of Stings, Snoops, Cheats and Telemarketers ou, em uma tradução 
livre, a internet que ferroa, bisbilhota, trapaceia e comercializa.

Em um gesto parecido, o perfil do Twitter @internetofshit, uma paráfrase para a 
expressão Internet of Things, faz circular casos em que os efeitos de inovação da era 
digital “furam”, dando espaço para outros sentidos sobre a tecnologia.

A oposição entre o velho e o novo reforça o caráter revolucionário de medidas 
como a anunciada nos recortes 6 e 7:

Recorte 06: Retweet do perfil @internetofshit questionando o sistema de iluminação 
automatizado proposto pela Vodafone43. No tweet “original”, um usuário questiona a 

“novidade” prometida pela internet das coisas.

Recorte 07: Na captura de tela à esquerda, o tweet da Vodafone. Na captura de tela à direita, 
uma matéria que tem como tema a iluminação urbana. Ambas as capturas constituem o 

tweet mencionado no recorte anterior.

43 Disponível em: <https://bit.ly/33G9xla>.

https://bit.ly/33G9xla
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A página faz circular um tweet constituído por duas imagens e por uma formulação 
que questiona “É... nós já temos isso há décadas e não precisamos de internet pra 
fazer funcionar?”. A primeira captura de tela (à esquerda) consiste em um anúncio 
da empresa Vodafone, que defende o uso da internet das coisas para fazer com que 
a iluminação urbana seja interrompida automaticamente quando o dia amanhece, 
solução que as cidades precisariam para se tornarem mais inteligentes. Na sequência, 
o autor do texto usa a captura de tela (à direita) de uma matéria com o título 
“Iluminação urbana automática usando fotoresistência” para questionar a novidade da 
tecnologia promovida pela empresa. Essas formulações textualizam o funcionamento 
do solucionismo em que a maioria das soluções mirabolantes e tecnológicas são 
desenvolvidas como resposta a questões nada problemáticas, mas que circulam como 
urgentes na sociedade da informação (MOROZOV, 2013). Desse modo, o que o discurso 
da tecnologia parece fazer é produzir efeitos de sentido de inovação e de solução para 
problemas que sequer existem.

A #SmarterWithIoT, presente no tweet anterior, circula também em outros textos 
da empresa (Recorte 8), reunindo diferentes soluções tecnológicas em um efeito de 
arquivamento para tentar fechar os sentidos em torno da necessidade de conexão de 
todas as coisas.

Recorte 08: Tweet da Vodafone sobre o funcionamento da internet das coisas44. A onipresença 
da tecnologia é dada pela formulação Internet of Things that see, hear and smell.

No recorte 8, a ilustração apresenta uma série de linhas que conectam diferentes 
indústrias a um celular e a um computador interligados por uma linha tracejada e 
posicionados no centro da imagem. Em primeiro plano, no lado esquerdo da gravura, 
a estrutura de uma usina nuclear é representada por meio de elementos como uma 
torre de resfriamento. Partindo da torre, uma linha parece levar informações desse 
setor para um equipamento que se caracteriza pela presença de um painel indicador. 
Este dá origem a um gráfico que, por sua vez, se conecta com o computador. Mais 

44  Disponível em: <https://bit.ly/35LbZsc>.

https://bit.ly/35LbZsc
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abaixo, uma linha tracejada parte da coluna de fumaça emitida por uma das torres e é 
interligada a um segundo equipamento com painel indicador. Por meio de outra linha, 
ele se conecta ao celular.

Do lado direito da ilustração, a linha de produção de uma fábrica de produtos 
alimentícios é retratada pela representação de uma esteira que movimenta embalagens 
similares. Ao final da esteira, uma tela analisa e aprova um desses produtos e uma 
lâmpada acesa surge acima dela, sendo conectada ao computador por meio de 
uma linha tracejada. A fábrica é conectada ao dispositivo também a partir de outras 
duas linhas. A primeira liga o computador a um equipamento com painel indicador 
posicionado acima dos produtos. A segunda parte de duas engrenagens localizadas 
na base da esteira. Em segundo plano, a silhueta de uma série de equipamentos cria 
outras relações entre os elementos descritos.

O computador, posicionado no meio da ilustração, exibe um olho no centro de 
sua tela. Um olho que tudo vê e que se “alimenta” dos dados que parecem “fluir” pelas 
linhas que atravessam a cadeia industrial por meio da indicação de pequenas setas. 
Todas as linhas da gravura se dirigem a ele. Acima da tela, a presença de três linhas 
côncavas indica o funcionamento de um sinal Wi-Fi. Traços de um processo de produção 
controlado, onde os mais diferentes setores (energético e alimentício por exemplo) 
são conduzidos pela tecnologia. Olho da máquina, centralizado e centralizador, 
coordenando os processos da vida em sociedade. Metáfora do produtivismo que 
resulta do par indústria-tecnologia.

No canto superior esquerdo da ilustração, há ainda uma logomarca da Vodafone 
e no canto superior direito, há a formulação “Internet of Things that see, hear and smell”. 
A disposição do olho estático no centro da ilustração recupera também a memória 
da obra 1984 (1949), de George Orwell, enredo que descreve um futuro tomado pela 
vigilância constante dos sujeitos por um regime político totalitário. Na maioria das 
capas produzidas para o livro (Recorte 9), a presença do olho fixo é uma regularidade. 
A onipresença da internet das coisas que surgiria como alternativa “mais inteligente” 
de garantir soluções mais eficientes para a vida em sociedade passa a ser significada 
assim pelo próprio processo de vigilância dos sujeitos. Conectados, todos os objetos, 
agora “inteligentes”, ganhariam os olhos, os ouvidos e o nariz daquele que os controla.

Recorte 09: Capas de algumas das edições do livro 1984. Em todas elas, o olho marca a 
vigilância a que a sociedade criada por Orwell estaria submetida.
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Privacidade e vigilância também são temas recorrentes no perfil @internetofshit, 
que recolhe casos específicos (Recorte 10) como o do relógio da companhia Apple, que 
ligou para o serviço de emergência e compartilhou a localização de sua usuária durante 
um momento “íntimo” e casos como o da assistente eletrônica da Amazon, que gravou 
e enviou arquivos de áudio para um dos contatos de sua lista sem autorização.

Recorte 10: Tweets do perfil @internetofshit sobre o relógio da Apple45 e a assistente 
eletrônica da Amazon46. Os dois casos expõem o sistema de vigilância e de extração de 

dados que configura a internet das coisas.

A circulação desse tipo de falha e a exposição das falsas soluções desestabilizam 
a homogeneidade dos sentidos de infalibilidade e de neutralidade da tecnologia. A 
identificação, o questionamento e a discussão em torno dos efeitos gerados pela falha 
auxiliam na compreensão da complexidade e dos riscos que a conexão generalizada 
pode trazer aos sujeitos, desmanchando o efeito de completude e de onipotência da 
máquina. Como afirma Orlandi (2001, p. 25), é preciso “Intervir no real do sentido pela 
produção de práticas discursivas”. O site de Stallman e perfis como o @internetofshit se 
estabelecem assim como espaços de resistência diante do discurso do maravilhamento 
à medida que recuperam e colocam em circulação os sentidos frequentemente 
interditados pelo discurso da tecnologia, constantemente significada pelo potencial de 
solucionar problemas de toda ordem ao passo de um clique e de maneira supostamente 
mais rápida, mais objetiva e mais eficiente do que o ser humano seria capaz.

Referências Bibliográficas

DIAS, Cristiane Pereira. Análise do Discurso Digital: Sujeito, Espaço, Memória e 
Arquivo. Campinas: Pontes, 2018.

45 Disponível em: <https://bit.ly/2MqkP7l>.
46 Disponível em: <https://bit.ly/32ooZSx>.

https://bit.ly/2MqkP7l
https://bit.ly/32ooZSx


310

ESCRITURAS DA CIDADE

HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: uma breve história do amanhã. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2016.

MOROZOV, Evgeny. To save everything, click here: technology, solutionism and the 
urge to fix problems that don’t exist. Londres: Penguin, 2013.

ORLANDI, Eni Puccinelli. Análise do Discurso - princípios e procedimentos. Campinas: 
Pontes, 2001.

ORLANDI, Eni Puccinelli. História das idéias x História de vida. Entrevista com Eni Orlandi. 
In.: SCHERER, Amanda. Fragmentum, n. 7, 2006. Disponível em: <https://bit.ly/32gziIj>. 
Acesso em: 4 jun. 2017.

ORLANDI, Eni Puccinelli. As formas do silêncio: no movimento dos sentidos. Campinas: 
Editora da Unicamp, 2007.

ORLANDI, Eni Puccinelli. Discurso e Texto. Formulação e Circulação dos Sentidos. 
Pontes: Campinas, 2012.

PARISER, Eli. O filtro invisível: O que a internet está escondendo de você. Rio de

Janeiro: Zahar, 2012.

PÊCHEUX, Michel. O discurso: estrutura ou acontecimento. Campinas: Pontes, 2015.

WARD, Jonathan Stuart; BARKER, Adam. Undefined By Data: A Survey of Big Data 
Definitions. Arxiv, 2013. Disponível em: <https://arxiv.org/abs/1309.5821>. Acesso em: 
2 set. 2018.

YEO, Sara. Public Engagement with and Communication of Science in a Web-2.0. 
Nova Iorque: American Association for the Advancement of Science, 2015.

https://bit.ly/32gziIj
https://arxiv.org/abs/1309.5821


311

ESCRITURAS DA CIDADE

A PRODUÇÃO DE SENTIDO EM DICIONÁRIOS DO SÉCULO 
XXI: UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE “DEMOCRACIA”
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Resumo: Este trabalho apresenta uma análise discursiva e contrastiva entre dicionários 
da língua portuguesa do Brasil, com o objetivo de analisar a produção de sentidos, mais 
especificamente, no verbete democracia, enquanto palavra que pode ser lida e ouvida 
diariamente, no universo das ruas, das manifestações, da cidade; fazendo referência ao 
discurso político.

Palavras-chave:  Dicionário. Discurso. Sentido. Verbete.

Abstract: This work presents a discursive and contrastive analysis between dictionaries of the 
Portuguese language of Brazil, with the objective of analyzing the production of meanings, 
more specifically, in the entry democracy, as a word that can be read and heard daily in the 
universe of streets, manifestations, of the city; referring to political discourse.

Keyword: Dictionary. Speech. Sense. Entry.

mailto:tatacostta%40hotmail.com%20?subject=


312

ESCRITURAS DA CIDADE

1. Palavras Iniciais

Este trabalho apresenta uma análise discursiva e contrastiva entre dicionários da 
língua portuguesa do Brasil, com o objetivo de analisar a produção de sentidos, mais 
especificamente, no verbete democracia, enquanto palavra que pode ser lida e ouvida 
diariamente, no universo das ruas, das manifestações, da cidade; fazendo referência 
ao discurso político. Os dicionários são: Novo Aurélio Século XXI, de Aurélio Buarque 
de Holanda Ferreira (dicionário impresso) e Dicionário Online de Português (dicionário 
digital), instrumentos linguístico-discursivos da maior importância neste início de 
século. Inicialmente propomos uma introdução sobre algumas considerações teóricas, 
contendo a questão do discurso, sentidos, dicionário na perspectiva da Análise de 
Discurso e História das Ideias Linguísticas, para depois abordarmos especificamente o 
verbete democracia para verificar a relação entre sujeito e saber linguístico. Assim, como 
está sendo significado o verbete democracia no dicionário Aurélio XXI em contraponto 
ao dicionário digital.

Primeiramente, é indispensável definir o que é dicionário. Geralmente entende-
se o dicionário como um objeto de consulta, que apresenta a ortografia correta e os 
significados das palavras.  Sendo assim, o dicionário é visto como referência, um discurso 
da certeza, então, ele tem sua historicidade calcada em um estereótipo reproduzido 
através dos tempos. Mas não é só isso que vemos quando nos deparamos com um 
dicionário. Segundo Nunes (2011, p.101) o dicionário não é somente lugar de consulta, 
de certeza; ele faz parte de uma historicidade, de uma época e é, portanto, “lugar de 
observação do léxico”.  

2. Análises Iniciais

Entendemos que é importante estudar o dicionário numa perspectiva discursiva 
enquanto “um objeto histórico que implica tanto em observar a estabilização dos 
sentidos em circunstâncias específicas, quanto em apreender suas transformações, 
suas atualizações, suas rupturas” (NUNES, 2007, p. 173), pois fazem parte das condições 
de produção do discurso os sujeitos e a situação em que eles se inserem; já que os 
dicionários trazem informações sobre a língua e sobre a sociedade, mobilizando a 
exterioridade e a historicidade que lhes são constitutivas. De nossa perspectiva teórica, 
entendemos por condições de produção algo que dá conta não apenas do contexto 
sócio-histórico, mas também do imaginário produzido pelas instituições, sobre o já-
dito, sobre a memória. E é a essa memória do dizer que Orlandi (2009, p.30) vai chamar 
de interdiscurso, responsável pelos sentidos de outro lugar, mostrando a necessidade 
dos movimentos parafrásticos e polissêmicos para a constituição dos sentidos.

Em nossa análise, podemos observar que há diferenças e semelhanças nos 
processos de produção de sentidos envolvidos na constituição dos dois dicionários 
selecionados, o que se deve às determinadas condições de produção, nas quais estão 
inseridos.
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Os dois dicionários são produzidos em determinadas condições de produção, 
nesse sentido, o novo Aurélio abrange a historicidade da época e, o dicionário online 
contempla um olhar voltado à atualidade. E, para finalizar nossa análise, verificamos 
o funcionamento do efeito “palavra-puxa-palavra” no interior dos dois dicionários. O 
Novo Aurélio indica as acepções que devem ser conferidas, como, “Cf. nesta acepç. 
ditadura(¹)” e o Dicionário Online disponibiliza o hiperlink que, ao clicar, vai direto ao 
verbete a ser conferido, sendo assim, conforme observamos, se estabelecem relações 
entre palavras no interior do mesmo dicionário pelo efeito “palavra-puxa-palavra”. 
Essa rede de produção de sentidos, no interior dos dicionários que estudamos, é 
possível para explicitar as relações entre as palavras que fazem parte da construção do 
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dicionário. Outrossim, esse processo “palavra-puxa-palavra” foi realizado a partir dos 
processos de produção de sentidos, o qual destacamos, com a presença de paráfrase, 
antonímias, determinação e historicidade.

Podemos verificar alguns processos de produção de sentidos, através do 
estabelecimento das relações entre palavras idênticas em diferentes dicionários, 
a saber: processo de determinação, processo de antonímia, processo de paráfrase, 
historicidade e efeito palavra-puxa-palavra. Tais processos podem ser observados a 
seguir:

Queremos a partir de um gesto de leitura, ainda inicial, problematizar os modos 
de produção de sentidos via dicionarização do verbete democracia, questionando: 
a forma material intervém ou não na produção de sentidos? O dicionário virtual dá 
o mesmo suporte histórico que o dicionário material ou é diferente? Que discurso é 
este que coloca em relação os sentidos produzidos no dicionário e os mobilizados por 
sujeitos na cidade?

Sendo assim, temos o objetivo de instigar reflexões sobre os sentidos de 
“democracia” em outras materialidades discursivas, bem como, imagens em mídias 
sociais, que, a nosso ver, são, também, lugar de visibilidade e de circulação de 
determinada palavra, nos quais podemos observar os possíveis movimentos de 
aproximação e de distanciamento das definições encontradas nos dicionários
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Figura 01: Disponível em: http://www.pt.org.br/manifestos-em-defesa-da-democracia/. Acesso 
em: 20/03/2018

A imagem intitulada como “Manifestos em defesa da democracia”, veiculada no 
site do PT, é usada como capa de notícias sobre as diferentes manifestações ocorridas 
no Brasil. Neste site, há um link em que ao clicar você é direcionado à notícia sobre o 
manifesto, há diversas manifestações como: manifesto dos advogados do Paraná, dos 
Africanistas, dos docentes da universidade da Unicamp. Isto é, essa imagem traz em si 
uma memória, em que o Brasil é uma democracia, por estar em defesa da democracia 
e remete ao que está posto no dicionário online, inclusive aproximando-se do exemplo 
“O Brasil é uma democracia”. Além de estar assumindo uma posição em defesa da 
democracia, não só a favor da Dilma, do PT, mas sim como uma democracia no modo 
geral, em defesa do povo sobre os seus direitos, nas universidades, na saúde, em prol 
de seus direitos mesmo, aproximando-se do que está posto nos dicionários.

Concluímos, a partir desse trabalho, que o dicionário não dá conta de todos os 
saberes, por mais atual que seja considerado, muda de acordo com as condições 
de produção, visto que, analisando “democracia” nas ruas, nas manifestações 
atuais, confirmamos que no dicionário não está posto todos os sentidos. Portanto, 
os dois dicionários são importantes instrumentos linguísticos, consideráveis, com 
especificidades de cada um, mesmo que os dois pertençam ao século XXI, e cada um 
apresenta-se por meio de um suporte (impresso e digital) consideramos que interferem 
na produção de sentidos, revelando que não há neutralidade e que a ideologia está 
funcionando sobre as condições dos mesmos.

http://www.pt.org.br/manifestos-em-defesa-da-democracia/
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Resumo: O objetivo do trabalho a seguir é promover uma reflexão acerca do conceito de 
condições de produção e filiação ideológica do sujeito, utilizando como objeto de estudo 
recortes de páginas associadas à teoria terraplanista no Facebook. A proposta desenvolvida 
no trabalho atual é refletir sobre os processos de inscrição do sujeito que levam à produção 
de enunciados que parecem ir contra afirmações axiomáticas (tais como “a terra é redonda”) 
e demonstrar como a filiação a tais teorias apresenta um caráter mais ideológico do que 
propriamente científico, aludindo à criação de uma contracultura intermediada pelo espaço 
digital e que se envereda por diversos campos dos saberes, criada por um processo de 
contra-identificação (segundo descrito por Pêcheux) com o Sujeito universal de Althusser.

Palavras-chave: Discurso; Digital, Cultura; Terra plana; Ideologia

Abstract: This paper’s main objective is to instigate a reflexion about the concepts of 
production’s background and ideologic filiation of the subject, using as a study object 
excerpts of pages that divulge the terraplanist theory on Facebook. The idea is to reflect about 
the processes of linguistic affiliation of the subject that drives the production of sentences 
or texts that appear to struggle against allegedly axiomatic statements (such as the Earth 
being round), while showing that such teories have proven to have a increasingly ideological 
character, instead of following a scientific paradigma. That alludes to the creation of a 
subculture indistinguishable of the digital space that slithers into many fields of knowledge, 
created by a counter-identification process (as described by Pêcheux) facing the Universal 
Subject as defined by Althusser.

Keywords: Discourse; Digital, Culture; terraplanism; Ideology
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1. Introdução: Mas você pode mesmo dizer isso?

Voltaire nos urge para defender o direito de uma pessoa de pronunciar suas 
ideias e ser defendida, não importa quão absurdas sejam tais ideias aos seus ouvidos. 
Todo o pensamento liberal é baseado na premissa da liberdade de expressão e de 
que cada fala, cada posição política tem seu nicho e, de acordo com a teoria da cauda 
longa (ANDERSEN, 2003), pessoas para se filiarem às mesmas. A política e a ideologia 
são, portanto, objetos de consumo como qualquer outro em nossos tempos líquidos 
(BAUMAN, 2005): adere-se a uma causa enquanto ela o representa como indivíduo. 
Somos capitalistas enquanto o sujeito universal (ALTHUSSER, 2008, [1995]) é capitalista 
e acreditamos no status quo; somos comunistas para resistirmos ao sujeito universal 
tantas vezes injusto e até cruel. Somos vadias quando falamos de misoginia e violência 
sistemática contra mulheres em marcha, e #jesuischarlie quando presenciamos 
atentados terroristas em uma das cidades mais cosmopolitas do mundo. Aderir a uma 
hashtag, a uma causa, é inscrever-se no mundo, significar a si mesmo como um ser 
político e ideológico.

Por outro lado, como defender a adesão a uma causa que nos parece 
axiomaticamente errada? Como ir contra algo tão firmemente enraizado em nossa 
formação discursiva capitalista cientificista, de forma que sequer imaginar tal 
possibilidade nos parece uma brincadeira de mal gosto ou, no máximo, uma fina ironia 
que não entendemos. Por fim, como defender a posição de alguém que afirma que 
a terra é plana? O próprio termo “terra plana”, dentro das condições de produção 
vigentes no discurso de divulgação científica nos evoca um pensamento retrógrado, 
conservador, possivelmente religioso por remeter ao período da idade média, quando 
a teoria da terra plana era a verdade científica. De fato, para um cientista, assumir a 
possibilidade de uma teoria terraplanista parece uma traição à Galileu Galilei, figura de 
uma importância solidificada na comunidade científica, por seu sacrifício e trabalho, 
pelo qual arriscou a própria vida e a fúria da igreja católica, discutivelmente a instituição 
mais poderosa de sua época.

Então, para conciliarmos as ideias de Voltaire e não enfurecer o espírito galileano 
e toda a comunidade científica (que é o desafio deste trabalho), o primeiro passo que 
daremos é entender quem são os terraplanistas. Buscamos entender o que motiva 
a filiação à uma teoria que, ao ser citada, é imediatamente alvo de chacota por uma 
das maiores revistas de divulgação científica do Brasil1. Ou seja, quais as condições de 
produção discursivas que levam uma pessoa a se declarar terraplanista? Com base 
em análise de um corpus selecionado e das ferramentas da análise do discurso da 
linha francesa, guiada pelas reflexões de autores como Pechêux, Althusser e Orlandi, 
buscaremos de-superficializar o texto e relacionar os sentidos levantados pelos 
enunciados dos terraplanistas com as suas condições de produção e assim entender 
suas filiações discursivas.

1 http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2017/12/ajude-galileu-mandar-terraplanistas-para-o-espaco-
assine-peticao.html

http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2017/12/ajude-galileu-mandar-terraplanistas-para-o-espaco-assine-peticao.html
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2017/12/ajude-galileu-mandar-terraplanistas-para-o-espaco-assine-peticao.html
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Cabe dizer que o presente trabalho não pretende discutir a validade das teorias 
apresentadas pelos terraplanistas, muito menos descreditá-las. O objetivo é a análise 
dos textos, procurando nos mesmos evidências e pistas de filiações discursivas que 
podem nos levar a entender mais sobre a polêmica que envolve pessoas que acreditam 
que a Terra é plana e pessoas que não acreditam que tal pensamento ainda existe em 
2017.

2. Terraplanistas e globalistas, o eterno combate.

Os terraplanistas, por mais contraditório que possa parecer, são um grupo 
bastante moderno em aspectos cronológicos. A “sociedade da terra plana”, no original 
“Flat plane society2”, foi formalmente fundada em 1956, por Samuel Shenton, um 
pesquisador afiliado da Royal Astronomical Society. Em seu texto “sobre nós”, a missão 
da sociedade é revelada, segundo transcreveremos a seguir: “A sociedade da terra plana 
toma armas contra a opressão de pensamento e as mentiras globulistas da nova era. De 
lado da razão, nós oferecemos uma casa para os pensadores desgarrados que marcham 
bravamente com RAZÃO e VERDADE ao reconhecer a VERDADEIRA forma da Terra – plana”3. 
O trecho evidencia os sentidos que são trabalhados ao longo de toda a produção do 
pensamento terraplanista (conforme demonstraremos no corpus) que é uma sensação 
forte de resistência e contravenção em relação ao discurso científico corrente. 
O texto cria uma dicotomia clara ao estabelecer um antagonista ao pensamento 
terraplanista: os globulistas, aqueles que acreditam que a Terra é esférica, são taxados 
de mentirosos que devem ser combatidos pelos terraplanistas. O texto também tem 
uma função de recrutamento, que convoca “pensadores desgarrados” (quase um 
herói incompreendido, digno de uma jornada do herói de Joseph Cambell), que ousam 
discordar da teoria mais prestigiada na comunidade científica para juntar-se ao “lado 
da verdade e da razão”. Trata-se, portanto, de um chamado à ação com o objetivo de 
engrossar as fileiras e reforçar a credibilidade científica do discurso terraplanista na 
comunidade científica. Mas qual é esse discurso?

Para entendermos os sentidos do discurso terraplanista, tomaremos como válido 
um conceito de Pierre Bordieu, denominado “teoria dos campos”. Segundo o autor, 
um campo é um espaço social (no qual existe contato entre pessoas) regido por uma 
lógica interna que os agentes dentro do campo negociam reconhecimento e validação 
de suas teorias. Segundo o autor:

“O universo ‘puro’ da ciência mais ‘pura’, [...], é um campo social como qualquer outro, 
com suas relações de força e seus monopólios, suas lutas e estratégias, seus interesses 
e suas vantagens, mas no qual todas essas invariantes revestem formas específicas” 
(BOURDIEU, 1976, p. 89)

A teoria dos campos de Bordieu aponta que ambas as teorias (terraplanista e 
globalista) tem o potencial de serem igualmente válidas. O que decide sua validade 

2  https://theflatearthsociety.org/home/index.php/about-the-society
3  Tradução própria de https://theflatearthsociety.org/home/index.php/about-the-society

https://theflatearthsociety.org/home/index.php/about-the-society
https://theflatearthsociety.org/home/index.php/about-the-society


320

ESCRITURAS DA CIDADE

é a quantidade de “capital social” (BORDIEU, 1980) que determinada teoria adquire. 
Essencialmente, a validade de uma teoria dentro de um campo é definida pelas regras do 
próprio campo e isso geralmente envolve apoio. Daí a necessidade da teoria terraplanista 
de definir seus oponentes como mentirosos: depois de séculos de validação da teoria 
heliocêntrica galeliana, que é amplamente aceita dentro (e fora, graças aos esforços de 
divulgação científica) da comunidade científica, a teoria terraplanista é tida como algo 
minimamente equivocado, se algo, uma grande piada. Como exemplo das reações que 
a teoria da Terra plana pode causar na comunidade de divulgação científica, trouxemos 
o trecho da Revista Galileu, um dos maiores portais de divulgação científica do Brasil, 
que fala sobre o movimento da terra plana4:

Figura 01: Recorte da Revista Galileu

O trecho ilustra bem o pensamento da comunidade científica sobre as teorias da 
Sociedade da Terra plana: um absurdo, por ignorar séculos de evidências produzidas 
dentro da comunidade científica para validar a teoria da Terra esférica. Em uma disputa 
por poder dentro de uma comunidade, atacar o adversário é tão válido quando expor 
sua própria teoria, o que, talvez, possa explicar não apenas a aceitação das teorias 
galelianas não só pela comunidade científica, mas também pelo Sujeito universal, 
institucionalmente reforçado pelo aparelho ideológico institucional, atribuindo ao 
mesmo um status de discurso fundador (ORLANDI, 1993) da ciência moderna e do 
método científico como o conhecemos. A obra de Galileu é essencial para estabelecer 
o que hoje entendemos como ciência, mas, segundo Bordieu, é apenas um discurso 
possível dentro do campo científico. Um discurso com muito capital social agregado e 
com status de verdade, mas essencialmente, um discurso. E o que observamos hoje é 
a tentativa dos terraplanistas de reconquistar seu prestígio na comunidade científica e 
abalar a hegemonia do discurso globalista aos olhos do mundo.

Porém, não podemos ignorar que, sob todos os critérios utilizados para validação 
de hipóteses científicas, a teoria terraplanista é equivocada. Então, o que leva um 
sujeito a se filiar a uma teoria tão descreditada e ridicularizada? Por que se denominar 
terraplanista quando isso hoje é um convite para que a maioria da população duvide 

4 http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2017/12/ajude-galileu-mandar-terraplanistas-para-o-espaco-
assine-peticao.html

http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2017/12/ajude-galileu-mandar-terraplanistas-para-o-espaco-assine-peticao.html
http://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2017/12/ajude-galileu-mandar-terraplanistas-para-o-espaco-assine-peticao.html
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de sua inteligência? Acreditamos que as respostas estão na própria produção dos 
terraplanistas.

3. Análise de Fragmentos: Se está na internet, deve ser verdade.

A internet, sem dúvida alguma, é um espaço maravilhoso, na qual infinitos sujeitos, 
discursos e condições de produção ultrapassam as barreiras físicas do tempo e espaço 
para afetarem outros sujeitos e criar novos interdiscursos. Mais do que isso, a internet 
tem adquirido um status de portadora de verdades, na qual um enunciado pode 
assumir uma credibilidade semelhante à de um texto impresso décadas atrás. Diversos 
textos compartilhados na internet não precisam ser confirmados em suas fontes para 
criar sentidos de verdade e serem compartilhados para atingir (e afetar, no sentido de 
gerar afectos) outros sujeitos. A lógica do funcionamento da corrente do whastapp, na 
qual o compartilhamento é a própria tautologia. É, portanto, um terreno fértil para o 
recrutamento de novos soldados para lutar no combate a favor do terraplanismo.

Para tal, há a necessidade de criar um espaço para que materiais relacionados 
com a teoria terraplanista sejam divulgados. O principal nicho dos terraplanistas hoje 
são as redes sociais, principalmente o Youtube e o Facebook. Analisaremos enunciados 
do segundo como corpus do nosso trabalho, para entender as condições de produção 
que permitiram que esses enunciados circulem. O grupo escolhido foi o “A Terra é 
plana”5, com mais de 90 mil inscritos no grupo. A foto do grupo6 traz os dizeres “ensine 
a controvérsia” e a foto de capa traz uma animação demonstrando um horizonte 
animado da Terra plana e o versículo bíblico Gênesis 1:7 (“Então Deus fez o Firmamento 
e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima/ E 
assim foi.”). A página também traz uma seção com as regras, descrevendo o protocolo 
de participação na página. Dois trechos chamam a atenção para a análise:

1. O que mais acontece aqui é alguém perguntar algo que foi tratado 2-3 postagens 
abaixo onde foi deixado o comentário. Isso é inadmissível, preguiçoso e não 
toleramos esse tipo de comportamento.

2. “Se você tem alguma dúvida que já foi abordada aqui, é ban.”

As regras do grupo deixam a proposta bastante óbvia: não se trata de um 
grupo instrucional, na qual as pessoas aderem para aprender e debater, mas sim um 
grupo que se mostra impaciente com recém-chegados e, possivelmente, opositores. 
A instrução é clara: se a sua pergunta já foi posta antes, não poste nada. Assuntos 
dados como encerrados não são retomados. Inclusive, em algum momento das regras, 
eles fazem questão de salientar que sua atitude não se deve ao fato de “não terem 
argumentos”, uma réplica bastante comum em debates no Facebook, mas sim por não 
“terem tempo” de lidar com curiosos. Essa atitude demonstra uma posição bastante 
defensiva em relação à discussão da teoria da Terra Plana, por fechar o debate para 
o que é considerado dentro das regras. Isso dá um caráter à página menos de um 

5  Endereço do grupo https://www.facebook.com/aterraeplana/
6  Uma foto da aparência do grupo e a transcrição completa das regras estão no Anexo 1.

https://www.facebook.com/aterraeplana/
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espaço de discussão e mais de um agregador de informações, ou seja, um ponto para 
se informar, mas não debater, não polemizar. Trata-se de um espaço sobre uma teoria 
polêmica que não aceita polêmica.

Ao continuarmos nos debruçando sobre as publicações da página, encontramos 
o seguinte post:

Figura 02: Terra Plana e Neil deGrasse Tyson

O post é uma publicação de 29 de novembro, na qual a página fez um comentário 
sobre uma fala de Neil deGrasse Tyson, que deixa público seu descontentamento 
com o aumento de aderentes à teoria terraplanista. A página, por sua vez, ataca o 
físico, denominando-o uma criatura rastejante. Porém, ad hominem à parte, o que 
mais nos interessa nesse status é ressignificação dos termos. Quando Tyson diz 
“sistema educacional” em seu tweet, essa informação é ressignificada pelas condições 
de produção dos autores da página como “sistema de lavagem cerebral em massa”, 
deixando transparecer a opinião da página sobre o sistema educacional: um sistema de 
reprodução de discursos que não abrem espaço para a crítica e o debate, produzindo 
verdades fechadas. O sistema educacional, tal como outras instituições, tem um papel 
fundamental na formação do sujeito. Afinal, é por meio das instituições que o sujeito é 
interpelado pela ideologia (ALTHUSSER, 1995) e adere a uma filiação discursiva corrente 
na sociedade. O cientista, Tyson no caso, representa não apenas o sistema educacional, 
mas também toda o aparato ideológico que interpela a população por meio do sistema 
educacional. O cientista, que está associado ao aparato ideológico e ao saber científico 
solidificado como verdade é alvo de desconfiança e chacota, não só pela página, mas 
também por comentaristas da mesma:
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Figura 03: Comentários sobre Tyson

Os comentários ressoam a opinião da página, reforçando a análise na imagem 
anterior de que a página não está aberta para polêmicas, mas sim para agregação de 
conteúdo e também para vozes ressoantes e concordantes. Mais uma vez vemos aqui 
referências ao “sistema”, um tema comum entre terraplanistas, referindo-se ao aparato 
ideológico que interpela o sujeito. Referências ao filme “Matrix” também são comuns, 
associados com termos como “abri os olhos”, “saí da matrix” e “descobrindo a verdade”. 
O filme7 “Matrix” é famoso justamente pelos protagonistas viverem em um mundo de 
sonhos, um simulacro da realidade e acordam para uma visão completamente diferente. 
A metáfora indica uma aproximação dos aparatos ideológicos com a realidade “falsa” 
da Matrix, que controla o sujeito e ele está cego à realidade. Essa impressão torna-se 
ainda mais forte quando um dos comentaristas diz que Tyson é um “ator” da Nasa, 
que é tipicamente colocada como a grande vilã que trabalha contra o pensamento 
terraplanista.

Em uma entrevista8 ao portal UOL, o administrador da página “A Terra é plana” 
afirma que a Nasa é, na verdade, uma agência de efeitos especiais com um orçamento 
gigantesco que deseja que sua teoria (o globalismo, no caso) mantenha-se como o 
principal modelo cosmológico aceito pela formação discursiva científica. No entanto, 
essa afirmação cimenta a suspeita que os terraplanistas desconfiam das instituições, 

7 http://www.imdb.com/title/tt0133093/
8 https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/bbc/2017/09/16/quem-sao-e-o-que-pensam-os-brasileiros-que-

acreditam-que-a-terra-e-plana.htm

http://www.imdb.com/title/tt0133093/
https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/bbc/2017/09/16/quem-sao-e-o-que-pensam-os-brasileiros-que-acreditam-que-a-terra-e-plana.htm
https://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticias/bbc/2017/09/16/quem-sao-e-o-que-pensam-os-brasileiros-que-acreditam-que-a-terra-e-plana.htm
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o que eles chamam de “sistema”. Eles são alimentados pelo pensamento que há uma 
grande conspiração e que a informação (sobre a Terra ser plana) é a única forma de não 
sermos enganados. O sistema educacional e ideológico, encabeçado pela Nasa, busca 
o controle e o fim do pensamento individual. O pensamento individual, ironicamente, 
é o que une o grupo em uníssono, assim como sugere as regras: você já deve ser um 
“rebelde” autodidata para participar do grupo. Como todo coletivo, a voz deve ser 
uniforme para demonstrar força de verdade.

Porém, seria incorreto assumir que os terraplanistas são avessos à ciência e ao 
método científico. Pelo contrário, sua prática é, de alguma forma, alinhada ao método 
científico, baseada na busca por evidências e autores que apoiem seu discurso, porém 
com uma leitura bastante seletiva do cânone astronômico. Parece contraditório, 
principalmente dada a quantidade de referências bíblicas que podemos observar nos 
trechos acima demonstrados, porém Foucault explica a presença do discurso científico 
na fala terraplanista como a vontade de verdade (1996) do discurso, que é o desejo de 
buscar outros saberes para legitimar-se. A criação de interdiscursos entre diferentes 
áreas do saber é essencial para atribuir ao movimento terraplanista um status menos 
filosófico e mais científico. Essa questão é ilustrada pelo próximo recorte:

Figura 04: Piadas de Cientistas
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O texto abaixo apresenta uma curiosa contradição, que é um chiste com o 
processo de divulgação científica que há nas redes sociais, uma vez que ele se distancia 
do modo considerado aceitável pela comunidade terraplanista. Cientistas, no trecho, 
são elementos de abertura de piadas, desqualificando o enunciado por ele estar 
alinhado com o discurso do Sujeito universal, o que implica uma aderência cega às 
palavras do cientista por força de autoridade (como é dito, “cientistas descobrem, 
portanto engula”[SIC] o que em si carrega uma força de verdade na sociedade 
capitalista). A figura do cientista é dotada de autoridade no campo da ciência, e em 
nossa formação discursiva, a fala do cientista, se não absolutamente verídica, carrega 
em si trabalho e pesquisa. Partimos do pressuposto que um artigo publicado em uma 
revista científica é verdade, e essas são nossas condições de produção de discurso 
científico. E, curiosamente, a crença na ciência também está presente nas condições 
de produção do sujeito terraplanista, porém de uma maneira diferente, distorcida. Isso 
é representado quando o post demonstra uma teoria que, segundo ele, provou uma 
hipótese científica como verdadeira (dentro dos parâmetros considerados aceitáveis 
pelas condições de produção do sujeito terraplanista, que o próprio texto evidencia o 
formato necessário para reconhecer como verdadeiro). O exemplo dado no recorte foi 
da hipótese Michelson-Morley e o vídeo de Airy, ambos com hiperlinks que redirecionam 
para as fontes originais. Porém, cabe observar que não há o link para a matéria que 
está sendo satirizada, apenas a imagem. Mais uma vez a ironia e o deboche são mais 
importantes do que abrir o debate com um representante do chamado “sistema”, a 
figura do cientista, ironizada por um personagem de ficção científica (o capitão Picard, 
da famosa série Jornada nas estrelas).

 O sujeito capitalista foi ensinado a confiar no cientista, porém o terraplanista 
sentiu-se traído em algum momento. Isso se dá pela experiência do sujeito com a 
linguagem e como se deu o processo de interpelação pela linguagem. Pechêux (1988) 
vai falar de duas modalidades de identificação do sujeito enunciador com o sujeito 
universal. Na primeira modalidade, ocorre uma identificação plena entre os saberes que 
identificam o sujeito universal e o indivíduo, de forma que o sujeito ao ser interpelado, 
reconhece-se na formação discursiva, identifica-se com a mesma e torna-se um sujeito 
enunciador. Esse é o caso da maioria dos militantes políticos, que abraçam uma 
causa por sentirem-se parte dela. A ideologia os abraça, ressoa com seus valores e 
experiências, reforçando a sua interpelação e filiação à formação discursiva.

A segunda modalidade apresentada por Pechêux (e a mais interessante dentro 
deste trabalho) caracteriza um processo de contraidentificação entre o sujeito-
enunciador e o sujeito universal. O indivíduo, baseado na dúvida, no questionamento, na 
revolta, posiciona-se contra o sujeito universal e a partir desse ponto, enuncia. Chegam 
inclusive a lutar contra as evidências não-questionáveis que lhes são apresentadas pelo 
sujeito do saber de uma formação discursiva (COURTINE, 1981), daí afirmar que a Terra 
não é plana. Isso não quer dizer que o sujeito não foi interpelado pela ideologia ou 
não tem contato com o sujeito universal. Pelo contrário, há uma “desconfiança” acerca 
das práticas e dos sentidos levantados pelos enunciados do Sujeito universal. Não é 
uma negação, uma descrença, mas uma “captura incompleta”, que passa a afetar o 
processo de enunciação do sujeito que tem uma relação de contraidentificação com o 
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Sujeito universal, representando assim condições de produção distintas do sujeito que 
teve um processo de identificação com o Sujeito universal.

O processo de contraidentificação do discurso terraplanista com o Sujeito universal 
é o elemento que norteia a análise dos textos apresentados neste texto. As condições 
de produção do sujeito enunciador terraplanista são marcadas por uma profunda 
desconfiança não apenas do Sujeito universal, mas também das próprias instituições 
capitalistas, tal como o sistema educacional, mencionado acima. Existe uma paranoia 
no ar, uma teoria da conspiração do “sistema” que obriga “pensadores livres” a aderirem 
à teoria globalista ou serem ridicularizados. A pressão que a filiação discursiva que 
engloba os modelos astronômicos é reconhecidamente imensa. Poucas pessoas 
afirmaram duvidar do modelo inicialmente desenvolvido por Galileu, sob pena de serem 
taxadas como irracionais, anticientíficas e até mesmo burras. Podemos argumentar 
que o processo de identificação com o Sujeito universal é dado não pelos méritos 
científicos, mas pelo desejo de pertencer, de se afiliar ao discurso mais prestigiado pelo 
saber científico. Assim criamos axiomas, verdades absolutas e inquestionáveis que se 
propagam pela fala dos sujeitos enunciadores, mas que de fato tem pouco interesse 
pela pesquisa dos modelos astrológicos. A Terra é inquestionavelmente redonda pois 
isso foi dito na escola e obviamente está correto.

Por outro lado, recentemente temos observado uma ascensão na presenta de 
sujeitos enunciadores que têm processos de contraidentificação com o Sujeito universal. 
Os terraplanistas são apenas um desses discursos. Temos também vários movimentos 
anti-vaxxer9, na qual pais são ativamente contra a vacinação de seus filhos; movimentos 
que apoiam uma medicina animal holística10 e não instrumentária, até a ascensão de 
discursos ideológicos do que chamam de direita alternativa11, revisitando tópicos como 
nacionalismo, papéis de gênero e raça. Apesar de apresentarem falas completamente 
diferentes, seus discursos convergem em um ponto: uma relação de desconfiança 
com o “sistema”. Enquanto os terraplanistas acreditam que o sistema quer silenciar 
vozes dissonantes e manipular o pensamento e o aprendizado, grupos como os anti-
vaxxers acreditam que as empresas farmacêuticas manipulam pesquisas para desovar 
produtos em seus filhos que os mesmos não precisam. Mesmo em caso de morte de 
seus filhos (em casos de doenças que poderiam ser evitadas com vacinação), ativistas 
contra a vacinação infantil mostram-se irredutíveis em seu comprometimento com a 
filiação discursiva, culpando o sistema por casualidades12.

A veracidade dos discursos é de menor importância em relação às condições 
de produção dos enunciados, que afirmam esses sujeitos não como loucos ou pouco 
instruídos (a forma que sujeitos que se identificam com a formação discursiva os 
conhecem, lembrando o recorte da Revista Galileu acima), mas sim como resistentes. 
Aqueles que têm uma relação de contraidentificação com o Sujeito universal se vêem 
como heróis, como guerrilheiros em uma batalha perdida, na qual eles precisam 
informar o maior número de pessoas para salvá-las de um sistema frio que busca apenas 

9 http://vaccineresistancemovement.org/
10 http://www.holisticcareforanimals.com/
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Alt-right
12 http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/david-collet-stephan-meningitis-death-son-failure-provide-necessaries-

facebook-1.4404690

http://vaccineresistancemovement.org/
http://www.holisticcareforanimals.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Alt-right
http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/david-collet-stephan-meningitis-death-son-failure-provide-necessaries-facebook-1.4404690
http://www.cbc.ca/news/canada/calgary/david-collet-stephan-meningitis-death-son-failure-provide-necessaries-facebook-1.4404690


327

ESCRITURAS DA CIDADE

manipulá-las e dominar cada aspecto de suas vidas. Ao encontrar outros indivíduos 
que também são sujeitos enunciadores que resistem ao sistema, que ignoram as 
evidências acumuladas pelo campo científico (“fabricadas”, muitos dizem, dado que 
acreditam que a Nasa é uma fábrica de efeitos especiais) e, em espaços na qual o 
discurso apenas ecoa, mas não sofre polissemia, cria-se uma nova filiação discursiva, 
um anti-Sujeito universal, que nega por princípio todas as falas do discurso científico, 
pois este não é confiável e serve a mestres muito mais sombrios. O terraplanista é, em 
suas próprias condições de produção, um pensador livre, que se libertou das amarras 
do sistema por seu próprio esforço inquisitivo e hoje, volta com o elixir para as massas, 
completando assim a jornada do herói Campbelliano. “Penso, logo existo” de Descartes 
foi re-significado como “penso, logo resisto”. Todo terraplanista é, em sua própria 
concepção discursiva, um herói da verdade.

Finalmente, nos resta uma pergunta que exige mais investigação acerca das 
motivações dos terraplanistas e outros movimentos que tem uma relação de 
contraidentificação com o Sujeito universal: eles apenas reproduzem um o discurso 
por serem ideologicamente alinhados com a contradição de determinada filiação 
discursiva ou acreditam de fato nas mesmas? Ou seja, um terraplanista acredita de 
coração que a Terra de fato é plana ou sua filiação ao movimento se dá para integrar 
em uma contracultura (HALL, 1976) que se posiciona contra o “sistema”? A aderência à 
corrente filosófica é genuína ou apenas um pretexto para resistir ao Sujeito universal? 
Para definir-se como um sujeito enunciador, é importante estar certo ou basta filiar-se 
a um discurso formador, seja lá o que ele diz? Questões que permanecem sem resposta 
no momento, mas há um elemento: o número de pessoas que reproduzem o discurso 
da Terra plana aumenta anualmente, proporcionalmente à crescente insatisfação 
da população com as instituições que compõe o aparato ideológico. Sem apoio, sem 
sujeitos enunciadores filiados à sua formação, um discurso não se sustenta como 
hegemônico por muito tempo.  Logo, não seria absurdo imaginar que a hegemonia do 
discurso científico pode, em alguns anos, ser colocada em xeque. Um feito considerável 
se levarmos em conta que os principais representantes desse contra-discurso tiram 
seu modelo astrológico da Idade Média.
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