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“Um discurso não é uma realidade evidente, 
um objeto concreto ofertado à intuição, mas 

o resultado de uma construção”. 
 

(Dominique Maingueneau)  



7 
 

RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é descrever, interpretar e analisar enunciados do Caderno3, 
caderno de cultura que circula em Fortaleza, com o intuito de pôr à mostra os sentidos 
da cidade que nele se elaboram, bem como as relações interdiscursivas que ele 
mantém com os sentidos do espaço urbano elaborados pelo discurso da sociologia 
urbana, da geografia urbana e do projeto iluminista. A justificativa por determo-nos 
num caderno de cultura e por observarmos especificamente os sentidos da cidade 
está no fato de que esse tema – a cidade – é cada vez mais recorrente em textos de 
movimentos estéticos, de políticas culturais e de cadernos de cultura. Há uma 
confluência dos textos da cultura na direção da cidade, o que permite que se fale em 
algo que poderíamos chamar de discurso da cultura ou discurso da cidade, já que 
elabora sentidos para esta; esse discurso da cultura, no entanto, não está sozinho na 
tarefa de desdobrar a questão da cidade e de produzir sentidos para o espaço urbano, 
o que justifica o enfoque nas relações interdiscursivas entre o discurso da cultura e 
outros discursos, especificamente o da sociologia urbana, da geografia urbana e do 
projeto de modernidade iluminista. Inserimos esta pesquisa nos estudos da Análise 
do Discurso de linha francesa. O método utilizado é descritivo-interpretativo. Quanto 
aos conceitos e referenciais teóricos, utilizamos a noção de formação discursiva 
enquanto unidade não-tópica proposta por Maingueneau (2006, 2011), a fim de 
delimitar um discurso da cultura composto por textos e enunciados dispersos, dentre 
os quais aqueles situados às páginas do Caderno3; para interpretarmos os sentidos 
da cidade elaborados por enunciados da sociologia urbana, da geografia urbana e do 
projeto iluminista, foi preciso abordá-los não enquanto saberes verdadeiros ou falsos, 
mas enquanto formações discursivas submetidas a um sistema de regulação e um 
sentido global, conceitos provenientes de Maingueneau (1983, 2008); a abordagem 
dos sentidos globais dessas formações discursivas vale-se das noções de topografia 
e cronografia discursiva, noções integrantes daquilo que Maingueneau (1993, 2006) 
chama de cenografia discursiva; a relação de interdiscursividade que construímos 
entre as topografias e cronografias elaboradas pelas quatro formações discursivas 
observadas encontra seu fundamento teórico-metodológico no primado do 
interdiscurso defendido por Maingueneau (2008). A problemática da pesquisa 
assenta-se sobre a indagação acerca de quais elementos estão associados aos 
sentidos da cidade construídos pelo discurso da cultura. Diante de tal problemática, 
identificaram-se três elementos recorrentes na elaboração desses sentidos: o 
território, o estrangeiro e o progresso; o território, que está no cerne do modo como o 
discurso da geografia urbana significa a cidade, aparece, no Caderno3, inserido na 
problemática de uma arte urbana que se imiscui no espaço disputável da cidade. O 
estrangeiro, que no discurso da sociologia urbana é gerador de uma atmosfera urbana 
do medo, emerge, no Caderno3, como algo que a cidade deseja para si. E o 
progresso, a partir do qual o projeto iluminista concebe o tempo da cidade e sua 
produtividade industrial, é a condição necessária para que o Caderno3 possa olhar o 
passado da cidade pelo viés do ridículo. 
 

Palavras-chave: Cidade. Discurso. Topografia. Cronografia. Caderno3. 
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ABSTRACT 

 

This research aims to describe, interpret and analyse enunciation on the Caderno3 
newspaper, a culture supplement circulating in Fortaleza, in order to put on display the 
meanings of the city elaborated in it. As well as the interdiscousive relations it keeps 
with Urban space elaborated by the discourse on Urban Sociology, Urban Geography 
and the Enlighttenment Project. The reason why we deal with a culture supplement 
and specifically on the meanings of the city is that this topic – the city – is recurrent in 
texts about aesthetic movements, cultural politics and culture supplemeent. There is a 
confluence on the culture texts’ through the city what allows us to talk about something 
called culture’s discourse or the city discourse since it creates meanings for it. This 
culture’s discourse, however it is not alone on the task to unfold the city matter, namely, 
produce meanings to the urban space, what would justify the approach on 
interdiscoursive relations among the discourse of culture and other speeches, 
specifically the urban sociology, urban geography and the project of modernity 
enlightenment. We have entered this research in the French studies on Discourse 
Analysis. The method used is descriptive-interpretative. In relation to the concepts and 
theoretical frameworks, we use the concept of discursive formation as a non-topical 
unit proposed by Maingueneau (2006, 2011) in order to delimit a discourse of culture 
composed of texts and set out dispersed, among those located at the pages of the 
Caderno3. For interpreting the meanings of the city produced by urban sociology’s 
enununciation, urban geography and the Enlightenment's project, it was necessary to 
deal with them not as a true or false knowledge, but as discursive formation submited 
to a system of regulation and a global sense, a Maingueneau’s concept (1983,2008). 
The approach of global meaning of these discursive formations uses the notions of 
topography and discursive chronography notions, what Maingueneau calls discursive 
scenography. The relations of interdiscursivity that we built up between the 
topographies and chronographies prepared by four discursive formations observed 
find its theoretical-methodological foundation primarily in the interdiscourse defended 
by Maingueneau (2008). The research problem is based on the inquiry about what 
elements are associated to the meanings of the city built by the culture’s discourse. 
Faced with this problem, we identified three elements recurring in the preparation of 
these meanings: the territory, the stranger and the progress; the territory which is at 
the heart of the way in which the urban geography discourse defines the city on the 
Caderno3, inserted in the problems of an urban art that it would impinge on the 
contested space of the city. The stranger, that in urban sociology discourse is 
generator of an urban atmosphere of fear, emerges in the Caderno3, as something 
that the city wants for itself. And the progress, from which the Enlightenment's project 
designs for the time of the city and its industrial productivity, is the necessary condition 
so that the Caderno3 may look at the past of the city by bias of ridicule. 

 

Key words: City. Discourse. Topography. Chronography. Caderno3. 

 

 

 



9 
 

SUMÁRIO 

 

 

 

1 Introdução........................... .................................................................................. 10 

 

2 Concepções teórico-metodológicas ................................................................... 17 

2.1 A linguagem no cerne das práticas sociais .................................................... 20 

2.2 A Análise do Discurso ...................................................................................... 26 

2.3 A Análise do Discurso de linha francesa ........................................................ 27 

2.4 Maingueneau e a Análise do Discurso de linha francesa .............................. 34 

2.5 A formação discursiva e seu sistema de regulação ...................................... 35 

2.6 A formação discursiva e sua interdiscursividade .......................................... 42 

2.7 A formação discursiva, sua encenação e cenografia .................................... 48 

 

3 A cidade e seu campo discursivo: topografias e cronografias urbanas ......... 55 

3.1 A geografia urbana como formação discursiva: o território ......................... 58 

3.2 A sociologia urbana como formação discursiva: o estrangeiro ................... 70 

3.3 O projeto iluminista como formação discursiva: o progresso ...................... 80 

 

4 Uma cidade, Fortaleza, e um discurso da cultura, o Caderno3 ........................ 91 

4.1 Fortaleza: expansão territorial, presença estrangeira  

 e progresso industrial ...................................................................................... 91 

4.2 O discurso da cultura e o problema da cidade ............................................... 95 

4.3 O Caderno3 ...................................................................................................... 102 

4.4 Uma topografia territorial: a disputa pelo território da cidade .................... 103 

4.5 Uma topografia extraterritorial: a presença estrangeira na cidade ............ 111 

4.6 Uma cronografia do progresso: o passado ultrapassado da cidade.......... 130 

 

5 Considerações Finais ........................................................................................ 142 

 

6 Referências ......................................................................................................... 145 

 

 

 

 

 

  



10 
 

1 Introdução 

 

O discurso a que esta dissertação se dedica não se apresentou de maneira 

clara e precisa desde o momento em que o trabalho de investigação teve seu ponto 

de partida. Dá-se de tal forma porque o discurso define-se sobretudo como um 

processo de construção. Ele não está pronto, apenas esperando para ser analisado. 

Ele é – especialmente para a Análise do Discurso de linha francesa – uma construção 

que atravessa a maior parte do trabalho do analista do discurso, a ponto mesmo de, 

ao final da investigação, ele ser impelido a reconhecer que o ato de pesquisar 

discursos é, de fato, um longo processo de delimitação do discurso mesmo que se 

deseja analisar. 

Nesta pesquisa, o discurso que tomamos como objeto começou o seu processo 

de delimitação às páginas de um caderno de cultura publicado na cidade de Fortaleza. 

O Caderno3, como ele é denominado, integra o jornal de maior circulação no Ceará, 

o Diário do Nordeste. O Caderno3 é publicado diariamente com seis páginas e, aos 

sábados, vem acrescido de um suplemento, o Ler – suplemento de cultura e literatura, 

com mais quatro páginas. Uma vez que é na capital cearense que se concentra a 

maior parte dos assinantes daquele jornal, boa parte das notícias que nele são 

publicadas volta-se para acontecimentos situados em Fortaleza. Em se tratando do 

Caderno3, são os acontecimentos da vida artística e cultural fortalezense que ganham 

visibilidade: os espetáculos em cartaz, as exposições, os shows que a cidade 

receberá, os eventos que nela serão realizados, os projetos em execução nos centros 

culturais urbanos e tudo mais que estiver na ordem do dia da vida artístico-cultural de 

Fortaleza; neste ponto, o Caderno3, como o jornal em que se insere, está diretamente 

relacionado ao acontecimento atual. 

 Inicialmente, diante das leituras que efetuávamos do Caderno3, a figura ainda 

indefinida de um discurso pareceu-nos saltar aos olhos sob a forma de matérias que, 

de modo recorrente, buscavam ligar a cena cultural de Fortaleza e seus artistas ao 

circuito artístico mundial. A imagem, portanto, que se elaborava da vida cultural da 

capital cearense valia-se insistentemente de uma relação com cidades internacionais, 

especialmente aquelas prestigiadas socialmente, tais como: Paris, Londres, Nova 

York. Nesse momento, parecia-nos possível formular um propósito de pesquisa que 

girava em torno da questão de caracterizar o discurso do Caderno3 tomado nele 

mesmo, fazendo-o funcionar como uma unidade discursiva autônoma, marcada pela 
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construção de um sentido internacional da capital cearense, sentido que, naquele 

momento, parecia-nos lhe ser exclusivo. 

Um velho ditado, porém, adverte que quem procura acha. Numa busca pelo 

Google Acadêmico, a partir do sintagma imagem da cidade, foi possível chegar à 

pesquisa de Gondim (2007). Tal leitura desvirtuou-nos da ideia de que o caráter 

internacional dos enunciados do Caderno3 lhe fosse exclusivo, tendo em vista que 

essa inserção da capital cearense na conjuntura global está na base das políticas 

públicas de cultura dos governos cearenses do final do século XX, conforme expõe a 

autora. A leitura de Gondim (2007) colocou-nos diante de duas possibilidades de 

construção da pesquisa: uma sobre a qual a autora efetivamente se detém, e outra 

que, embora não colocada em debate, aparece implicitamente. A primeira põe em 

articulação o discurso cultural e o discurso político, a qual iria nos permitir, se por ele 

enveredássemos, colocar os enunciados do Caderno3 a reboque de um movimento 

de internacionalização que não era exclusivo da capital cearense, mas parte de um 

processo de globalização. A segunda pautava-se na identificação de um ponto em 

comum entre as políticas públicas investigadas por Gondim (2007) e os enunciados 

do Caderno3: os dois tomam a cidade como tema e colocam em pauta uma relação 

entre cultura e cidade. É neste momento que começa a se delinear, para a pesquisa, 

a existência daquilo que podemos chamar de discurso da cultura – se quisermos pôr 

em evidência o lugar de onde ele vem, o setor cultural – ou discurso da cidade – se 

quisermos focar o lugar para onde ele vai, isto é, o que ele tematiza, a cidade. 

A possibilidade de abordar o Caderno3 a partir de uma articulação com o 

discurso político teve de ser descartada, tendo em vista a extensão do corpus que 

essa abordagem exigiria, pois, conforme a análise de Gondim (2007), as políticas 

culturais que se voltam para um movimento de internacionalização da cidade 

emergem na segunda metade do século XX; para uma pesquisa de dois anos, o 

recorte se mostrava excessivamente amplo e, por isso, restringimos o corpus aos anos 

de 2012 e 2013. Ao retornarmos à leitura do Caderno3, desta vez orientados por 

aquela segunda possibilidade de abordagem, foi possível observar, sem excluir 

aquelas matérias nas quais se evidenciava um enfoque internacionalizante, a 

existência de outros textos e enunciados, os quais, de outro modo, colocavam em jogo 

a questão da cidade e seus sentidos.  

Ao cotejarmos os textos e enunciados do Caderno3 com as políticas públicas 

de cultura analisadas por Gondim (2007), víamos emergir não apenas a recorrência 
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de uma internacionalização, mas principalmente o constante retorno de um problema 

fundamental: a cidade. O discurso que havíamos inicialmente delineado se encontra, 

portanto, deslocado, bem como o ponto de vista a partir do qual olhávamos para os 

enunciados do Caderno3. Sua unidade não está centrada nele próprio, mas sim numa 

instância discursiva mais ampla, algo como um discurso da cultura1, em cujo cerne 

pode-se encontrar o problema da cidade. Era para tal problema que o discurso da 

cultura estava sempre retornando, seja através dos enunciados do Caderno3, seja 

através de políticas públicas de cultura, ou, ainda, conforme líamos em outros 

cadernos de cultura2, através do movimento de artistas paulistas pela transformação 

do Minhocão3 em espaço cultural ou pelo fortalecimento da noção de arte urbana e a 

multiplicação das performances de rua e intervenções artísticas em diversas cidades 

brasileiras4. O discurso da cultura apresenta-se, assim, no interior de uma disputa 

pelos sentidos da cidade. Neste momento, os propósitos da pesquisa ainda se voltam 

para os enunciados do Caderno3, mas trata-se de vê-los, agora, como um discurso 

da cultura, isto é, enunciados nos quais os sentidos da cidade estão sempre em jogo. 

Desse momento em diante, a delimitação do discurso sobre o qual a pesquisa 

se deteria não mais veio a se deslocar de maneira contundente: ele continuou 

assentado sobre os sentidos da cidade construídos pelos enunciados do Caderno3 

tomado como um discurso da cultura. Todavia, a pesquisa sofreu afinações mais 

restritas à medida que avançamos nas leituras teóricas, especialmente as que 

colocam a primazia da intertextualidade no coração da Análise do Discurso. 

Inicialmente, as leituras de Maingueneau (2006, 2011) e sua noção de formação 

discursiva enquanto unidade não-tópica – a qual permite reunir textos dispersos e 

aparentemente distantes sob a mesma unidade discursiva –  vieram ao encontro do 

modo como havíamos delimitado o discurso da cultura. A relação cultura e cidade que 

                                                           
1 A partir da noção de formação discursiva como unidade não-tópica (MAINGUENEAU, 2011), 
utilizaremos a expressão discurso da cultura para referirmo-nos a uma série de textos – sejam eles 
políticas culturais, manifestos culturais, cadernos de cultura – que se voltam para o problema da cidade, 
isto é, que colocam a cultura numa relação com os sentidos da cidade. 
2 Referimo-nos especialmente ao caderno de cultura do Jornal Folha de São Paulo e a um programa 
da TV Cultura chamado Metrópolis, que é uma espécie de caderno de cultura televisionado. 
3 O Minhocão ou Elevado Costa e Silva é uma via pública idealizada em 1968 para ligar duas regiões 
da cidade de São Paulo. Há uma série de movimentos culturais que visam transformar o Minhocão 
numa espécie de centro cultural. 
4 A realização de diversos eventos de arte urbana no Brasil e no mundo indica o interesse cada vez 
maior dos artistas pelo espaço-sentido da cidade: no Rio de Janeiro, realiza-se o ArtRua; em Fortaleza, 
o Festival Concreto; nos Estados Unidos, acontece o Festival de Arte Urbana de Nova York, além de 
outros. 
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colocamos no cerne desse discurso ganhou, após lermos Maingueneau (2008), um 

tratamento analítico mais específico, ao construir-se sobre a ideia de um sistema de 

regulação da formação discursiva e do seu sentido global. A partir de Maingueneau 

(1983, 1993, 2006), a perspectiva teatro-cenográfica, isto é, de um teatro do discurso, 

e particularmente as noções de topografia e cronografia discursiva confluem para a 

construção de uma abordagem mais precisa daquilo que até então definíamos apenas 

como sentidos da cidade. 

Todavia, é especificamente com Maingueneau (2008) que a definição do modo 

como a pesquisa aborda esse discurso da cultura encontra um novo ponto de 

deslocamento. Ao colocarmo-nos diante de uma perspectiva analítica assentada 

sobre a primazia do interdiscurso, não poderíamos fechar o discurso da cultura em 

seu próprio sentido global, mas, ao contrário, deveríamos caminhar para a 

identificação dos múltiplos atravessamentos que ele constrói com outras formações 

discursivas onde a cidade também é problematizada e, por consequência, significada. 

Efetivamente, desde o primeiro momento que os deslocamentos sofridos pela 

pesquisa caminharam para uma abordagem descentrada dos discursos: quando 

passamos a olhar o Caderno3 como um discurso da cultura, o que operamos foi uma 

ação de descentramento dos seus enunciados na direção de outros enunciados que 

colocavam a relação cidade e cultura; quando, agora, assentamos o discurso da 

cultura sobre o primado do interdiscurso, isto é, sobre as relações que esse discurso 

da cultura mantém com outros discursos sobre a cidade, operamos novamente uma 

ação de descentramento. 

Foi a partir dessa guinada interdiscursiva que nossas leituras foram conduzidas 

para saberes que tomavam a cidade por objeto, tais como: a sociologia urbana e a 

geografia urbana, cujas obras nos apareceram ao longo das buscas que fazíamos na 

biblioteca do Campus Avançado Prof. Maria Elisa de Albuquerque Maia. Ao discurso 

do projeto iluminista, que também integra a análise aqui empreendida, chegamos 

posteriormente, a partir das referências dos livros da geografia urbana. As noções de 

formação discursiva, de sistema de regulação, de sentido global, de topografia e 

cronografia também foram aplicadas na análise de tais discursos, e os resultados 

obtidos apontaram a existência de relações interdiscursivas entre os sentidos da 

cidade aí elaborados e aqueles oriundos do Caderno3. 

É neste momento que o modo de abordagem dos enunciados do Caderno3 

toma finalmente uma forma até certo ponto definida e estável, o que nos permitiu 
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estabelecer um plano de escrita da dissertação orientado para um objetivo. 

Obviamente que este objetivo não corresponde exatamente àquele que se 

estabeleceu no projeto de pesquisa. Isso porque o objetivo inicial do projeto funciona 

como um norte que se altera à medida que o pesquisador busca delimitar melhor o 

discurso sobre o qual se debruça. O objetivo da dissertação é a versão revisada do 

objetivo inicial do projeto: entre um e outro o que se interpõe é o próprio ato de 

pesquisar e os deslocamentos que ele provoca. 

O objetivo dessa dissertação é descrever os sentidos da cidade elaborados às 

páginas do Caderno3, interpretando seus enunciados como um discurso da cultura e 

estabelecendo relações interdiscursivas entre os sentidos da cidade que aí se 

elaboram e os que são elaborados pelo discurso da sociologia urbana, da geografia 

urbana e do projeto iluminista. Tomar os enunciados do Caderno3 como um discurso 

da cultura significa pressupor que, para além deles, está em processo de composição 

uma formação discursiva mais ampla, constituída por enunciadores diversos e 

dispersos, mas de algum modo ligados à produção artístico-cultural; além disso, essa 

formação discursiva mais ampla caracteriza-se por fazer dos textos da cultura uma 

forma de atuação discursiva sobre os sentidos cidade, ou seja, textos que colocam a 

cidade como um problema dos artistas, dos críticos de cultura e de outros 

enunciadores da cultura. De outro modo, dizer que os enunciados do Caderno3 

integram o discurso da cultura significa olhá-los apenas no ponto em que se pode 

perceber neles um modo de construção dos sentidos da cidade. Se o Caderno3 é um 

discurso da cultura, e este, por sua vez, lança o seu olhar recorrentemente para a 

cidade, então é preciso analisá-lo ao lado de outros discursos que também se voltam 

para a cidade, isto é, ao lado de outros discursos sobre a cidade; dessa forma, explica-

se porque os discursos da sociologia urbana, da geografia urbana e do projeto 

iluminista são colocados numa relação interdiscursiva com o discurso da cultura. 

Advirta-se que o discurso da cultura não é uma formação discursiva que 

abrange todos os textos da cultura, ou seja, todas as políticas culturais, todas as 

matérias dos cadernos de cultura, todos os movimentos artísticos. É neste ponto que 

se localiza a relevância do objeto de estudo sobre o qual essa dissertação se debruça. 

Esse discurso da cultura, caracterizado por um recorrente olhar para a cidade, tem-se 

tornado gradativamente mais forte e mais nítido. Pouco a pouco, ele tem ocupado o 

centro das preocupações dos textos que atuam no âmbito cultural. Do mesmo modo, 

ele já está inserido no campo da gestão da cidade e de sua governabilidade, através 
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de políticas culturais que visam atuar sobre a cidade. Isso é um indício de que cada 

vez mais o discurso da cultura está ligado à vida dos habitantes da cidade, o que 

explica a inserção desta dissertação na linha de pesquisa Discurso, memória e 

identidade, do Curso de Mestrado em Letras da Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte. Diante disso, é importante estudá-lo, mesmo que neste momento 

ainda não esteja em foco o seu modo de atuar sobre a vida do citadino, uma vez que 

esta dissertação limita-se a descrever os sentidos da cidade elaborados pelo 

Caderno3, que é apenas um dos pontos de manifestação desse discurso da cultura. 

O método de análise que utilizamos prima sobretudo pela descrição e 

interpretação dos enunciados nos quais é possível perceber a construção de sentidos 

para a cidade. Isso não significa que analisamos apenas as matérias que falam 

explicitamente da cidade. Pelo contrário, o método descritivo-interpretativo que 

empregamos volta-se principalmente para os sentidos da cidade que se constroem 

nas camadas menos visíveis dos enunciados; ele permite transitar entre o que está 

dito de modo explícito e aquilo que pode ser inferido a partir das palavras utilizadas. 

O método também está condicionado à primazia do interdiscurso e por isso os 

enunciados são analisados na relação que constroem com outros enunciados. 

Dividimos esta dissertação em três capítulos. No primeiro capítulo, 

apresentamos as concepções teórico-metodológicas que sustentam a pesquisa. 

Antes de expor os conceitos utilizados, situamos a Análise do Discurso no interior do 

campo de estudos da linguagem, especificando, em seguida, o modo como a Análise 

do Discurso de linha francesa procede em suas pesquisas. A partir da obra de 

Dominique Maingueneau – que constitui o principal referencial teórico da pesquisa –, 

detalhamos noções necessárias à compreensão do modo como construímos, nos 

capítulos posteriores, a análise das formações discursivas envolvidas na pesquisa. 

Expomos também a noção de formação discursiva como unidade não-tópica 

(MAINGUENEAU, 2006, 2011), a noção de sistema de regulação da formação 

discursiva (MAINGUENEAU, 1983, 1993, 2008) e as noções de topografia discursiva 

e cronografia discursiva (MAINGUENEAU, 2008). 

No segundo capítulo, detemo-nos especificamente nos discursos da sociologia 

urbana, da geografia urbana e do projeto iluminista, a fim de aplicar sobre eles as 

noções explicitadas no capítulo anterior. Delimitamos o sistema de regulação e o 

sentido global de cada formação discursiva e, assim, assentamos o discurso da 

geografia urbana sobre o problema do território da cidade; o discurso da sociologia 
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urbana sobre a relação entre a presença estrangeira e o medo no espaço urbano; e, 

por fim, o discurso do projeto iluminista sobre o sentido do progresso da cidade. O 

sentido global do discurso da sociologia urbana e da geografia urbana é definido a 

partir da noção de topografia discursiva; já o sentido global do discurso do projeto 

iluminista define-se com base na noção de cronografia discursiva. 

No terceiro capítulo, buscamos estabelecer relações interdiscursivas entre as 

topografias e cronografias urbanas delineadas nos enunciados do Caderno3 e 

aquelas que foram identificadas no segundo capítulo, quando estivemos analisando a 

sociologia urbana, a geografia urbana e o projeto iluminista. Apontamos três 

elementos que atravessam esses quatro discursos aí colocados em relação de 

interdiscursividade: o território, o estrangeiro e o progresso. O território, abordado pelo 

discurso da geografia urbana como topografia da lei ou topografia do conflito, emerge, 

no Caderno3, no momento em que a arte entra em disputa pelo espaço urbano; o 

estrangeiro, que a sociologia urbana coloca no cerne de sua topografia do medo, 

aparece, no Caderno3, como algo que a cidade deseja para si; e o progresso, cujo 

enfoque, no discurso do projeto iluminista, recai sobre a racionalidade produtivo-

industrial da cidade, constitui o elemento que permite ao Caderno3 olhar para o 

passado da cidade como algo risível. 
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2 Concepções teórico-metodológicas 

  

Neste capítulo, expomos de modo mais detido a filiação teórico-metodológica 

desta pesquisa. Todavia, não se trata apenas de conceituar as categorias de análise 

de que faremos uso nos capítulos subsequentes, até porque, se procedêssemos 

desse modo, teríamos nos contentado em detalhar apenas as noções de topografia e 

cronografia discursiva, as quais ocupam um lugar privilegiado nesta pesquisa. Ocorre, 

porém, que ao redor dessas duas noções relevantes para a interpretação que 

intentamos construir, circula um emaranhado de pressupostos teóricos decisivos para 

que a própria noção de cenografia discursiva e, no interior desta, as noções de 

topografia e cronografia possam ser compreendidas. 

Se são as noções de topografia discursiva e cronografia discursiva que nos 

interessam principalmente, não poderíamos alcançá-las sem, anteriormente, 

colocarmo-nos uma série de questões referentes à delimitação de uma formação 

discursiva, bem como ao seu caráter interdiscursivo e à regulação de seus 

enunciados. Entretanto, antes que nos puséssemos diante de tais questões, 

precisávamos retornar ainda mais, a fim de situarmos, do ponto de vista 

epistemológico5, a conjuntura filosófica que permitiu a emergência de um saber como 

o da Análise do Discurso, no século XX. Isso porque filosofia e ciências humanas 

constituem, na episteme moderna6, uma relação muito próxima e, portanto, um saber 

forjado em tal circunstância não se exime de uma base filosófica. 

Por isso, inicialmente, apresentamos uma perspectiva filosófica que busca 

enxergar a linguagem numa relação estreita com a problemática das relações sociais. 

Esforçamo-nos por estabelecer uma aproximação entre a segunda filosofia 

wittgensteiniana e o dialogismo bakhtiniano. Ambas as perspectivas vão ao encontro 

do caráter social da linguagem humana, em detrimento de seu fechamento numa 

interioridade dos sujeitos. Elas põem em evidência o problema dos múltiplos sentidos 

                                                           
5 Tomamos o termo epistemológico aqui no sentido que o emprega Machado (2006), que o utiliza para 
referir-se à Epistemologia, campo de estudo dedicado à compreensão do percurso histórico dos objetos 
científicos, visando explicar por que e a partir de quais circunstâncias um saber pôde emergir, com 
seus conceitos, suas teorias e seus métodos. 
6 Episteme moderna é uma noção exposta por Foucault (1999). Abrange um período relativamente 
longo no qual se pode perceber certa organização e integração dos saberes de um tempo. Em oposição 
à episteme clássica, onde a história natural, a análise das riquezas e a gramática geral constituíam um 
todo interligado, na episteme moderna, tais saberes darão lugar à biologia, à economia e à filologia, as 
quais, ao lado da emergência das ciências humanas e da filosofia, serão parte constitutiva de uma nova 
organização de saberes. A expressão episteme moderna, grosso modo, refere-se a um conjunto geral 
de saberes e sua relação de mútua influência. 
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que o homem constrói através das palavras. Quando nos propormos a descrever 

topografias e cronografias urbanas – nos capítulos subsequentes dessa dissertação 

– estaremos falando justamente disso, isto é, dos sentidos que o homem constrói, 

através das palavras, para o espaço e o tempo da cidade. 

É nessa direção também que enxergamos o modo de abordar a linguagem 

proposto pela Análise do Discurso de linha francesa7. Todavia, é preciso ressaltar que 

ela sozinha não esgota as possibilidades que se apresentam a partir de uma 

perspectiva filosófica que coloca a linguagem no cerne das práticas sociais; por isso, 

optar pela Análise do Discurso francesa significa, ao mesmo tempo, uma escolha e 

uma renúncia. A escolha que efetuamos é por tomar os enunciados como integrantes 

de uma formação discursiva; colocamos em evidência muito mais intensamente o 

caráter repetitivo do enunciado do que a sua diferença. Priorizamos – desta vez 

orientados por uma das correntes teóricas da Análise do Discurso francesa, a corrente 

proposta por Dominique Maingueneau – o sistema de regulação da formação 

discursiva, gerador daquilo que Maingueneau (2008) chama de sentido global, para o 

qual fazemos confluir a produção enunciativa que se efetua no interior da formação 

discursiva. Isso explica por que, no capítulo A cidade e seu campo discursivo: 

topografias e cronografias urbanas – quando tomarmos três saberes como formações 

discursivas – evitaremos analisar fragmentos textuais tomados isoladamente, mas, 

uma vez que o conjunto dos enunciados conduzem a um mesmo sentido, detemo-nos 

exclusivamente nesse conjunto, tomando-o como sentido global da formação 

discursiva. 

Outras consequências vêm à tona quando, em detrimento de uma teorização 

da produção do enunciado, propomos, neste capítulo, uma teorização da formação 

discursiva. Não focamos a análise sobre os sujeitos tomados individualmente. A 

análise dos sujeitos enquanto individualidade cede espaço ao sistema de regulação 

do conjunto dos enunciados. Nada impediria que os mesmos discursos que 

analisamos aqui fossem abordados também do ponto de vista dos sujeitos individuais 

que os produzem, das suas intencionalidades e estratégias de persuasão. A Análise 

do Discurso francesa não lida com sujeitos da linguagem regidos apenas por sua 

                                                           
7 A Análise do Discurso de linha francesa é apenas uma das vertentes da Análise do Discurso, conforme 
explanaremos neste capítulo, no tópico A Análise do Discurso. Dentro da Análise do Discurso de linha 
francesa, optamos por uma proposta específica, que é a de Dominique Maingueneau, conforme 
explanaremos também neste capítulo, no tópico Maingueneau e a Análise do Discurso de linha 
francesa. 
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individualidade, isto é, não são os sujeitos por si mesmos que definem o que será dito, 

mas pode-se sempre encontrar, para além do indivíduo, um dispositivo de coerção, 

que define o que será dito. O vínculo que a Análise do Discurso de linha francesa 

constrói com o Estruturalismo provoca um deslocamento desses sujeitos: antes 

subordinados ao sistema da língua; agora ao sistema de regulação da formação 

discursiva. Por isso, independentemente da proveniência dos enunciados, ela os toma 

sempre sob um caráter institucional, entendido não necessariamente como um vínculo 

entre um discurso e uma instituição concreta8, de direito público ou de direito privado, 

mas sim enquanto discurso regido por regras que o limita e o define, mesmo que isso 

não esteja expresso por um estatuto legal e explícito. 

Assim, embora o foco de nossa análise recaia sobre os sentidos construídos 

pela topografia e cronografia, ambas estão necessariamente vinculadas ao sistema 

de regulação da formação discursiva, ou seja, são partes constituintes do sentido 

global. Supomos que, em se tratando de uma pesquisa que se lança sobre os sentidos 

da cidade, a construção discursiva da cenografia espaciotemporal exerce uma função 

decisiva na definição do sentido global da formação discursiva. Desse modo, temos 

em mente que, ao expormos a maneira como se elaboram a topografia e a cronografia 

dos discursos que analisamos, estamos expondo também os seus sistemas de 

regulação. Por isso, não poderíamos deixar de fazer, neste capítulo, uma 

conceituação da relação entre formação discursiva e sistema de regulação. 

Isso não significa que intentaremos colocar o detalhamento do sistema de 

regulação da formação discursiva no centro das análises que faremos posteriormente. 

Trata-se de um aspecto inevitável quando está em jogo a descrição de uma formação 

discursiva, mesmo que ela seja tomada apenas em alguns de seus componentes. Se 

tomamos apenas os componentes cronografia e topografia e, ao descrevermos, por 

exemplo, a sociologia urbana como formação discursiva, focamos estritamente a 

construção dos sentidos da cidade que ela opera, estamos descrevendo, até certo 

ponto, o sistema de regulação, embora mencionemos sempre e apenas os termos 

cronografia e topografia discursiva. 

                                                           
8 O discurso machista, por exemplo, não constitui uma instituição concreta: não sabemos da existência 
de um grupo de pessoas, organizadas informal ou formalmente, reunidas em torno do intuito de 
preservar as ideias machistas, de defendê-las, de fazer paradas que afirmam um orgulho de ser 
machista, de exigir que se aprovem leis que beneficie esse grupo. O discurso machista existe de forma 
diluída, manifestando-se em textos que versam sobre outras ideias e tentando ao máximo se livrar do 
termo machismo. Mesmo não tomando a forma de uma instituição concreta, ele se constitui também 
como formação discursiva. 
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É preciso ressaltar que, ao levarmos em conta a ideia de sistema de regulação, 

não pretendemos fechar a formação discursiva em si mesma. Ainda que, a partir da 

cenografia discursiva, estejamos sempre construindo uma coerência global para cada 

uma das formações discursivas analisadas, essa coerência não se constitui de 

maneira autônoma e restrita a si mesma. De outro modo, isso quer dizer que a 

interdiscursividade é uma categoria relevante no interior do conjunto das concepções 

teórico-metodológicas que adotamos. Ela será necessária para que se compreenda 

por que, nos capítulos a seguir, em vez de restringirmo-nos à análise de um discurso 

específico, tomando-o isoladamente, lançamo-nos sobre um campo discursivo. 

Outrossim, o trabalho de interpretação e organização que efetuamos dentro desse 

campo discursivo que recortamos depende de uma compreensão prévia da 

concepção de formação discursiva como unidade não-tópica, a qual expomos neste 

capítulo. 

Abordamos o discurso não como reflexo do real, mas como construção desse 

real a partir de procedimentos linguageiros; por consequência, somos levados a ver 

uma formação discursiva como encenação. É a partir desse pressuposto que 

podemos alcançar a noção de cenografia discursiva e, em seguida, as noções de 

topografia discursiva e cronografia discursiva. Tomada como encenação, a formação 

discursiva configura-se como uma máquina de construir imagens e representações 

daquilo que ela insere em sua cena. Constitui também um palco até certo ponto sem 

improvisos e imprevistos, pois seus atores estão submetidos a marcações, falas e 

ações definidas previamente. Neste momento, a ideia de formação discursiva como 

encenação vai ao encontro da noção de sistema de regulação, o que torna possível 

construir uma articulação direta entre a cenografia discursiva – especificamente a 

topografia e a cronografia discursivas – e o sentido global da formação discursiva, 

articulação que caracteriza sobremaneira as análises dos capítulos subsequentes. 

 

2.1 A linguagem no cerne das práticas sociais 

 

A noção de discurso, independentemente da vertente de Análise do Discurso 

com a qual trabalha determinado pesquisador, depende de uma concepção de 

linguagem que vai além de seu caráter de mediação entre emissor e receptor9. Como 

                                                           
9 Remetemos aqui ao modelo de comunicação proposto por Jakobson (2007), que, embora proponha 
uma reflexão sobre o caráter funcional da linguagem, propondo seis funções diferenciadas – a 
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afirma Maingueneau (1976), comentando Pêcheux (1995), para que a noção de 

discurso encontre um lugar no âmbito da pesquisa com a linguagem é necessário que 

se aceite que ela não serve apenas para comunicar. Outrossim, que ela seja retirada 

do campo das especulações estritamente formais para ser colocada no seio das 

questões que desencadeiam transformações sociais. 

O entendimento de discurso, dessa forma, diz respeito à compreensão da 

linguagem enquanto ato cercado por uma conjuntura social. A emergência dessa 

compreensão exigiu que a filosofia da linguagem contornasse sua especulação 

puramente instrumental e desembocasse no campo múltiplo e incontrolável da língua 

em uso (OLIVEIRA, 2001). No âmbito das práticas linguageiras, toda sistematização 

homogênea constitui um atrapalho ou um olhar absolutamente superficial. Para 

Wittgenstein (1999), a filosofia da linguagem deve, diante da diversidade de práticas 

em que a língua está inserida, empenhar-se num processo, incessante e nunca 

preciso, de descrição da linguagem, pois as formas que ela descreve não cessam de 

se transformar. 

A linguagem reveste-se de propriedades específicas à medida que se integra a 

esta ou àquela comunidade linguageira, que a utiliza não apenas para designar seres 

e objetos, mas também para estabelecer estados de coisa, provocar ações, agir sobre 

os membros da comunidade, convertendo-se, assim, numa dimensão da ação 

humana. A linguagem é constitutiva das práticas sociais, não porque ela é apenas 

necessária à comunicação entre os atores sociais, mas porque ela é tanto produto 

das relações humanas quanto produtora dessas mesmas relações; ela não é apenas 

um instrumento a partir do qual o mundo pode ser comentado ou descrito 

posteriormente, mas sim aquilo mesmo de que ele se constitui, tendo em vista que “só 

temos o mundo na linguagem” (OLIVEIRA, 2001, p. 127) e que, de outro modo, o 

mundo não passaria de uma massa amorfa. 

A crítica de Wittgenstein (1999) àquilo que ele chama de teoria objetivista10 da 

linguagem recai sobre a ideia da existência de um mundo em si, anterior à atividade 

de racionalização e mais anterior ainda ao ato que o torne comunicável. A linguagem 

ocupa nessa teoria uma função secundária, ou mesmo terciária, pois há o mundo – 

                                                           
depender de qual elemento de comunicação se sobressai aos outros –, mantém-se nos limites da 
linguagem enquanto mediação entre emissor e receptor. 
10 Para Wittgenstein (1999), a teoria objetivista caracteriza a filosofia da linguagem ocidental desde a 
Grécia Antiga e encara a linguagem eminentemente como um ato privado e como mero instrumento de 
transmissão do pensamento. 
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cujo modo de ser é absolutamente independente –, em seguida há a razão – cuja 

finalidade é compreender o mundo naquilo que ele é em si mesmo –, e, por fim, a 

linguagem – que torna essa compreensão racional comunicável a outros indivíduos. 

É por isso que a teoria objetivista encontra na linguagem apenas um caráter 

designativo. Para Wittgenstein (1999), porém, não se trata de negar que as palavras 

tenham o poder de designar lugares, sensações, eventos etc., mas sim de enxergar 

que essa é apenas uma das funções de que a linguagem pode se revestir no interior 

das atividades humanas, pois com ela pode-se também fazer, julgar, persuadir. 

A perspectiva filosófica instaurada pela modernidade11 tratou de extinguir a 

separação que colocava, de um lado, o mundo e sua existência independente, e do 

outro, a racionalidade de sujeitos cujos esforços se voltavam para o desvelamento da 

coerência própria do mundo. Em Hegel, a consciência dos sujeitos fornece 

significados ao mundo que os cerca, de modo que o mundo não existe em si mesmo, 

mas somente através da consciência, embora a linguagem ainda permaneça ao longe, 

como instância posterior ao ato de conhecimento (GHIRALDELLI JR, 2003). Uma vez 

que ainda há uma defasagem entre linguagem e pensamento – pois se concebe que 

“o pensar é uma atividade espiritual assim como o falar é uma atividade corporal” 

(OLIVEIRA, 2001, p. 122) –, vê-se emergir o problema de uma linguagem ideal12, sem 

equívocos de sentido e capaz de corresponder perfeitamente aos atos de consciência. 

Em Wittgenstein (1999), a filosofia da linguagem deve não só abandonar o 

problema da linguagem ideal como, na direção contrária, dedicar-se a descrever os 

diversos jogos de linguagem que tornam os sentidos múltiplos e inumeráveis. São as 

regras específicas de cada jogo de linguagem que define o modo de ser da linguagem. 

Para além dele não existe sentido possível, porque o que se instaura já é da ordem 

do sem-sentido ou da ilusão filosófica, pois que é no interior de práticas socialmente 

situadas que as palavras podem viver e significar. Foi porque afastou as palavras das 

práticas sociais que lhe dão sentido que a filosofia ocidental estabeleceu uma linha 

divisória entre conhecimento e linguagem. Tanto aquele quanto esta são analisados 

                                                           
11 O que estamos chamando de perspectiva filosófica instaurada pela modernidade corresponde à 
ruptura que Foucault (2013) atribui à filosofia moderna. Para Foucault (2013), a filosofia moderna 
colocará novos problemas para o pensamento ocidental, especialmente no que se refere ao modo de 
conceber a consciência dos sujeitos. 
12 A linguagem ideal é concebida à distância das inconstâncias de sentidos e da variação de que as 
palavras se revestem à medida que são utilizadas em diversas práticas sociais. Em Frege, por exemplo, 
essa linguagem ideal está envolvida no problema da construção da verdade científica a partir de uma 
linguagem lógica (OLIVEIRA, 2001). 
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enquanto realidades autônomas, isto é, enquanto instâncias que se mantêm à 

distância da interação social, a não ser quando, o indivíduo, unidade isolada em si 

mesma e dotada de uma consciência racional autônoma, entra em comunicação com 

outro indivíduo também concebido isoladamente (OLIVEIRA, 2001). 

A inserção da linguagem e do conhecimento na dinâmica da interação social e 

das práticas sociais13 corresponde à superação do dualismo filosófico que ergueu 

muros altos entre o corpo e o espírito, entre o indivíduo e a sociedade, entre o 

conhecimento e a linguagem. Essa superação exige não só uma concepção de 

homem que o desligue de uma consciência absolutamente autônoma, mas também 

uma concepção de linguagem que a desvincule de uma função meramente 

comunicativa. A formulação dessas concepções de homem e de linguagem, ao passo 

que questionam aqueles dualismos sobre os quais se construiu a filosofia ocidental, 

abre-se à consideração do papel que desempenham as comunidades humanas na 

construção da consciência dos sujeitos (WITTGENSTEIN, 1999). Uma vez que essas 

comunidades são constituídas essencialmente, desde as atividades mais ordinárias 

até os rituais mais sofisticados, por jogos de linguagem14 diversos e complexos, é a 

partir deles que a consciência humana se constitui, o que, por um desdobramento 

lógico, conduz à ideia de que “não há consciência sem linguagem” (OLIVEIRA, 2001, 

p. 128). 

A linguagem não pode, portanto, ser apenas a cópia do mundo, ideia que 

conduziu não só a filosofia, mas também a gramática racional do século XVII, à busca 

por uma língua bem feita, capaz de manifestar de maneira precisa as conexões do 

pensamento. O conhecimento se produz dentro de práticas sociais específicas e 

assentadas sobre jogos de linguagem múltiplos. A consciência humana, condição de 

possibilidade para o conhecimento, não é anterior à linguagem e, pelo contrário, só 

existe nos limites de práticas linguageiras, de modo que todo ato de conhecer 

pressupõe um jogo de linguagem. A finalidade de tais jogos não é a de designar os 

objetos, captando-os em sua essência15; para Wittgenstein (1999), essa essência 

                                                           
13 No interior de uma mesma sociedade, existe uma diversidade de práticas sociais, a depender do 
modo como os membros dessa sociedade organizam-se em múltiplas comunidades específicas, cada 
uma definida a partir de uma finalidade e incumbida de um determinado papel social (OLIVEIRA, 2001). 
14 A expressão jogos de linguagem refere-se aos diferentes contextos de uso nos quais a linguagem é 
utilizada, submetendo-se, assim, às distintas condições de interação social; são as regras de interação 
de uma comunidade linguageira específica que definem o sentido das palavras (WITTGENSTEIN, 
1999). 
15 Na filosofia do simbolismo linguístico de Platão, a palavra une-se ao seu sentido por physei, isto é, 
por sua própria natureza, por uma ligação natural (OLIVEIRA, 2011). 
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sequer existe, pois a significação é algo que não está nos objetos: ela é definida de 

modo intersubjetivo, ou seja, no interior da relação entre os indivíduos de uma 

sociedade, na dinâmica da interação entre eles. A ideia de essência das coisas 

impede que se conceba o sentido das palavras de maneira situada; ao contrário, 

enxerga um sentido universal e definitivo das palavras. 

A ideia da significação neutra, universal e essencialista encontra, em Bakhtin 

(1999), o problema do caráter ideológico do signo linguístico. Sua teoria da linguagem 

concebe a palavra indissociavelmente relacionada ao universo da produção e 

manutenção de ideologias. Um signo linguístico não é apenas parte de uma realidade, 

tendo em vista que ele remete sempre a outra realidade, aquela em que impera a 

significação ideológica dos objetos, das ações, das palavras. Embora os objetos e 

aquilo de que se compõe a realidade possam revestir-se de um caráter ideológico, é 

principalmente a linguagem humana que se configura, por excelência, como campo 

mais profícuo ao estudo das ideologias (BAKHTIN, 2003). Esse estudo não visa a 

definição de uma única significação ideológica para as palavras, mas a percepção de 

que elas são voláteis e tomam formas valorativas sempre novas, a depender de qual 

grupo ou esfera sociopolítica se apropria dela. 

Para Bakhtin (1999), é impossível que a palavra possa ser restrita a um sentido 

único e definitivo, pois o lugar de sua existência é a dinâmica da interação social. Não 

há, desse modo, manifestação da linguagem absolutamente monológica, pois mesmo 

o pensamento interior se constrói sobre bases sociais, pois que as condições da 

interação social não se apresentam para a palavra apenas quando ela toma a forma 

de uma expressão acabada, mas são, pelo contrário, constitutivas da atividade 

mental. De outro modo, isso quer dizer que, mesmo o ato interior de concepção ou 

organização de um pronunciamento específico não se faz sem a presença, ainda que 

abstrata, da figura do Outro a quem a palavra se endereça. Uma vez que a palavra “é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 

dirige para alguém” (BAKHTIN, 1999, p. 113, grifos do autor), ela é social desde sua 

produção. Por consequência, o seu sentido não pode ser encapsulado numa única, 

exclusiva e definitiva forma dicionarizada, pois ele está atravessado por, no mínimo, 

dois pontos de vista, o do locutor e o do interlocutor. 

Ao mesmo tempo em que pertence a um locutor e a um interlocutor, a palavra 

está inserida numa situação social concreta, da qual emanam muitos dos traços que 

participam de sua composição semântica. Essa situação concreta de interação social 
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não se constitui de modo espontâneo ou a partir das propriedades subjetivas dos 

indivíduos nela envolvidos; sua especificidade resulta de certa organização das 

atividades sociais, não apenas as de ordem econômica, mas também as de caráter 

político, cultural, educacional, dentre outras (SCHERMA; TURATI, 2012). São as 

diversas situações sociais concretas que promovem a diversificação dos inúmeros 

gêneros de discurso16 que se podem encontrar no interior das comunidades humanas. 

Um gênero de discurso, embora possua certo grau de estabilidade, não pode ser 

definido senão de maneira transitória. Isso porque ele não é uma ilha isolada dos 

outros gêneros, pois entre eles constroem-se relações de mútua influência, bem como 

estão em estreita dependência das transformações que são operadas na sociedade 

de que eles são parte (BAKHTIN, 1999). 

Os gêneros de discurso não só mudam com o decorrer do tempo ou mesmo de 

um setor social para outro, como também se subdividem em outros gêneros, 

indicando, assim, o desenvolvimento crescente do aspecto interativo das sociedades 

humanas. As atividades linguageiras cotidianas ainda não inseridas no quadro 

institucional do sistema social são elementos de importância fundamental para o 

processo de intensificação da heterogeneidade dos gêneros de discurso. Essas 

atividades cotidianas promovem não só a diversificação dos gêneros de discurso, 

mas, também, desencadeiam deslocamentos na estrutura ideológica da esfera 

institucional. Aquilo que Bakhtin (1999) chama de ideologia do cotidiano17 não está 

em posição de completa subordinação à ideologia socioeconomicamente instituída, 

cuja força se faz sentir na própria composição de determinados gêneros de discurso. 

Todavia, essa força ideológica de origem superestrutural vê-se gradativamente 

invadida pelos ventos da ideologia do cotidiano, o que provoca a desestabilização dos 

gêneros de discurso e a sua renovação. 

Concebida à distância de qualquer abordagem que busque estabilizá-la sob 

uma forma exclusiva, a linguagem, quer na perspectiva de Wittgenstein (1999) quer 

                                                           
16 Para Bakhtin (2003, p. 261-262), a língua só se efetiva através dos gêneros do discurso, os quais 
estão necessariamente atrelados a um campo específico da atividade humana, que, por sua vez, 
define-os quanto ao conteúdo, ao estilo e à constituição composicional. Um gênero do discurso são 
tipos relativamente estáveis que aumentam e se tornam cada vez mais heterogêneos à medida que se 
tornam mais complexas e intensas as relações comunicativas dentro de determinado campo. 
17 “Chamaremos a totalidade da atividade mental centrada sobre a vida cotidiana, assim como a 
expressão que a ela se liga, ideologia do cotidiano, para distingui-la dos sistemas ideológicos 
constituídos, tais como a arte, a moral, o direito, etc. A ideologia do cotidiano constitui o domínio da 
palavra interior e exterior desordenada e não fixada num sistema, que acompanha cada um dos nossos 
atos ou gestos e cada um dos nossos estados de consciência” (BAKHTIN, 1999, p. 118). 
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na de Bakhtin (1999), aparece embebida na complexa, diversificada e fluida 

concretude da práticas sociais. Uma vez inserida no seio da vida social, esse modo 

de olhar a linguagem renuncia os limites de uma definição homogeneizante, em favor 

da percepção de sua pluralidade constitutiva, ou seja, de seus múltiplos jogos de 

linguagem – para falar em termos wittgensteinianos – ou de seus muitos gêneros de 

discurso – para falar em termos bakhtinianos. Os estudos da linguagem adentram, 

assim, no âmbito das ciências sociais e humanas, construindo com elas novos 

caminhos para a compreensão das sociedades humanas atravessadas por práticas 

linguageiras. É nesse campo favorável à aproximação de métodos e teorias sociais 

que a Análise do Discurso construirá a sua perspectiva de observação e estudo da 

linguagem.  

 

2.2 A Análise do Discurso 

 

A Análise do Discurso é um campo de estudo constituído por diversas linhas 

teóricas. O modo de proceder de cada uma dessas linhas teóricas varia conforme se 

altera a noção de discurso com a qual se trabalha. Maingueneau (1976, p. 11) 

apresenta algumas noções de discurso que auxiliam na compreensão das variadas 

formas de se fazer análise do discurso. 

A primeira noção apresentada por Maingueneau (1976) concebe o discurso a 

partir de uma ligação com o conceito de parole (SAUSSURE, 1969). Nessa vertente, 

o discurso está numa relação estreita com a individualidade do sujeito, que se utiliza 

da linguagem para produzir uma determinada interpretação da sociedade em que está 

inserido. O discurso, dessa forma, corresponde à produção de uma representação 

individual da realidade. Para Maingueneau (1976, p. 12), é a partir dessa noção que 

se torna possível falar, por exemplo, em discurso de Baudelaire ou discurso de 

Dickens. 

A segunda noção de discurso enfatiza as condições de produção dos textos. 

Nesse sentido, a forma que a enunciação toma é definida a partir do contexto em que 

ela é produzida (MAINGUENEAU, 1976, p. 12). Desse modo, o analista do discurso 

busca definir a relação entre o texto e a situação de produção, a fim de delimitar 

formas relativamente estáveis de expressão dos discursos. Essa noção de discurso 

está relacionada ao modo como procede a Análise do Discurso de base bakhtiniana, 

especialmente as pesquisas que se dedicam a definir gêneros discursivos. 



27 
 

A terceira noção de discurso refere-se à intencionalidade dos sujeitos ao 

fazerem uso da linguagem (MAINGUENEAU, 1976, p. 12). Esta noção associa-se 

especialmente à Análise do Discurso de origem anglo-saxã. Conforme Maingueneau 

(1993), essa vertente de estudo do discurso toma por objeto especialmente a 

conversação oral, a fim de perceber as relações de interação que se constroem entre 

os interlocutores, bem como identificar as estratégias que eles utilizam para efetivar 

suas intenções comunicativas.  

A quarta noção coloca em pauta as regras que limitam a produção dos 

discursos (MAINGUENEAU, 1976, p. 13). A Análise do Discurso de linha francesa 

está relacionada a esta definição de discurso. A ligação que ela constrói com o 

Estruturalismo resulta na percepção dos discursos enquanto conjunto de regras. Os 

textos escritos de origem institucional foram tomados, a princípio, como principal 

objeto de estudo das pesquisas desenvolvidas a partir dessa noção de discurso; 

posteriormente, mesmo voltando-se para textos escritos que não estavam inseridos 

no interior de uma instituição, o aspecto das regras de produção dos discursos 

continuou constituindo o foco dessa abordagem. 

Essas quatro noções expostas por Maingueneau (1976) não são estanques e 

marcadas por linhas divisórias definitivas. As diversas vertentes da Análise do 

Discurso possuem pontos de convergência e pontos de distanciamento e, desse 

modo, há conceitos que elas compartilham e outros que se constroem de maneira 

bastante distinta. É preciso ressaltar que outros caminhos de análise do discurso 

emergem pouco a pouco, à medida que as diversas teorias do discurso circulam pelos 

centros de pesquisa ao redor do mundo. 

 

2.3 A Análise do Discurso de linha francesa 

 

A conjuntura de surgimento da Análise do Discurso de linha francesa (AD 

francesa) é composta pelo menos por duas circunstâncias complementares. A 

primeira é a existência, na sociedade francesa, de uma tradição escolar e universitária 

que se caracteriza fundamentalmente por um trabalho de compreensão histórica dos 

textos. Essa articulação entre texto e história, que, até o começo do século XX, esteve 

sob o domínio dos estudos filológicos franceses, transferiu-se – não de forma idêntica, 

mas teórica e metodologicamente reorganizada – para o campo no qual os analistas 

do discurso franceses estabeleceram seus canteiros de trabalho (MAINGUENEAU, 
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1993). 

A segunda circunstância que confluiu para o surgimento da AD francesa diz 

respeito à configuração epistemológica das ciências humanas (história, psicologia, 

sociologia) na metade do século XX. Conforme Maingueneau (1993, p. 10), 

 

a conjuntura intelectual é aquela que, nos anos 60, sob a égide do 
estruturalismo, viu articularem-se, em torno de uma reflexão sobre a 
‘escritura’, a linguística, o marxismo e a psicanálise. A análise do discurso na 
França é, sobretudo, – e isto desde 1965, aproximadamente – assunto de 
linguistas, mas também de historiadores e de alguns psicólogos. A referência 
às questões filosóficas e políticas, surgidas ao longo dos anos 60, constitui 
amplamente a base concreta, transdisciplinar de uma convergência sobre a 
questão da construção de uma abordagem discursiva.  

 

Podemos perceber que o pensamento estruturalista exerce, nesse momento, 

uma enorme influência sobre a forma como os fenômenos sociais são pensados. 

Desse modo, a reflexão sobre os textos desloca-se dos domínios exclusivos dos 

linguistas e passa a atrair outros saberes atravessados pelos métodos estruturalistas, 

tais como as análises dos historiadores e dos psicólogos. É nesse espaço 

transdisciplinar – aberto para a contribuição de outras ciências – que a AD francesa 

se instaura; de um lado, assentada sobre a tradição de uma sociedade cuja cultura e 

o sistema de ensino alimentam um interesse especial pelos sentidos históricos dos 

textos e, de outro, inserida na confluência de diversas ciências humanas. 

Uma vez inserida num espaço transdisciplinar – do qual participam, dentre 

outros saberes, a sociologia, a psicologia, a história, a filosofia –, a AD francesa 

expande o âmbito de seus objetos e de suas pesquisas, tendo em vista que não há 

limites à possibilidade de associação, quer seja com a sociologia, quer seja com a 

história, ou com outra disciplina (MAINGUENEAU, 1976). Por consequência, os 

procedimentos e métodos alteram-se à medida que ela se abre aos saberes que se 

voltam à compreensão das ações e representações humanas. Esse caráter 

transdisciplinar é gerador de uma situação de constante instabilidade científica da AD 

francesa que, embora ligada ao campo dos estudos linguísticos, afasta-se cada vez 

de uma região na qual se localizaria o núcleo da Linguística – onde se inserem as 

pesquisas que se dedicam ao estudo da langue saussuriana –, para se colocar numa 

região onde a língua encontra a história ou outra ciência humana. 

Esse antagonismo constituído dentro dos próprios estudos linguísticos tem 

utilidade na definição do que seja a AD francesa, pelo menos do ponto de vista de sua 
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localização no quadro epistemológico do século XX. Essa relação conflituosa entre 

um saber que está no núcleo da Linguística e outro que se desenvolve na sua periferia 

revela a dualidade que caracteriza a teoria geral de Saussure (1969). Entretanto, isso 

não significa que enquanto os estudos do núcleo se dedicam a langue, as 

investigações da periferia se concentram no âmbito da parole. Essa oposição 

instaurada no interior da Linguística diz respeito à diferença entre os estudos 

linguísticos que se detêm no caráter estritamente formal da linguagem e aqueles que 

se voltam para suas condições de produção historicamente situadas. A divisão entre 

duas possibilidades, no entanto, especialmente porque toma a forma de uma 

hierarquizada oposição entre periferia e núcleo, não passa de uma simplificação, de 

modo que a AD francesa, ainda que se defina sobre conceitos da linguística, está 

assentada, pelo menos em seu nascedouro, sobre características que lhe são 

específicas. 

A primeira característica é que nem todos os textos interessam diretamente a 

AD. Ela toma por objeto apenas os enunciados produzidos no interior de uma 

instituição social, o que impede que seus enunciadores sejam concebidos como 

sujeitos individuais, desvencilhando-os definitivamente da concepção de parole 

saussuriana. A segunda característica refere-se à ênfase sobre o estudo de textos 

que resultam de conflitos sociais historicamente situados, não para estabelecer 

fronteiras impenetráveis entre textos conflituosos, mas para observar os 

deslocamentos e as transformações que neles se operam (MAINGUENEAU, 1993). 

Não só nessas duas características, mas em outras que porventura possam ser 

atribuídas à AD francesa, o que se evidencia é a primazia do estudo do lugar 

institucional a partir do qual os textos são produzidos. 

É justamente por privilegiar o lugar institucional que a AD francesa pode valer-

se dos conceitos advindos da arqueologia dos saberes, denominação utilizada por 

Foucault (2007) para referir-se às pesquisas que empreendeu no âmbito da história 

das ideias. A noção de formação discursiva tem um papel decisivo para a AD francesa, 

pois é a partir dela que a arqueologia foucaultiana coloca a produção dos enunciados 

a reboque de regras anônimas, o que faz do autor não uma consciências criadora, 

mas uma função enunciativa submetida a determinadas coerções sócio-históricas, 

que trata “os discursos não a partir da doce, muda e íntima consciência que aí se 

exprime, mas de um obscuro conjunto de regras anônimas” (FOUCAULT, 2007, p. 

235). Por conseguinte, ao lançar-se sobre um corpus específico, a AD francesa 
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negligencia os vínculos possíveis que ele pode manter com os indivíduos tomados em 

sua singularidade, em favor da descrição da relação entre o corpus e o lugar 

institucional. Definido social e historicamente, esse lugar institucional determina as 

condições a que os sujeitos estão submetidos quando produzem seus enunciados. 

Ao restringir suas análises aos textos produzidos institucionalmente, a AD 

francesa não procede de maneira tranquila e sem obstáculos. Os limites que ela impõe 

a seu corpus conduzem ao debate acerca do alcance de suas pesquisas, tendo em 

vista que parece escapar-lhe entre os dedos aquilo que está fora dos domínios da 

instituição (MAINGUENEAU, 1976). Uma vez que o lugar institucional é definido por 

um conjunto de regras anônimas, a AD francesa só pode dar conta dos enunciados 

que esse conjunto de regras permite produzir. Isso gera algumas divergências entre 

analistas do discurso franceses: 

 

Com efeito, alguns pensam que a AD [francesa] constitui uma prática 
excessivamente restritiva. P. Fiala, J. Boutet, M. Ebel, por exemplo, 
constatam que ‘a análise do discurso político jamais se interessou, por assim 
dizer, pelas propriedades do discurso comum’, tendo-se constituído e 
desenvolvido em torno da observação de objetos fortemente 
institucionalizados (MAINGUENEAU, 1993, p. 14). 

 

Por conta dessa restrição, emerge novamente, desta vez no interior da própria 

AD francesa, a divisão do tipo núcleo versus periferia: os estudos do núcleo privilegiam 

textos institucionalizados e os da periferia interessam-se pelo ruído concomitante de 

outras vozes, o rumor das ruas, ao qual se lançará Pêcheux (1997), em seu último 

livro, desfazendo definitivamente qualquer conotação hierárquica que pudesse existir 

entre um corpus institucional e outro que não detém tal característica. 

Todavia, mesmo quando se lança sobre textos aparentemente espontâneos, 

porque não-institucionalizados, a AD francesa não deixa de abordá-los enquanto 

formação discursiva submetida a regras coercitivas. Ela se incumbe da missão de 

identificar tais regras, a fim de compreender porque aquele enunciado foi produzido. 

Quando Pêcheux (1997) analisa a voz que vem das ruas por ocasião da vitória 

eleitoral de François Mitterand, a altissonante e repetida comemoração expressa pelo 

enunciado “on a gagné”18 não é tomada como uma construção espontânea da 

                                                           
18 Para Pêcheux (1997), o uso da expressão “on a gagné”, traduzido em língua portuguesa como 
“vencemos”, é um indício de que as línguas de madeira – ou seja, discursos mais rígidos e doutrinários, 
como, por exemplo, o discurso político – estavam cada vez mais atravessadas pelas línguas de vento, 
já que a linguagem do discurso publicitário e do discurso das torcidas de futebol – como é o caso da 
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multidão esfuziante, mas sim como um empréstimo proveniente de uma formação 

discursiva específica, a das torcidas organizadas de futebol na França. Isto é, mesmo 

as torcidas organizadas e os gritos de guerra que elas produzem – apesar de não se 

revestirem de um caráter doutrinário no sentido político, religioso ou sociocultural – 

podem tornar-se objeto para AD francesa, não com o intuito de se descreverem os 

seus usos e propósitos comunicativos, mas com o objetivo de explicar suas regras de 

formação discursiva histórica. 

Esse modo de proceder com relação aos enunciados não propriamente 

institucionalizados diferencia, em alguns pontos, a AD francesa e a Análise do 

Discurso de origem anglo-saxã (AD anglo-saxã). A AD anglo-saxã toma como objeto 

de estudo a conversação oral e, por isso, o caráter institucional dos discursos não está 

em evidência. 

A ênfase da AD anglo-saxã recai sobre práticas linguageiras cotidianas e não 

tanto sobre práticas institucionais. Ao voltar-se para o estudo da situação de 

comunicação, a AD anglo-saxã opta por tomar os sujeitos e os enunciados que eles 

produzem a partir da ideia de intencionalidade. Esta categoria de análise encontra-se 

secundarizada nos procedimentos da AD francesa, haja vista que, em detrimento das 

intenções do enunciador, o que ela busca sob os textos são os propósitos da formação 

discursiva. Para a AD francesa, a formação discursiva não está expressamente 

visível, tendo em vista que 

 

um discurso não é uma realidade evidente, um objeto concreto ofertado à 
intuição, mas o resultado de uma construção [...] definir as formas, tipologias 
e estruturas de um discurso não é descrevê-lo como uma língua natural [...] 
a construção efetuada pelo pesquisador define as propriedades do discurso 
(MAINGUENEAU, 1976, p. 16-17, tradução nossa). 

 

Os procedimentos de que o pesquisador da AD francesa se vale efetivam, 

sobretudo, um trabalho de construção da própria formação discursiva a partir do modo 

como ele compõe, recorta e organiza o corpus. Para o pesquisador da AD anglo-saxã 

trata-se principalmente de descrever os elementos que compõem práticas 

linguageiras específicas, partindo dos propósitos gerais da situação comunicativa, 

passando pelas regularidades de seus usos e chegando até as intencionalidades dos 

                                                           
expressão “on a gagné” – imiscuíam-se gradativamente no discurso político. Pêcheux (1997) analisa e 
compara o significado que o grito “on a gagné” possui numa partida de futebol e os deslocamentos que 
ele sofre ao ser utilizado na comemoração de uma vitória nas urnas. 
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enunciados produzidos por sujeitos individuais. As diferenças entre a AD anglo-saxã 

e a AD francesa resultam da aproximação que esta última constrói mais intensamente 

com a história e aquela com a antropologia (MAINGUENEAU, 1993). 

Se a ligação entre a AD francesa e a história parece evidente desde a noção 

de formação discursiva, passando pelo caráter institucional de seu corpus, até o modo 

como o sujeito é concebido, é preciso, porém, retomar de modo mais detido a ligação 

que ela mantém com a linguística. Não é porque os enunciados do discurso são 

constituídos de palavras que os objetos da AD se tornam naturalmente vinculados à 

linguística. Conforme Maingueneau (1976), a AD francesa não é uma vertente da 

linguística dedicada ao estudo daquilo que Saussure (1969) chamou de parole: 

 

Uma definição bastante corrente de discurso estabelece para esse termo uma 
relação de correspondência com o conceito de parole (Saussure), em 
oposição ao conceito de langue: se assim fosse, a análise do discurso 
padeceria de um fundamento próprio. Com efeito, a necessidade de remeter 
ao Curso de Linguística Geral de Saussure é precisamente para construir o 
conceito de discurso a partir de uma diferenciação em relação a parole, e não 
para colocá-lo a reboque deste conceito de Saussure. (MAINGUENEAU, 
1976, p. 5, tradução nossa). 

 

Os enredos da ligação entre a AD francesa e a linguística não são assim tão 

fáceis de expor, tendo em vista que, para o analista do discurso, “é preciso ser 

linguista e deixar de sê-lo ao mesmo tempo” (COURTINE, 1981, p. 12). 

Paradoxalmente, a AD francesa não constitui nem um campo à parte da linguística 

nem um setor específico dela, podendo mesmo o estudo do funcionamento discursivo 

dos textos ultrapassar fronteiras pré-estabelecidas. 

Respeitados os limites da analogia, a noção saussuriana de langue conserva 

um estreito isomorfismo com aquilo que a AD francesa entende por formação 

discursiva. O que Saussure (1969) entende por langue está à parte das idiossincrasias 

dos sujeitos que a utilizam, visto que impõe a eles o seu jogo de combinações 

possíveis19. A langue constitui, assim, a instância de definição da produção linguística 

dos sujeitos, os quais, ainda que disponham de certa liberdade para escolher entre as 

formas disponíveis ou mesmo experimentar novas combinações, estão presos a um 

                                                           
19 Para Saussure (1969), a langue funciona como um imenso baú onde se localizam todos os elementos 
que compõem uma língua. O uso que se faz desses elementos não está submetido à vontade individual 
dos usuários e à sua liberdade de utilizá-los como quiser, pois existem regras que restringem o modo 
como tais elementos podem ser postos um ao lado do outro; regras que variam de uma língua para 
outra e que não se confundem com as regras de prescrição de uma norma culta. 
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sistema convencional composto por regras que independem da vontade dos usuários. 

A ideia de formação discursiva também restringe a liberdade dos sujeitos a certas 

regras anônimas que precedem a produção dos enunciados. Essas regras se 

constroem num plano que não é o da liberdade dos sujeitos ou da individualidade 

criadora20. Assim como a langue é a instância de definição da produção propriamente 

linguística, a formação discursiva é a instância de definição da produção discursiva. 

Essa tendência a explicar os fenômenos a partir de um lugar ou um sistema 

que é pressuposto às ações dos sujeitos está na base do pensamento estruturalista 

do século XX, pensamento no qual a linguística saussuriana exerce um papel 

precursor e para o qual acorrerão, dentre outras ciências humanas, a psicologia, a 

história, a crítica literária e a própria AD francesa. Mas não é para retirar do sujeito 

qualquer possibilidade de reação que o estruturalismo se volta para a descrição do 

que está para além do indivíduo. A descrição de determinada sincronia linguística, por 

exemplo, permite observar a rede de relações que os elementos da langue constroem 

entre si, a fim de, posteriormente, identificar qual o conjunto de alterações necessárias 

para que um só elemento dessa rede se extinga ou mude de valor, ou, de outro modo, 

apontar quais pontos do sistema devem sofrer modificações para que a langue e sua 

sincronia se vejam completamente alterada (BENVENISTE, 1989). Ora, são as 

condições da mudança que o estruturalismo se dá por finalidade encontrar. 

Do mesmo modo, ao dedicar-se à descrição da formação discursiva, a AD 

francesa não tem por objetivo assentá-la sobre uma base estável, preenchida por 

relações fixas e onde os sujeitos não podem mais do que se deixarem guiar. A 

formação discursiva, tanto quanto a langue, é composta por relações que se deslocam 

no tempo, provocando a cada vez uma redefinição das partes que a integram e dos 

valores de que elas se revestem. Sobre a Análise Automática do Discurso de Michel 

Pêcheux, Maldidier (2003, p. 30) afirma que “a ancoragem em Saussure estava 

firmemente marcada”. Os métodos de que se utilizava perseguiam, sobretudo, a 

identificação das rupturas ideológicas no interior da formação discursiva (MALDIDIER, 

2003), isto é, as mínimas alterações capazes de promover, à medida que se somavam 

                                                           
20 A ideia de formação discursiva como conjunto de regras anônimas questiona o entendimento de que 
os sujeitos são livres e soberanos para produzirem seus enunciados. Foucault (2007) afirma que as 
regras anônimas – isto é, independentes da individualidade dos sujeitos – mostram que “uma mudança, 
na ordem do discurso, não supõe ‘ideias novas’, nem um pouco de invenção e de criatividade, nem 
uma mentalidade diferente, mas transformações em uma prática e nas que lhe são próximas” 
(FOUCAULT, 2007, p. 234). 
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a outros enunciados em deslocamento, a completa reestruturação da formação 

discursiva. Assim, embora lidem com estratos de linguagem marcadamente distintos, 

linguística e AD francesa estão unidas pelo escopo estruturalista e institucional de 

suas abordagens. Aquela lida com a instituição-língua, essa com a instituição-

discurso. 

 

2.4 Maingueneau e a Análise do Discurso de linha francesa 

 

As reflexões teóricas de Maingueneau estão na base de um número bastante 

significativo de pesquisas realizadas, nos últimos anos, por analistas do discurso 

brasileiros. Sua contribuição para o desenvolvimento da Análise do Discurso de linha 

francesa caracteriza-se não tanto pela abertura de uma perspectiva teórica e analítica 

à parte das outras possibilidades de se fazer análise do discurso. Isso porque 

Maingueneau constrói suas reflexões teóricas dialogando com outras abordagens e 

pensadores do campo dos estudos do discurso. 

Assim, ao propor uma metodologia de pesquisa assentada sobre o que ele 

chama de “primado da interdiscursividade”, Maingueneau não deixa de reconhecer a 

ligação que esta ideia mantém com o dialogismo bakhtiniano, afirmando que “é-se, 

então naturalmente levado a ‘redescobrir’ as pesquisas de ‘precursores’, em particular 

as do ‘Círculo de M. Bakhtin’, que fazem da relação com o Outro o fundamento da 

discursividade” (MAINGUENEAU, 2008, p. 32). Embora proponha outros conceitos 

para a pesquisa empírica com a interdiscursividade, Maingueneau não se coloca à 

distância da relação de intercâmbio com outros preceitos oportunos ao estudo do 

interdiscurso. 

Suas reflexões se valem muitas vezes dos trabalhos de Michel Foucault e do 

campo da história das ideias. É a partir de certa relação com a obra de Foucault que 

Maingueneau formula a ideia de discurso enquanto “dispersão de textos, cujo modo 

de inscrição histórica permite definir um espaço de regularidades enunciativas” 

(MAINGUENEAU, 2008, p. 15). Alguns historiadores das ideias também se relacionam 

com o pensamento de Maingueneau acerca da circulação dos discursos e da 

construção da mútua influência entre campos discursivos. As referências a Michel 

Pêcheux também estão presentes nas reflexões sobre o discurso elaboradas por 

Maingueneau, especialmente no ponto em que este considera que o discurso não 

corresponde a parole saussuriana, pois extrapola os limites da individualidade e da 
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consciência subjetiva. 

Duas pesquisas são representativas do trabalho empírico de Maingueneau. A 

primeira investigou o discurso religioso na França dos séculos XVI e XVII. Orientado 

pelo “primado da interdiscursividade”, Maingueneau coloca em relação de 

reciprocidade o humanismo devoto, corrente da Contra-Reforma católica, e o 

jansenismo, que emergiu a partir de uma reação àquele primeiro. É a partir deste 

estudo que Maingueneau afirma de maneira mais contundente a relevância do 

interdiscurso na constituição de uma formação discursiva. Ao abordar o discurso 

humanista devoto e o jansenista, Maingueneau procura construir um modelo que dê 

conta do sentido global das duas correntes religiosas, formulando, assim, a ideia de 

uma semântica global dos discursos capaz de apontar os semas aceitos por uma 

formação discursiva e aqueles que ela rejeita. 

A segunda pesquisa refere-se ao estudo dos livros das escolas da terceira 

República francesa, especificamente o período de 1870 a 1914. Maingueneau analisa 

a construção do discurso patriótico em textos de cunho pedagógico. Nesse momento, 

a noção de cenografia discursiva se delineia de maneira mais precisa no interior das 

reflexões teóricas de Maingueneau, pois a investigação lança seu olhar sobre a 

imagem discursiva que as lições escolares construíam da pátria, da língua, da história 

e da cultura francesas. 

No prefácio da edição brasileira de Gênese dos discursos, Sírio Possenti 

considera que esta é a principal obra de Maingueneau, pois, retomando as duas 

principais pesquisas empíricas que realizou, constrói uma reflexão teórica que 

“desenha para seu leitor, implicitamente, um roteiro de trabalho que adquire traços de 

uma metodologia que pode ser seguida em pesquisas sobre outros corpora” (Prefácio, 

MAINGUENEAU, 2008, p. 8). É sobre esta obra que assentamos os pressupostos 

teórico-metodológicos com os quais trabalhamos, tendo em vista que ela fornece uma 

versão revisada de conceitos que foram sendo formulados, aplicados e reformulados 

ao longo dos trabalhos de pesquisa empírica de Maingueneau. 

 

2.5 A formação discursiva e seu sistema de regulação 

 

Para Maingueneau (2008), a noção de formação discursiva não se desvencilha 

da ideia de um conjunto de regras ou um sistema de regulação: 
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Se o jogo das restrições que definem a ‘língua’, a de Saussure e dos 
linguistas, supõe que não se pode dizer tudo, o discurso, em outro nível, 
supõe que, no interior de um idioma particular, para uma sociedade, para um 
lugar, um momento definidos, só uma parte do dizível é acessível e que esse 
dizível constitui um sistema” (MAINGUENEAU, 2008, p. 16). 

 

Todavia, em Foucault (2007) – onde o termo formação discursiva aparece e a 

partir do qual Courtine (2009) enxerga implicações para AD francesa – os limites 

desse sistema variam de uma pesquisa para outra e, ao mesmo tempo, revestem-se 

de um caráter tão amplo que é capaz de reunir, sob a mesma unidade, dois discursos 

opostos. É o caso, por exemplo, da análise que Foucault (1999) faz acerca do 

antagonismo, de caráter eminentemente político, entre o discurso fisiocrata e o 

discurso utilitarista, os quais, no século XVIII, manifestaram a distinção entre o 

pensamento econômico da aristocracia rural e o dos comerciantes burgueses. Para 

Foucault (1999), embora marcados por interesses políticos conflitantes, ambos não 

passam de um conflito de superfície. No nível arqueológico da análise, os dois não se 

constituem a partir de regras distintas, mas provêm de um mesmo sistema de 

regulação, já que, para além das divergências superficiais, pode ser encontrado um 

pressuposto único – que, nesse caso, é a emergência de uma nova relação entre 

trabalho e riqueza –, em detrimento do pressuposto em que se assentava a Análise 

das Riquezas (FOUCAULT, 1999). 

Já em relação à noção de formação discursiva em Foucault (1978), Veyne 

(2009) observa que a possibilidade de definir a regulação dos discursos a partir de um 

objeto – a loucura – e descrevendo enunciados que provinham não somente do campo 

médico, mas também do campo jurídico etc., conduz à atribuição de um caráter 

extremamente heterogêneo desse objeto loucura, pois o que se dizia sobre o louco 

não se constituía como uma voz uníssona ou um bloco homogêneo. Mesmo 

restringindo a análise ao campo dos saberes sobre a loucura, o caráter heterogêneo 

do objeto não era eliminado, porque, ao longo do tempo, transformava-se o modo de 

descrever, analisar e associar a loucura, bem como a função social que 

desempenhava os saberes sobre ela. Todavia, Veyne (2009) observa que Foucault 

(1978) não executa um isolamento de unidades autônomas no interior da diversidade 

de discursos sobre a loucura, descrevendo, ao contrário, um sistema de regulação 

capaz de dar conta da totalidade desses múltiplos discursos. Desse modo, as regras 

de aparecimento dos discursos situam-se em limites bastante amplos, uma vez que 

abarcam uma simultaneidade de concepções, para as quais a loucura funciona como 
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um referencial (VEYNE, 2009). 

Novamente situando um sistema de regulação para além da arquitetura 

conceitual de um saber tomado isoladamente, Foucault (1999) coloca determinados 

saberes do século XVII sob o mesmo regime de regras de constituição, isto é, sob o 

mesmo sistema de regulação. Embora seja possível reconhecer, a princípio, uma 

coerência conceitual na Gramática de Port-Royal, por exemplo, logo surgem outros 

conceitos que se mostram incompatíveis e que inviabilizam a possibilidade de uma 

unidade da gramática clássica enquanto estrutura coerente de conceitos. Mas é 

possível, todavia, descrever um sistema de regras que dê conta dessa 

incompatibilidade de conceitos, ou seja, de sua dispersão. Foucault (1999) descreve 

um sistema de regulação que, construindo-se fora dos limites restritos à gramática 

clássica – mas sim no interstício formado pela História Natural, a Análise das Riquezas 

e a Gramática Geral –, é capaz de abarcar conceitos incompatíveis e distintos. 

Machado (2006), comentando Foucault (1999), percebe que a amplitude desse 

sistema de regulação permite que ele forneça toda a série de elementos 

problematizados, a partir dos quais os saberes do século XVII podem se organizar e 

também se dispersar. 

A AD francesa, ao interessar-se pelas formulações de Foucault (2007) acerca 

da noção de formação discursiva, não efetua um processo de transposição integral do 

modo como tal noção funciona na história das ideias realizadas por Foucault (1977, 

1978, 1999). Se, por um lado, a AD francesa endossa o entendimento de que a 

formação discursiva corresponde a um conjunto de regras, por outro, ela situa essas 

regras num nível bem menos abrangente do que aquele que Foucault (2007) 

denomina de nível arqueológico dos discursos. Ao impor limites bem mais restritos ao 

alcance das regras de formação discursiva, a AD francesa busca não somente torná-

las aplicáveis à análise de enunciados que não possuem o estatuto de discurso 

verdadeiro, mas também resolver, pelo menos parcialmente, o caráter contraditório 

de que tais regras se revestem na arqueologia foucaultiana, onde a ideia de formação 

discursiva ora funciona como regime de coerência ora como dispositivo de dispersão. 

Já em relação à noção de formação discursiva em Pêcheux (2011), 

Maingueneau (2011) afirma que 

 

o termo aparece emprestado de Foucault, mas na verdade ele se inscreve na 
rede conceitual do althusserianismo invocada por Pêcheux, que usa 
constantemente termos como ‘formação social’ e ‘formação ideológica’. A 
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referência aos ‘clássicos do marxismo’ e ‘às formações ideológicas’ lhe 
permite definir formação discursiva como ‘determinando aquilo que pode e 
deve ser dito’. (MAINGUENEAU, 2011, p. 65). 

 

Além do enfoque na questão ideológica e da referência ao marxismo, 

Maingueneau (2011) aponta outra diferença entre a noção de formação discursiva em 

Foucault (2007) e Pêcheux (2011): neste último, a referida noção abrange uma região 

de enunciados bem mais restrita, tendo em vista que ela é apenas parte de um 

conjunto amplo. No interior desse conjunto amplo existem várias formações 

discursivas, cada uma submetida a certa regulação, que define os enunciados aceitos 

e aqueles que são excluídos, os quais se articulam “sob a forma de uma arenga, de 

um sermão, de um panfleto, de uma exposição, de um programa etc” (PÊCHEUX, 

2011, p. 27). Para Maingueneau (2011), a definição de formação discursiva em 

Pêcheux (2011) e os exemplos utilizados para dar-lhe uma acepção concreta 

aproximam-na sobremodo da ideia de gênero de discurso. Mais à frente, são as 

diferentes posições existentes numa dada conjuntura que fazem as palavras mudarem 

de sentido “ao passar de uma formação discursiva a outra” (PÊCHEUX, 2011, p. 28). 

Neste ponto, o entendimento de formação discursiva perde em seu caráter de gênero 

de discurso para ganhar naquilo que a liga a um posicionamento e a um sujeito tomado 

não em sua consciência singular, mas no interior de uma formação social. 

Maingueneau (2011) entende que essa oscilação entre gênero de discurso e 

posicionamento está no cerne da utilização que se faz da noção de formação 

discursiva nas pesquisas em AD francesa. Não com o intuito de privilegiar uma 

aproximação mais estreita ou com a ideia de gênero ou com a ideia de 

posicionamento, Maingueneau (2011) propõe um delineamento específico para a 

noção de formação discursiva. Esse delineamento parte da divisão de duas unidades 

a partir das quais as pesquisas em AD francesa podem operar suas escolhas, são 

elas: as unidades tópicas e as unidades não-tópicas. As unidades tópicas lidam com 

uma região discursiva pré-determinada socialmente, e o trabalho do pesquisador não 

é tanto o de definir as fronteiras de determinada prática de linguagem, pois elas se 

impõem de antemão (MAINGUENEAU, 2011). As unidades tópicas estão 

intrinsecamente ligadas a um setor da atividade social, referindo-se a um campo 

preciso da comunicação verbal, pois 

 

correspondem a espaços já ‘pré-recortados’ pelas práticas verbais. Pode 
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tratar-se de tipos de discursos, associados a certo setor de atividade da 
sociedade – discurso administrativo, publicitário, político... – com todas as 
subdivisões que queiramos. Esses tipos englobam gêneros de discursos, 
entendidos como dispositivos sócio-históricos de comunicação, como 
instituições de fala reconhecidas. (MAINGUENEAU, 2011, p. 69). 

 

As unidades tópicas constroem-se numa relação indissociável com a definição 

de gêneros de discurso. Trata-se de estabelecer o regime de funcionamento desses 

gêneros a partir do modo como determinada esfera do organismo social está 

estruturada. A reunião de diversos gêneros constrói um tipo de discurso e, assim, “o 

discurso hospitalar”, por exemplo, “é a interação dos diversos gêneros de discurso em 

um mesmo dispositivo, o hospital, no caso – reuniões de serviço, consultas, receitas 

médicas, etc” (MAINGUENEAU, 2011, p. 69). As unidades tópicas, dessa forma, 

dependem da sustentação de um dispositivo que promove e controla a produção dos 

enunciados; mas o que as diferencia das unidades não-tópicas não é a presença de 

um sistema de regulação. A divisão entre unidades tópicas e não-tópicas não significa 

uma diferenciação entre discursos submetidos a regras de coerção e discursos livres 

dessas regras, uma vez que isso iria de encontro à proposta teórica da AD francesa e 

sua abordagem institucional dos enunciados. 

Entretanto, se as unidades não-tópicas não estão necessariamente ligadas a 

um aparelho institucional proveniente de um setor da atividade social, não significa 

que elas não tenham um caráter institucional, ou seja, que não obedeçam a certas 

regras de coerção. Ao propor que ao termo formação discursiva associem-se as 

pesquisas que trabalham com unidades não-tópicas, Maingueneau (2011) também 

não entende que somente essas unidades estejam efetivamente submetidas a um 

sistema de regulação. Tanto as unidades tópicas quanto as unidades não-tópicas 

constroem-se sob um regime de regulação, com a diferença que, naquelas, as regras 

já são visíveis antes de iniciada a pesquisa, pois são pré-determinadas pelo aparelho 

institucional; nas unidades não-tópicas, por sua vez, o pesquisador delimita o sistema 

de regulação a partir da interpretação dos enunciados. Como afirma Guilhaumou 

(2009), em determinado momento, a AD francesa “foi levada a recusar a noção de 

condições de produção, e seu corolário, a situação de comunicação, situando os 

recursos de interpretação dos textos em seu interior” (GUILHAUMOU, 2009, p. 31). 

As unidades não-tópicas – que constituem, para Maingueneau (2011), aquilo 

que se deve chamar de formação discursiva – não obedecem às fronteiras de um 

gênero de discurso determinado nem de uma esfera específica da sociedade. Elas 
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são construídas através do próprio trabalho do pesquisador, que busca estabelecer 

relações entre enunciados que provêm de gêneros diversos, que tratam de temas 

distintos e que circulam em áreas diferentes. O trabalho do analista do discurso, nessa 

perspectiva, consiste em evidenciar a emergência de uma formação discursiva. Para 

Maingueneau (2011) só é possível falar, por exemplo, de discurso racista do ponto de 

vista de uma pesquisa com unidades não-tópicas, tendo em vista que não existe uma 

esfera específica da sociedade cuja finalidade seja exclusivamente a elaboração de 

enunciados racistas; esses enunciados estão diluídos em diversos setores, gêneros e 

conteúdos sociais e, por isso, configuram-se como formação discursiva, já que só 

podem ser tomados conjuntamente graças às relações que o pesquisador estabelece 

entre eles. Não obstante o esforço do pesquisador em definir um sistema de regulação 

relativamente amplo para o corpus que recortou, a formação discursiva é um conjunto 

sempre aberto, para o qual é sempre possível fazer convergir outros textos 

(MAINGUENEAU, 2011). 

Se as unidades tópicas são mais propícias a um trabalho de caracterização de 

gêneros de discurso, as unidades não-tópicas ou formações discursivas são mais 

favoráveis à definição de posicionamentos. Para Maingueneau (2008), o sistema de 

regulação que preside a construção do posicionamento de uma formação discursiva 

pode ser analisado enquanto competência discursiva: 

 

O princípio de uma competência discursiva permite esclarecer um pouco a 
articulação do discurso e a capacidade dos Sujeitos de interpretar e produzir 
enunciados que dele decorram. Nesse ponto, retomamos uma problemática 
clássica em gramática gerativa, a do modo de aquisição das estruturas 
gramaticais [...] No caso da competência discursiva, mais que invocar uma 
espécie de ‘impregnação’ misteriosa para explicitar sua aquisição, seria mais 
verossímil postular que existe uma relação estreita entre a simplicidade do 
sistema de restrições do discurso e a possibilidade de dominá-lo. 
(MAINGUENEAU, 2008, p. 52). 

 

Maingueneau (2008, p. 48) reconhece que “o recurso à noção de competência 

não é bem visto pelos analistas do discurso que se preocupam em articular estruturas 

discursivas e história”. Isso porque a noção de competência remete aos pressupostos 

inatistas da linguística chomskyana, absolutamente distintas do caráter sociológico 

em que está embebida a AD francesa. A ideia de competência discursiva busca 

construir-se em paralelo com a noção de competência linguística apenas no ponto em 

que ambas remetem a um sistema de regulação enquanto repetição de enunciados. 
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Diferentemente, porém, da competência linguística, não se pode propor a 

construção da gramática de um discurso, tendo em vista que uma formação discursiva 

não é uma língua específica, mas sim um uso específico que se faz de determinada 

língua (MAINGUENEAU, 2008). Dessa forma, a noção de competência discursiva não 

coloca o plano da língua e o plano do discurso sob o mesmo sistema de regulação. A 

historicidade da língua não se confunde com aquela à qual está submetida uma 

formação discursiva, pois “o discurso não é a língua, embora seja com ela que se 

fabrique discurso e que este, num efeito de retorno, a modifique” (CHARAUDEAU, 

2009, p. 40). Do mesmo modo, os limites da competência linguística não se 

confundem com os da competência discursiva; enquanto aquela pretende dar conta 

inclusive das sentenças absolutamente inéditas, esta restringe suas análises a um 

corpus dado (MAINGUENEAU, 2008). 

É preciso ressaltar que o sistema de regulação da formação discursiva 

pressupõe uma competência que em nada diz respeito às faculdades individuais dos 

sujeitos: 

 

A competência [discursiva] é um fato discursivo, não uma questão de crença. 
A representação que os Sujeitos se fazem de seu pertencimento não coincide 
necessariamente com sua situação efetiva [...] Em matéria de formação 
discursiva, a figura do enunciador não constitui uma unidade pertinente. 
Autores com biografias diferentes podem partilhar a mesma competência, um 
mesmo autor pode ser associado a várias competências... (MAINGUENEAU, 
2008, p. 57). 

 

A competência discursiva, nesse sentido, estabelece uma relação entre a 

formação discursiva e os sujeitos que nela se colocam, de modo que, todo discurso 

exige de seus enunciadores o domínio de uma competência discursiva, a qual liga os 

enunciados produzidos a uma formação discursiva. A competência discursiva toma, 

portanto, a forma de um sistema de regulação colocado no nível dos enunciadores. 

Isso pode ser interpretado como um processo de assujeitamento, mas é preciso 

considerar que “no interior de uma mesma formação discursiva há espaço para o 

confronto, a divergência, a contra-identificação do sujeito” (GRANJEIRO, 2011, p. 41). 

Desse modo, os enunciadores se deslocam em relação às exigências da competência 

discursiva, o que provoca paulatinamente sua revisão e transformação, acarretando, 

por conseguinte, uma reconfiguração do sistema de regulação da formação 

discursiva. 
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2.6 A formação discursiva e sua interdiscursividade 

 

Maingueneau (1993) divide a AD francesa em duas gerações: 

 

poder-se-ia dizer que a AD [francesa] de ‘primeira geração’, aquelas dos fins 
dos anos 60 e início da década de 70, procurava essencialmente colocar em 
evidência as particularidades de formações discursivas (o discurso 
comunista, socialista, etc.) consideradas como espaços relativamente auto-
suficientes [...] A AD de segunda geração... considera a discursividade 
através de sua relação com a heterogeneidade. Em lugar de interpretá-la 
como uma fonte única pontilhada de fragmentos citados, trata-se de pensar, 
de imediato, na interação do Mesmo e do Outro. (MAINGUENEAU, 1993, p. 
21-22). 

 

A partir dessa segunda geração e do problema da composição heterogênea 

dos enunciados de uma formação discursiva, abre-se para a AD francesa duas 

possibilidades de abordagem da heterogeneidade discursiva: uma que a aproxima 

bem mais da linguística stricto sensu e outra que se mantém à distância. A primeira, 

que diz respeito ao que Authier (2004) chama de heterogeneidade marcada, permite 

identificar na superfície dos textos as citações, os discursos diretos ou indiretos e as 

marcas explícitas de uma relação com os sentidos provenientes de outros discursos. 

A segunda fundamenta-se na compreensão de que as formações discursivas se 

constroem de maneira interdiscursiva e são marcadas, dessa forma, por uma 

heterogeneidade constitutiva (AUTHIER, 2004), que atravessa os enunciados e não 

exclusivamente uma sequência linguística delimitada. Enquanto aquela primeira 

abordagem põe-se mais ao nível do texto, aquela segunda permite uma abordagem 

da formação discursiva como um todo. 

Para Maingueneau (2008), a questão da alteridade dos discursos conserva 

relação com os interesses que, nos últimos anos, movimentaram a produção de 

conhecimento em diversas disciplinas das ciências humanas. Nas pesquisas em 

literatura, por exemplo, vê-se gradativamente o foco das análises deslocar-se da 

singularidade de cada obra tomada isoladamente para a questão da arquitextualidade, 

que coloca o texto literário numa relação com outros textos. O princípio dialógico 

bakhtiniano, por sua vez, não se manteve restrito à Filosofia da Linguagem e, 

expandindo-se para o campo da comunicação, da ética e da educação, colocou a 

questão da alteridade no centro das discussões sobre o homem e suas relações 
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sociais. 

Maingueneau (2008), porém, não entende que essa confluência signifique uma 

homogeneização de um conjunto de saberes. Na AD francesa, por exemplo, a questão 

da alteridade, expressa na forma de uma relação do discurso com seu Outro, reveste-

se de um quadro teórico e metodológico específico. A noção de interdiscursividade, 

em AD francesa, é definida a partir de um tecido conceitual que constrói uma espécie 

de heterogeneidade própria dos discursos, não se confundindo com o modo de 

abordar a alteridade em outras ciências humanas. 

Para que a noção de interdiscursividade tenha uma funcionalidade empírica, 

Maingueneau (2008) propõe que ela seja desdobrada em três conceitos de caráter 

operatório, a saber: universo discursivo, campo discursivo e espaço discursivo. Nos 

limites do universo discursivo estaria incluído o amplo conjunto de formações 

discursivas distintas, caracterizadas por uma diversidade de discursos com funções 

sociais diferentes. O universo discursivo se constitui necessariamente a partir de um 

recorte temporal e espacial preciso, o que implica para ele uma finitude; todavia, ao 

se caracterizar por uma multiplicidade bastante variada de formações discursivas, 

torna-se difícil e decerto sem propósito apreendê-lo em sua totalidade, ainda que ele 

seja finito. 

Um campo discursivo, por sua vez, configura-se como uma zona específica no 

interior do universo discursivo (MAINGUENEAU, 2008). Ele reúne formações 

discursivas relativamente vinculadas ou passíveis de serem analisadas de modo 

concomitante, seja porque se apoiam uma na outra, ou porque se voltam para um 

mesmo tema, ou porque resultam de uma mesma infraestrutura social. 

Com Maingueneau (2008), é preciso considerar que 

 

esse recorte em ‘campos’ não define zonas insulares; é apenas uma 
abstração necessária, que deve permitir abrir múltiplas redes de trocas [...] a 
delimitação de tais campos não tem nada de evidente, não basta percorrer a 
história das ideias para vê-los oferecer-se por si mesmos à apreensão do 
analista. Nesse nível, é forçoso fazer escolhas, enunciar hipóteses. 
(MAINGUENEAU, 2008, p. 34, grifos nosso). 

 

Assim, se um campo discursivo é tomado como uma zona determinada dentro 

do universo discursivo, não significa que essa zona esteja fechada em si mesma, 

constituindo-se como uma ilha isolada de todos os outros campos. As formações 

discursivas, mesmo de campos absolutamente distintos, podem constituir relações de 
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troca e de influência mútua, a depender das escolhas e caminhos que o pesquisador 

constrói (MAINGUENEAU, 2008). 

Outrossim, a definição de um campo discursivo não se dá de maneira natural, 

ou seja, não são os próprios autores ou a força espontânea da história que distingue 

um campo discursivo de outro. Essa definição integra o trabalho de seleção, recorte e 

organização que o próprio analista realiza no interior do universo discursivo 

(MAINGUENEAU, 2008). Esse trabalho deve levar em conta as características dos 

discursos analisados e, por consequência, dispensar a figura do autor como critério 

de unificação, tendo em vista que, conforme Maingueneau (1983), um autor como 

Antoine Arnauld escreveu tanto textos gramaticais quanto textos religiosos, o que 

impede que a formação discursiva do humanismo devoto, analisada por Maingueneau 

(1983), seja definida em termos de autores. Dessa forma, a organização das 

formações discursivas em campos discursivos diversos não corresponde a uma 

distribuição de autores ou obras; trata-se antes de um trabalho de composição de 

“massas verbais, espécies de planos discursivos, independentemente das unidades 

habituais do livro, da obra e do autor” (FOUCAULT, 2006, p. 266). 

Se o campo discursivo é o âmbito em que diversas formações discursivas 

constroem entre si inumeráveis relações interdiscursivas, a delimitação de um espaço 

discursivo permite deter-se, de maneira mais demorada, na observação de uma ou de 

algumas dessas incontáveis relações que se instauram no campo discursivo. 

Para Maingueneau (2008), 

 

é-se, então, conduzido a isolar, no campo, espaços discursivos, isto é, sub-
conjuntos de formações discursivas que o analista, diante de seu propósito, 
julga relevante pôr em relação. Tais restrições são resultado direto de 
hipóteses fundadas sobre um conhecimento dos textos e um saber histórico, 
que serão em seguida confirmados ou infirmados quando a pesquisa 
progredir. (MAINGUENEAU, 2008, p. 35). 

 

O isolamento desses atravessamentos interdiscursivos é sempre fruto das 

escolhas que o pesquisador executa com base no conhecimento que possui dos 

discursos que pretende analisar. 

O recorte de um espaço discursivo exige mais do que a identificação, em 

determinada formação discursiva, de quais relações interdiscursivas são 

explicitamente construídas por ela. A identificação da heterogeneidade constitutiva de 

uma formação discursiva, isto é, dos atravessamentos interdiscursivos que estão no 
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cerne de sua composição, exige que, indo além da superfície, seja possível avançar 

no fundamento semântico da formação discursiva, a fim de encontrar a base de 

sentidos que une o conjunto dos enunciados. 

No nível do fundamento semântico da formação discursiva, o que se encontra 

não é um núcleo fechado em si mesmo, mas sim um espaço de trocas, muito embora, 

geralmente, os enunciadores de um discurso construam seus enunciados amparados 

na ideia de originalidade e de certa autonomia do seu dizer. Assim, o interdiscurso 

não constitui um invólucro da formação discursiva, um elemento exterior, de modo que 

a relação que a AD francesa estabelece entre o interdiscurso e o intradiscurso é a 

mesma que se verifica entre o sujeito e o discurso: não há exterioridade possível e, 

portanto, o sujeito se constitui a partir do discurso, assim como o intradiscurso21 se 

constitui a partir do interdiscurso. Ao explorar um espaço discursivo dado, a AD 

francesa não precisa deter-se nas citações recíprocas, ou nas interpenetrações 

visíveis de uma formação discursiva por outra, para fazer daquele espaço um 

emaranhado interdiscursivo. 

Para Maingueneau (2008, p. 37), 

 

há uma impossibilidade de dissociar a interação dos discursos do 
funcionamento intradiscursivo. Essa imbricação do Mesmo e do Outro retira 
à coerência semântica das formações discursivas todo caráter de 'essência', 
cuja inscrição na história seria acessória; não é dela [da ‘essência’] que a 
formação discursiva retira o princípio de sua unidade, mas de um conflito 
regulado. 

 

Dessa forma, o caráter interdiscursivo que marca a formação discursiva impede 

que ela seja analisada a partir de um princípio essencialista. Pelo contrário, trata-se 

de perceber “o caráter essencialmente dialógico de todo enunciado do discurso” 

(MAINGUENEAU, 2008, p.37). O termo “dialógico” deve ser entendido não tanto no 

sentido bakhtiniano, tendo em vista que a relação com o Outro constitutiva de uma 

formação discursiva não se configura como uma interação entre sujeitos, mas sim 

como interação entre discursos, ainda que se possa estabelecer analogias entre 

ambas. Maingueneau (2008) entende que talvez seja conveniente pensar o Outro de 

uma formação discursiva menos como um tu do que como um “eu do qual o 

                                                           
21 Maingueneau (2008) utiliza o termo intradiscurso para se referir ao estudos realizados pelo que 
chama de “primeira geração” da AD francesa, especialmente os que se utilizavam do método harrisiano, 
o qual visava descrever a identidade de uma formação discursiva a partir dela mesma, fechando-a em 
sua própria coerência. 
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enunciador discursivo deveria constantemente separar-se” (MAINGUENEAU, 2008, 

p. 37), o que elimina qualquer possibilidade de pensar esse Outro como figura exterior. 

Os enunciados de uma formação discursiva promovem, no momento mesmo 

em que se enunciam, tanto a delineação dos sentidos aceitos quanto uma região de 

sentidos excluídos, sem que para isso seja necessária a submissão a alguma espécie 

de censura jurídica. Resulta disso a instauração, no interior da formação discursiva, 

de uma relação entre o dito e o interdito do discurso: 

 

A formação discursiva, ao delimitar a zona do dizível legítimo, atribuiria por 
isso mesmo ao Outro a zona do interdito, isto é, do dizível faltoso. Se, no 
universo do gramaticalmente dizível, um discurso define uma ilhota de 
enunciados possíveis considerados capazes de saturar a enunciação a partir 
de uma posição dada, no conjunto de enunciados faltosos, ele define 
igualmente um território como sendo o de seu Outro. (MAINGUENEAU, 2008, 
p. 37, grifo nosso). 

 

Por essas palavras de Maingueneau (2008), podemos afirmar que o Outro se 

delineia como elemento interno e não externo, pois o dito de uma formação discursiva 

constrói, simultaneamente, uma zona preenchida e outra lacunar; delimita um território 

de sentidos produzidos e outro de sentidos faltosos, onde o interdito se elabora. À 

medida que os enunciados desdobram e saturam os sentidos que caracterizam sua 

formação discursiva, apontam para o Outro desse seu discurso. 

O sentido que um enunciado coloca em circulação pressupõe um universo de 

sentidos que ele rejeita. Por isso, conforme Maingueneau (2008), o enunciado pode 

ser analisado a partir de seu direito e seu avesso. Analisá-lo pelo direito significa 

identificar as relações que ele mantém com os outros enunciados de sua própria 

formação discursiva, ao passo que olhá-lo pelo avesso significa inseri-lo dentro da 

totalidade do campo discursivo, a fim de relacioná-lo com o interdito que ele 

pressupõe. Em se tratando da análise restrita a duas formações discursivas que se 

opõem, o direito e o avesso não correspondem à divisão entre um discurso primeiro e 

um discurso segundo, que emerge em contraposição àquele primeiro e historicamente 

depois. A posterioridade do discurso segundo não o coloca de modo definitivo e 

exclusivo na posição de Outro ou de avesso do primeiro, haja vista que o campo 

discursivo não é composto por apenas uma formação discursiva, mas por várias. 

Neste ponto, a AD francesa se vê diante do problema da gênese dos discursos, 

pois trata-se de refletir acerca da possibilidade de um discurso primeiro permitir, a 
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partir de seu próprio fundamento semântico, a constituição de um discurso segundo. 

Normalmente, o discurso primeiro tende a definir o discurso segundo como uma 

espécie retorno. Maingueneau (1983) observa que o humanismo devoto associava o 

jansenismo a um movimento de regresso ao discurso protestante, contra o qual, 

anteriormente, o próprio discurso humanista havia se levantado ao tempo que se 

constituía nos interstícios de seu fundamento semântico. Todavia, o processo de 

engendramento de um discurso a partir de outro não se efetiva de maneira 

absolutamente lógica, a ponto de se conceber que “A permitiria produzir B, B permitiria 

produzir C, que coincidiria com A” (MAINGUENEAU, 2008, p. 40). Ora, o campo 

discursivo onde emerge um discurso está preenchido por outras formações 

discursivas, o que significa afirmar que, embora o jansenismo tenha se constituído 

basicamente a partir do humanismo devoto, isto é, a partir de relações interdiscursivas 

em particular com o humanismo devoto, eles não estão definitivamente sozinhos no 

campo discursivo (MAINGUENEAU, 1983). 

Desse modo, os espaços discursivos que o pesquisador isola a fim de pôr em 

evidência relações interdiscursivas específicas, as quais se elaboram entre duas ou 

mais formações discursivas, são analisados especialmente do ponto de vista da 

coexistência dessas formações discursivas, sem fazer da defasagem cronológica que 

existe entre elas um critério de hierarquização. Ou seja, ao deter-se na análise da 

interação que dois discursos estabelecem entre si, a definição de qual é o discurso 

cronologicamente primeiro e qual é o segundo, ainda que relevante, não ocupa um 

lugar central, haja vista que a interação entre eles não se constrói de maneira 

unilateral e exclusiva (MAINGUENEAU, 2008). Outrossim, ao contrário do que era de 

se esperar, o desaparecimento de um dos discursos não extingue as relações de 

heterogeneidade constitutiva do discurso que permanece, especialmente porque 

normalmente um discurso não se extingue de modo definitivo e instantâneo, mas entra 

em processo gradativo de dispersão de sua identidade semântica, de modo que a 

região por ele anteriormente recoberta se vê redistribuída entre outras formações 

discursivas (MAINGUENEAU, 2008). 

De maneira geral, seja do ponto de vista diacrônico – que prioriza a 

compreensão de como uma formação discursiva pode dar lugar a outra, bem como o 

modo como ela gradativamente se fragmenta e desaparece – ou do ponto de vista 

sincrônico – que se detém nas diversas relações que as formações discursivas de 

determinado campo discursivo, num recorte histórico preciso, constroem entre si, 
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delimitando reciprocamente os seus sentidos –, a interdiscursividade se coloca como 

noção indispensável à abordagem da AD francesa. Por um lado, a primazia do 

interdiscurso permite intensificar as relações de interação entre os discursos no 

interior de um campo discursivo e, por outro, fornece elementos para que se 

compreenda como esse campo discursivo marcado por certa estabilidade se 

transforma e se renova. 

 

2.7 A formação discursiva, sua encenação e cenografia 

 

A ideia de que os enunciados podem ser analisados enquanto cena depende 

da compreensão de que as formações discursivas se constituem dentro de espaços 

institucionais. São esses espaços que constroem o quadro e as circunstâncias que 

procedem a elaboração dos enunciados. Provém especialmente da Pragmática a ideia 

de que os elementos constitutivos de uma enunciação funcionam de maneira análoga 

ao modo como se produz uma encenação teatral: 

 

A linguagem comporta, a título irredutível, afirma O. Ducrot, um catálogo 
completo de relações inter-humanas, toda uma coleção de papéis que o 
locutor pode escolher para si e impor ao destinatário. Reatualiza-se, assim, 
mas em um quadro totalmente diferente, a velha metáfora estóica, segundo 
a qual a sociedade seria um vasto teatro onde um papel seria atribuído a cada 
um. Há uma tendência para ampliar este ponto de vista, integrando os papéis 
em um complexo mais rico: uma ‘encenação’ ou uma ‘cenografia’. 
(MAINGUENEAU, 2006, p. 31). 

 

Relacionando-se com o teatro, a Pragmática, embora ela seja marcada também 

por diversas tendências e correntes, pode ser caracterizada a partir da compreensão 

de que os atos de fala pressupõem papéis pré-definidos socialmente (AUSTIN, 1990), 

o que liga a enunciação a uma espécie de contrato, do qual dependem os atores e a 

própria encenação. Não apenas os atos de fala caracterizadamente ritualísticos, tais 

como: casar, batizar, empossar, mas também os atos que se processam nas práticas 

de linguagem cotidiana – ordenar, permitir, prometer, ensinar – dependem de um 

aparato contratual na maioria das vezes invisível. 

O ato de fala, dessa forma, está cercado por muitos pressupostos que o 

legitimam e o dotam de efeito no interior de determinada prática enunciativa 

(MAINGUENEAU, 2006). Geralmente, esses pressupostos não precisam ser 

recuperados de maneira explícita na materialidade dos enunciados produzidos. 
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Todavia, os atores agem como se as condições necessárias à efetivação do ato de 

fala estivessem integralmente reunidas no momento mesmo em que ele é produzido, 

de modo que “não é porque tais condições estão reunidas que o ato pode ser 

efetuado, mas é porque este ato foi efetuado que se consideram reunidas estas 

condições” (MAINGUENEAU, 1993, p. 30). 

O conjunto dessas condições instaura-se sob a forma de um contrato 

(BOURDIEU, 1996), o qual garante certa estabilidade à relação de interação social 

que através dele se constrói. Os indivíduos, uma vez inseridos numa situação 

concreta de comunicação, reportam-se ao contrato no momento em que produzem 

seus atos de fala. A inexistência de um quadro de referência, que cria uma ancoragem 

socio-histórica para os atores da linguagem, impediria que eles pudessem construir 

sentidos novos para seus enunciados, pois não haveria uma base para essa 

reelaboração. É a partir do contrato que se pode edificar a dimensão valorativa do ato 

de fala, tendo em vista que só é possível perceber o seu caráter agressivo, sedutor 

ou defensivo observando o regime de permissões ou restrições que o contrato define. 

O contrato define os elementos da encenação discursiva, delimitando-a tal como “um 

palco, com suas restrições de espaço, de tempo, de relações, de palavras, no qual se 

encenam as trocas sociais e aquilo que constitui o seu valor simbólico” 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 67). 

Para Bourdieu (1996), as palavras possuem uma eficácia simbólica justamente 

porque se constroem sob as cláusulas de um contrato até certo ponto explícito. A 

efetivação dos efeitos desejados por um enunciado depende do grau de legitimidade 

que lhe confere a instância contratual. Assim, a emissão de uma ordem não é 

indiferente ao sujeito que o pronunciou, ou melhor, ao lugar social do qual este sujeito 

fala. 

 

A tomada da palavra constitui um ato virtualmente violento que coloca outrem 
diante de um fato realizado e exige que este o reconheça como tal. Ao 
enunciar, eu me concedo um certo lugar e atribuo um lugar complementar ao 
outro, peço-lhe que se mantenha nele e que reconheça que sou exatamente 
aquele que fala de meu lugar. (BOURDIEU, 1996, p. 83). 

 

De outro modo, significa afirmar que os lugares sociais a partir dos quais o 

enunciado é produzido estão previstos no regime contratual de uma determinada 

situação linguageira. Isso implica que não é dado aos atores da encenação o direito 

de pronunciar tudo a todo momento; pelo contrário, o contrato distribui essas 
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possibilidades de falar de modo a estabelecer uma relação entre os enunciados 

produzidos e o lugar social. Todavia, como todo contrato, isso exige que ambas as 

partes validem a estrutura de relações de poder que nele se estabelece, visto que o 

alcance prático ou simbólico das palavras só se concretiza porque existe outro ou 

outros que confere(m) ao enunciador o direito de pronunciá-las de determinado modo 

e com determinado sentido (BOURDIEU, 1996). 

O contrato produz um campo de expectativas e de ações previsíveis até certo 

ponto. Assim, numa aula ou numa palestra, por exemplo, espera-se que o professor 

preencha, com seus enunciados, boa parte do tempo total da situação de interação, 

pois o contrato que subsiste a essa prática enunciativa a organiza a partir de dois 

polos: de um lado, a figura de um enunciador que dissemina um conhecimento; do 

outro, aqueles dos quais se espera que cumpram o papel de recebedores desse 

conhecimento. Essa polarização estabelece a estrutura específica dessa prática 

enunciativa, que pressupõe dois papeis complementares; todavia, nada impede que 

ela se torne relativamente variável, a depender do grau de polarização que se 

estabelece entre os dois papéis. À medida que o enunciador se reveste mais – ou 

menos – da função de repassador de conhecimento, mais – ou menos – os 

interlocutores se tornam apenas recebedores, o que permite a previsão de momentos 

de polarização máxima e outros de maior aproximação. 

Dessa forma, o contrato, embora se configure como um conjunto de regras 

capazes de produzir as regularidades de uma encenação linguageira, não tem por 

objetivo a enumeração ou a caracterização definitiva e estável dos papeis disponíveis 

(MAINGUENEAU, 1993). Uma vez que é o aspecto interativo da linguagem que está 

em foco quando a AD francesa toma o discurso enquanto encenação, tais papeis, 

ainda que pré-definidos, não se constituem de maneira sempre idêntica. O caráter 

teatral desses papéis não deve ser interpretado como repetição constante das 

mesmas marcações, falas e atos repetidamente ensaiados anteriormente. A cada vez 

que se edifica uma situação interativa aciona-se um contrato que a envolve num 

regime de pressupostos, de relações pré-concebidas e de lugares sociais pré-

estabelecidos, mas, ao mesmo tempo, surgem possibilidades diferentes de 

concretização desse contrato, tendo em vista que as estratégias dos enunciadores 

são sempre outras (MAINGUENEAU, 2006). 

A questão das estratégias dos enunciadores é concebida de modo distinto na 

Pragmática e na AD francesa, constituindo o ponto em que alguns de seus 
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pressupostos teóricos se desencontram por conta de 

 

certas incompatibilidades: a dificuldade gira essencialmente em torno da 
questão da subjetividade enunciativa; muitos trabalhos de inspiração 
pragmática repousam sobre ‘intenções’ de falantes cuja consciência seria 
transparente e a identidade estável, ultrapassando os diversos ‘papeis’ que 
desempenham. (MAINGUENEAU, 1993, p 33). 

 

Conforme Maingueneau (1993), para muitos trabalhos oriundos da Pragmática, 

a questão é conduzida em termos de identificação das intenções dos sujeitos falantes, 

das estratégias, o que ameniza o caráter contratual da situação de produção para 

embebê-la em variáveis de ordem psicológica. A subjetividade dos enunciadores se 

vê, dessa forma, localizada numa instância exterior a das regras da formação 

discursiva (MAINGUENEAU, 1993). A compreensão dos enunciados extrapola os 

limites da encenação, dos lugares sociais definidos contratualmente e da 

materialidade discursiva, a fim de deter-se no âmbito das intenções subjetivas. Os 

sujeitos são forjados a partir de interpretações psicologizantes que os tomam para 

além de seus próprios discursos. 

Para a AD francesa, “não é possível definir nenhuma exterioridade entre os 

sujeitos e seus discursos” (MAINGUENEAU, 1993, p. 33). É a partir do próprio 

discurso, portanto, que os sujeitos se constituem, não para atender a alguma 

necessidade de ordem psíquica, mas sim para responder à interpelação de uma ou 

outra formação discursiva (PÊCHEUX, 1995). A identidade dos enunciadores se 

formula a partir dos próprios enunciados, através dos quais se definem posições-

sujeito que não são necessariamente a duplicação de uma identidade anterior ao 

discurso. A AD francesa não considera que tais posições-sujeito sejam apenas a 

representação de uma realidade exterior ao discurso, nem que, de modo inverso, a 

encenação da qual elas são componentes seja absolutamente autônoma do sistema 

de lugares sociais. A realidade da história não se sobrepõe à realidade do discurso22, 

e vice-versa; o que se instaura entre elas são relações de mútua influência e não de 

                                                           
22 Acerca da relação entre realidade histórica e discurso, Guilhaumou (2009, p. 47) traça o seguinte 
percurso: “Em um primeiro momento, a abordagem analítica dominava: tratava-se de estudar as 
estruturas dos fatos do discurso associadas às estruturas sociais; os fatos do discurso funcionam como 
representações linguageiras, efeitos discursivos da estrutura social. Depois, impôs-se a abordagem 
pragmática, que valoriza o discurso em ação com base em atos específicos de linguagem. Finalmente, 
é a abordagem hermenêutica que ocupa o primeiro plano da cena discursiva, focalizando o interesse 
do analista do discurso pelas estruturas do mundo real tais como são interpretadas pelos agentes 
ordinários desse mundo intersubjetivo”. 
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causalidade direta (GUILHAUMOU, 2009). 

Assim como é a partir do próprio discurso que se constroem as posições-

sujeito, também é a partir dele que se edifica a cenografia discursiva no interior de 

determinada formação discursiva (MAINGUENEAU, 2008). A cenografia discursiva 

não corresponde ao conjunto das condições espaciais, temporais e autorais nas quais 

um texto dado foi produzido. Isso significa que ela não se confunde com o que, na 

língua, chama-se dêixis, que serve para localizar no tempo e espaço reais a produção 

de um grupo de enunciados. Embora a cenografia discursiva possa, em certa medida, 

ser tomada como uma espécie de dêixis, elas se diferenciam na medida em que esta 

diz respeito ao nível do texto e aquela remete à formação discursiva (MAINGUENEAU, 

1993). 

Os sentidos que os enunciados constroem não são aleatórios e desconexos; 

formulam-se necessariamente a partir de uma formação discursiva e encontram seu 

principal ponto de sustentação na cenografia, que, por sua vez, atravessa de ponta a 

ponta o sentido global da formação discursiva. Maingueneau (1979), comentando a 

cenografia discursiva em torno do sentido de pátria construído pelos manuais das 

escolas francesas da terceira República, observa: 

 

Dois exemplos aparecem no início da lição sobre a complementação por 
objeto direto: (1) A criança ama sua mãe. A criança ama a quem? Sua mãe. 
(2) O soldado defende sua pátria. O soldado defende o quê? Sua pátria. [...] 
A equivalência sintática entre criança/soldado e mãe/pátria não é aleatória. A 
importância da figura da mãe na cenografia discursiva do Curso de Língua 
Francesa é decisiva: ela funciona como uma metáfora da pátria, e também 
do discurso patriótico, sobre o qual se assenta esta pedagogia. 
(MAINGENEAU, 1979, p. 100-101, tradução nossa). 

 

É preciso observar também que a construção espacial e temporal através da 

cenografia discursiva independe das datas e locais nos quais os enunciados foram 

efetivamente produzidos. Do mesmo modo que as posições-sujeito não coincidem 

com a história biográfica dos autores, assim também acontece com a cenografia 

forjada pelos enunciados. Assim, “o espaço-tempo no interior do qual Hegel, por 

exemplo, escreve A fenomenologia do Espírito não é a cidade de Iena em 1806, mas 

o lugar do advento do Espírito Absoluto” (MAINGUENEAU, 2008, p. 88). Esta questão 

retoma o entendimento de que as construções de sentido operadas no nível discursivo 

não se confundem com os fatos e os objetos disponíveis na realidade. Maingueneau 

(2006), comentando Foucault (2013), entende que uma formação discursiva não é 
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nem um retrato nem uma falsificação da realidade, constituindo-se, até certo ponto, 

como uma realidade autônoma que se imiscui entre as palavras e as coisas. Nesse 

sentido, 

 

é preciso admitir que a ‘encenação’ não é uma máscara do ‘real’, mas uma 
de suas formas, estando este real investido pelo discurso. Aliás, se fosse 
diferente, a AD [francesa] não teria razão de existir, ela seria um anexo da 
sociologia ou da história, totalmente dedicada a mostrar como as conjunturas 
se traduzem em enunciados. (MAINGUENEAU, 2006, p. 34). 

 

Para compreender melhor essa “encenação”, Maingueneau (2006) propõe que 

a cenografia discursiva seja dividida em três elementos distintos – um que se refere à 

construção de uma imagem do enunciador junto a seu interlocutor, outro referente à 

elaboração de uma representação do espaço e, por fim, um que se volta para a 

construção de um tempo interno ao discurso; embora divididos, todos eles funcionam 

de maneira integrada (MAINGUENEAU, 2006). Metaforicamente, poderiam ser 

concebidos sob a imagem de um triângulo, cujos lados definem um espaço interior – 

uma área, do ponto de vista geométrico; todos os lados constituem parte do mesmo 

traçado e trabalham para a definição dessa área, o que, de modo metafórico, significa 

que os três elementos da cenografia discursiva estão a serviço da delimitação da 

coerência de sentidos da formação discursiva. 

Os três elementos da cenografia discursiva – o ethos, a topografia e a 

cronografia – estão de tal modo integrados que podem ser abarcados de uma só vez 

por um mesmo sentido. É o caso, por exemplo, da cenografia dos manuais escolares 

franceses por ocasião da instauração da terceira República (MAINGUENEAU, 1979). 

Em tais manuais, tanto o ethos quanto a topografia e a cronografia, todos construídos 

dentro do discurso e através dele, desembocam na construção de determinada 

imagem do regime republicano. Maingueneau (1979) percebe que quem fala nesses 

livros escolares é a própria República, conduzindo novamente à defasagem que existe 

entre os sujeitos individuais que escrevem ou pronunciam os enunciados e a posição-

sujeito que esses mesmos enunciados forjam. Maingueneau (1979) percebe também 

que é na direção de uma delimitação do território da República que a topografia desse 

discurso escolar caminha. Outrossim, a cronografia que aí se constrói está marcada 

pela finalidade de fazer da República a última e grande fase da história da França 

(MAINGUENEAU, 1979). Observa-se, portanto, que a imagem da República está no 

cerne dos enunciados elaborados pelos manuais escolares e que é para ela que a 
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cenografia discursiva está sempre retornando. 

Percebe-se, desse modo, que a cenografia é um dispositivo de produção de 

imagens discursivas. O ethos, a topografia e a cronografia – isto é, a imagem do 

enunciador, do espaço e do tempo – funcionam como eixos sobre os quais se constrói 

a cenografia discursiva; a partir desses três eixos, é possível à cenografia abarcar os 

demais elementos referenciais presentes nos enunciados de uma formação 

discursiva, visto que, especialmente a topografia e a cronografia, trata-se de imagens 

de caráter abrangente e, portanto, passíveis de alcançar todos os objetos, fatos e 

sujeitos dos quais fala um determinado discurso. Ora, a existência dos entes que 

compõem o mundo não pode ser definida senão a partir de uma localização espacial 

e temporal (HEIDEGGER, 2009). Por consequência, sendo a cronografia e a 

topografia a instauração de uma imagem do espaço e do tempo, elas atravessam 

qualquer um dos elementos que a formação discursiva põe em debate, transpondo-

os para o interior das imagens espaciotemporais que constroem.  
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3 A cidade e seu campo discursivo: topografias e cronografias urbanas 

 

Abordando a cidade em perspectivas diversas, inúmeros campos do 

conhecimento moderno se empenharam em elaborar um saber acerca da cidade. Ela 

atravessa, assim, variadas redes teóricas, formulando-se em cada uma de maneira 

distinta. Essa confluência de saberes na direção da cidade indica, de antemão, que 

pesa sobre ela uma massa discursiva bastante ampla e heterogênea, o que impede 

que se defina, de maneira fechada, esse objeto cidade. 

O analista do discurso, porém, ao olhar para essas formações discursivas, que 

estão também relacionadas aos domínios das pesquisas em história das ideias, onde 

está em pauta o problema da construção da verdade científica, não as aborda a partir 

dessa perspectiva da construção da verdade: 

 

A semântica global dos discursos não pode explicar por que foi tal discurso, 
e não tal outro, que se constituiu: esse é o trabalho do historiador das ideias. 
Em compensação, ela deveria poder dizer a quais restrições está submetida 
tal constituição. (MAINGUENEAU, 2008, p. 41-42) 

 

Para o analista do discurso, tais textos são formações discursivas situadas num 

campo discursivo, onde promovem, sobretudo, a construção de sentidos. Esses 

sentidos diferenciam-se de uma formação discursiva para outra, porque, a depender 

dos elementos que se colocam no centro da rede teórica a partir da qual se explica a 

cidade, promove-se a sobreposição de um sentido em detrimento de outros possíveis. 

Ao tomar contato com tais saberes, o analista do discurso não se detém nas minúcias 

da rede conceitual ou na identificação das defasagens entre a teoria e a realidade do 

objeto. Seu olhar não se confunde com a descrição epistemológica. Se ele se lança 

sobre um saber, toma-o como formação discursiva, para, assim, perceber os sentidos 

que nele se elaboram, amparado no pressuposto de que toda teoria social é a 

sistematização de uma “interpretação de interpretações de uma realidade pré-

interpretada” (GEERTZ, 1989, p. 39). 

O analista do discurso toma como escopo do seu trabalho a ação de multiplicar 

os sentidos e interpretações dos fenômenos sociais, justamente porque, 

multiplicando-os, ele abre espaço para as interpretações que se engendram em outros 

discursos. Ele esfumaça o contorno dos objetos, tornando sua definição difusa e 

múltipla ao não validar nem essa nem aquela interpretação; pelo contrário, propõe que 
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todas as interpretações sejam tomadas como constituintes, ainda que de forma 

paradoxal, do objeto. 

Assim, neste capítulo, ao expormos os sentidos de que a cidade se reveste em 

abordagens como a da geografia urbana, da sociologia urbana e do projeto de 

modernidade iluminista, construiremos um panorama, tanto diacrônico quanto 

sincrônico23, de um determinado campo discursivo cujo centro é a cidade, seus 

sentidos e sua definição. Diacrônico porque não nos restringimos a descrever, por 

exemplo, o discurso da geografia urbana sem atentar para o movimento de ruptura 

que se elabora a partir do próprio pensamento geográfico, à medida que ele se 

transforma com o tempo. Sincrônico porque não limitamos a descrição desse 

panorama a um único discurso sobre a cidade, nem elegemos um discurso dominante 

sobreposto a outros discursos recessivos; embora descritos à parte, eles se 

constroem numa relação de paralelismo histórico. A análise do modo como o 

Caderno3 – tomado como um discurso da cultura – significa a cidade não poderia 

deixar de ser antecedida por esse panorama de cenografias urbanas e seus sentidos. 

Há outra questão que justifica a construção dessa descrição de discursos sobre 

a cidade, a saber: o campo acadêmico-científico – de onde provêm as formações 

discursivas que analisamos neste capítulo – constitui, hoje, um lugar de “escolha 

original” (FOUCAULT, 2011), pois as formulações que aí se engendram influenciam a 

gama de discursos de uma sociedade; ou seja, os sentidos da cidade que se elaboram 

nesse campo se disseminam facilmente e se desdobram em outros discursos, que 

apenas aparentemente são originais, haja vista que 

 

se se decompõe em um conjunto de temas um discurso cuja originalidade 
parece à primeira vista não apresentar a menor dúvida, muito frequentemente 
fica claro que praticamente nenhum desses temas é realmente original, dado 
que ele se reencontra em múltiplos outros discursos. (MAINGUENEAU, 2008, 
p. 82). 

 

Por essa afirmação de Maingueneau (2008), somos levados a ver que a 

originalidade dos sentidos da cidade construídos pelo Caderno3 se depara com a 

possibilidade de se reconhecer que seus enunciados estão atravessados pelo sentido 

territorial, que se relaciona com o discurso geográfico; pelo sentido do estrangeiro, 

                                                           
23 Nesse ponto, ao remetermos à dicotomia diacronia/sincronia, é preciso concordar com Benveniste 
(1988) e reconhecer que não há um só linguística que não deva algo ao pensamento de Ferdinand de 
Saussure. 
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que origina o sentido do medo, ambos presentes no discurso sociológico; e pelo 

sentido do progresso, elaborado pelo projeto de modernidade iluminista. A 

identificação de tais atravessamentos constitui uma das finalidades do capítulo em 

que nos detemos especificamente na análise do Caderno3 enquanto discurso da 

cultura. 

Outrossim, ao partirmos do objetivo de construir uma perspectiva de 

interpretação da cidade a partir de categorias provenientes de um campo específico 

do saber – a Análise do Discurso, especificamente aquela proposta por Dominique 

Maingueneau – reconhecemos que esse campo do saber divide espaço com outros 

que lhe são concomitantes. E, assim, uma vez que a Análise do Discurso não é uma 

ilha isolada de todos os outros saberes, sua interpretação, ainda que singular, 

constrói-se também sob a influência do olhar que esses outros saberes projetam sobre 

a cidade.  

Ora, o pesquisador nunca se lança sobre um objeto nunca antes interpretado; 

ele só tem contato com um mundo interpretado (CHARLOT, 2000). Daí que insurgimos 

no domínio dos sentidos da cidade com ele já em pleno movimento discursivo. Não 

somos os primeiros a olhar a cidade ou a falar dela. Inserimo-nos em seu redemoinho 

de sentidos sem que nos seja exclusiva a possibilidade de definir sua forma de girar, 

as direções desse giro e os espirais discursivos de que ele se constitui. É esse 

redemoinho de sentidos que expomos neste capítulo. 

O campo discursivo não pode, dessa forma, ser descrito de forma homogênea. 

Mesmo no interior de cada discurso tomado isoladamente, há uma heterogeneidade 

de pontos de vistas e de sentidos que não se unificam. Apesar de manterem entre si 

uma relação de contemporaneidade, pois são parte da conjuntura epistemológica 

contemporânea e, do ponto de vista histórico, concentram-se especialmente no século 

XX24, os discursos da geografia urbana, da sociologia urbana e do projeto de 

modernidade iluminista formulam respostas distintas e sentidos que não se equivalem.  

Ora, pensando numa história dos problemas levantados25, a cidade é um objeto 

de saber que se levanta para diversos discursos, configurando-se como aquilo de que 

                                                           
24 É certo que as ideias do projeto de modernidade iluminista são anteriores a esse período; entretanto, 
é no século XX que ele se torna mais intenso e alcança de maneira direita a definição de cidade, ao 
tomar a forma de um urbanismo moderno (HARVEY, 1992). 
25 Para Ariès (1981), a infância é um problema levantado somente no final da Idade Média, para o qual, 
posteriormente, nos séculos XVII, XVIII e XIX, convergirão discursos como o da pedagogia, da 
psicologia genética, da clínica pediátrica. 
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se deve falar e que, por isso, faz convergir para ela respostas múltiplas. 

Apresentamos, neste capítulo, um conjunto dessas respostas múltiplas. Nas palavras 

de Maldidier (1993, p. 116), trata-se de “enfrentar a diversidade do arquivo”, para, mais 

adiante, inserir nele outra resposta, não com a finalidade de reunir teses e antíteses 

numa resposta-síntese26, mas sim para tornar este conjunto ainda mais múltiplo. Esta 

outra resposta, elaborada na tessitura discursiva dos enunciados de um discurso da 

cultura, o Caderno3, não é construída à distância da influência de qualquer outro ponto 

de vista. Pelo contrário, atravessa e deixa-se atravessar pelas diversas interpretações 

da cidade, daí a importância de descrever o campo discursivo antes de deter-se numa 

formação discursiva específica. 

 

3.1 A geografia urbana como formação discursiva: o território 

 

A geografia urbana tradicional construiu, especialmente no século XX, uma 

gama de saberes sobre a cidade, olhando, sobretudo, para o seu território regido por 

uma lei. Ao tempo em que produz saberes sobre a cidade, essa geografia urbana 

constrói uma cenografia discursiva para a cidade, especialmente do ponto de vista 

topográfico; essa topografia se elabora sobre um sentido, ao tempo que exclui outros, 

pois trata-se de uma formação discursiva que olha para o território urbano  apenas no 

que ele tem de contratual, em detrimento do aspecto cotidiano. 

A nova geografia urbana, que despontou no final do século XX, justificou a 

pertinência de suas reflexões a partir de uma crítica ao olhar contratual daquela 

geografia urbana até então praticada, que, para a nova geografia urbana, assenta-se 

sobre uma concepção de nomoespaço, de onde emana uma relação estritamente 

legal entre sociedade urbana e espaço urbano, sem considerar o aspecto não-formal 

dessa relação. 

A cidade, concebida enquanto nomoespaço, “pressupõe a existência de 

indivíduos, ou seja, unidades autônomas, com variadas gamas e níveis de 

expectativas, interesses, propostas e práticas sociais” (GOMES, 2010, p. 31). Os 

indivíduos, no entanto, só existem porque o nomoespaço se alicerça sobre um 

contrato social formal; ele é o fundamento dessa associação entre indivíduos e acaba 

excluindo aquilo que mantém relação com o aspecto identitário e cultural da vida 

                                                           
26 Para Ghiraldelli (2003), em Hegel, é a racionalidade dialética que faz funcionar o Grande 
Pensamento, movendo-se pela tríade tese-antítese-síntese. 
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cotidiana da cidade. 

O aspecto legal emerge, dentro dessa concepção, como princípio dominante. 

É o conjunto de regras que delimita, organiza, identifica, representa e torna uno 

determinado espaço urbano. Isto é, a lei que o fundamenta configura-se como um 

modo específico de se relacionar com o lugar, de compô-lo, de com ele construir 

distanciamentos ou aproximações. A forma a partir da qual a cidade é significada na 

especificidade de seu espaço passa necessariamente pela forma como ela é 

elaborada enquanto lei. A lei é a própria condição de possibilidade da cidade, pois, 

uma vez que o espaço urbano se reveste de certa multiplicidade individual, somente 

a lei pode ofertar o equilíbrio necessário à existência mesma dessas individualidades. 

A cidade não foge, no discurso da geografia urbana, daquilo que desde o 

Renascimento não cessou de se afirmar de maneira bastante imperiosa – a 

racionalidade. A cidade é uma razão: a razão da lei que a sustenta. A topografia 

urbana se constrói enquanto lugar da reunião maciça de indivíduos livres que se 

organizam de modo racional a partir da ideia de consenso, conforme afirma Gomes 

(2010), comentando a relação entre lei e espaço na geografia urbana tradicional: 

 

A lei se exprime pela forma como as coisas estão organizadas e distribuídas 
no território segundo uma coerência formal que é lógica e deve atender aos 
preceitos estabelecidos pela ideia geral, e um tanto quanto vaga, de equilíbrio 
entre o bem comum e as liberdades individuais. [...] A lei é a expressão de 
uma unanimidade consensual, estabelecida e justificada pela racionalidade. 
(GOMES, 2010, p. 32). 

 

Essa topografia nomoespacial da cidade, assim, elabora um sentido de cidade 

amparado na primazia do político sobre o identitário – tendo em vista que a lei é a 

manifestação de uma unanimidade –, sem considerar a instabilidade e os conflitos 

que a cercam. Nos limites desse sentido do discurso da geografia urbana, a liberdade 

pode emergir como característica do espaço urbano justamente porque a cidade só 

pode erguer-se e desenvolver-se se essa mesma liberdade for viabilizada pela lei. Daí 

que a ideia de liberdade que a cidade pressupõe não se apresenta como uma 

ausência de obstáculos, mas, sobretudo, como um direito à cidade (LEFEBVRE, 

2008). As individualidades, que compõem a unidade básica do espaço citadino, 

encontra na lei, e somente nela, o caminho para o exercício da liberdade; por isso 

mesmo – ou seja, porque a lei constitui um elemento determinante para a concepção 

de nomoespaço – é que a ideia de liberdade a que se referem os movimentos sociais 
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presentes na cidade de hoje não é a mesma que pode ser encontrada no pensamento 

de cidade enquanto nomoespaço. Talvez se pudesse mesmo fazer uma trajetória 

histórica dos sentidos da liberdade urbana e caracterizar tais diferenças de sentido. 

Para o sentido nomoespacial de cidade, o Estado é o pressuposto inalienável 

da liberdade urbana, pois é dele que emana a “disponibilidade de meios para 

realizarmos certas ações, sendo esta disponibilidade a condição primeira para uma 

verdadeira autonomia” (GOMES, 2010, p. 33). A liberdade da cidade nomoespacial se 

constrói a partir de uma relação entre Estado e indivíduos. Essa relação, que coloca 

a esfera estatal e individual como elementos constitutivos do espaço urbano, tem 

consequência decisiva para a definição desse sentido nomoespacial de cidade. Os 

elementos constitutivos dessa relação dão origem a uma separação que se poderia 

classificar como propriamente nomoespacial: espaço público em contraposição a 

espaço privado, os quais se definem no interior da relação Estado e indivíduos. 

Estado e espaço urbano podem ser tomados, nessa concepção de cidade 

enquanto nomoespaço, dentro de uma interdependência multilateral, e, ainda, como 

termos que possuem certa equivalência. Se forem tomados como margens distintas 

de um mesmo rio, poder-se-á compreender a influência que exercem sobre a 

composição da ideia de cidade. Conforme Arendt (1998, p. 123), para a concepção 

nomoespacial de cidade, “toda lei cria, antes de mais nada, um espaço onde ela vale, 

e esse espaço é o mundo onde podemos mover-nos em liberdade”. Nesse sentido, a 

lei se apresenta como agente gerador do território que a cidade é. O urbano encontra-

se, dessa forma, concebido em profunda relação com a noção de direitos políticos: a 

lei funda a cidade e se torna o cerne da forma como ela é concebida, particularmente 

em sua espacialidade. 

Embora a nova geografia urbana aponte que essa concepção de nomoespaço 

é antes um efeito do olhar da geografia urbana do que uma verdade aplicável a 

qualquer tipo de aglomeração urbana – “polis, urbes, metrópole são diferentes 

denominações para diferentes coisas” (GOMES, 2010, p. 20) –, reconhece que é 

possível identificar alguns dos elementos desse sentido ao longo da história dos 

discursos sobre a cidade. A relação entre constituição do território da cidade e o 

estabelecimento da lei pode ser encontrada em textos de Heráclito, na Grécia Antiga, 

por exemplo, que “comparava a construção das muralhas urbanas ao estabelecimento 

das leis” (GOMES, 2010, p. 75). A lei se apresenta aí de modo imbricado à definição 

do território da cidade. É algo também próximo a essa ligação entre a lei e a 
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consolidação do território urbano que se pode verificar nas cidades sob o domínio de 

Roma, as quais se esforçaram por construir diversos instrumentos de medida cada 

vez mais precisos, cuja finalidade se voltava para delimitação do território urbano 

(GOMES, 2010). Não se concebia a cidade senão a partir de uma circunscrição de 

seu espaço. 

No entanto, essa obsessão por delimitar e normatizar o espaço urbano, ou seja, 

a questão do território como centro de uma topografia nomoespacial de cidade, não 

constitui um discurso trans-histórico que atravessa de ponta a ponta a história dos 

sentidos da cidade. Na Idade Média, por exemplo, os feudos tinham limites 

absolutamente imprecisos e existia uma verdadeira recusa em desenhar mapas e 

descrever limites, o que se explica pela completa ausência de um direito territorial 

urbano, permitindo a fragmentação do feudo em aldeias diversas (GOMES, 2010). 

Em Roma Antiga, de modo contrário à forma como se dava nas cidades sob 

seu domínio, a lei que funda o espaço caracterizava-se não exatamente por uma 

definição normatizada do território, uma vez que, tendo conquistado tantos territórios 

que não lhe eram contíguos, o direito romano existia em paralelo ao jus gentium, que 

contemplava aqueles que, embora pertencentes ao território de Roma, não residiam 

na cidade de Roma (GOMES, 2010). 

Todavia, é por um abuso de expressão que se pode falar em direito urbano em 

Roma ou na Grécia Antiga ou nas cidades medievais. O que há é uma recorrência da 

relação cidade, lei e território que não se elabora da maneira como se faz no discurso 

da geografia urbana tradicional. Só se pode falar em direito urbano dentro de uma 

topografia nomoespacial de cidade, a qual deve ser compreendida como singularidade 

conceitual27 de um saber sobre a cidade construído pela geografia urbana, no século 

XX. Para ela, a cidade é topograficamente constituída por uma relação território e 

direito, mas esse direito à cidade é entendido enquanto direito de indivíduos 

autônomos que estão numa relação com a figura do Estado moderno, características 

que não se podem identificar em todos os períodos históricos, ainda que se possam 

apontar analogias. 

É certo que a ideia de polis estava associada diretamente ao cumprimento da 

                                                           
27 Canguilhem (1978) propõe, ao estudar o discurso das ciências da vida, que os conceitos sejam 
compreendidos em sua singularidade epistemológica, o que significa dizer que os conceitos resultam 
exclusivamente da estrutura epistemológica que os elaborou. Eles, portanto, não são formulados de 
uma vez por todas, nem ocupam para sempre o mesmo lugar ou possuem o mesmo sentido em saberes 
que aparentemente estão próximos e que parecem falar do mesmo objeto. 
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lei. Mas a relação cidade, lei e território se revestia, na Grécia Antiga, de elementos 

específicos, os quais apontam muito mais para uma relação território-lei-coletividade 

do que para a relação território-lei-indivíduo: 

 

A cidade grega [polis], o fato político que funda a sociedade ocidental, 
estabelece um novo vínculo social, não mais a função de uma comunhão 
religiosa, familiar ou da submissão a um mesmo monarca, e sim da 
integração de indivíduos, de uma nova associação, fundada na 
coparticipação de uma soberania política. Assim, a polis grega cria um novo 
domínio da vida coletiva e redefine seus quadros físicos e comportamentais 
(GOMES, 2010, p. 41). 

 

Prova disso é que, na polis, o critério colocado em destaque no processo de 

naturalização de estrangeiros era o do cumprimento às leis gregas e a renúncia às 

leis de onde provinha o estrangeiro: uma renúncia muito mais identitária do que 

propriamente jurídica. Da mesma forma, e evidenciando a centralidade da relação 

território-lei-coletividade na definição de um sentido para a polis, uma das penas mais 

graves que se poderia aplicar na Grécia Antiga era a exclusão territorial (GOMES, 

2010), que significava muito mais enquanto exclusão do grupo do que enquanto 

retirada de direitos. 

Se o discurso da geografia urbana identifica uma imbricada relação entre a 

sociedade grega e a sociedade ocidental contemporânea, isso diz respeito menos a 

uma possível verdade relativa de que todas as aglomerações urbanas se elaboram 

sobre uma certa relação entre território e lei do que a um esforço de assentar tanto os 

sentidos da polis quanto os sentidos da cidade contemporânea sobre uma concepção 

contratual do espaço urbano, na qual a relação dos indivíduos com a cidade se 

constrói, em grande parte, a partir da lei. 

Resulta desse esforço de confluência, para uma topografia nomoespacial da 

cidade, dos muitos sentidos das aglomerações urbanas historicamente situadas, 

aquilo que Orlandi (2004) chama, referindo-se à formação discursiva do urbanismo do 

século XX – do qual, não coincidentemente, a geografia urbana tradicional é 

contemporânea –, de “aprisionamento da materialidade significativa da cidade pelo 

discurso (do) urbano” (ORLANDI, 2004, p.66). 

A geografia urbana pensa não só a cidade moderna, mas o espaço urbano 

histórico a partir de uma topografia nomoespacial e, por isso, estabelece relações de 

similitude entre componentes urbanos distantes temporalmente, sem reconhecer-lhes 
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as diferenças de ordem identitária, às quais a nova geografia urbana atribuirá um valor 

sobressalente, em detrimento do sentido contratual dos componentes urbanos. O 

discurso da geografia urbana estabelece, por exemplo, uma relação de proximidade 

entre o espaço público – conceito que ela própria elabora a fim de pensar a cidade 

moderna como nomoespaço – e a ágora presente na polis (AYMARD, 1993). Ainda 

que a ágora estivesse revestida de um caráter político-contratual, ela estava muito 

menos ligada à ideia de um território regido por um contrato do que relacionada à ideia 

de um lugar da memória, dos feitos memoráveis, os quais se incumbiam de construir 

o pensamento de uma polis duradoura, não porque definia-se a partir de um poder 

regulador, mas sim por uma identidade coletiva. 

É certo que a constituição da ágora contribui decisivamente para a 

dessacralização do espaço urbano da polis, mas isto não deve ser compreendido 

como um processo de regulação estatal, como é concebido o espaço público dentro 

de um sentido topográfico nomoespacial. O espaço urbano não se desvincula da 

relação sagrado-profano para tornar-se território-lei, mas sim território do homem da 

polis. Essa dessacralização do espaço se reflete no fato de que, gradativamente, os 

mortos deixaram de ser enterrados no espaço urbano da polis (GOMES, 2010). O que 

se vê nessa transformação não é tanto um movimento de normatização da polis; trata-

se de uma transformação eminentemente identitária, a qual não pode ser percebida a 

partir da visão nomoespacial da geografia urbana. A identidade da polis lentamente 

desvincula-se de um sentido fundado sobre a organização espacial de grupos 

familiares para constituir-se sobre um sentido específico de povo; isso, todavia, possui 

limites de significação e, por isso, esse entendimento de povo nunca ultrapassa as 

fronteiras da cidade nem abrange vários aglomerados urbanos; não tem, portanto, o 

sentido moderno de povo grego, o qual abarca um conjunto múltiplo de cidades e 

identidades. 

Até certo ponto, é possível enxergar nessas rupturas uma aproximação entre o 

sentido da polis e o sentido contratual do espaço urbano, uma vez que o critério de 

pertencimento à cidade não mais se assenta sobre a ligação a um grupo familiar, mas 

sobre uma relação com o outro, relação que pressupõe regras. No entanto, ao 

elaborar os sentidos da polis a partir da concepção nomoespacial de isonomia, o 

discurso da geografia urbana aborda a divisão espacial oriunda da dessacralização 

do espaço urbano da polis como um processo de instauração de um direito urbano, 

quando se trata de afirmar apenas que “desde o momento em que a cidade começa 
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a ser vista como o lugar de uma sociedade civil, isto é, de uma comunidade política 

de cidadãos, o arranjo espacial passa também a ser matéria de exame e intervenção 

do público” (GOMES, 2010, p. 44), o que não significa afirmar que onde há intervenção 

do público exista necessariamente a ideia moderna de direito urbano. 

Se o sentido topográfico do território-lei não pode sozinho esgotar a gama de 

significações nem mesmo da cidade moderna – onde efetivamente se pode identificar 

algo como um direito urbano que, uma vez inserido num processo de globalização, 

tem uma amplitude territorial –, pouca efetividade terá se tal sentido for atribuído, de 

modo exclusivo, a experiências urbanas mais longínquas. Ora, as cidades dominadas 

por Roma, por exemplo, eram definidas a partir dessa ideia de dominação porque em 

seu território imperava a lei de Roma – dominar uma cidade equivalia, de certa forma, 

a impor-lhe uma lei que não era sua; todavia, as cidades dominadas poderiam manter 

os seus costumes (GOMES, 2010) – dado ao qual a geografia urbana tradicional não 

dá muita importância. Além disso – outro ponto do qual essa geografia urbana desvia 

seu olhar nomoespacial –, existiam, em Roma, as cidades peregrinas, que, embora 

sob o domínio romano, não estavam submetidas à sua lei, o que evidencia que 

dominar um território não era apenas uma questão de impor-lhe sua lei. Outrossim, a 

lei romana se distancia muitíssimo da função que a ela se atribui na topografia 

nomoespacial: garantir a liberdade individual a partir do princípio da isonomia, isto é, 

da igualdade de tratamento. A lei romana não se reveste desse sentido isonômico, 

tendo em vista que a distinção entre populus e gentes caracteriza a organização 

fundiária romana; conforme afirma Gomes (2010): 

 

Há uma diferença não-negligenciável referente ao papel permanentemente 
ativo de uma aristocracia romana e, portanto, de uma distinção social de base 
entre patrícios e plebeus. Ainda que desde a promulgação da Lei das Doze 
Tábuas, ou seja, antes da grande expansão romana, o direito do populus 
tenha, sobretudo no que diz respeito à propriedade fundiária, começado a se 
afirmar em igualdade ao das gentes, as diferenças ainda permaneceram 
bastante ativas. (GOMES, 2010, p. 46). 

 

Embora se lance na identificação de um sentido nomoespacial para 

aglomerações urbanas longínquas, é sobre a cidade moderna que o discurso da 

geografia urbana mais longamente busca aplicar sua concepção de cidade como 

direito, assentada sobre um contrato social que institui o território. O discurso da 

geografia urbana concebe o espaço urbano moderno como uma organização física 
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que prevê a divisão institucional do poder e do espaço. A cidade moderna é significada 

a partir de uma solidariedade entre esferas do poder público e, por isso, tal sentido 

não pode dispensar a noção de espaço público, que, por sua vez, não se pode definir 

senão numa oposição com o espaço privado, oposição na qual se enfrentam a utopia 

de uma cidade espacialmente isonômica e normativamente organizada e a antiutopia 

de uma cidade sem-lei e, por isso, consensualmente impossível; nesse 

enfrentamento, o que está em jogo é sempre uma topografia nomoespacial da cidade. 

Para a nova geografia urbana28, a geografia urbana tradicional olha para a 

cidade e dela não pode enxergar mais do que a relação território e contrato. Se olha 

para as cidades romanas volta-se, primeiro, para o modo como elas se arranjam 

espacialmente; se tem a oportunidade de identificar que os traçados urbanos das 

urbes romanas assemelham-se em seu desenho reto (AYMARD, 1993), trata logo de 

interpretá-lo como nomoespaço e, em seguida, de procurar, sob a materialidade da lei 

romana, a relação sempre pressuposta entre cidade e contrato, território e lei. 

O discurso da geografia urbana tradicional permite-se muito pouco olhar além 

das aglomerações de moradias, da geometria de que elas elaboram, da densidade 

espacial. Para a nova geografia urbana, o olhar da geografia urbana tradicional 

restringe-se àquilo que se pode entender por visão panorâmica, distante, pois não se 

aproxima nunca do que a cidade é de perto, no cotidiano, nas questões culturais, nas 

experiências identitárias que se passam no interior do espaço urbano. Para esse 

discurso nomoespacial, a cidade é sempre o traçado de muitas linhas, ora 

perpendiculares ora paralelas, as quais organizam espaços e dividem fronteiras. 

Agarra-se a uma topografia nomoespacial de cidade, só vê o território enquanto 

contrato e sequer chega a pressentir que o aspecto cultural da cidade parece lhe 

escapar entre os dedos. 

A nova geografia urbana, apesar de constituir-se numa relação de 

contradiscurso com a geografia urbana tradicional, não desvincula integralmente a 

                                                           
28 A nova geografia urbana emerge do fato de que “muito recentemente a geografia vem se mostrando 
mais sensível, em seus estudos urbanos, às representações institucionais do espaço, aos verdadeiros 
sistemas de valores e quadros de referência que se exprimem por meio de imaginários complexos e 
diferenciados que têm uma importância fundamental na definição da vivência urbana e de sua 
dimensão espacial. O que se pode concluir desta breve descrição é que só muito recentemente a 
tentação de tomar a morfologia como uma referência objetiva e a finalidade classificatória têm sido 
abandonadas pelos geógrafos. As formas urbanas ganham, assim, outras dimensões, já não sendo 
associadas de maneira unívoca a uma atividade ou função. [...] Este tipo de abordagem obriga também 
os geógrafos a uma colaboração mais estreita com profissionais de outras disciplinas que também vêm 
estudando o fenômeno urbano: arquitetos, sociólogos, antropólogos e historiadores”. (GOMES, 2010, 
p. 18, grifos nosso). 
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cidade de uma topografia nomoespacial. Ela reconhece que a polis não estava 

afastada de um preciso critério de organização territorial que pressupõe uma relação 

cidade-território-lei; e que os aglomerados arquitetônicos que a ela se integravam 

compunham uma relativa lógica nomoespacial. Porém, sem se desvincular do sentido 

de sua concretude territorial, a polis se definia também a partir de sentidos culturais. 

Ela era tanto uma forma física quanto um complexo sociocultural, o qual manifestava 

uma estrutura de relações de poder29 que é constitutiva do cotidiano da cidade. 

A relação cultura, poder e território compõe, para o discurso da nova geografia 

urbana, uma rede conceitual a partir da qual emergem sentidos outros para a cidade, 

os quais vão além do sentido nomoespacial. Esta relação pode ser aplicada à cidade 

de qualquer tempo; todavia os sentidos que daí resultam não são sempre os mesmos. 

O elemento território, que integra o sentido do discurso da geografia urbana, não é 

excluído do discurso da nova geografia urbana; todavia, reveste-se de uma 

compreensão específica, não só porque mantém relação com elementos novos, mas 

também porque não possui um caráter exclusivamente legal, ao tempo em que se 

relaciona com noções que lhe são constituintes, tal como a de territorialidade e de 

territorialização. 

No discurso da nova geografia urbana, a cidade se elabora a partir não de 

individualidades autônomas, mas de sujeitos coletivos que, agindo sobre o espaço 

urbano, são agentes que efetivam a territorialização dele. A noção de territorialização, 

portanto, pressupõe sujeitos sociais que se agrupam a partir de uma identidade e 

promovem a ação de marcar, no território da cidade, essa identidade. A ação de 

territorializar implica um movimento de sujeitos que visam “controlar as dinâmicas que 

afetam as práticas sociais que aí [em determinado território] terão lugar” (GOMES, 

2010, p. 12). Se a territorialização diz respeito à ação dos sujeitos, a territorialidade 

diz respeito ao conjunto de estratégias utilizadas por esses sujeitos não só para 

estabelecer, mas também manter e reforçar territórios de identidade no interior do 

espaço urbano. Para a nova geografia urbana, o território pressupõe uma 

territorialidade, que está para além da noção de território-lei, presente na geografia 

                                                           
29 As relações de poder não são um atributo exclusivo das esferas governamentais e das instâncias 
juridicamente instituídas. As relações de poder existem nas mínimas e despercebidas relações 
cotidianas. O poder atravessa todo o universo de trocas simbólicas, de produção de conhecimento, de 
relacionamento fraternal ou amoroso, de constituição identitária, isto é, o poder atravessa toda relação 
em que sujeitos sociais estão envolvidos (FOUCAULT, 1995). Por isso, deve ser compreendido aqui 
como um elemento constitutivo das relações que o espaço urbano oportuniza.  
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urbana tradicional: 

 

Não acreditamos que a noção de território se confunda com qualquer 
dimensão emotiva ou de identidade, pois estas já seriam parte de uma 
estratégia de tomada de controle, isto é, de definição de uma territorialidade. 
Tampouco, assemelhamos a noção de território à ideia de apropriação, pois 
esta última pode ser construída a partir de múltiplos veículos, imaginário, 
sentimentos, posse, propriedade, uso, sem que nenhum deles signifique 
sempre o exercício efetivo de um controle legal sobre os objetos e as práticas 
que aí ocorrem (GOMES, 2010, p. 12-13). 

 

Pelas palavras de Gomes (2010) acima citadas, percebe-se que o sentido 

topográfico da cidade enquanto território ultrapassa, no discurso da nova geografia 

urbana, o ato de apropriação do espaço e sua ocupação contratual. Para a construção 

do território – ou territórios, já que a nova geografia urbana significa a cidade como 

espaço de territórios múltiplos – trabalham questões simbólicas e elaborações 

discursivas. O discurso da nova geografia urbana esforça-se por retirar da noção de 

território o caráter estável e de fechamento que a geografia urbana lhe atribui. Por 

isso, o território é, ao mesmo tempo, um movimento de inclusão e exclusão e, por ser 

assim, elabora-se a topografia de uma cidade preenchida por tensões propriamente 

urbanas. 

O sentido que a nova geografia urbana delineia em seu discurso sobre o 

território da cidade não é um desenho preenchido por retas cuja planificação lembra 

a imagem de um mar tranquilo, metáfora do contrato nomoespacial. A cidade constrói-

se, no discurso da nova geografia urbana, atrelada à ideia de uma topografia das 

diferenças e das heterogeneidades. Ela afina o olhar de seu discurso para o que a 

cidade tem de arena. Uma arena que envolve sempre territorialização e 

territorialidade, mas que nem sempre gira em torno de uma disputa por território físico, 

já que, por vezes, os embates que se travam no espaço urbano se voltam para a 

conquista de uma figura abstrata que se chama direito civil, voz, discurso; ressalte-se, 

porém, que os sujeitos de tais disputas não deixam de recorrer, em certas ocasiões, 

ao domínio de um território físico, através de aglomerações no espaço público, 

ocupação de ruas em passeata, etc (TOLEDO, 1996). Outras vezes, tais disputas 

põem em questão, agora de forma mais concreta, o território mesmo da cidade – ou 

um pedaço dele –, considerado sua em dimensão física, indissociavelmente ligado a 

relações de poder. 

O discurso da nova geografia urbana coloca o conflito no cerne da topografia 
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da cidade. Conforme Gomes (2010): 

 

O espaço é não só fortemente marcado, como também preenchido de signos 
inclusivos, ou seja, signos que demarcam a presença ou controle daquele 
território pelo grupo ou comunidade. [...] O espaço tende a ser lido, assim, a 
partir das categorias absolutas ‘nosso’ e ‘deles’, aliás, como os demais 
valores associados a essa dinâmica. Ao se definir pela diferença e pelo 
contraste, esses movimentos têm êxito em apagar todas as outras fraturas 
internas virtualmente expostas pelo grupo, criando uma forte unidade, coesa 
e monocromática. Toda oposição é externa ao grupo e deve ser mais ou 
menos permanente, para que haja a manutenção desses laços de coesão. 
Isso corresponde a dizer que esse tipo de identidade é necessariamente 
movido pela arte do conflito. [...] Os conflitos são territoriais, e, ainda que 
sejam apresentados como lutas étnicas, religiosas, culturais, a verdadeira luta 
é territorial. (GOMES, 2010, p. 64-65, grifo nosso). 

 

A fim de esmiuçar essa “arte do conflito”, a nova geografia urbana empenha-se 

na investigação das disputas territoriais mínimas e das consequências identitárias que 

tais disputas acarretam. Ao olhar para Roma, por exemplo, seu discurso dá 

visibilidade à anexação, aparentemente pouco conflitante e pouco relevante do ponto 

de vista identitário, do Campo de Marte ao espaço urbano da Roma republicana. O 

Campo de Marte alojava as armas e as insígnias militares, as quais não adentravam 

no território da cidade, no período da Roma imperial. Para a nova geografia urbana, o 

processo de inclusão deste território no espaço da cidade, envolve, sobretudo, um 

deslocamento identitário, pois trata-se de colocar a força militar numa relação de 

proximidade com o cotidiano da cidade, alterando suas relações de poder (GOMES, 

2010). Outro exemplo de deslocamento identitário a partir do qual a nova geografia 

urbana olha a cidade refere-se à entrada dos burgueses no território urbano, já que, 

antes, eles desenvolviam suas atividades no burgus foris, termo que significa ‘fora da 

cidade’ (GOMES, 2010). Assim, o discurso da nova geografia urbana faz da cidade o 

lugar de deslocamentos identitários constantes.  

Uma vez que o sentido de deslocamento integra a topografia da cidade 

elaborada pela nova geografia urbana, a finalidade classificatória, que surgia, ao fim 

da análise, no discurso da geografia urbana, dá lugar a outros objetivos. Ao passo que 

se interessa pelas territorializações que os sujeitos da cidade constroem e 

desconstroem, abandona a finalidade classificatória para tentar perceber o sentido 

dinâmico dos espaços urbanos, a constante reelaboração das relações de poder que 

a eles se anexam, as disputas identitárias que não se afastam da disputa por espaço 

físico. Não relega totalmente a morfologia da cidade, mas filtra-lhe as categorias que 
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se apresentam como trans-históricas para, assim, perceber cada aglomeração urbana 

situada ao longo da história como irrepetível. É a partir dessa topografia do 

deslocamento, interligada ao sentido do conflito, que o discurso da nova geografia 

urbana constrói a ideia de que a cidade é sempre outra, mesmo que pareça ser a 

mesma (GOMES, 2010). 

A identidade da cidade, em todos os seus aspectos, desloca-se sempre, de 

modo que o que dela se faz num momento histórico preciso não é igual àquilo que se 

fez há algumas décadas. A topografia da cidade é o que a rede historicamente situada 

das identidades, das divisões físicas, das ordenações institucionais e das relações de 

poder fazem dela. Esses elementos deixam de ter uma função territorial para tomarem 

lugar numa conjuntura que se elabora a partir não apenas de localizações, mas 

também de identidades sociais temporárias. O discurso da nova geografia urbana 

aproxima-se, assim, do discurso da nova história30, que, no século XX, construiu-se 

em oposição ao discurso da história positivista, narrada de modo homogêneo e linear. 

Se antes, o discurso da geografia urbana insistia em enxergar a metrópole, a 

polis e o burgo a partir de uma linha evolutiva da mesma figura – a cidade –, o discurso 

da nova geografia urbana intenta enxergar entre tais modos de associação urbana 

mais dessemelhanças do que analogias, pois entende que “cada tipo de associação 

criou na história formas físicas e comportamentos distintos” (GOMES, 2010, p. 20). 

Trata-se de um discurso empenhado em fazer da cidade o lugar das rupturas 

inumeráveis – uma geografia das singularidades urbanas –, a ponto de cada cidade 

não ser idêntica a nenhuma outra, seja esta última contemporânea ou não àquela 

primeira. Emerge, na topografia, ou topografias, da cidade que aí se elabora, uma 

relação sempre inédita entre território e identidade, que tanto se refere ao aspecto 

físico quanto ao conteúdo cultural da cidade. Sob sua paisagem concreta, sua 

aglomeração e sua contiguidade de moradias, a nova geografia urbana, sem 

desvincular-se do problema do território, procura a dimensão dinâmica da cidade, 

materializando uma topografia da arena, do deslocamento e do conflito em torno do 

                                                           
30 Le Goff (1996, p. 135) define a nova história a partir de uma nova relação com o documento: “o 
documento, pois, não é mais, para a nova história, essa matéria inerte através da qual ela tenta 
reconstituir o que os grandes homens fizeram ou disseram, o que é passado e o que deixa apenas 
rastros; ela procura definir, no próprio tecido documental, novas unidades, conjuntos, séries, relações”. 
De Certeau (1998) entende que a nova história, ao criticar a periodização ampla e homogeneizante 
resultante da história positivista, inaugura uma abordagem histórica que se detém em recortes 
históricos precisos e em objetos que não estão diretamente relacionados aos grandes fatos e feitos 
históricos, mas sim localizados no cotidiano. 
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território da cidade. 

 

3.2 A sociologia urbana como formação discursiva: o estrangeiro 

 

A sociologia urbana, emergindo também no século XX – assim como a 

geografia urbana – tratou de, a partir de outros conceitos, construir um modo 

específico de compreender a cidade e de torná-la objeto de um saber sociológico. Ao 

tempo em que produz uma cenografia urbana marcada pelo sentido do medo, constrói 

a imagem de um homem urbano atravessado por uma cronografia e uma topografia 

do medo. 

Essa ideia da cidade como lugar do medo e a própria sociologia urbana serão 

alvo, no início do século XXI, de uma revisão crítica operada pelo pensamento 

sociológico de Bauman (2000, 2001, 2003, 2009), o qual, sem propriamente 

contrapor-se a esse sentido do medo ao qual se lançam os estudos da sociologia 

urbana, vislumbrará outros caminhos de análise sociológica da cidade. No intuito de 

extrapolar os limites desse sentido, que provém de um olhar para a violência urbana, 

o pensamento sociológico de Bauman proporá que o urbano seja visto a partir de uma 

relação de interdependência entre medo e fascinação. 

O sentido do medo que a sociologia urbana do século XX encontra no modus 

vivendi da cidade fundamenta-se, sobretudo, na identificação de uma obsessão por 

segurança, da qual sofrem especialmente os habitantes de cidades europeias 

economicamente desenvolvidas (CASTEL, 2005). Esse homem urbano, localizado 

cronograficamente nas últimas décadas do século XX, caracteriza-se por uma atenção 

crescente e cada vez mais cotidiana com a sua segurança. 

Embora coloque tal característica na dianteira dos modos de ser e viver 

próprios do indivíduo urbano moderno, a sociologia urbana busca explicar suas 

origens não apenas a partir da condição histórica da cidade moderna, isto é, dos 

acontecimentos que compõem a vida metropolitana. Utiliza também, para justificar 

uma topografia da cidade enquanto lugar do medo, a ideia de que o instinto de 

autodefesa faz do homem um animal desde sempre medroso, mudando apenas o 

objeto que se teme: hoje, a cidade; nas sociedades primitivas, os fenômenos naturais 

incontroláveis. Dessa forma, atribui-se ao homem urbano um comportamento 

psicológico que não lhe é exclusivo, porque, até certo ponto, está relacionado a uma 

natureza humana universal. 
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Todavia, ainda que a ideia de uma natureza humana predisposta ao medo 

participe desse sentido da cidade, é na cronografia de um tempo moderno que a 

sociologia urbana pode encontrar muitas das causas geradoras da associação entre 

medo e vida urbana. Castel (2005) afirma que a cidade é o lugar do medo porque é 

nela que se manifesta com maior intensidade o individualismo moderno. Esse aspecto 

da modernidade distancia os indivíduos e faz do outro – de quem é impossível manter, 

na cidade, um distanciamento definitivo – uma fonte de insegurança.  

Bauman (2009), comentando Castel (2005) afirma: 

 

Segundo ele [Castel], a sociedade moderna – substituindo as comunidades 
solidamente unidas e as corporações (que outrora definiam as regras de 
proteção e controlavam a aplicação dessas regras) pelo dever individual de 
cuidar de si próprio e de fazer por si mesmo – foi construída sobre a areia 
movediça da contingência: a insegurança e a ideia de que o perigo está em 
toda parte são inerentes a essa sociedade. (BAUMAN, 2009, p. 16). 

 

Assim, o sentido do medo, para a sociologia urbana, está numa relação de 

interdependência com o sentido da liberdade individual, no qual a vida urbana também 

está embebida. Uma vez que o outro, antes de ser um membro do grupo social, é uma 

entidade individual e livre, a quem é garantido o direito à liberdade irrestrita, há um 

rompimento dos laços que antes construíam vínculos sociais, o que torna os 

habitantes das cidades receosos, porque a liberdade de que o outro goza faz dele um 

mistério e um perigo em potencial que pode estar no apartamento ao lado. 

A sociologia urbana, todavia, não afirma que o sentido da liberdade individual 

seja apenas produtora de medo. Para ela, o individualismo moderno criou diversos 

dispositivos e mecanismos de aprimoramento de si mesmo31, bem como de espaços 

urbanos onde é possível, sobretudo, fazer feliz a si mesmo; espaços esses que fazem 

da cidade o lugar de possibilidades variadas de prazer, das quais são exemplos o 

cinema, o teatro, a casa de show. Além de ofertar atividades de prazer, esses espaços 

se veem diante do desafio de construírem nos seus usuários uma sensação de 

segurança, a qual, de antemão, vê-se impedida de construir-se espontaneamente por 

duas causas: 

 

                                                           
31 Acerca da relação entre individualismo e modernidade, Foucault (1985) fornece reflexões bastante 
elucidativas, afirmando que o interesse de vários discursos – dentre os quais o da psicanálise – pela 
questão da sexualidade está embebido num conjunto discursivo mais amplo, cujo mote central é o 
cuidado de si. 
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A primeira 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, p. 16-17). 

 

Para o discurso da sociologia urbana, o sentido do medo de que a cidade se 

reveste tem consequências decisivas para uma definição do que seja o Estado 

moderno32. Embora ele esteja aparentemente associado à ideia de promoção da 

igualdade social, bem como à distribuição das riquezas, a principal função que a 

modernidade atribui ao Estado moderno é a garantia de proteção e segurança, a qual 

é uma exigência oriunda do sentido do medo presente no viver urbano. A sociologia 

urbana enxerga nessa exigência de segurança a razão que levou o Estado moderno 

a novamente fortalecer a instância policial, que a revolução francesa havia destituído 

(BAUMAN, 2009). 

A sociologia urbana coloca também sobre esse sentido do medo a explicação 

para um fenômeno bastante evidente na cidade da segunda metade do século XX: a 

xenofobia. O fim de um Estado eminentemente voltado para a proteção e a segurança 

– o qual encontra seu ápice nos regimes totalitários e que, valendo-se ainda da ideia 

de proteção, mas estendendo-a para além da segurança física, incumbiu-se também 

de proteger o homem urbano de outros medos, tais como: o de perder o emprego ou 

de morrer e deixar sua família na miséria, implementando, assim, a seguridade social 

como política de Estado –, o fim desse Estado moderno protecionista, a partir de 

pressões econômicas, revigoraram o sentido do medo, do qual o homem urbano 

aliviava-se, não de todo, refugiando-se sob as asas do Estado protecionista 

(BAUMAN, 2000). 

Para o discurso da sociologia urbana, é o fim deste Estado que provoca as 

manifestações xenofóbicas próprias do espaço urbano. A xenofobia é interpretada 

pelo seu discurso sociológico como uma nova tentativa de abrandamento do sentido 

do medo na cidade, função que, anteriormente, imputava-se ao Estado moderno e 

seu protecionismo. Em substituição à sensação de proteção pela instância 

governamental, instaura-se uma atmosfera de instabilidade, especialmente no campo 

trabalhista, que se torna marcado pelo regime de competição profissional (BAUMAN, 

                                                           
32 Para Bauman (2000), a emergência do Estado moderno está relacionada à era da produção industrial 
em massa aberta pelo fordismo, bem como à incorporação de funções relacionadas ao bem-estar 
social, tais como seguridade social, assistência médica, educação, habitação. 
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2001). Por isso, a sociologia urbana considera que a xenofobia é, inicialmente, não 

um movimento de ojeriza à cultura do outro, mas sim uma repulsa ao trabalhador 

forasteiro, cuja presença é sinônimo de medo e instabilidade no emprego. 

Por entender que nada atravessa com mais intensidade a vida social do que o 

trabalho – haja vista as relações humanas que através dele se constroem, bem como 

o seu fazer rotineiro –, torna-se fácil para o discurso da sociologia urbana explicar por 

que o movimento xenofóbico, que, inicialmente, restringe-se ao âmbito trabalhista, 

dissemina-se pela cultura da cidade como um todo, configurando-se ao mesmo tempo 

como produto de um sentido do medo e como produtora desse mesmo sentido 

(BAUMAN, 2009). 

Se, por um lado, o movimento xenofóbico é absolutamente explicável dentro da 

rede conceitual que a sociologia urbana constrói para analisar a cidade – tendo em 

vista que, sendo a cidade marcada pela presença constante do outro, o qual é 

concebido a partir sentido do medo, a xenofobia não é mais do que a materialização 

desse sentido –, por outro lado, o movimento xenofóbico é paradoxal e mesmo 

inconcebível numa sociedade que, com o fenecimento do Estado protecionista, torna-

se extremamente globalizada e aberta a trocas econômicas e simbólicas com o 

estrangeiro (CASTELLS, 1983). 

Para Castells (1983), o cotidiano da cidade global – denominação que a 

sociologia urbana utiliza para referir-se ao modo de ser da cidade que se estabelece 

após o esgotamento do Estado protecionista – reveste-se concomitantemente tanto 

do aspecto do medo quanto do aspecto da plurinacionalidade. A sociologia urbana 

constrói uma cronografia urbana em que, num mesmo lugar, um pouco do mundo 

pode ser encontrado, o que dá à cidade um sentido de extraterritorialidade. O aspecto 

territorial da cidade – a partir do qual o saber geográfico organiza sua abordagem do 

espaço urbano33 – encontra espaço também no saber que a sociologia urbana produz 

sobre a cidade. Para esta última, existem na cidade duas territorialidades: uma delas 

é física, pois é possível de ser definida do ponto de vista da circunscrição de sua 

localização, referindo-se, portanto, ao território local; a outra é abstrata e atravessada 

por territórios culturais múltiplos, referindo-se à extraterritorialidade do espaço urbano 

(BAUMAN, 2003). 

                                                           
33 No tópico anterior A geografia urbana como formação discursiva: o território, explicitamos mais 
detalhadamente essa centralidade do aspecto territorial como característica própria do saber geográfico 
que se volta para a cidade. 
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Essa abertura para atravessamentos diversos e extraterritoriais conduz o 

habitante da cidade a uma desidentificação com aqueles que com ele mantêm uma 

relação de vizinhança, o que, novamente, conduz para o sentido do medo a 

interpretação da sociologia urbana. É também essa abertura para o extraterritorial que 

torna os problemas da cidade bem maiores do que os recursos de que ela dispõe para 

resolvê-los. Isso porque os problemas da cidade são, na verdade, os problemas 

globais, os quais só encontram sua dimensão concreta no espaço urbano 

(CASTELLS,1983). Com problemas maiores do que ela mesma, a cidade se vê, mais 

uma vez, conduzida a um sentido de instabilidade e de medo. 

Bauman (2000) fornece como exemplo dessa vulnerabilidade da cidade diante 

dos problemas globais – os quais encontram nesse espaço um lugar propício à sua 

materialização – a cidade de Nova York. No início do século XXI, ela teve de enfrentar 

um problema que não era oriundo especificamente de seu território, mas sim 

proveniente de uma conjuntura global: o terrorismo. O ataque às torres gêmeas é, 

para o discurso da sociologia urbana, a manifestação, no espaço da cidade, de um 

problema global que, irrompendo no território urbano de Nova York, evidenciou a 

pequenez e a fragilidade da cidade, intensificando, não só nos nova-iorquinos, o 

sentimento de medo que cerca o espaço urbano. 

A sociologia urbana entende que, estando a cidade sem defesa diante dos 

problemas que a globalização econômica lhe gerou, também a política local da cidade 

global se vê invadida por um sentido de medo. As cidades se tornam, portanto, cada 

vez mais vigiadas e enriquecidas de mecanismos de controle dos desembarques de 

imigrantes. Para o discurso da sociologia urbana, é difícil que a política local possa 

fornecer saídas para a sensação de insegurança e instabilidade de que sofrem as 

cidades globais, haja vista que ela se vê dividida entre o localismo territorial de seus 

mecanismos de vigilância urbana e a globalização incontrolável de suas atividades 

econômicas (BAUMAN, 2000). 

Assim, diante da impossibilidade de extirpar a globalização de suas atividades 

econômicas, a política local é incapaz de eliminar aquilo que seus habitantes esperam 

que ela possa fazer: eliminar o perigo latente que é conviver com a presença do 

estrangeiro, isto é, conviver com aqueles que lhes são estranhos. Frustrada a 

possibilidade de uma solução advinda da política local, são os próprios habitantes da 

cidade que, movidos por um sentido de cidade fundado sobre o medo de um outro 

estranho, colocam em ação estratégias que visam afastá-lo. O movimento xenofóbico 



75 
 

é uma dessas ações. 

Todavia, o movimento xenofóbico não é uma estratégia eficaz de afastamento 

do sentido do medo. Mesmo forte e violenta, a xenofobia pode pouco, pois 

 

aconteça o que acontecer a uma cidade no curso de sua história, e por mais 
radicais que sejam as mudanças em sua estrutura e seu aspecto no decorrer 
dos anos ou dos séculos, há um traço que permanece constante: a cidade é 
um espaço em que os estrangeiros existem e se movem em estreito contato. 
Componente fixo da vida urbana, a onipresença de estrangeiros, tão visíveis 
e tão próximos, acrescenta uma notável dose de inquietação às aspirações e 
ocupações dos habitantes da cidade. (BAUMAN, 2009, p. 36). 

 

Dessa forma, uma vez que não consegue eliminar a presença estranha, a saída 

que o homem urbano encontra é fechar-se e proteger-se, nem que para isso tenha 

que conceber uma estética arquitetônica baseada na construção de muros 

(CALDEIRA, 1997). Os condomínios fechados, os muros cada vez mais altos das 

residências urbanas e também ao redor dos parques, praças, escolas e empresas, 

são os elementos que melhor colaboram para a construção de uma topografia do 

medo como forma de interpretar o espaço urbano. 

Para o discurso da sociologia urbana, os condomínios fechados funcionam 

como ilhas de segurança em meio a uma cidade inundada por um sentido do medo. 

A fim de tornar essas ilhas um espaço de onde cada vez menos seja necessário 

evadir-se, elas são gradativamente enriquecidas daquilo que parece indispensável à 

vida do homem urbano: supermercado, áreas de lazer, farmácia. Os condomínios, ao 

contrário do movimento xenofóbico, são uma estratégia de ação que não busca 

afugentar ou eliminar o estrangeiro do território da cidade, mas sim construir uma zona 

protegida do mistério perigoso que ele representa. 

Ao olhar para a paisagem urbana composta de muros e grades de proteção, a 

sociologia urbana identifica não só uma relação desconfortável de convivência com 

estranhos, mas também, como desdobramento dessa relação e interagindo com ela, 

a delineação de fronteiras urbanas que tornam explícita e naturalizada a divisão social 

do espaço. A cidade se compõe, assim, de guetos e comunidades fechadas em si 

mesmas e indisponíveis à presença do outro, mesmo que este possa ser alcançado 

facilmente, bastando apenas cruzar os limites do bairro. Essa organização separatista 

no interior da cidade dá vazão ao aparecimento de uma guerra fria urbana, da qual 

participam guetos e comunidades rivais (CALDEIRA, 1997). O que resulta dessa 



76 
 

guerra feita mais de palavras e gestos do que de armas é uma topografia urbana 

marcada pelo sentido do medo, cujas causas e elementos constituintes a sociologia 

urbana esforça-se por compreender. 

Olhando para o aspecto histórico do muro na cidade, Bauman (2009) encontra 

uma diferença decisiva entre o sentido de que ele se revestia nos burgos e o sentido 

do medo no qual ele está envolvido na conjuntura da cidade global. Nos burgos, o 

muro contornava a cidade e tinha por finalidade protegê-la do que estava fora. Na 

cidade global, o muro é diferente porque ele é interior à cidade e objetiva protegê-la 

dela mesma; ele cria, na cidade global, um dentro e um fora que se imiscui no cerne 

do espaço urbano, construindo uma topografia do medo que é, em certa medida, um 

medo de si mesma. 

Uma vez que esse inimigo não é externo, mas se elabora no interstício da 

relação que a cidade constrói consiga mesma, isto é, localiza-se, sobretudo, na 

dimensão psicológica da vida urbana – o que permite à sociologia urbana explicar a 

cidade global fazendo uso das noções psicológicas de esquizofrenia e de fobia 

(BAUMAN, 2009) – a solução para o sentido do medo que assola o espaço urbano 

não pode ser encontrada na implementação de recursos de vigilância, ou na 

elaboração de medidas de controle da entrada de estrangeiros, ou na construção de 

muros cada vez mais altos e de bairros fechados que estimulam seus moradores a 

nunca evadirem-se do espaço de proteção que eles representam. Para o discurso da 

sociologia urbana, tais medidas não atingem o aspecto psicológico que ela vê no 

problema. 

A ressignificação psicológica desse medo que atravessa a cidade aparecerá 

para o pensamento sociológico de Bauman (2000, 2001, 2003, 2009), já no início do 

século XXI, como possibilidade não de extinção do sentido do medo na vida da cidade 

global, mas sim de flexibilização desse sentido. O medo que resulta da presença de 

um outro estranho não possui, para o pensamento sociológico baumaniano34, uma 

                                                           
34 Tomamos por pensamento sociológico baumaniano apenas o conjunto coerente formado por quatro 
obras (BAUMAN, 2000, 2001, 2003, 2009), as quais não compreendem a totalidade da produção do 
autor. Doravante, utilizaremos essa expressão para fazer referência a enunciações que atravessam 
esses quatro textos, evitando, assim, a repetição constante da longa referenciação entre parênteses. 
É necessário ainda explicitar por que utilizamos a expressão pensamento sociológico baumaniano e 
não discurso sociológico baumaniano. Ora, estamos utilizando o termo discurso para nos referirmos a 
uma formação discursiva, tal como a geografia urbana, a sociologia urbana e o projeto iluminista. 
Embora o pensamento baumaniano seja tomado como referência para muitas das atuais pesquisas em 
sociologia urbana, ele não se constitui exatamente como outra formação discursiva distinta, mas sim 
como um autor original no interior da sociologia urbana. 
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conotação relacionada apenas à fobia; o medo está envolvido também numa relação 

de fascinação pelo desconhecido que amedronta o homem35. 

Nesse sentido, Bauman (2009) afirma: 

 

Todos sabem que viver numa cidade é uma experiência ambivalente. Ela atrai 
e afasta; mas a situação do citadino torna-se mais complexa porque são 
exatamente os mesmos aspectos da vida na cidade que atraem e, ao mesmo 
tempo ou alternadamente, repelem. A desorientadora variedade do ambiente 
urbano é fonte de medo, em especial entre aqueles de nós que perderam 
seus modos de vida habituais e foram jogados num estado de grave incerteza 
pelos processos desestabilizadores da globalização. Mas esse mesmo brilho 
caleidoscópico da cena urbana, nunca desprovido de novidades e surpresas, 
torna difícil resistir a seu poder de sedução. (BAUMAN, 2009, p. 46-47). 

 

Para o pensamento baumaniano, o sentido do medo no qual a cidade global 

está envolta resulta de um desequilíbrio entre mixofilia e mixofobia (BAUMAN, 2009). 

A convivência constante com o estranho que a cidade possibilita não tem como 

consequência apenas a produção de um sentido do medo, contra o qual o homem 

urbano não está o tempo todo se debatendo. A cidade global é o lugar de 

heterogeneidades étnicas, territoriais, estéticas, comportamentais que, por um lado, 

impede a construção de laços identitários estáveis – o estranho se torna, assim, um 

mistério perigoso –, mas, por outro lado, essa mesma heterogeneidade é atraente e 

sedutora, porque está constantemente se revestindo de cores e traços novos 

(BAUMAN, 2003). 

A esse outro que aparece como mistério perigoso está relacionada a noção de 

mixofobia. Diante da variedade incontável de personalidades e tipos urbanos que 

transita às ruas da cidade, que habita a vizinhança próxima, que adentra o mesmo 

ônibus, vêm à tona reações mixofóbicas, nas quais o medo se sobressai em 

detrimento do desejo de explorar o desconhecido; medo esse que é, sobretudo, um 

medo de misturar-se. Para o pensamento sociológico baumaniano, os condomínios e 

os muros da cidade, que buscam justificar-se a partir do argumento da proteção contra 

a violência, são, efetivamente, uma reação mixofóbica, ou seja, a manifestação do 

medo, que provoca a valorização dos espaços fechados e a relegação dos espaços 

                                                           
35 Tendo em vista a relação explicitamente interdiscursiva que os textos sociológicos de Bauman (2000, 
2001, 2003, 2009) constroem com o discurso psicológico, convém ressaltar que a interpretação da 
relação com o estranho não só a partir do medo, mas também como fascinação pelo desconhecido, 
está presente nas análises psicológicas de Corso e Corso (2006): a personagem da Chapeuzinho 
Vermelho, por exemplo, analisada a partir dos fundamentos da psicologia e da psicanálise, denota, 
para com o Lobo Mau, tanto um sentimento de medo quanto de interesse pela sua estranheza. 
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públicos. 

Bauman (2009) concebe os espaços públicos como lugares ambivalentes: 

 

Os espaços públicos são os lugares nos quais os estrangeiros se encontram. 
De certa forma eles condensam – e, por assim dizer, encerram – traços 
distintivos da vida urbana. É nos locais públicos que a vida urbana e tudo 
aquilo que a distingue das outras formas de convivência humana atingem sua 
mais completa expressão, com alegrias, dores, esperanças e 
pressentimentos que lhe são característicos. (BAUMAN, 2009, p. 69-70). 

 

Por essas palavras, percebe-se que, no pensamento sociológico baumaniano, 

o espaço público, no qual as reações mixofóbicas encontram apenas o perigo e o 

medo, está também preenchido pela mixofilia. A sociologia urbana negligencia a 

mixofilia, tornando-se capaz de identificar na cidade apenas o sentido do medo 

enquanto mixofobia36, o que a impede de ver que o “espetáculo da cidade não é 

percebido somente como maldição e infelicidade” (BAUMAN, 2009, p. 47). A cidade, 

sua variedade indomável e sua diversidade de perspectivas – uma vez que quanto 

mais heterogênea a cidade maior é a possibilidade de ela ser um caldeirão de 

experiências singulares –, ao tempo em que provoca medo estimula também a 

curiosidade, o desejo de interagir e todo um universo de reações mixofílicas. As ações 

de mixofilia não são possíveis dentro de comunidades fechadas, tais como os 

condomínios e os guetos, onde há certa obviedade em relação àquilo que se espera 

do outro (BAUMAN, 2003). A mixofilia exige um outro estranho, com o qual se possa, 

saindo da rotina das palavras previsíveis, negociar novos modos de se relacionar, 

aprendendo através do diálogo e do aperfeiçoando-se da inteligência interpessoal37. 

Não se trata, para o pensamento sociológico baumaniano, de eliminar a 

mixofobia, deixando o espaço livre para a ocupação generalizada da mixofilia. Trata-

se sim de reequilibrar as duas forças propulsoras do sentido da cidade, as quais 

pressupõem o medo, tomado não apenas em seu caráter de perigo, mas também em 

                                                           
36 Assim como a nova geografia urbana reconhece que a geografia urbana tradicional só consegue 
perceber o território urbano enquanto lei – atribuindo a esse território um caráter estático e 
absolutamente à mercê das mudanças de ordem jurídico-política, sem atentar para seus conflitos 
cotidianos e suas territorialidades litigiosas –, o pensamento sociológico baumaniano reconhece que a 
sociologia urbana não consegue ver o medo na cidade senão enquanto medo infeliz e aterrorizador. 
Importante notar que ambos os discursos – o da nova geografia urbana e o de Bauman – emergem 
basicamente à mesma época, o que é um indício de que há uma vontade de reelaborar os saberes 
sobre a cidade e, por consequência, os seus sentidos. 
37 A ideia de mixofilia (BAUMAN, 2003, 2009) mantém relação interdiscursiva com aquilo que Gardner 
(1994) chama de inteligência interpessoal.  
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seu aspecto de curiosidade. Conforme Bauman (2009), para que a mixofilia possa 

tomar o espaço que lhe cabe nesse sentido, o medo não tem de esvair-se: 

 

Podemos dizer que a mixofilia, assim como a mixofobia, é uma tendência com 
propulsão autônoma, que se propaga e se reforça sozinha. Provavelmente 
nenhuma das duas vai se exaurir ou perder o vigor no curso da renovação 
das cidades e de seu espaço. Mixofobia e mixofilia coexistem não apenas em 
cada cidade, mas também em cada cidadão. (BAUMAN, 2009, p. 48). 

 

Em Bauman (2009), o medo não é um vilão que é preciso derrotar, haja vista 

que ele está na origem de muitos comportamentos elogiáveis: não se cuida cada vez 

mais do corpo, da saúde, ou defende-se a preservação florestal porque antes ninguém 

estava informado dos males que tais coisas acarretam; é a sensação de medo 

presente na sociedade contemporânea que impele as pessoas a esses cuidados. Uma 

sensação de medo cujas origens são múltiplas – e não apenas por conta da presença 

de um outro estranho na cidade; dentre essas origens estão: a racionalidade científica, 

que retira do homem o conforto de uma proteção divina; o fim do Estado moderno, 

que retira do homem a proteção de seu emprego; a globalização, que retira do homem 

a proteção de sua identidade estável. O alvo é o homem, mas é a cidade quem toma 

o sentido do medo, já que ela é, constitutivamente, aglomeração de homens 

(BAUMAN, 2009)38. 

O caminho que o pensamento baumaniano abre para a cidade é a possibilidade 

de eliminar não essa sensação de medo produzida pela atmosfera sócio-histórica do 

tempo presente – sensação de se falou no parágrafo anterior –, mas eliminar sim a 

exploração comercial desse medo pelo mercado capitalista, que o tornou produto 

bastante lucrativo, haja vista, como exemplo, os inúmeros mecanismos à venda 

voltados à garantia da segurança da casa, do carro, da vida. Eliminar, ainda, a 

institucionalização do medo operada pelo urbanismo moderno, que inutilizou o espaço 

público em favor de uma arquitetura do medo, a qual chegou ao cúmulo de produzir, 

na Califórnia, um condomínio cercado por um fosso de cem mil metros quadrados 

(BAUMAN, 2003). Para Bauman (2003), a comercialização e a institucionalização do 

medo impede que ele seja concebido em termos de mixofilia.  

Para Bauman (2009), a fim de que o sentido do medo na cidade possa 

                                                           
38 Se hora é o homem e hora é a cidade que o pensamento baumanino toma por objeto, isso se explica 
pela relação interdiscursiva a partir da qual se constrói o seu discurso, o qual oscila entre reflexão 
psicologizante – o foco é o homem – e reflexão sociológica – a cidade é o foco. 
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preencher-se também de mixofilia, é necessário que o espaço público seja colocado 

no cerne do planejamento arquitetônico da cidade, em detrimento do que faz o 

urbanismo atual, que se detém em pensar apenas o espaço fechado dos condomínios. 

O espaço público abre a possibilidade de tornar o sentido do medo na cidade 

equilibrado entre a mixofobia e a mixofilia, pois é o lugar onde a atração e a rejeição 

podem coexistir, negociarem-se, complementarem-se. É também o lugar onde o tédio 

das residências muradas é substituído pelo risco, a imprevisibilidade e a aventura que 

é colocar o homem urbano diante de seu estranho. O espaço público tem, no 

pensamento sociológico baumaniano, a missão de embeber a cidade numa topografia 

aventuresca, a qual integra tanto o medo quanto a fascinação pelo desconhecido, 

materializado na presença estrangeira na cidade. 

 

3.3 O projeto iluminista como formação discursiva: o progresso 

 

Harvey (1992), comentando Habermas (1992), afirma que 

 

embora o termo ‘moderno’ tenha uma história bem mais antiga, o que 
Habermas chama de projeto de modernidade iluminista entrou em foco 
durante o século XVIII. Esse projeto equivalia a um extraordinário esforço 
intelectual dos pensadores iluministas para desenvolver a ciência objetiva, a 
moralidade e a lei universais. [...] O pensamento iluminista abraçou a ideia de 
progresso e buscou ativamente a ruptura com a história e a tradição 
esposada pela modernidade. [...] Na medida em que ele [o projeto iluminista] 
também saudava a criatividade humana, a descoberta científica e a busca da 
excelência individual em nome do progresso humano, os pensadores 
iluministas acolheram o turbilhão da mudança e a transitoriedade. (HARVEY, 
1992, p. 23). 

 

Em se tratando da cidade, essa ideia de progresso encontra solo fértil para sua 

disseminação prática apenas no século XIX e XX. Organizada em torno de um ideal 

de racionalidade, desencadeia-se a produção de uma série de intervenções sobre 

cidade. Pode-se perceber nelas a marca de um projeto iluminista pautado na 

construção de uma cenografia do progresso, da qual resultam uma imagem do homem 

urbano, uma cronografia e uma topografia da cidade embebidas no sentido do 

progresso; ou seja, a cidade pensada como um lugar e um tempo do progresso. 

No final do século XX – liderado, sobretudo, pelas ideias artísticas, mas 

também endossado, em certa medida, por pensadores advindos especialmente das 

ciências humanas – o movimento pós-moderno se empenhará em perceber a cidade 
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para além do sentido do progresso que lhe imputou o projeto iluminista de 

modernidade. Harvey (1992)39 encontrará mais do que uma estética artística no 

movimento pós-moderno, localizando suas origens na transformação de sentidos que 

atingiu o modo de ser e viver urbano a partir da década de 1970. 

O projeto iluminista de modernidade mergulhou a cidade na era do 

planejamento racional. E não poderia ser de outro modo, já que o pensamento 

iluminista alicerça-se sobre a preponderância do aspecto intelectual na definição da 

imagem do homem moderno. A moralidade universal, expressa na forma de um direito 

jurídico universal, está a reboque de uma cultura moderna dominada pela 

racionalidade e pelas ciências, as quais se apresentam como único caminho capaz 

de conduzir o homem a uma sociedade livre da escassez oriunda, principalmente, da 

submissão do homem à natureza e aos sofrimentos que dela decorrem (HABERMAS, 

1992). O projeto iluminista, dessa forma, torna-se uma ferramenta a serviço da luta do 

homem contra a face incontrolável da natureza. Isso explica por que o projeto 

iluminista concebe a cidade numa oposição ao campo, que é, efetivamente, uma 

oposição que coloca, de um lado, o espaço urbano – planejado, construído e alterado 

pelas mãos do homem – e, do outro, o espaço natural, rural. 

Ao tempo em que constroem um pensamento livre das arbitrariedades ligadas 

à tradição religiosa, mítica ou supersticiosa, os pensadores iluministas constroem 

também uma cronografia da modernidade que seja reflexo deste pensamento. 

Assentado sobre a ideia de uma verdade científica universal, o projeto iluminista 

intenta desvencilhar o homem daquilo que o une a uma identidade cultural herdada 

de seus antepassados, a fim de torná-lo agente de um processo de racionalização de 

suas relações sociais e culturais. Essa relação de desvinculação que o Iluminismo 

constrói com a cultura herdada tem consequências decisivas na associação da cidade 

à ideia de devir constante, impulsionado por uma racionalidade eminentemente 

progressista. 

Para Harvey (1992), 

 

a imagem da ‘destruição criativa’ é muito importante para a compreensão da 
modernidade, precisamente porque derivou dos dilemas práticos enfrentados 

                                                           
39 No que se refere ao estudo do movimento pós-moderno, optamos por tomar as reflexões de Harvey 
(1992), uma vez que nele tal noção se reveste de uma relação intrínseca com o aspecto semântico da 
cidade, muito embora em Lyotard (2011) e Jameson (2000), ainda que de maneira menos incisiva, esse 
aspecto também apareça. De Harvey (1992) tomaremos também a interpretação de que o projeto 
iluminista está na base de um sentido de progresso para a cidade.  
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pela implementação do projeto de modernidade iluminista, nos séculos XIX e 
XX. Afinal, como poderia um novo mundo ser criado sem se destruir boa parte 
do que viera antes? [...] E era somente através desse heroísmo criativo que 
se podia garantir o progresso humano. Para Schumpeter, a destruição criativa 
era o leitmotif progressista do desenvolvimento capitalista benevolente. Para 
outros, era tão só a condição necessária do progresso do século XX. 
(HARVEY, 1992, p. 26). 

 

Essa obsessão pelo progresso que atravessa o projeto iluminista o faz 

descrever o passado a partir de um olhar de superioridade racional. As narrativas 

históricas propõem-se a narrar a história do próprio progresso de que a modernidade 

é o cume glorioso, cujo passado não é mais do que um obstáculo suplantado 

(HARVEY, 1992). Uma vez que “a modernidade não pode respeitar sequer o seu 

próprio passado” (HARVEY, 1992, p. 22), a cidade, no qual o projeto iluminista lê o 

signo da modernidade, torna-se expressão de um tempo absolutamente presente ou, 

quando muito, de um passado superado. Essa ideia do passado superado, que é parte 

do sentido do progresso a partir do qual a cidade se elabora no pensamento iluminista, 

atravessa os enunciados do Caderno3 e seu discurso da cultura, atravessamento ao 

qual nos dedicamos no tópico Uma cronografia do progresso: o passado ultrapassado 

da cidade, no próximo capítulo. 

A superação do passado se dá, no projeto iluminista, pela aplicação do 

conhecimento produzido pelo homem moderno na realização das atividades 

produtoras de riquezas. Ou seja, a racionalidade que caracteriza o pensamento 

iluminista assume tanto a forma de um progresso do homem na direção de uma 

intelecção cada vez mais apurada, quanto a de uma aplicabilidade prática e 

comunitária dessa intelecção desenvolvida, o que torna os saberes que daí decorrem 

envolvidos necessariamente na problemática da concepção de novas tecnologias 

produtivas. A cidade que se delineia no projeto de modernidade iluminista está 

preenchida de um sentido de progresso não só porque ela está livre de um 

pensamento mítico, mas também porque a racionalidade que nela impera é capaz de 

engendrar espaços cujo funcionamento depende de um aparato tecnológico. Por isso, 

o sentido de progresso no projeto iluminista constrói-se duplamente orientado: a 

cidade deve ser o lugar tanto das instituições racionais quanto das indústrias e seus 

instrumentos tecnológicos. 

Assim, a indústria é um agente indispensável à construção de uma perspectiva 

temporal que se alia de maneira direta ao sentido de progresso da cidade. A indústria 
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substitui o tempo cíclico da natureza e do modo de produção próprio do espaço rural 

pelo tempo acelerado, linear e prospectivo típico das atividades de produção 

industrializada (GURVITCH apud HARVEY, 1992). O aproveitamento racional do 

tempo que caracteriza o trabalho industrial põe em evidência a cronografia do 

progresso sobre a qual se alicerça a cidade do projeto de modernidade iluminista: é 

porque o tempo pode ser otimizado que as máquinas estão constantemente em 

processo racional de melhoramento, o que, por sua vez, torna as atividades ainda 

mais produtivas, conduzindo-se novamente ao desafio de otimizá-las. 

Nesse sentido, Harvey (1992) afirma: 

 

O capitalismo industrial é, por necessidade, tecnológica e 
organizacionalmente dinâmico. Isso decorre em parte das leis coercitivas, 
que impelem os capitalistas individuais a inovações em sua busca do lucro. 
Além disso, se o controle do trabalho e do tempo é essencial para a produção 
de lucros e se torna uma questão mais ampla do ponto de vista do modo de 
regulamentação, a inovação organizacional e tecnológica no sistema 
regulatório se torna crucial para a perpetuação do capitalismo industrial. 
Deriva em parte dessa necessidade a ideologia de que o ‘progresso’ é tanto 
inevitável como bom. (HARVEY, 1992, p. 169). 

 

Essa perspectiva de controle do tempo configurada pelo projeto de 

modernidade iluminista não está à parte de uma forma paralela de conceber o espaço. 

Espaço e tempo urbanos constituem, no projeto iluminista, dois caminhos que 

conduzem ao mesmo sentido de progresso da cidade. À medida que o tempo é 

controlado e possui um caráter eminentemente racional – pois está a serviço da 

progressiva produtividade –, o espaço, revestindo-se também da racionalidade 

iluminista, é concebido principalmente em seu aspecto material, em detrimento 

daquilo que ele possui de identitário e simbólico (HABERMAS, 1992). Encarado do 

ponto de vista de sua concretude, o espaço urbano exige técnicas e instrumentos que 

permitam controlá-lo racionalmente, a fim de que a dispersão espacial não tome 

formas prejudiciais ao progresso ininterrupto que se espera da cidade. 

A topografia da cidade elaborada pelo pensamento iluminista fundamenta-se 

sobre uma racionalidade espacial que brota da interação entre as ideias de projeto, 

de hierarquia e de totalidade (HASSAN apud HARVEY, 1992). Essas três palavras-

chave da concepção espacial iluminista estão, desde suas bases, sustentadas por 

uma visão progressista e racional da cidade. A ideia de espaço urbano enquanto 

projeto concebe a cidade a partir de um regime de controle cuja finalidade não é tanto 
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a de vigiar os seus indivíduos, mas sim reificar a cidade, para assim poder torná-la 

objeto para a razão. A ideia de hierarquia, por sua vez, conduz a cidade a um modelo 

de estruturação política capaz de promover o regramento jurídico do espaço urbano; 

regramento esse que pressupõe inevitavelmente uma razão universal. Por fim, a 

totalidade como componente da concepção iluminista de espaço urbano permite 

descartar o que nele possa contrapor-se a uma racionalidade que tem a pretensão de 

abarcar toda a cidade (HARVEY, 1992). Sustentado por um pensamento racional cuja 

característica central é o constante progresso, o projeto iluminista de modernidade 

olha para o espaço urbano da mesma forma como olha para o tempo da cidade, para 

sua industrialização, para suas instituições e para o seu passado, isto é, sempre a 

partir de uma cronografia e uma topografia do progresso. 

No século XX, o urbanismo moderno constitui, para essa concepção de espaço 

urbano elaborada pelo pensamento iluminista, a expressão concreta de um projeto de 

modernidade assentado sobre a ideia de progresso. A projeção arquitetônica que o 

urbanismo moderno põe em prática busca edificar uma cidade que seja, 

simultaneamente, a expressão do desenvolvimento e o lugar onde ele encontra as 

condições que o levam a nunca cessar. Tendo em vista que é sob um ideal de 

desenvolvimento urbano que a arquitetura moderna se efetiva, a cidade é sempre 

projetada em larga escala40. Justamente por ser concebida em larga escala, o 

urbanismo moderno impõe à cidade, pela coerção de seus planos urbanos, uma 

topografia do eterno e ininterrupto crescimento e, em hipótese nenhuma, do declínio 

demográfico ou econômico. 

A cidade pensada para ser grande é feita, no urbanismo moderno, de uma 

arquitetura voltada para a edificação de espaços funcionais. Tais espaços atendem 

especialmente ao princípio da hierarquia, que integra, junto com a ideia de projeto e 

de totalização, a concepção iluminista de espaço urbano. A funcionalidade que opera 

no urbanismo moderno negligencia quaisquer relações afetivas que o homem urbano 

possa construir com os espaços urbanos, ao tempo que coloca em evidência o 

aspecto puramente racional da superfície urbana. O espaço assume um formato 

austero de linhas precisas que separam funções urbanas, para, assim, construir uma 

                                                           
40 Acerca dessa faceta do urbanismo moderno, que associa necessariamente a cidade a uma projeção 
em larga escala, Orlandi (2004) afirma que ela é produtora de sentidos que ligam o espaço urbano à 
ideia de quantidade – que conduz à homogeneização das políticas urbanas –, em detrimento de um 
discurso da qualidade – que pressupõe a diversidade que atravessa o espaço urbano. 
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cidade que materializa uma ordem racional. Por isso, o zoneamento monofuncional é 

a marca do urbanismo moderno, pois, dividindo-a em partes, a cidade pode se tornar 

um objeto passível de um controle racional. 

O processo de reconstrução urbana a partir dos preceitos do urbanismo 

moderno se consolida após a Segunda Guerra Mundial. Conforme Harvey (1992): 

 

Embora as táticas e condições variassem de lugar para lugar, havia em toda 
parte a tendência a considerar a experiência de produção e planejamento de 
massa [...] um meio de lançar um vasto programa de reconstrução e de 
reorganização. Foi quase como se uma versão nova e rejuvenescida do 
projeto do Iluminismo tivesse surgido, como fênix, da morte e destruição 
provocadas pela Segunda Guerra Mundial. A reconstrução, reformulação e 
renovação do tecido urbano se tornaram um ingrediente essencial desse 
projeto. [...] E tudo isso integrado por uma profunda preocupação, expressa 
repetidas vezes nas leis, com a racionalização dos padrões espaciais [...] 
(HARVEY, 1992, p. 71). 

 

Orientado por essa preocupação com a racionalização dos padrões espaciais, 

o urbanismo moderno integra ao seu fazer arquitetônico o mesmo valor que a indústria 

urbana agregou à sua atividade de produção de riquezas: a eficiência. Se, para a 

indústria, o tempo urbano é concebido em termos de eficiência produtiva41 – o que faz 

dele o elemento cujo controle e exploração tornam possível e palpável o progresso – 

para o urbanismo moderno, o espaço da cidade deve ser construído com base numa 

eficiência social – o que retira do planejamento urbano qualquer finalidade estética. 

Isso acontece não só porque o urbanismo moderno nasce sob os auspícios do projeto 

de racionalidade iluminista, mas também porque o período pós-guerra da metade do 

século XX exigia um urbanismo que pudesse reconstruir rapidamente cidades em 

ruínas, dispondo de pouco capital financeiro (HARVEY, 1992), o que não significa que 

o ideal de eficiência racional que caracteriza o urbanismo moderno constitua-se 

apenas como resultado da necessidade imposta pelas consequências da guerra. 

Se, por um lado, a eficiência racional e organizacional é o elemento de maior 

peso, para o urbanismo moderno, na definição de seus planos urbanos – o que faz 

supor que toda edificação arquitetônica que dele provém está integralmente 

desvinculada de um caráter simbólico, porque preenchida por uma funcionalidade 

racional –, o espaço urbano se torna o mármore a partir do qual a topografia do 

                                                           
41 Para Harvey (1992), o taylorismo e o fordismo, que marcam o modo de produção da indústria urbana 
moderna, estão alicerçados numa racionalização da rotina de trabalho, a qual objetiva, sobretudo, 
colocar o tempo a serviço da eficiência produtiva da fábrica. A decomposição que o fordismo faz do 
processo de produção da mercadoria resulta dessa associação moderna entre tempo e produtividade.  
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progresso pode tomar uma forma simbólica concreta. Dessa forma, são mais do que 

uma arquitetura da funcionalidade e da razão os prédios típicos do urbanismo 

moderno, os quais se elevam acima da linha do horizonte – obsessão que 

movimentou, no século XX, o cenário das disputas não apenas entre os arquitetos 

mais solicitados, como também entre as cidades que encabeçavam o processo de 

expansão urbana (HARVEY, 1992). As edificações urbanas longilíneas, que 

verticalizam a arquitetura do espaço urbano, tornam-se símbolos do sentido do 

progresso para o qual a racionalidade iluminista está sempre retornando. 

Quanto mais o espaço urbano se vê atingido pela atuação do urbanista e, 

portanto, mais diretamente ligado a elementos urbanísticos que tornam explícito o 

controle racional desse espaço urbano, maior é a relação que ele mantém com o 

sentido de progresso. O urbanismo funciona, assim, como um saber capaz de grafar 

na paisagem da cidade o sentido de progresso que a governa. Se, em certa medida, 

foi por uma necessidade de higienizar a cidade, ou de melhorar o seu fluxo de veículos 

ou de sanar seus problemas de convivência que a política urbana moderna se 

empenhou tanto em planejar cidades ou áreas urbanas específicas, foi também, na 

mesma medida, para impedir que a paisagem urbana se configurasse como uma pele 

velha sobre uma cidade discursivamente nova, em cujas artérias fervilha um 

indomável desejo de progresso. 

Para Harvey (1992), a paisagem urbana constitui elemento essencial na 

definição da experiência de estar na cidade; por isso, ela é tão importante para que 

também o homem urbano esteja efetivamente envolvido pelo sentido do progresso 

proposto pelo projeto iluminista de modernidade. A dimensão visual da cidade 

constitui uma das instâncias que torna possível ao homem urbano selecionar, 

organizar e recompor os significados de viver na cidade. Nesse sentido, o projeto 

iluminista não poderia eximir-se de atuar sobre a estrutura arquitetônica do espaço 

urbano, sob pena de tornar a racionalidade e o progresso duas ideias que, embora 

pudessem ser intelectivamente percebidas – uma vez que é sobre elas que se 

assentam as instituições urbanas e o modelo de produção industrial – não alcançariam 

os olhos dos que habitam a cidade. 

Ao contrário disso, porém, o urbanismo moderno não só alcançou os olhos do 

habitante urbano como se tornou a face mais imperiosa do ideal de racionalidade 

projetado pelo pensamento iluminista. Em nome da funcionalidade e do progresso, o 

urbanismo moderno destruiu edificações históricas, homogeneizou o desenho 



87 
 

arquitetônico da cidade, zoneou de modo enrijecido as áreas urbanas, padronizou o 

formato de suas moradias, esvaziou os traços identitários dos espaços públicos e 

tornou a cidade uma totalidade funcional orientada por uma razão progressista. A 

atuação do urbanismo moderno tomou tal intensidade que, no final do século XX, o 

movimento pós-moderno procurou desviar a cidade de um sentido do progresso 

justamente por meio do ataque ao urbanismo moderno. 

O movimento pós-moderno acentua na cidade o seu caráter incontrolável. Ela 

é mais do que um bloco racionalmente organizado de ruas e prédios. Sua 

multiplicidade espacial constitui um labirinto impossível de ser domado por um plano 

racional. O olhar pós-moderno põe em evidência uma topografia da cidade 

heterogênea, em detrimento de uma cidade idealizada e definitivamente absorvida 

pela razão iluminista. A característica evidente da cidade, para o pensamento pós-

moderno, é menos o seu progresso industrial e a racionalidade de suas instituições 

do que a pluralidade dos signos que ela produz. Para o movimento pós-moderno, essa 

pluralidade da cidade não deve ser relegada. 

Conforme Harvey (1992), 

 

o pós-modernismo no sentido amplo foi uma ruptura com o urbanismo 
moderno e a ideia de que o planejamento e o desenvolvimento da cidade 
devem concentrar-se em planos urbanos em larga escala, de alcance 
metropolitano, tecnologicamente racionais e eficientes. O pós-modernismo 
cultiva, em vez disso, um conceito de tecido urbano como algo 
necessariamente fragmentado, um ‘palimpsesto’ de formas passadas 
superpostas umas às outras e uma ‘colagem’ de usos correntes, muitos dos 
quais podem ser efêmeros. (HARVEY, 1992, p. 69). 

 

Dito de outra maneira, os mapas e desenhos urbanos a partir dos quais a 

racionalidade do urbanismo moderno busca representar a cidade são incapazes de 

dar conta de suas redes interativas, produtoras de uma experiência urbana 

extremamente plástica e múltipla. O mapa define a cidade a partir de linhas estáveis 

e, portanto, negligencia tudo aquilo que nela está em constante deslocamento. Como 

alternativa à representação urbanística da cidade, o movimento pós-moderno busca 

construir outras formas de captação da experiência urbana. Para Harvey (1992), a 

fotografia de Cindy Sherman está na dianteira dessa busca por uma representação 

da cidade capaz de percebê-la em sua heterogeneidade. A imagem de um sujeito 

urbano racional, construído pelo projeto iluminista, aparece, nas exposições 

fotográficas de Cindy Sherman, atravessado pela multiplicidade de sensações e de 
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comportamentos que lhe solicita a experiência de viver na cidade. 

A fragmentação é outro elemento fundamental da topografia urbana construída 

pelo movimento pós-moderno. A paranoia racional do urbanismo moderno cede lugar 

à esquizofrenia artística do olhar pós-modernista. Para a pintura de David Salle, a 

cidade é o lugar de aproximações absolutamente inesperadas, o que torna impossível 

definir, em sua miscelânea de mundos incongruentes, qual é sua verdadeira realidade 

(HARVEY, 1992). Também no cinema pós-moderno, os personagens se movimentam 

entre espaços híbridos e incompatíveis, por trás dos quais não se pode encontrar uma 

razão totalizante. Blade Runner, de Ridley Scott, e Himmel über Berlin, de Win 

Wenders, são para Harvey (1992) dois exemplos bastante ilustrativos dessa 

percepção pós-moderna do espaço urbano: no primeiro, intensifica-se o sentimento 

de fragmentação dos “espaços apinhados, incoerentes e labirínticos da cidade” 

(HARVEY, 1992, p. 280); no segundo, a cidade de Berlim aparece como uma 

paisagem composta de “espaços fragmentados e incidentes efêmeros sem lógica 

coesiva” (HARVEY, 1992, p. 283). 

Essa percepção fragmentária do espaço urbano não pode exonerar-se de 

propor uma concepção arquitetônica diametralmente oposta ao urbanismo moderno. 

Os arquitetos pós-modernos abandonam a obsessão por planos urbanos em larga 

escala, que marcou a arquitetura moderna, para se dedicarem a pensar fragmentos 

de cidade. Do mesmo modo, relegam a funcionalidade das edificações em nome de 

um retorno ao ornamento e ao caráter simbólico da arquitetura. A palavra de ordem é 

“construir para as pessoas, e não para o Homem” (HARVEY, 1992, p. 45), o que 

significa elaborar outra imagem para os sujeitos urbanos, afirmando que eles não 

agem nem vivem diariamente guiados por um ideal de racionalidade. 

A arquitetura pós-moderna toma formas marcadas por um ecletismo intenso. A 

variedade de estilos de que ela se constitui projeta na paisagem urbana uma 

topografia da diversidade. Essa topografia da diversidade é composta, por um lado, 

de uma assimilação, pela arquitetura pós-moderna, das diversas culturas que 

transitam pelo espaço heterogêneo da cidade, e, por outro lado, de uma recusa de 

qualquer mecanismo de padronização, o que conduz os arquitetos e projetistas a 

produzirem ao gosto dos clientes (HARVEY, 1992). Uma vez que a figura do cliente 

se insere como um dos elementos integrantes de um projeto de diversificação da 

paisagem urbana, a arquitetura pós-moderna toma um acentuado caráter de capital 

simbólico (BOURDIEU, 1998) – que, no urbanismo moderno, devido ao princípio da 
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totalização e padronização do espaço urbano, não se apresentava de maneira 

evidente. Enquanto capital simbólico, a arquitetura pós-moderna torna-se signo do 

poder da classe dominante e, ironicamente, efetiva-se como estética da diferença, não 

apenas da diferença de ordem cultural e identitária, mas também daquela que provém 

do aspecto econômico. 

Quanto àquele outro componente que integra a topografia da diversidade – a 

assimilação das diversas culturas que transitam pela cidade – Harvey (1992) aponta 

A Piazza d’Italia, de Charles Moore, como manifestação mais expressiva das 

características da arquitetura pós-moderna. Construída em Nova Orleans, numa área 

urbana habitada por imigrantes italianos, a praça está preenchida por uma série de 

referências à Itália. Ao mesmo tempo, porém, suas colunas remetem à arquitetura 

grega clássica, ainda que arqueadas por tubos de neon, o que faz “o vocabulário 

dignificado da arquitetura clássica atualizar-se com técnicas de Pop Art, com uma 

paleta pós-moderna e com a teatralidade” (HARVEY, 1992, p. 94). Essa teatralidade 

resulta principalmente da interação entre as referências italianas da praça e o 

complexo arquitetônico de moradias americanas que a circunda. 

O sentido da pluralidade cultural no qual a arquitetura pós-moderna envolve a 

topografia da cidade não deixa de, em certa medida, configurar-se como um 

desdobramento do sentido do progresso no qual se assentava o pensamento 

iluminista e sua prática urbanística. Ora, se a cidade pode ser um lugar atravessado 

pelas diversas culturas do mundo é porque há um conjunto de tecnologias que tornam 

possíveis esses atravessamentos culturais. Tais tecnologias são, em primeira 

instância, o resultado de um projeto iluminista que, dentre outros elementos, coloca a 

máquina como propulsora de um ideal de progresso. Todavia, a ênfase tecnológica 

do projeto iluminista recaía principalmente sobre a produtividade industrial e não, 

como no pensamento pós-moderno, sobre os instrumentos técnicos capazes de 

promover a intensificação da interação global e a consequente diversificação da 

cultura urbana. 

A tecnologia, portanto, está na base desse sentido de pluralidade cultural que 

orienta o pensamento pós-moderno. Se é verdade que “a cozinha do mundo inteiro 

está presente atualmente num único lugar” (HARVEY, 1992, p. 270) – não só a 

cozinha, também as roupas, as músicas, os estilos –, é verdade também que por trás 

de toda a heterogeneidade cultural da cidade pode ser encontrado um aparato 

tecnológico cujas origens se localizam no projeto de modernidade iluminista. O que o 
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pensamento pós-moderno realiza – através de seu cinema, sua fotografia, sua 

arquitetura e seu movimento artístico como um todo – é deslocar aquele sentido do 

progresso de uma perspectiva eminentemente racional e controladora, introduzindo 

nele a dimensão cultural do seu desenvolvimento tecnológico, que não só permite 

produzir mais em menos tempo – uma cronografia do progresso –, mas também 

comprimir no espaço de uma mesma cidade um conjunto de múltiplas culturas – uma 

topografia da diversidade. 
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4 Uma cidade, Fortaleza, e um discurso da cultura, o Caderno3 

 

Neste capítulo, detemo-nos na construção dos sentidos da cidade operada por 

enunciados do Caderno3. Como este caderno de cultura possui um território de 

circulação específico, a cidade de Fortaleza, julgamos conveniente apresentar um 

apanhado histórico desse espaço urbano. Não obstante sua inserção num território 

específico, interpretamos o Caderno3 como manifestação de uma formação discursiva 

mais ampla, a qual denominamos discurso da cultura e que se caracteriza também 

por desdobrar-se em torno do problema da cidade. Dessa forma, o discurso da cultura, 

o discurso da sociologia urbana, da geografia urbana e do projeto iluminista, por 

construírem sentidos para a cidade, constroem relações interdiscursivas, as quais 

buscamos identificar ao analisarmos os enunciados do Caderno3 a partir de três 

aspectos: a disputa territorial, a presença estrangeira e a ideia de progresso.  

 

4.1 Fortaleza: expansão territorial, presença estrangeira e progresso industrial 

 

É bem recente a emergência histórica do processo de urbanização e expansão 

territorial desse espaço urbano específico, identificado pelo nome Fortaleza e 

marcado, hoje, por um ideal de globalização e de progresso industrial. Durante o 

século XVIII, Fortaleza passava despercebida diante de outros centros urbanos 

cearenses. Sobral, Juazeiro, Icó e Aracati ocuparam, até a metade do século XIX, uma 

posição econômica de grande importância para o Ceará e, por isso, sequer se davam 

conta da existência apagada e inexpressiva de Fortaleza, que só conseguiu 

ultrapassar o número de mil moradores, transitando em ruas de terra batida, nos 

primeiros anos do século XIX (JUCÁ, 2003). 

Somente na segunda metade do século XIX, Fortaleza receberá as primeiras 

ações voltadas para uma melhor estruturação de seu espaço urbano. É também 

pouco antes da alvorada do século XX que esta série de beneficiamentos urbanos 

será acompanhada de certa movimentação literária e cultural (JUCÁ, 2003). 

A construção do Teatro José de Alencar é marco importante no processo de 

urbanização de Fortaleza, durante os anos de domínio da oligarquia Accioly. Mas ao 

tempo em que a cidade era alvo de obras monumentais, suas ruas eram também 

tomadas por milhares de retirantes. A fim de amenizar o aspecto deplorável que esta 

invasão de retirantes implicava, criaram-se os campos de concentração; eles visam 
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uma higienização do espaço urbano, de modo a impor certos obstáculos à livre 

locomoção de transeuntes que comprometeriam a civilidade do espaço da cidade. Vê-

se, portanto, que a produção da Fortaleza da belle époque, com suas obras de 

aformoseamento urbano, caminhou paralela a um trabalho de espacialização 

socioeconômica da cidade e, consequentemente, a um processo de segregação 

social (PONTE, 2001). 

O auge do crescimento populacional fortalezense se deu entre os anos 1940 e 

1960. Mas esse crescimento, ao contrário do que se verificou em Pernambuco e 

Bahia, não encontra explicações nos investimentos em industrialização pelo qual 

passou o nordeste brasileiro a partir dos anos 60. A criação da SUDENE, com o 

objetivo de industrializar a região, pouco significou economicamente para Fortaleza, 

tendo em vista que seus recursos se concentraram na expansão, para o nordeste, de 

setores industriais já consolidados nacionalmente. Segundo Bonfim (1999), o setor 

industrial fortalezense ficou marcado por traços locais, desenvolvendo-se em áreas 

que não estavam muito articuladas com a estrutura industrial nacional, constituindo 

uma espécie de empreendedorismo local. 

O surgimento do bairro Aldeota marca definitivamente os sentidos da 

organização territorial da cidade de Fortaleza (PONTE, 2001). É a partir dele que 

surge a oposição entre leste e oeste, bem como entre os moradores que se 

aglomeravam junto ao mar e aqueles que se estabeleciam mais distantes. A Oeste, 

no território da praia, formavam-se as primeiras favelas fortalezenses, originadas a 

partir de comunidades de pescadores. Suficientemente distantes da praia, as luxuosas 

construções residenciais da Aldeota ocupavam o território a leste. 

Todavia, a elite do bairro mais elitizado da capital cearense não se constituía 

de uma população fortalezense. A composição da Aldeota se deu por um processo de 

formação de uma burguesia interiorana. Seus moradores eram provenientes de 

tradicionais famílias do interior do estado, as quais detinham não só bens agrários, 

mas também haviam acumulado bens de capital a partir da apropriação de verbas 

governamentais para programas contra a seca (PONTE, 2001). 

A emergência dessa elite se dá paralelamente à formação de um objeto 

discursivo: o nordeste brasileiro. Conforme Albuquerque Júnior (1999), é na primeira 

metade do século XX que o discurso em torno dessa região brasileira ganha 

delimitações relativamente precisas, num emaranhado discursivo de que participam a 

literatura, a política e o saber. Mas essa invenção do nordeste visa, sobretudo, atender 
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aos interesses econômicos de um grupo social em processo de falência, de modo que 

a origem discursiva desse espaço regional se sustenta não sobre uma glória histórica, 

mas sim sobre uma derrota (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 1999). Construir 

discursivamente o nordeste a partir dos sentidos da seca foi a forma que a falida 

aristocracia nordestina, da qual é parte aqueles que se aglomeraram no bairro 

Aldeota, encontrou para atrair recursos financeiros do governo federal, servindo-se 

deles para acumular bens de capital. 

Nesse momento, a Fortaleza da Praia de Iracema não era possível em sua 

instância de significação, uma vez que o mar estava associado à ideia de favelização 

e, também, porque os economicamente legítimos moradores de Fortaleza, instalados 

no bairro Aldeota, possuíam uma relação muito mais afetiva e efetiva com o sertão 

cearense do que com o mar. Índice contundente desse afastamento entre a capital e 

o mar são as edificações antigas que se instalaram no território da praia: os prédios 

aí localizados estão “de costas para o mar” (MARQUES, 1986). O mar não se 

integrava ao processo de urbanização e metropolização da cidade; suas proximidades 

eram destinadas aos sujeitos doentes e aos sujeitos criminosos – a Santa Casa de 

Misericórdia e a Penitenciária foram construídas nas areias da praia –, além de ser 

também o lugar onde se localizava o lixão da cidade (ROCHA JR., 1984). 

A construção da avenida Leste-Oeste, em 1974, não tem por finalidade a 

urbanização das proximidades da praia nem transformá-las em território propício à 

exploração paisagística. Ela objetiva principalmente ligar a zona portuária à pequena 

zona industrial, no entorno das quais cresciam favelas habitadas por trabalhadores 

desses dois setores comerciais. O litoral não se integrava à estrutura urbana senão 

sob a forma de um apêndice necessário. Somente a partir da urbanização da avenida 

Beira-Mar, no final da década de 1970, é que se pode pressentir o início de um 

processo de integração do litoral à capital cearense, não em seu aspecto turístico, 

mas como lugar onde pode se constituir uma nova elite fortalezense (ROCHA JR., 

1984). 

A urbanização da Avenida Beira-Mar é apenas o cume de um conjunto de ações 

que resultaram na inversão dos sentidos do litoral, isto é, na sua passagem de espaço 

desprestigiado socialmente, uma vez marcado pela insalubridade e pela pobreza, para 

um território onde a elite fortalezense poderá agora instalar-se. Essa possibilidade foi 

antecedida por uma série de ações de reorganização habitacional, iniciadas por volta 

de 1960, a partir de financiamento do Banco Nacional de Habitação. A edificação de 
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conjuntos habitacionais permitiu que os casebres das proximidades da praia fossem 

extintos por meio da transposição de seus moradores para outras zonas da cidade 

(GONDIM, 2007). Neste mesmo período, o bairro Aldeota vê-se tomado 

gradativamente por estabelecimentos comerciais, os quais provinham do Centro da 

cidade, em busca de um território urbano melhor estruturado e de clientes que haviam 

se afastado das ruas estreitas e sujas do centro comercial, que, por isso, perdia os 

fregueses de mais alto poder aquisitivo da cidade. 

Essas mudanças oportunizaram a tomada do litoral pela nova elite fortalezense. 

É desse período que datam as primeiras edificações com mais de três andares na orla 

fortalezense, que se verticalizou muito rapidamente entre os anos de 1970 e 1980, 

com muitos edifícios de até doze pavimentos. O milagre urbano da verticalização 

fortalezense está diretamente relacionado ao milagre econômico brasileiro durante a 

ditadura militar. Não porque o Ceará tenha desenvolvido significativamente seu 

desempenho industrial ou qualquer outro setor econômico; não há mudanças 

representativas no período, embora a renda per capita cearense tenha crescido cerca 

de 15% (CAVALCANTE, 1992). O fenômeno pode ser explicado pelo aumento 

expressivo de empregos públicos na capital fortalezense, especialmente em órgãos 

da esfera estadual e municipal, mas também pela consolidação de órgãos federais 

criados na década anterior, tal como o Banco do Nordeste, cuja participação será 

decisiva no processo de elaboração de uma vontade de globalização e de progresso 

industrial que caracterizará o discurso político dos técnicos do Escritório Técnico de 

Estudos Econômicos do Nordeste – Etene –, um dos departamentos do Banco do 

Nordeste, de onde sairão, nas duas últimas décadas do século XX, muitos dos 

governadores cearenses e prefeitos fortalezenses (CAVALCANTE, 1992). 

A elaboração desse discurso de globalização e de progresso industrial de 

Fortaleza emerge no seio do pensamento de uma nova elite da capital. Nova porque 

não mais composta pelos imigrantes abastados do interior do estado que ocuparam a 

Aldeota na primeira metade do século XX, trazendo consigo os sobrenomes de 

famílias de tradição agrária daqueles centros urbanos interioranos que, nos séculos 

XVIII e XIX, figuravam entre os mais importantes para a economia cearense. Foi essa 

nova elite que ocupou o território do litoral leste de Fortaleza, expandindo-o na direção 

da Praia do Futuro e integrando o mar aos sentidos da capital, ao tempo que 

provocava a verticalização de bairros como Meireles e a própria Aldeota 

(CAVALCANTE, 1992). Ela insurge a partir da formação de uma classe média 
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emergente, constituída especialmente de profissionais autônomos ou funcionários de 

órgãos técnicos especializados, os quais gradativamente tomam espaço no comando 

de pastas da administração pública, recebendo elevados salários e consolidando-se 

como classe social apta a assumir os mais altos cargos da gestão pública cearense. 

As eleições estaduais de 1986 marcam a emergência de uma oposição entre 

um discurso de globalização e industrialização contra um discurso da tradição, a qual 

também pode ser expressa a partir da oposição entre política moderna e política 

tradicional. Adauto Bezerra, César Cals e Virgilio Távora, nomes que dominavam a 

política cearense desde 1960 são significados, pelo discurso do governo das 

mudanças, como símbolos de uma política interiorana, já que marcada por uma 

relação de coronelismo e fundada sobre uma ideologia oligárquica de base agrária 

(GONDIM, 2007). Adauto Bezerra, adversário de Tasso Jereissati nas eleições de 

1986, trazia consigo a tradição da família Bezerra, de Juazeiro do Norte, o que, dentro 

daquela oposição construída pelo discurso mudancista, o colocava como 

representante da política interiorana junto com os sentidos que se pressupunham. A 

vitória da proposta mudancista significou a instauração de um projeto que visa “a 

transformação de Fortaleza em ‘cidade global’” (GONDIM, 2007, p. 137), projeto que, 

desde então, apesar dos deslocamentos político-partidários do início do século XXI, 

mantém-se no cerne da política cearense. 

 

4.2 O discurso da cultura e o problema da cidade 

 

O discurso da cultura, diferentemente daqueles nos quais nos detemos no 

capítulo anterior, não está alicerçado sobre os mesmos princípios de produção e 

circulação que caracterizam a sociologia urbana, a geografia urbana e o projeto 

iluminista. Assim é porque o discurso da cultura nem está diretamente relacionado à 

construção de um modelo de racionalidade, como o projeto iluminista, nem se 

incumbe da finalidade de explicar os fenômenos urbanos, como a sociologia urbana e 

a geografia urbana. 

Ao falarmos em discurso da cultura pretendemos designar não uma unidade 

cuja existência está assentada sobre uma identidade de fácil delimitação. A partir de 

Maingueneau (2011), tal discurso configura-se como uma unidade não-tópica, a qual, 

portanto, não se define previamente, isto é, não existe como unidade já dada de modo 

natural, mas é fruto dos recortes e da organização que o analista do discurso efetua. 
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Embora tal discurso não exista de maneira explícita e juridicamente definida no seio 

da sociedade, há uma série de fatores que para ele aponta, podendo-se mesmo 

identificar um processo de emergência cada vez mais intenso de sua expressão. 

É principalmente na constituição dos sentidos da cidade que esse processo de 

emergência do discurso da cultura encontra sua intensificação. Em Gondim (2007), 

encontramos esse discurso da cultura sob a forma específica de uma política pública 

de cultura. Gondim (2007) se dedica a entender as estratégias utilizadas, no final do 

século XX, para inserir a capital cearense na globalização. Todavia, não é tanto os 

procedimentos econômicos – embora eles sejam levados em conta – que interessam 

à autora, mas especificamente a “produção da imagem de Fortaleza” (GONDIM, 2007, 

p. 129). Por conta disso, a análise detém-se sobre as políticas públicas de cultura 

elaboradas pela secretaria do governo cearense responsável por tal setor. 

Dentre tais políticas públicas, Gondim (2007) lança-se em particular sobre 

aquela que culminou na edificação do Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura 

(CDMAC), cuja construção se iniciou no final da década de 1990. Esse é o principal 

centro cultural da cidade de Fortaleza, tanto em amplitude – reunindo salas de 

exposição, de cinema, de teatro, de dança, de música, além de áreas abertas 

propícias à manifestação de outras artes, como, por exemplo, as artes urbanas – 

quanto em programação, constituindo-se como a mais movimentada área de lazer, 

turismo, convivência e entretenimento da capital cearense. Gondim (2007) estuda o 

CDMAC por julgar que a sua construção tem relevância decisiva para a delineação de 

uma imagem de Fortaleza pautada na ideia de cidade moderna, entendida nos moldes 

do urbanismo moderno, que a concebe, dentre outros fatores, a partir de uma 

dinâmica artístico-cultural. A análise da concepção arquitetônica e política desse 

centro cultural conduzem à tese de que sua finalidade está diretamente relacionada a 

um modo de pensar e projetar a cidade. O projeto cultural urbano ocupa aí uma 

posição central, pois é a partir dele que são elaboradas certas representações para a 

cidade. É preciso considerar que Gondim (2007) formula o problema a partir de 

fundamentos sociológicos e, portanto, não focaliza sua análise sobre a descrição de 

um discurso da cultura, pois, para tanto, seria necessário que o problema fosse 

abordado de outro ponto de vista. 

Mas não é exclusivamente sob a forma de uma política de cultura que o 

discurso da cultura pode ser descrito. Enquanto unidade não-tópica ele atravessa 

gêneros e textos oriundos de setores sociais diversos (MAINGENEAU, 2011). Desse 
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modo, o discurso da cultura não se restringe aos enunciados formulados pelos 

gestores de cultura. Concebemos o discurso da cultura à maneira como Albuquerque 

Júnior (1999) concebe o que chamaríamos de discurso do nordeste, que, vindo à tona 

no início do século XX, não se caracteriza pela formação de uma instância discursiva 

única, de onde esse discurso do nordeste brota. Pelo contrário, ele surge, de modo 

mais ou menos concomitante, em diversos âmbitos de produção discursiva que, de 

alguma forma, procedem à elaboração de sentidos para esse espaço inserido no 

território brasileiro. Tanto no discurso literário quanto nos textos de origem acadêmico-

científica, nos de origem política e também nas reportagens publicadas nos principais 

jornais do país, o discurso do nordeste encontra lugar propício à sua manifestação e 

ao seu desdobramento. 

Quando se fala em discurso do nordeste não é para denotar que esse discurso 

provém do nordeste e dos que endossavam uma identidade nordestina; em se 

tratando do discurso literário, tal proveniência se confirma, mas isso não significa que 

os locutores do discurso do nordeste procedem sempre desse mesmo lugar, tendo 

em vista que, em outros discursos, como o jornalístico, tais locutores provêm do sul 

do país (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 1999, p. 52-56). Do mesmo modo, quando 

falamos em discurso da cultura não é para homogeneizar a origem daqueles que o 

pronunciam, ou seja, não é, em hipótese nenhuma, para dizer que ele está associado 

ou restrito à fala dos que pretensiosamente se identificam como pessoas de cultura. 

O que entendemos por discurso da cultura não diz respeito apenas àqueles que 

defendem uma noção restrita de cultura – normalmente associada a práticas artísticas 

que detêm prestígio social e apreciadas especialmente por grupos intelectualizados – 

nem somente àqueles que defendem uma noção mais ampla, a qual integra práticas 

artísticas mais populares. Não é um problema especificamente antropológico que 

pretendemos pôr em pauta ao falarmos em discurso da cultura. A unidade não-tópica 

a que ele remete reúne enunciados que podem provir dos ativistas da cultura, dos 

gestores da cultura, dos cadernos de cultura, dos artistas, dos espectadores etc. A 

proximidade entre eles não se constrói a partir de uma homogeneidade político-

ideológica; pelo contrário, é possível mesmo identificar linhas de pensamento distintas 

ou opostas, embora se trate ainda do mesmo discurso da cultura. 

Se mesmos opostas constituem o mesmo discurso é porque não é o que tais 

sujeitos entendem por cultura que pretendemos reunir sob a expressão discurso da 

cultura. O que tomamos como característica fundamental dessa unidade não-tópica – 
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isto é, o pivô do seu sistema de regulação, remetendo à exposição que fizemos no 

tópico A formação discursiva e seu sistema de regulação – não é harmonia e a 

concordância entre aquilo que eles pensam sobre cultura. No capítulo anterior, ao 

descrevermos a sociologia urbana, a geografia urbana e o projeto iluminista, apesar 

de tomarmos como foco a busca de um sentido global para tais discursos – resultante 

dos seus sistemas de regulação – não os descrevemos como unidades absolutamente 

coerentes, uma vez que pomos em evidência também as suas rupturas internas. 

Apesar de tais rupturas, a unidade que elegemos como fundamental não se viu 

prejudicada, pois aquilo que garantia o sentido global de tais discursos estava no 

modo como eles abordavam a cidade: a geografia urbana a partir da ideia de território, 

a sociologia urbana pelo enfoque da presença estrangeira na cidade, e o projeto 

iluminista pelo enfoque do progresso. 

Outrossim, o aspecto que nos permite unificar um conjunto de textos sob a 

mesma formação discursiva, à qual esta dissertação denomina discurso da cultura, 

não é a emergência de um objeto, questão que permitiu a Albuquerque Júnior (1999) 

estabelecer algo como um discurso do nordeste. Para este autor, o que se evidencia 

no começo do século XX, tanto para os jornais como para a música e o cinema 

brasileiros, para literatura modernista do nordeste e, ainda, para as ciências sociais e 

geográficas, é a emergência de um objeto, o nordeste. Em se tratando do discurso da 

cultura não é a emergência de um objeto – a cultura – que está em jogo; é a cidade, 

não em seu momento de emergência primeira, que efetivamente vê-se tomar espaço 

no interior de textos de proveniência artístico-cultural. 

O que está em jogo, dessa forma, é o aparecimento da cidade como objeto do 

qual os artistas, os gestores de cultura e outros locutores do setor cultural falam cada 

vez mais. A arte e a cultura passam a ser pensadas como aquilo que está diretamente 

relacionado à vida na cidade; elas se revestem de uma função dentro da dinâmica do 

espaço urbano e, assim como a sociologia urbana, a geografia urbana e o projeto 

iluminista, passam a atuar sobre a imagem que se atribui à cidade. Desse modo, 

aquilo que chamamos discurso da cultura diz respeito à formulação de um novo olhar 

para a cidade: o olhar da cultura. O que efetivamente caracteriza tal discurso e garante 

a unidade de seu sentido global é um sistema de regulação que se assenta sobre a 

construção de uma relação entre cidade e cultura. Se a geografia urbana busca definir 

a cidade a partir de sua ocupação territorial, a sociologia urbana a partir da sua 

abertura para a entrada de estrangeiros, e o projeto de modernidade iluminista a partir 
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de um modelo de progresso, o discurso da cultura, por sua vez, busca definir a cidade 

a partir da atuação da arte e da cultura no espaço urbano. 

A denominação discurso da cultura, portanto, serve para agrupar, sob a mesma 

unidade não-tópica, enunciados que estabelecem uma relação de proximidade entre 

a possibilidade de falar da cidade e a possibilidade de falar da cultura. De outro modo, 

o discurso da cultura é uma formação discursiva que, de maneira cada vez mais 

intensa, têm se colocado o problema da cidade. Trata-se de um dizer que, inserido 

naquilo que Bakhtin (1999) chama de arena discursiva, disputa com outros discursos 

os sentidos da cidade, bem como é influenciado por eles. Não é à toa que, na TV 

aberta brasileira, aquele que talvez seja o único programa especificamente voltado 

para aquilo que acontece na agenda artístico-cultural da cidade – uma espécie de 

caderno de cultura das principais capitais do país – chama-se justamente Metrópolis42, 

um termo que remete mais a temas relativos à cidade do que a uma questão 

propriamente artístico-cultural. 

O discurso da cultura está marcado por uma vontade de pensar a cidade, de 

atuar sobre ela, de definir os seus sentidos. Ainda que, na maioria das vezes, isso se 

manifeste de modo implícito, é possível identificar, sob a superfície dos debates que 

esse discurso promove, uma presença cada vez mais intensa da cidade como 

problema motivador. Essa intensificação da relação entre cultura e cidade não pode 

ser percebida apenas no aparecimento de políticas culturais que visam atuar sobre os 

problemas da cidade, bem como sobre sua imagem, conforme aponta Gondim (2007). 

Não se trata simplesmente de uma apropriação político-governamental das questões 

da cultura, pois a relação entre cidade e cultura está no cerne dos próprios 

movimentos e grupos culturais ditos independentes. 

Recentemente, por exemplo, um desses grupos independentes, o Núcleo 

Bartolomeu de Depoimentos – uma das trupes teatrais mais antigas da cidade de São 

Paulo – escreveu um manifesto em que a cidade era o tema central. A escrita desse 

manifesto foi motivada pelo fato do Núcleo ser alvo de uma ação de despejo que, do 

ponto de vista da lei, seguia os ditames prescritos. A ação não se deu sem resistência, 

porque, contra o discurso jurídico, o Núcleo pôs a trabalhar o discurso da cultura. 

                                                           
42 O programa Metrópolis é exibido aos domingos, na TV Cultura. Embora se trate de um caderno de 
cultura televisionado, o termo escolhido para dar nome ao programa não remete diretamente ao campo 
semântico artístico-cultural; o referido termo remete especificamente à cidade, à metrópole. É possível 
observar que um número recorrente de matérias exibidas no Metrópolis busca discutir a contribuição 
das atividades artístico-culturais no cotidiano da cidade. 
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Diante do despejo, o grupo formulou um manifesto no qual expunha razões que 

buscavam justificar sua permanência no prédio que alugava. A relação entre cidade e 

cultura – elemento que garante a unidade do sentido global do discurso da cultura – 

se apresenta, nesse manifesto, de modo bastante explícito, haja vista que todo ele 

gira em torno do seguinte mote: “o que está em jogo é a cidade que queremos” 

(NÚCLEO BARTOLOMEU DE DEPOIMENTOS, 08 dez 2014, p. 3). 

O manifesto enaltece ainda a relação de troca entre arte e cidade: 

 

É preciso perceber que o que está em jogo é a cidade que queremos. Toda 
vez que se fecha um espaço artístico, um projeto de interesse público morre 
em detrimento de um projeto de interesse privado (que prevalece, modifica 
todo o entorno e sumariamente destrói, naquele território, a troca entre a 
cidade e a arte, apagando a memória e a criação estética/política daquele 
lugar). Qual é o projeto de cidade destes empreendimentos? [...] Diante de 
tudo isso e, sobretudo, por acreditar que a pólis ainda é possível, que a rua é 
mar sem fim e que a cidade é o espaço comum para o convívio dos diferentes, 
nós, do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, afirmamos publicamente que 
iremos abrir o diálogo com a sociedade através de eventos públicos na nossa 
sede e em seu entorno, e que mesmo diante das ameaças de despejo 
permaneceremos aqui. (NÚCLEO BARTOLOMEU DE DEPOIMENTOS, 08 
dez 2014, p. 5-6, grifos nosso). 

 

Ao discutir a sua própria trajetória e atuação cultural, o que o manifesto do 

Núcleo Bartolomeu de Depoimentos põe em pauta é aquilo que está na base do 

discurso da cultura, isto é, o problema da cidade e a construção de seus sentidos. O 

discurso da cultura toma, no manifesto, a forma de uma disputa pelo território da 

cidade e, consequentemente, por seus sentidos. A disputa pelo território da cidade, 

porém, não é a única maneira que o discurso da cultura tem de trabalhar a elaboração 

de sentidos para o espaço urbano. O manifesto do Núcleo Bartolomeu de 

Depoimentos é uma das formas de construção da relação cidade-cultura engendrada 

pelo discurso da cultura. 

Dessa forma, ao analisarmos o Caderno3, não pretendemos descrever em sua 

totalidade esse discurso da cultura, se é que esse objetivo seria de algum modo viável, 

tendo em vista que, por se tratar de uma unidade não-tópica, o que se obtém é uma 

formação discursiva aberta, para a qual pode-se sempre fazer confluir novos e outros 

enunciados. Do mesmo modo, não pretendemos descrever o momento histórico em 

que a relação entre cidade e cultura emerge como discurso. O que pretendemos 

descrever é um espaço discursivo restrito, o Caderno3, que se localiza no interior de 

um todo amplo, o discurso da cultura. Uma vez que o discurso da cultura volta-se para 
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a cidade, descreveremos, na diversidade temática do Caderno3, apenas os 

enunciados que podem ser abordados a partir da construção de sentidos para a 

cidade. 

É preciso advertir que essa maneira de proceder, que parte de um modelo 

amplo, o discurso da cultura, e o vai descrevendo localmente – os enunciados do 

Caderno3, por exemplo – deve considerar a existência de descontinuidades, isto é, 

de modificações e deslocamentos nos sentidos construídos, à medida que a pesquisa 

avança para a descrição de outros espaços discursivos: 

Sobre essa relação entre o modelo amplo e a pesquisa local, Maingueneau 

(2008) afirma: 

 

Existe uma descontinuidade irredutível entre os trabalhos localmente 
situados e a construção do modelo amplo. A descontinuidade exige, de fato, 
um salto na abstração rumo a estruturas hipotéticas suficientemente amplas. 
Uma coisa é proceder a análises metódicas que desestruturam a 
complexidade discursiva para isolar esse ou aquele espaço restrito, outra é 
pensar globalmente essa complexidade. (MAINGUENEAU, 2008, p. 62). 

 

Dessa forma, a existência do que denominamos discurso da cultura funciona 

como um modelo amplo necessário à análise que faremos dos enunciados de um 

espaço discursivo restrito, o Caderno3. Considerando a descontinuidade entre os 

diversos espaços restritos onde o discurso da cultura se manifesta, a análise que 

faremos do Caderno3 não se lança apenas sobre enunciados similares aos do 

manifesto do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, por exemplo, onde a relação 

cultura-cidade aparece como uma disputa explícita. No interior do Caderno3, optamos 

por analisar outros enunciados além daqueles onde o discurso da cultura toma a forma 

explícita de uma disputa pelo espaço da cidade; esses outros enunciados 

correspondem àqueles nos quais a cidade, ainda que não tematizada diretamente, 

pode ser percebida nos sentidos implícitos dos enunciados, onde uma cena cultural 

urbana se converte numa imagem discursiva da cidade. 

Para falar ao modo de Foucault (2007), o Caderno3 é um ponto no conjunto 

heterogêneo e disperso do discurso da cultura. Foucault (2007) concebe o discurso 

como coexistência de enunciados heterogêneos, oriundos de diversas instâncias, mas 

regidos por um mesmo sistema: 

 

seria preciso caracterizar e individualizar a coexistência de um conjunto de 
enunciados dispersos e heterogêneos; o sistema que rege sua repartição, 
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como se apoiam uns nos outros, a maneira pela qual se supõem ou se 
excluem, a transformação que sofrem, o jogo de seu revezamento, de sua 
posição e de sua substituição. (FOUCAULT, 2007, p. 39). 

 

Desse modo, considerando a coexistência de múltiplas formas de manifestação 

do discurso da cultura, restringimos a análise a um caderno de cultura, o qual, por sua 

vez, está restrito a um território urbano específico, Fortaleza. Tais restrições se 

explicam pelo fato de não tomarmos como objetivo a caracterização exaustiva do 

discurso da cultura, mas sim a descrição e a interpretação de enunciados do Caderno3 

a partir do pressuposto de que ele é parte daquele discurso da cultura. Essa relação 

de pertencimento está na base da interpretação que elaboramos dos enunciados do 

Caderno3, uma vez que, sem ela, permaneceríamos numa leitura do que está explícito 

em tais enunciados, sem alcançarmos os sentidos que estão para além da superfície. 

Ou seja, interpretar os enunciados do Caderno3 como um discurso da cultura é buscar 

neles o problema da cidade e dos seus sentidos. Se lêssemos tais enunciados apenas 

como matérias de um caderno de cultura, eles seriam somente uma agenda cultural, 

e a função que neles identificaríamos seria exclusivamente informativa, de modo que 

pouco ou nada poderíamos alcançar de sua relação com os sentidos da cidade, suas 

topografias e cronografias. 

Do mesmo modo, é porque interpretamos o Caderno3 como um discurso da 

cultura – o qual, conforme dissemos, está assentado sobre a reciprocidade entre 

pensar a cultura e pensar a cidade – que se mostra possível o estabelecimento de 

relações interdiscursivas entre os enunciados do Caderno3 e os discursos da 

sociologia urbana, da geografia urbana e do projeto iluminista. Se o discurso da 

cultura, do qual o Caderno3 é parte, configura-se, de certo modo, como um discurso 

sobre a cidade, ele não está desvencilhado dos sentidos que outros discursos 

elaboram ao tomar a cidade como objeto. Desse modo, a partir da primazia da 

interdiscursividade, as topografias e cronografias urbanas que se elaboram às páginas 

do Caderno3 constroem-se em estreita relação com aquelas que estivemos 

descrevendo no capítulo anterior. 

 

4.3 O Caderno3 

 

O Caderno3 é um dos cadernos que constituem o jornal Diário do Nordeste. 

Sua denominação está relacionada à sua localização no interior desse jornal, pois 
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aparece logo depois dos cadernos de notícias e de esportes. O Caderno3 é composto 

por seis páginas e, aos sábados, vem acrescido de um apêndice que se chama Ler – 

suplemento de cultura e literatura, constituído de quatro páginas que se voltam 

especificamente para a produção literária. 

Aquilo que garante a unidade do Caderno3 é o fato de suas matérias 

tematizarem os acontecimentos artístico-culturais da cidade de Fortaleza. Observe-se 

que os acontecimentos culturais que se localizam em cidades do interior do estado 

figuram em outro caderno, o Caderno Regional. Desse modo, é possível averiguar 

uma relação estreita entre o Caderno3 e a cidade de Fortaleza, tendo em vista que, 

em certa medida, é ela que se vê tematizada em suas matérias. 

Figuram às páginas do Caderno3 matérias bastante diversas, abrangendo os 

diversos setores artístico-culturais – música, dança, teatro, literatura, escultura, 

cinema, pintura. Como o Caderno3 possui um caráter de agenda cultural, suas 

matérias visam informar sobre aquilo que acontece na cena cultural fortalezense e, 

nesse sentido, seleciona principalmente os acontecimentos artístico-culturais que são 

marcados por certa atualidade, isto é, que estão em evidência ou estarão nos 

próximos dias. 

Ao tematizar a cena cultural fortalezense, o Caderno3 constrói sentidos para a 

cidade, não só quando define quais acontecimentos artístico-culturais vão ser 

noticiados em suas páginas, mas também no modo como os noticia. Tanto quanto nos 

discursos da sociologia urbana, da geografia urbana e do projeto iluminista, pode-se 

perceber a construção de topografias e cronografias urbanas no Caderno3. Ele 

retoma, por uma perspectiva diferente, o problema do território da cidade – expresso 

no discurso da geografia urbana, que expomos no tópico A geografia urbana como 

formação discursiva: o território; do mesmo modo, o Caderno3 reelabora o problema 

do estrangeiro na cidade – que é tematizado pelo discurso da sociologia urbana, 

conforme detalhamos no tópico A sociologia urbana como formação discursiva: o 

estrangeiro; e, por fim, retoma também o problema do progresso – encontrado no 

discurso do projeto de modernidade iluminista, o qual estivemos analisando no tópico 

O projeto iluminista como formação discursiva: o progresso. O modo como o Caderno3 

retoma estas questões será o foco das análises que faremos a seguir. 

 

4.4 Uma topografia territorial: a disputa pelo território da cidade 
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Assim como no discurso da geografia urbana, o aspecto territorial da cidade 

também encontra solo profícuo nos enunciados do Caderno3 tomado enquanto 

discurso da cultura. Essa relação interdiscursiva se constrói porque, em ambos os 

discursos, o problema do território urbano é colocado em pauta, não tanto numa 

perspectiva nomoespacial, conforme procede a geografia urbana tradicional, mas 

principalmente sob o enfoque da disputa cotidiana por espaço, mais próximo, portanto, 

da abordagem da nova geografia urbana. É preciso, porém, ressaltar que, quando o 

Caderno3 se volta para a dimensão territorial da cidade, ele não a toma meramente 

enquanto objeto de saber – como pretende a geografia urbana –, de modo que, por 

trás daquilo que diz o Caderno3, o que se pode encontrar é o próprio discurso da 

cultura em plena disputa por aquele território. 

Em Arte ultrapassa os limites do espaço urbano real (CADERNO3, 04 nov 

2013, p. 1) – matéria que visa dar visibilidade ao “trabalho de um grupo de artistas e 

pesquisadores junto a um projeto de resgate da arte urbana do bairro Benfica” 

(CADERNO3, 04 nov 2013, p. 1) –, o caráter territorial da cidade atravessa, de ponta 

a ponta, a topografia urbana que aí se elabora a partir do modo como aquele projeto 

é descrito e comentado: 

 

A cidade contemporânea perde, cada vez mais, as suas fronteiras, tanto 
territoriais quanto simbólicas e amplia as suas funções. Tradicionalmente 
conhecida como o espaço de conflitos, sobretudo nas metrópoles dos 
grandes centros urbanos, sendo palco de trocas de olhares, encontros e 
também de violência, a cidade possui seus encantos, suas poéticas e uma 
linguagem própria de comunicação. 
É justamente na interseção arte e cidade, que a comunicação ganha uma 
nova dimensão, transformando o espaço urbano em um suporte para abrigar 
as diversas formas de manifestações. Podem ser artísticas ou simplesmente 
informações fazendo da cidade um mural de colagem a céu aberto. 
Expressas em obras de arte públicas, intervenções, performances de artistas 
de rua, dança, fotografia, cartazes anunciando shows ou, mesmo da vidente, 
que promete trazer o seu amor de volta, em três dias. 
Nesse aspecto, a cidade contemporânea deixa de ser apenas um suporte 
para a arte, assumindo a postura de um meio de comunicação. [...] 
[Hebert Rolim] faz referência ao que chama de ‘estética relacional’, proposta 
defendida pelo crítico e curador francês Nicolas Bourriaud, que consiste ‘em 
usar a arte tanto como meio quanto fim de convivência’. 
O artista participa do grupo de estudo ‘Meio fio, pesquisa e ação’, do IFCE, 
que tem como objeto o bairro Benfica. [...] 
‘A comunicação é um foco da arte contemporânea’, observa o artista visual 
[Herbert Rolim], explicando que ela já foi mediadora do homem e as 
divindades, depois, o homem e os objetos. ‘Hoje, a arte é mediadora do 
homem e o homem, sendo a comunicação um fator fundamental nessa 
relação’. [...] 
Para o artista visual Zé Tarcísio, é muito interessante pensar a arte nessa 
perspectiva. Ou seja, uma arte que tem como suporte o espaço urbano, 
promovendo uma estreita relação com a comunicação. No entanto, defende 
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que seja feito um trabalho de educação, proposta que executa há bastante 
tempo. [...] 
O artista [Narcélio Grud] concorda com Herbert Rolim quando constata que a 
presença da arte na rua não constitui novidade. Aliás, a origem da arte é 
pública, observa o jovem, que afirma ser da era moderna a construção de 
espaços para abrigar os objetos de arte. Em outras palavras, quando a arte 
passa a ser institucionalizada. [...] 
O artista afirma que é diferente olhar uma obra de arte que está na rua, para 
outra que se encontra em uma galeria ou museu. ‘A obra é vista por outra 
ótica’, garante o artista que diz gostar de criar suas obras em espaços 
públicos, sob olhar de anônimos. Em alguns momentos, é interrompido por 
um desconhecido que pergunta: ‘o que significa isso?’. Diz que retribui a 
pergunta: ‘o que você acha disso que estou fazendo?’. [...] 
Os espaços institucionalizados são de troca, enquanto os públicos têm esse 
caráter de intervenção. Alguns não necessitam de autorização e cada obra 
cumpre com uma função. [...] 
Na rua, a obra está sujeita a depredações, intempéries, roubo, vandalismo. 
Aliás, essas intervenções também fazem parte da proposta desse tipo de 
arte. ‘Existem obras que são pensadas para ter essa intervenção do público’, 
informa, completando que, no contexto urbano, estão mais ligadas às 
pessoas. [...]. (CADERNO3, 04 nov 2013, p. 1). 

 

O aspecto do território aparece explicitamente quando a matéria afirma que “a 

cidade contemporânea perde, cada vez mais, as suas fronteiras, tanto territoriais 

quanto simbólicas” (CADERNO3, 04 nov 2013, p. 1). Desse modo, ao discorrer sobre 

um projeto que faz da rua um espaço de construção e exposição artística, o Caderno3 

afina o seu olhar especificamente para a questão do território da cidade. Faz convergir, 

assim, os sentidos do espaço urbano para uma topografia territorial, na qual está 

necessariamente embutida a ideia de uma cidade em disputa, não tanto porque ela é 

o lugar do conflito violento e da coexistência intensamente litigiosa, mas sim porque 

as fronteiras dos espaços urbanos se estabilizam apenas por um período de tempo 

bastante transitório. Desloca, dessa forma, a ideia do território que, uma vez vinculado 

à regência de uma lei, torna-se definitivamente estável, como podemos ver no 

discurso da geografia urbana tradicional. Ao fazermos essa relação entre o sentido do 

território da cidade no Caderno3 e na geografia urbana tradicional, estamos atentos à 

orientação de Maingueneau (2008), o qual entende que o sentido não pode ser 

compreendido remetendo apenas à formação discursiva em que se insere: 

 

O sentido não remete a um espaço fechado dependente de uma formação 
discursiva absoluta, mas deve ser apreendido como circulação dissimétrica 
de uma formação discursiva a outra; a identidade de um discurso coincide 
com a rede de deslocamentos na qual ele é capturado. (MAINGUENEAU, 
2008, p. 21-22). 

 

Advirta-se que ao falarmos em topografia territorial, estamos nos referindo tanto 



106 
 

ao lugar central que o problema do território ocupa na construção dos sentidos da 

cidade em certos enunciados do Caderno3, quanto ao caráter aberto do espaço 

urbano delineado por esse discurso da cultura. É justamente esse caráter aberto e 

essa constante possibilidade de reconfiguração que tornam essa topografia territorial 

marcada pela ideia de disputa, que, em se tratando desse discurso da cultura, é 

concebida muito mais pelo viés da múltipla ocupação do espaço do que pelo 

entendimento de um território marcado pela hegemonia de um ocupante. Este é o 

ponto em que a topografia do conflito – que emerge numa das vertentes do discurso 

da geografia urbana que analisamos no capítulo anterior – e a topografia territorial – 

delineada nos enunciados do Caderno3 – diferenciam-se. O território está na base do 

sistema de regulação das duas formações discursivas; todavia, enquanto aquela 

primeira busca enfocar sobretudo o aspecto litigioso do conflito, essa última, sem 

eliminar a ideia do conflito, lança o foco principalmente sobre o caráter aberto – e, por 

consequência, disputável – do território urbano. 

Na matéria que ora analisamos, esse enfoque na abertura do espaço urbano e 

na possibilidade da múltipla ocupação – em detrimento de uma concepção de conflito 

assentada num antagonismo litigioso – encontra manifestação no seguinte enunciado: 

“é justamente na intersecção arte e cidade, que a comunicação ganha uma nova 

dimensão, transformando o espaço urbano em um suporte para abrigar as diversas 

formas de manifestações” (CADERNO3, 04 nov 2013, p. 1, grifo nosso). Nesse 

mesmo sentido, para colocar em evidência a ideia de um território urbano aberto, o 

discurso da cultura expresso às páginas do Caderno3 constrói um contraste entre “a 

cidade tradicionalmente conhecida como o espaço de conflitos” (CADERNO3, 04 nov 

2013, p. 1) e “a cidade concebida como uma linguagem própria de comunicação” 

(CADERNO3, 04 nov 2013, p. 1). Dessa forma, se o espaço urbano é aberto e 

disputável, é pelo caminho da comunicação que a disputa pela cidade se efetiva. 

Ocupar o espaço urbano, portanto, é tanto um problema de território quanto um 

problema de linguagem, na medida em que o que se disputa são “fronteiras territoriais 

e, ao mesmo tempo, simbólicas” (CADERNO3, 04 nov 2013, p. 1). 

A disputa em que o discurso da cultura está empenhado não tem por objetivo 

um domínio excludente do espaço urbano, e sim a de buscar inserir-se nele, de tomar 

um de seus lugares ao sol, a fim de “fazer da cidade um mural de colagem a céu 

aberto” (CADERNO3, 04 nov 2013, p. 1). Essa inserção no espaço urbano pressupõe 

um aspecto prático da formação discursiva. Maingueneau (2008) alerta para a 



107 
 

necessidade de se pensar esse aspecto do discurso: 

 

O discurso não deve ser pensado somente como um conjunto de textos, mas 
como uma prática discursiva. O sistema de restrições semânticas, para além 
do enunciado e da enunciação, permite tornar esses textos comensuráveis 
com a ‘rede institucional’ de um ‘grupo’, aquele que a enunciação discursiva 
ao mesmo tempo supõe e torna possível. (MAINGUENEAU, 2008, p. 22-23)  

 

Em se tratando desse aparato prático da formação discursiva de que fala 

Maingueneau (2008), o projeto Meio fio – sobre o qual a mencionada matéria do 

Caderno3 se detém – lança mão de uma série de mecanismos que visa ocupar o 

espaço da cidade, dentre os quais estão “obras de arte públicas, intervenções, 

performances de artista de rua, dança, fotografia” (CADERNO3, 04 nov 2013, p. 1). 

Não se trata, porém, de um movimento que tenta fazer da rua uma espécie de museu 

ou galeria artística, isto é, “não se pretende fazer do espaço urbano apenas um 

suporte para a arte, um lugar onde ela passa a ser institucionalizada” (CADERNO3, 

04 nov 2013, p. 1). Essa não-institucionalização do espaço urbano impede que ele 

seja de uma vez por todas ocupado e dominado, garantindo, assim, que o território da 

cidade não perderá aquilo que está no cerne dessa topografia urbana territorial: o 

espaço disputável e transitório. 

Se a arte pode sair dos espaços institucionalizados – onde ela podia manter-se 

a salvo da indomável transitoriedade urbana – para lançar-se justamente nos espaços 

em que a cidade está mais intensamente exposta à incerteza – a rua – decerto é 

porque, ao ser elaborada por um discurso da cultura – inserindo-se, portanto, numa 

relação com a cidade – a arte se vê concebida de modo distinto, pois já não mais 

desdobra-se num lugar pensado estritamente para ela, mas num espaço marcado por 

um caráter disputável. Ela configura-se como o dispositivo a partir do qual esse 

discurso da cultura pode adentrar na disputa pelos sentidos da cidade. Desse modo, 

o espaço urbano é pensado como “um meio de comunicação” ou como “uma 

linguagem” (CADERNO3, 04 nov 2013, p. 1) porque a partir desse caminho há lugar 

para se pensar a arte como possibilidade de agir sobre a cidade. 

A arte não poderia inserir-se no território disputável do espaço urbano se não 

estivesse, para tanto, guarnecida das estratégias necessárias à constituição de si 

mesma enquanto instância apta a pôr-se em disputa, tendo em vista que, ao adentrar 

o espaço da rua, ela se verá diante de uma gama de outros fazeres e dizeres que 

também tomam esse espaço como área de atuação. Conforme a matéria acima 
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transcrita, tais estratégias consistem “em usar a arte tanto como meio quanto fim de 

convivência” (CADERNO3, 04 nov 2013, p. 1). Neste ponto, a topografia territorial 

elaborada pelos enunciados do Caderno3 deixa transparecer a relação de 

interdiscursividade que a liga à topografia do conflito proposta pela nova geografia 

urbana, muito embora isso não esteja marcado na superfície do texto, isto é, por uma 

citação ou alusão. 

No entanto, é preciso considerar que 

 

a relação com o Outro [da formação discursiva] independe de qualquer forma 
de alteridade marcada. Não se terá de limitar a orientação ‘dialógica’ apenas 
aos enunciados portadores de citações, de alusões etc..., já que o Outro no 
espaço discursivo não é em nada redutível a uma figura de interlocutor. 
(MAINGUENEAU, 2008, p. 37). 

 

A relação interdiscursiva se constrói de modo implícito. Assim, no Caderno3, a 

topografia do conflito encontrada no discurso da nova geografia urbana está 

pressuposta no momento em que ele imputa à arte a finalidade de atuar sobre o 

problema da convivência urbana, a qual remete à ideia da cidade como “espaço de 

conflitos” (CADERNO3, 04 nov 2013, p. 1). A função que se delega à arte é a de 

transpor o conflito para o campo da comunicação: “a arte é mediadora do homem e o 

homem, sendo a comunicação um fator fundamental nessa relação” (CADERNO3, 04 

nov 2013, p. 1). 

Transpor o conflito para o campo da comunicação não é apagar a disputa 

territorial, mas torná-la mediada. Este caráter mediador que a arte assume em tal 

discurso da cultura impede que a topografia urbana que nele se constrói seja 

exatamente aquela que se evidencia no discurso da nova geografia urbana, cuja 

topografia está marcada por uma acentuação constante do conflito. Por outro lado, 

este caráter mediador assumido pela arte urbana na disputa pelo território da cidade 

afasta a possibilidade de que apenas a lei e o Estado possam figurar, nessa topografia 

territorial, como instâncias de mediação do conflito. Do ponto de vista da relação 

interdiscursiva, o lugar que a arte ocupa dentro dessa topografia territorial é 

semelhante àquele que a lei ocupa no interior da topografia nomoespacial elaborada 

pelo discurso da geografia urbana tradicional. 

Essa aproximação interdiscursiva entre a função que a arte desempenha nesse 

discurso da cultura e a função da lei no discurso da geografia urbana tradicional resulta 

da ideia de que 
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no nível das condições de possibilidade semânticas, haveria, pois, apenas 
um espaço de trocas e jamais de identidade fechada. Esse ponto de vista vai 
na direção contrária à adotada espontaneamente pelos enunciadores 
discursivos; estes, longe de admitir esse descentramento radical, reivindicam, 
de fato, a autonomia de seu discurso. (MAINGUENEAU, 2008, p. 36, grifo 
nosso). 

 

A construção desse espaço de troca entre a função da arte num discurso e a 

função da lei no outro não significa uma mera transposição; isso porque a arte não 

assume, no discurso da cultura, um papel eminentemente controlador e definidor do 

espaço urbano, tal como a lei funciona para a topografia nomoespacial. É preciso 

considerar, porém, que, ao incumbir-se da missão de mediar o conflito territorial, a 

arte se define, em relação ao espaço urbano, a partir de um estatuto bem próximo ao 

da lei, pois ela deixa em segundo plano o seu caráter de discurso em disputa pelo 

território da cidade, pondo-se como instância que, colocando-se acima de todas as 

disputas, atribui-se a função de mediá-las. Assim, tanto quanto a lei, a arte se coloca, 

em certa medida, como regente do espaço. A regência, porém, que ela opera é 

absolutamente distinta da que a lei exerce dentro da topografia nomoespacial da 

geografia urbana tradicional e, por isso, gera a aparência de que a função mediadora 

que a arte exerce nesse discurso da cultura em nada se assemelha ao papel que a lei 

desempenha no discurso da geografia urbana tradicional. 

A partir da perspectiva do nomoespaço, a geografia urbana tradicional atribui à 

lei um papel que está relacionado a uma definição estável do território da cidade. 

Conforme expomos no capítulo A geografia urbana como formação discursiva: o 

território, é justamente contra essa abordagem estabilizante do espaço que a nova 

geografia urbana elabora seu modo de pensar a cidade. Dentro de uma topografia 

nomoespacial, portanto, pode-se perceber um esforço de homogeneização do 

território da cidade; o agente de construção dessa homogeneidade é a lei, cuja relação 

com o espaço urbano está alicerçada sobre um caráter normatizador, o que impede o 

reconhecimento daquilo que ele tem de instável. Relacionando o discurso da geografia 

urbana tradicional e o discurso da cultura expresso no Caderno3, vê-se que a regência 

que a lei opera está ligada a um movimento homogeneizante, que é bastante diferente 

do modo como a arte exerce sua regência mediadora, a qual se caracteriza por um 

esforço de heterogeneização do espaço. 

Na topografia territorial elaborada pelos enunciados do Caderno3, o que está 
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em foco é a construção da cidade enquanto “mural de colagem” (CADERNO3, 04 nov 

2013, p. 1), isto é, marcada pela ideia de território heterogêneo. O caráter mediador 

de que a arte se reveste visa exatamente a manutenção dessa heterogeneidade. É 

por isso que o estatuto da lei e o estatuto da arte – cada um em seu devido discurso 

– parecem não manter em si nenhuma relação de semelhança ou nenhum elemento 

em comum. Todavia, é preciso interpretá-los apenas como formas distintas de reger 

o espaço urbano: uma que visa garantir a sua homogeneidade e a outra a sua 

heterogeneidade. Ambas se colocam num nível que se situa acima do território; 

olham-no como sentinelas que se responsabilizam por vigiar aquilo que, na 

perspectiva de cada discurso, tem de ser o espaço urbano. 

Ao relacionarmos a função da arte no discurso da cultura e da lei no discurso 

da geografia urbana, tocamos na questão da gênese de uma formação discursiva, 

bem como na existência de um discurso primeiro – a geografia urbana, por exemplo 

–, o qual daria origem a um discurso segundo – o discurso da cultura, por exemplo – 

que seria determinado por aquele primeiro. Nesse sentido, Maingueneau (2008) 

ressalta que o fato de um discurso situar-se cronologicamente anterior a outro não 

significa que ele determine esse último por inteiro, isto é, que o discurso segundo 

apenas substituiria certos elementos do discurso primeiro. 

Conforme Maingueneau (2008), 

 

isso não ocorre porque os espaços discursivos podem conter mais de dois 
termos. A dissimetria ligada à ordem da gênese não recobre a totalidade das 
relações entre discurso primeiro e discurso segundo. Quando se observa a 
relação interdiscursiva entre eles, deve-se fazer abstração da dissimetria 
cronológica. É o aspecto da dupla tradução que interessa essencialmente. 
(MAINGUENEAU, 2008, p. 40). 

 

É preciso lembrar que, ao mesmo tempo que a arte é colocada acima do espaço 

– e é incumbida da tarefa de realizar sobre ele “um trabalho de educação” 

(CADERNO3, 04 nov 2013, p. 1) que coloca a comunicação artística como forma de 

lidar com os conflitos urbanos –, o discurso expresso na matéria que ora analisamos 

coloca a arte também dentro do espaço da cidade. É neste ponto que esse discurso 

da cultura se vê diante de uma característica que parece lhe ser específica: por um 

lado, ao conceber a arte a partir de um caráter mediador, ele a põe acima do litígio 

territorial e como estratégia de superação de uma topografia do conflito – observada 

no discurso da geografia urbana; por outro lado, a arte só pode exercer a sua função 
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mediadora e o seu “trabalho de educação” a partir do interior desse próprio território 

litigioso, no qual ela não pode adentrar senão por intermédio de um conflito; por isso, 

esse discurso da cultura vê-se forçado a inserir-se naquela mesma topografia do 

conflito delineada pela nova geografia urbana. 

Ao reconhecer que “na rua, a obra [de arte] está sujeita a depredações, roubo, 

vandalismo” (CADERNO3, 04 nov 2013, p. 1), subjaz àquela matéria do Caderno3 

uma topografia do conflito que resulta da própria entrada da arte no território urbano. 

Isso sugere que – embora tomada pelo discurso da cultura como instância 

“mediadora” e alicerçada sobre os pressupostos da “comunicação” e da “convivência” 

(CADERNO3, 04 nov 2013, p. 1) – a arte tende a diluir-se também numa topografia 

do conflito. Para que tal possibilidade não ponha em xeque aquela topografia territorial 

almejada pelo discurso da cultura – a qual se caracteriza por um enfoque no caráter 

aberto do território, em detrimento do seu conflito – tal discurso não tem outro caminho 

senão o de assimilar tais depredações, sob o pretexto de que “essas intervenções 

também fazem parte da proposta desse tipo de arte” (CADERNO3, 04 nov 2013, p. 

1). Essa assimilação das depredações contribui para atenuar aquela topografia do 

conflito ao tempo em que põe em evidência o caráter mediador da arte e faz prevalecer 

novamente a topografia territorial desejada pelo discurso da cultura. O prevalecimento 

dessa topografia territorial, no entanto, não elimina definitivamente a presença 

constante e incômoda, ainda que subjacente, da topografia do conflito. 

 

4.5 Uma topografia extraterritorial: a presença estrangeira na cidade 

 

A imagem da cidade elaborada pelo Caderno3 tomado como um discurso da 

cultura caracteriza-se também pela construção de uma proximidade com a cidade 

estrangeira. A cidade aparece, assim, como lugar atravessado pela presença 

estrangeira. Isso remete ao que Bauman (2009) chama de “extraterritorialidade”, que 

resulta em “espaços globais próximos, ainda que distantes” (BAUMAN, 2009, p. 26) e 

que está no cerne do sentido que a sociologia urbana elabora para o espaço urbano, 

conforme se expôs no tópico A sociologia urbana como formação discursiva: o 

estrangeiro. Desse modo, pode-se perceber a relação interdiscursiva que essas duas 

formações discursivas constroem no que se refere à associação do espaço da cidade 

à presença do estrangeiro. Todavia, a maneira como essa associação se elabora varia 

de uma formação discursiva para outra, o que vai ao encontro das seguintes palavras 
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de Maingueneau (2008): 

 

Uma vez identificado um número de relações paradigmáticas a fim de 
construir agrupamentos de equivalência, substituição, associação, oposição, 
resta analisar esses agrupamentos, de modo a identificar como funcionam as 
diferenças semânticas entre os discursos. (MAINGUENEAU, 1976, p. 59, 
tradução nossa). 

 

Ao determo-nos nessas diferenças semânticas entre os discursos, vemos que, 

enquanto no discurso da sociologia urbana o elemento extraterritorial reveste-se de 

um sentido de medo – do perigo em potencial, daquilo que não se conhece e do qual 

é melhor proteger-se –, nos enunciados do Caderno3, a presença estrangeira é 

significada a partir de outros sentidos. Contrariamente à forma como se dá na 

interpretação que a sociologia urbana constrói do espaço urbano, nos enunciados do 

Caderno3, a presença estrangeira torna-se algo que a cidade deseja para si. Pode-se 

mesmo observar um desejo de extraterritorialidade, que se manifesta no modo como 

esse discurso da cultura seleciona os eventos, artistas e temas que se transformam 

em matérias dignas de figurar em suas páginas. Esse desejo de extraterritorialidade 

cria uma recorrência bastante expressiva de reportagens que são atravessadas pela 

presença do estrangeiro, o que cria uma topografia urbana nunca fechada em si 

mesma, mas que, do ponto de vista de um discurso da cultura, almeja construir-se em 

estreita relação com o extraterritorial. 

Em A pintura que se faz com a memória (CADERNO3, 27 mai 2013, p. 4), matéria 

que trata da artista Míriam Merci, essa topografia extraterritorial manifesta-se 

recorrentemente: 

 

Radicada na França, artista plástica brasileira recria imagens do universo 
tradicional do Nordeste. 
Os elementos da cultura popular nordestina marcados tanto pela alegria das 
festas juninas, das cirandas, do forró, quanto pela alegoria à bravura do 
pescador ou pelo drama dos retirantes ganham colorido e formas, algumas 
estilizadas, nos traços precisos da artista plástica Míriam Merci. Natural de 
Pernambuco, a pintora cresceu em Fortaleza, e, há 22 anos, desenvolve o 
que ela prefere chamar de dom: a arte de pintar. [...] 
O sucesso da arte naïf brasileira, focado num figurativo que prima pelo 
colorido, credencia a artista [Míriam Merci] a participar do “Festival Saison 
Brésil 2013”, na França. [...] 
As 35 telas que compõem a exposição de Míriam Merci retratam o forró, a 
ciranda, a dança do coco, o bumba-meu-boi e a cultura negra. “São telas, 
miniaturas e painéis de dois metros de altura”, ressalta a artista plástica, que 
também pinta camisetas e canecas com os temas retratados nos seus 
quadros. [...] 
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A artista utiliza cores vibrantes para retratar temas que compõem a paradoxal 
cultura popular nordestina. Ora caracterizada pela alegria das festas, ora 
retratada em dramas, a exemplo dos retirantes, que Míriam Merci não utiliza 
cor para retratá-los. Diferente das imagens alegres, pintadas em cores fortes, 
como nas cenas do forró, das cirandas e da rede armada à beira-mar. [...] 
A intenção da artista é mostrar esse Brasil alegre. E é essa alegria que Míriam 
Merci vai levar para a França, após participar de exposições em outros países 
da Europa, como por exemplo, Itália, Espanha, Londres, Alemanha e 
Portugal. Neste último, participa de seleto grupo, desde 2004, quando viajou 
à Europa, pela primeira vez, conseguindo permissão definitiva para trabalhar. 
[...] 
Quer na tela, em tecidos ou usando outros suportes, Míriam Merci demonstra 
talento e versatilidade ao misturar cores e ao criar formas. Outra 
particularidade de suas obras é destacar as tradições dos modos de vida do 
homem nordestino, além de pintar também elementos que remetem a sua 
subjetividade ou ao seu imaginário. [...] (CADERNO3, 27 mai 2013, p. 4). 

 

Observe-se o primeiro enunciado da matéria: “Radicada na França, artista 

plástica brasileira recria imagens do universo nordestino” (CADERNO3, 27 mai 2013, 

p. 4). Em vez de utilizar a expressão artista plástica brasileira, poder-se-ia ter escolhido 

artista plástica fortalezense, atestando o que mais à frente se afirmará ao dizer que “a 

pintora cresceu em Fortaleza” (CADERNO3, 27 mai 2013, p. 4). Todavia, é por um 

desejo de extraterritorialidade que se opta pelo termo “brasileira”, em detrimento de 

“fortalezense”. Não porque este último seja encarado de modo pejorativo ou numa 

relação de inferioridade com aquele primeiro. Mas sim com o intuito de colocar em 

evidência o caráter extraterritorial da artista fortalezense, colocando-a num patamar 

nacional, para, em seguida, elevá-la a um nível internacional. 

Embora estejamos falando aqui especificamente de Fortaleza – haja vista que 

estamos analisando um caderno de cultura que nela circula – esse desejo de 

extraterritorialidade não é característica exclusiva do Caderno3; ele é um traço 

presente em outros cadernos de cultura – o do jornal Folha de São Paulo e o 

Metrópolis, por exemplo – que estivemos consultando durante a pesquisa. Por isso, 

atribuímos esse desejo de extraterritorialidade não ao modo como o Caderno3 

constrói os sentidos de Fortaleza em particular, mas sim ao modo como o discurso da 

cultura constrói os sentidos da cidade em geral. 

Ao fazermos circular a questão da extraterritorialidade por outros cadernos de 

cultura, retomamos Maingueneau (2008), que afirma que 

 

a tendência constante do analista do discurso não é inscrever o texto que ele 
estuda nos limites restritivos de alguma conjuntura, comunidade, região..., 
mas circular com virtuosismo pelo intertexto para cujo estudo ele se considera 
habilitado; por força dos ‘empréstimos’, das ‘filiações’ explícitas ou obscuras, 
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dos ‘retornos’ [...] ele passa de uma área cultural a outra, de um continente a 
outro, aplicando-se [...] em encontrar por toda parte a grande cobertura do 
Mesmo. (MAINGUENEAU, 2008, p. 162). 

 

O desejo de extraterritorialidade, que projeta a cidade para uma relação com 

outras cidades, constitui essa grande cobertura do Mesmo que se vê em diversos 

cadernos de cultura. Em se tratando especificamente do Caderno3, trata-se de colocar 

em relacionamento a dinâmica cultural fortalezense e a brasileira, sem estabelecer 

entre elas uma relação de hierarquia, mas de complementaridade, resultando num 

efeito de sentido que solidifica a ideia de que a cidade de Fortaleza é substância 

marcante, forte e inolvidável da produção artística nacional. Dito de outro modo, trata-

se de reafirmar a extraterritorialidade da topografia urbana no âmbito do 

acontecimento cultural, tendo em vista que o termo “brasileira” remete a outras 

cidades que constituem o território brasileiro. Se optasse pelo termo “fortalezense”, o 

aspecto territorial projetar-se-ia para o interior da cidade, fechando-a em si mesma e 

restringindo os sentidos de sua topografia à relação entre seus territórios internos, os 

bairros. 

O motivo que justifica a inserção de uma matéria sobre a pintura de Míriam 

Merci entre os acontecimentos culturais que o Caderno3 julga conveniente divulgar 

refere-se à participação da artista plástica no “Festival Saison Brésil 2013, na França” 

(CADERNO3, 27 mai 2013, p. 4). A transformação do fato em acontecimento relatado 

– falando à maneira de Charaudeau (2009), para quem “o acontecimento significado 

nasce num processo evenemencial” (CHARAUDEAU, 2009, p. 132) – obedece a 

“estratégias de seleção dos fatos” (CHARAUDEAU, 2009, p. 133). Em Maingueneau 

(2008), é o próprio sistema de regulação da formação discursiva que se constitui como 

instância de seleção dos temas de um discurso: 

 

[...] o conjunto da temática se desdobra a partir dele [do sistema de restrições 
global ou sistema de regulação]; sua ação é perceptível em todos os pontos 
do texto. Tudo o que se pode dizer é que, a priori, os temas mais importantes 
são aqueles que recaem sobre as articulações essenciais do modelo 
semântico [...] (MAINGUENEAU, 2008, p. 81). 

 

Assim, a transformação da realização de um festival francês em notícia às 

páginas do Caderno3 se justifica por uma questão que está intrinsecamente ligada à 

construção de uma topografia urbana extraterritorial, a qual atravessa o sistema de 

regulação desse discurso da cultura. Ora, uma vez que o Caderno3 noticia sobretudo 
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a cena cultural da cidade de Fortaleza – os eventos que se passam em suas casas 

de espetáculos, por exemplo – deve haver uma razão que justifique a divulgação de 

um evento na França. Outrossim, o público leitor das matérias que nele circulam 

constitui-se majoritariamente de moradores da capital cearense, o que faz do 

Caderno3 uma espécie de agenda cultural da cidade. Considerando ainda que a 

atuação da pintora não está diretamente ligada à cena cultural cearense, tendo em 

vista que seu trabalho está assentado em solo europeu há mais de dez anos, 

especificamente “desde 2004, quando viajou à Europa, pela primeira vez, 

conseguindo permissão definitiva” (CADERNO3, 27 mai 2013, p. 4), as razões que 

transformam Míriam Merci em acontecimento cultural no Caderno3 não se referem à 

sua presença recorrente na agenda cultural de Fortaleza43, ou seja, não é alguém 

diretamente ligado à cena cultural fortalezense e que, temporariamente, deslocar-se-

ia para uma cena cultural estrangeira, embora esse caso possa ser encontrado 

frequentemente no Caderno3 e se configure como outro modo de construção de uma 

topografia extraterritorial, ao qual nos dedicaremos mais adiante. 

Se Míriam Merci pode figurar nos enunciados do Caderno3 sem, contudo, estar 

ligada à dinâmica artístico-cultural fortalezense – pelo menos a dos últimos dez anos 

– e como protagonista de um festival que também não está ligado ao território dessa 

dinâmica, é porque há a construção de uma topografia urbana marcada por um desejo 

de extraterritorialidade, isto é, marcada pela presença estrangeira. Nesse caso 

específico, essa presença estrangeira se inverte porque não se trata de um outro que 

adentra o território de Fortaleza, mas esse que adentra o espaço estrangeiro. Isso 

significa que a construção de uma topografia urbana extraterritorial nos enunciados 

do Caderno3 não se caracteriza apenas por uma invasão estrangeira, na qual um dos 

territórios ocuparia função eminentemente passiva. A partir do princípio ético-estético 

bakhtiniano, significaria dizer que o eu está no outro e que o outro está no eu 

(FARACO, 2005). 

Do ponto de vista daquilo que Moirand (2011, p. 263) chama de substituição 

paradigmática, o termo Míriam Merci retoma a imagem de Fortaleza. Ela encarna, por 

esse dispositivo de substituição paradigmática, a representação da própria cidade de 

                                                           
43 Advirta-se que a análise aqui construída está absolutamente desvinculada de um julgamento estético-
valorativo da pintura de Míriam Merci. Não estamos discutindo se o seu trabalho deve ou não figurar 
às páginas do Caderno3 ou de qualquer outro caderno de cultura. Pretendemos pensar em que 
circunstâncias e com que finalidade o Caderno3 deixa de ser, em certos momentos, um noticiador dos 
acontecimentos culturais de Fortaleza e dos artistas dessa cidade. 
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Fortaleza, de modo que ambas constroem uma relação de correspondência recíproca. 

Assim, por efeito desse dispositivo paradigmático, quando se diz que “[Míriam Merci] 

participou de exposições em outros países da Europa, como por exemplo, Itália, 

Espanha, Londres, Alemanha e Portugal” (CADERNO3, 27 mai 2013, p. 4), diz-se 

também que a cidade de Fortaleza não está restrita ao seu território, mas atravessa 

espaços outros. Essa ideia de substituição paradigmática (MOIRAND, 2011), – em 

que o sentido de um termo remete a outros sentidos – busca olhar para os implícitos 

dos discursos. 

Para Maingueneau (1976): 

 

o problema da presença do implícito no discurso constitui uma dimensão 
fundamental, tanto para uma teoria da enunciação como para uma análise 
semântica global. Partindo do princípio de que a linguagem não é apenas 
condicionada pela vida social, mas também uma maneira de construí-la, o 
implícito funciona como um dispositivo de construção de sentidos. 
(MAINGUENEAU, 1976, p. 134, tradução nossa). 

 

Nesse sentido, por trás de um dito que coloca Míriam Merci como sujeito, há 

um não-dito que, por substituição paradigmática, dá lugar a outro signo – a própria 

cidade de Fortaleza –, cuja presença e existência infiltra-se em territórios estrangeiros 

socialmente prestigiados. 

Tal como no discurso da sociologia urbana, constrói-se uma topografia urbana 

multiplamente preenchida por outros espaços urbanos. Essa multiplicidade 

estrangeira que habita o espaço da cidade é vista pelo discurso da sociologia urbana 

como causa da sensação de insegurança que assola as metrópoles; para a sociologia 

urbana, os movimentos xenofóbicos do século XX estão diretamente associados a 

essa presença do outro da qual a cidade não pode esquivar-se, conforme expomos 

no tópico A sociologia urbana como formação discursiva: o estrangeiro. Em se 

tratando do que estamos chamando de discurso da cultura, esse outro não se 

configura como um elemento que se deseja eliminar ou expulsar. Tanto o discurso da 

sociologia urbana quanto esse discurso da cultura colocam a extraterritorialidade da 

cidade no cerne da construção de sua topografia. Entretanto, se, naquele primeiro, o 

outro aparece como objeto rechaçado – com o qual a cidade não sabe conviver e do 

qual provém o medo –, nesse último ele surge como objeto desejado, do qual se 

deseja mesmo aproximar-se. 

Assim, no implícito que subjaz à figura de Míriam Merci, Fortaleza se aproxima 
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desse outro, vai ao mundo e adentra em diversas outras cidades. O estrangeiro 

delineia-se de modo bastante distinto da maneira como ele se constrói dentro dos 

movimentos xenofóbicos, cuja explicação a sociologia urbana busca encontrar na 

presença estrangeira na cidade. Esse outro que é o estrangeiro integra a topografia 

urbana do discurso da cultura sob a forma de um lugar onde a cidade almeja estar 

quando ela não está em si mesma. A cidade tem um desejo de outras cidades. Sob o 

olhar de um discurso da cultura, o ideal baumaniano de construção de uma cidade 

mais mixofílica e menos mixofóbica já está bastante adiantado. A figura do outro 

estrangeiro que se desenha na matéria sobre Míriam Merci – matéria que, pela 

argumentação que estamos construindo, diz respeito também (ou principalmente) à 

construção de uma imagem da cidade de Fortaleza – está inserida numa topografia 

caracterizada pela mixofilia – ideia que Bauman (2009) coloca como forma de superar 

a obsessão por segurança presente nos discursos sobre a cidade, inclusive o da 

sociologia urbana. 

Para Bauman (2009), 

 

a mixofilia é um forte interesse, uma propensão, um desejo de misturar-se 
com as diferenças, com os que são diferentes de nós, pois é muito humano, 
natural e fácil de entender que se misturar com estrangeiros abre a vida para 
aventuras de todo tipo, para as coisas interessantes e fascinantes que 
poderiam acontecer. (BAUMAN, 2009, p. 86, grifo nosso). 

 

No Caderno3, por uma orientação mixofílica, a cidade não se quer fechada em 

seu próprio território, mas, sob a forma de seus nativos, de sua comida, de sua música, 

de seus artefatos, quer estar cada vez mais presente no território do outro estrangeiro. 

Entretanto, nessa topografia urbana extraterritorial construída pelo discurso da cultura, 

jogam duas ideias aparentemente paradoxais. É que, ao mesmo tempo que se pode 

identificar um desejo de misturar-se e de integrar-se ao território estrangeiro, pode-se 

também identificar uma força que restringe essa abertura absoluta da cidade ao 

espaço do outro. Essa força aparece já no título da matéria, sob o termo “memória”: 

“a pintura que se faz com a memória” (CADERNO3, 27 mai 2013, p. 4). As telas de 

Míriam Merci se voltam para “temas da vida nordestina” e “retratam o forró, a ciranda, 

a dança do coco, o bumba-meu-boi” (CADERNO3, 27 mai 2013, p. 4). Assim, ao passo 

que há uma vontade de extraterritorialidade na projeção que a cidade de Fortaleza faz 

de si através da figura de Míriam Merci, há também uma vontade de permanência e 

de tradição. 
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Ao tempo que se constrói uma topografia urbana que manifesta um desejo da 

cidade em se ver vinculada a uma rede constituída de outras cidades – 

preferencialmente de grandes capitais internacionais –, observa-se também uma 

vontade de enraizamento. A cidade quer estar no espaço do outro, misturar-se com 

ele, construindo, porém, para si, uma zona de preservação capaz de, no processo de 

integração ao território estrangeiro, mantê-la a salvo de um completo esvaziamento 

identitário. É pelo termo “memória” que esta zona de preservação aparece 

denominada. De um lado, portanto, o que se vê é uma topografia urbana que delineia 

a Fortaleza-metrópole-internacional, presente no mundo todo, integrada à rede global 

das grandes cidades, uma Fortaleza absolutamente urbana, e, por outro lado, 

desenha-se uma memória nordestina intrinsecamente rural. 

Esse outro rural que se imiscui numa topografia urbana aparece sob a forma 

de um simulacro, que interpreta aquele outro a partir de outras regras, submetendo 

seus sentidos ao sistema de regulação da formação discursiva, que os absorve e os 

altera. 

Conforme Maingueneau (2008), 

 

para constituir e preservar sua identidade no espaço discursivo, o discurso 
não pode haver-se com o Outro como tal, mas somente com o simulacro que 
dele constrói. Convencionaremos chamar de discurso-agente aquele que se 
encontra em posição de tradutor e de discurso-paciente aquele que é assim 
traduzido; é por definição em proveito do primeiro que se exerce a atividade 
de tradução. (MAINGUENEAU, 2008, p. 100, grifos do autor). 

 

A cultura rural e seu discurso emergem nos enunciados do Caderno3 alterados 

por um trabalho de transmutação – de construção de um simulacro – a partir da “arte 

naïf” – corrente estética à qual está vinculada Míriam Merci – onde as “figuras são 

estilizadas” e “remetem a sua [da artista] subjetividade”. Desse modo, a arte naïf 

constitui aquilo que Maingueneau (2008) chama de discurso-agente, a qual traduz 

para a sua formação discursiva um discurso-paciente, a cultura rural. O que significa 

dizer que a topografia da cidade, mesmo quando parece conter elementos rurais, é 

sempre urbana. Some-se a isso a relação inextrincável que a arte moderna mantém 

com a cidade, pois é ela que possibilita a emergência de uma arte pautada sobre o 

indivíduo e sobre a criatividade questionadora da tradição, que é característica 

marcante do espaço rural (BAUDELAIRE, 1988). 

A inserção desse outro rural não significa a construção de um jogo de oposição 
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na qual o sentido do urbano e o sentido do rural disputam a topografia da cidade. O 

jogo opositivo que identificamos nessa topografia urbana é, efetivamente, a da cidade 

em relação à cidade estrangeira. Mesmo quando constrói para si uma “memória” 

extremamente tradicional, pois mergulha numa ancestralidade bucólica, a topografia 

urbana que se elabora não deixa de evidenciar seu aspecto constitutivamente 

extraterritorial, o que se evidencia na transmutação – simulacro – da “cultura popular 

nordestina a partir de uma técnica de arte moderna” (CADERNO3, 27 mai 2013, p. 4) 

– a arte naïf –, cuja proveniência está intimamente ligada ao espaço estrangeiro e não 

ao território do Nordeste ou em particular de Fortaleza. Trata-se, portanto, de um jogo 

desigual, pois até mesmo aquilo que a referida matéria chamou de “memória” – algo 

como uma zona de preservação cuja finalidade é manter a cidade ligada a ela mesma 

– aparece atravessada pelo caráter extraterritorial de uma técnica estrangeira, a partir 

da qual aquela “memória” é “pintada com cores fortes ou não utiliza cor” (CADERNO3, 

27 mai 2013, p. 4). 

Essa topografia urbana, em que o espaço do outro estrangeiro aparece como 

lugar onde a cidade almeja estar, emerge, de maneira ainda mais intensa, numa seção 

do Caderno3 denominada Regina Marshall. Esta seção não diz respeito 

especificamente à cena artístico-cultural da cidade, pois as personalidades que nela 

figuram não são artistas ou críticos de artes. Ela noticia a vida de um determinado 

grupo de moradores da cidade de Fortaleza, não a partir de um enfoque voltado para 

a fofoca; noticia aqueles que, por suas características econômicas, possuem maior 

acesso aos bens culturais não só de Fortaleza, mas os do mundo. Por isso, é comum, 

nesta seção, localizarem-se enunciados semelhantes aos que se seguem: “Em Roma, 

elas assistiram à missa no Vaticano” (CADERNO3, 03 jun 2013, p. 5), “viajam esta 

semana a Orlando” (CADERNO3, 28 mai 2013, p. 5), “foram espairecer nos Estados 

Unidos” (CADERNO3, 03 jun 2013, p. 5), “retornam de Las Vegas” (CADERNO3, 29 

mai 2013, p. 5). Isso remete ao espaço da “primeira fila” de que fala Bauman (2009), 

ao comentar a relação da elite da cidade com o espaço estrangeiro: 

 

O espaço da ‘primeira fila’ está normalmente ligado às comunicações globais 
e à imensa rede de trocas, aberto a mensagens e experiências que incluem 
o mundo todo. Na outra ponta, encontramos as redes locais fragmentárias, 
muitas vezes de base étnica, que depositam sua confiança na própria 
identidade [...] O quadro que emerge dessa descrição é o de dois mundos-
de-vida [...] só o segundo é territorialmente circunscrito [...] Já os que vivem 
no primeiro dos dois mundos-de-vida – embora se encontrem exatamente 
como os outros, ‘no local’, não são ‘daquele local’. As pessoas da ‘primeira 
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fila’ não se identificam com o lugar onde moram, à medida que seus 
interesses estão em outros locais. (BAUMAN, 2009, p. 95). 

 

É possível pensar que, ao voltar-se para a elite da cidade, a referida seção 

situada no interior do Caderno3, configura-se apenas como uma coluna social. 

Todavia, ao integrar-se a um caderno de cultura, ela reveste-se de um traço particular, 

tendo em vista que tenta articular-se com os acontecimentos artístico-culturais. Não 

se restringe a dar conta apenas do que compra, veste ou fala a elite fortalezense, mas 

sim tenta estabelecer relações entre o cotidiano dessa elite e os eventos culturais 

onde ela está. Não obstante a extraterritorialidade da elite da cidade, de que fala 

Bauman (2003), é também por integrar-se ao Caderno3 que aquela seção constrói 

uma topografia urbana extraterritorial. Ao dar visibilidade a essa elite, especialmente 

aonde ela transita, selecionam-se sobretudo lugares que provêm daquilo que estamos 

chamando de espaço do outro estrangeiro, o qual aparece, tal como na matéria sobre 

Míriam Merci, como lugar aonde a cidade quer ir. 

Diferentemente – mas não de modo contraditório –, na matéria A iluminada arte 

de Sérvulo Esmeraldo (CADERNO3, 29 mai 2013, p.1), esse espaço do outro não 

aparece revestido especificamente de um lugar aonde se quer ir. Vejamos a matéria: 

 

[...] As formas triangulares em aço vazado e de grandes proporções são o 
portal de entrada para a nova exposição do artista cearense Sérvulo 
Esmeraldo, ‘LUZ’, em cartaz no Palácio da Abolição. [...] 
Sérvulo atua como gravador, ilustrador, pintor, escultor. Contemporâneo de 
nomes como Inimá de Paula, Antônio Bandeira e Aldemir Martins, na extinta 
Sociedade Cearense de Artes Plásticas (SCAP), projetou-se 
internacionalmente na França, com trabalhos cinéticos como a série 
‘Excitáveis’. É, hoje, um dos artistas mais presentes nas ruas de Fortaleza, 
assinando inúmeras obras públicas, monumentais e, infelizmente, mal 
cuidadas. 
Dispostas ao longo do jardim e no interior da sede do Governo do Estado, 
estão gravuras das décadas de 1960 e 1970, sólidos em aço de 1980 e 
trabalhos recentes, que utilizam linhas e acrílico. A visitação é gratuita de 
terça a sexta-feira, de 9 h às 17 horas e aos sábados e domingo a partir das 
13 horas, realizadas sob agendamento prévio por telefone. [...] 
Algumas peças incluídas na mostra foram produzidas na França, a exemplo 
de desenhos e discos disposto em um dos salões internos do prédio. [...] 
Sérvulo deixou o Ceará em 1951 rumo a São Paulo, onde permaneceu até 
1957, quando mudou-se para a França. A partir de 1975, voltou a frequentar 
o Ceará com certa constância. Em 1978, regressa em definitivo à terra natal. 
[...] 
Entrevista com Sérvulo Esmeraldo 
Qual a influência das suas viagens para seu trabalho? 
Não sei se minha obra seria diferente se eu tivesse ficado no Brasil. A França, 
naquela época, era, talvez, o local onde havia maiores possibilidades para as 
obras de arte. Havia reconhecimento e demanda, coisas importantes para o 
artista não ficar parado. [...] 
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Como foi a volta ao Ceará? 
As coisas acontecem. Quando eu vim para o Ceará, a UFC estava muito 
ativa. [...] Voltei para fazer uma exposição de artistas Europeus na UFC a 
pedido do Fran Martins. E aqui, apareceram solicitações de obras, de 
exposições. [...] 
Uma boa leva de suas obras no Ceará tem a dimensão monumental. Qual a 
razão disso? 
[...] Foi aqui no Ceará que desenvolvi o grande formato. Tive uma escola que 
foi a metalúrgica Fundição Cearense. Eles executavam minhas obras e me 
ensinaram muita coisa. Quando estava na França, estudei a técnica da 
escultura, mas era uma técnica formal. O fazer é diferente disso. [...]. 
(CADERNO3, 29 mai 2013, p. 1). 

 

Tanto quanto na matéria sobre Míriam Merci, a remissão a uma 

extraterritorialidade permanece e é redundante. Como afirma Foucault (2007, p. 136), 

“os enunciados não são uma transparência infinita, mas sim coisas que se transmitem 

e se conservam, que repetimos e reproduzimos; coisas que são desdobradas pela 

proliferação interna do sentido”. Maingueneau (2008), endossando essa “raridade dos 

enunciados”, busca explicar a recorrência de sentidos no interior de uma formação 

discursiva da seguinte forma: 

 

Na realidade, ‘o enunciado é raro’, para retomar a expressão de Foucault, e 
redundante. Para o analista, é difícil não ver aí pontos-chave, como se fala 
de palavras-chave, pontos de imbricação semântica que abrem um acesso 
privilegiado ao sistema de regulação dos discursos. A esse propósito, os 
assuntos debatidos constituem um conjunto de sintomas, cada sintoma 
devendo ser relacionado ao sistema que o funda. (MAINGUENEAU, 2008, p. 
109, grifo do autor). 

 

Por esse caráter redundante dos enunciados, na matéria acima transcrita, a 

extraterritorialidade novamente está em questão, e, por isso, Sérvulo Esmeraldo, 

“gravador, ilustrador, pintor, escultor” (CADERNO3, 29 mai 2013, p.1), é descrito 

recorrentemente como um artista que “projetou-se internacionalmente na França, com 

trabalhos cinéticos como a série ‘Excitáveis’” (CADERNO3, 29 mai 2013, p.1). Não se 

trata, porém, como no caso de Míriam Merci, de dar visibilidade a um acontecimento 

artístico-cultural exterior à agenda cultural fortalezense e com uma artista há muito 

tempo distante desta agenda. Quando estivemos analisando anteriormente a matéria 

sobre Míriam Merci, tínhamos por finalidade justamente compreender o porquê dessa 

escolha. Argumentamos que os motivos que justificam tal escolha estão diretamente 

ligados à construção de uma topografia extraterritorial. 

No caso de Sérvulo Esmeraldo, trata-se de um acontecimento inserido no 

território da cidade – ao que poderíamos chamar, por oposição a extraterritorial, de 
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espaço intraterritorial. A matéria trata de uma exposição “em cartaz no Palácio da 

Abolição, ao longo do jardim e no interior da sede do Governo do Estado” 

(CADERNO3, 29 mai 2013, p.1), situada, portanto, na cidade de Fortaleza. 

Evidenciando aquilo que apontamos anteriormente – que o Caderno3 possui um 

caráter de agenda cultural da cidade – podem-se encontrar, na referida matéria, 

enunciados do tipo: “a visitação é gratuita de terça a sexta-feira, de 9h às 17h horas, 

e aos sábados e domingos a partir das 13h” (CADERNO3, 29 mai 2013, p.1). Seria 

possível supor que, ao tomar por tema um acontecimento artístico situado no espaço 

intraterritorial, a topografia urbana se desvencilharia de um caráter extraterritorial. 

Todavia, mesmo quando se detém em sua própria agenda cultural e em seu 

próprio espaço, a cidade se projeta para o espaço do outro estrangeiro. Por isso, 

apesar de a matéria tematizar um artista bastante integrado àquela agenda, tendo em 

vista que Sérvulo Esmeraldo é “um dos artistas mais presentes nas ruas de Fortaleza” 

(CADERNO3, 29 mai 2013, p.1), sua imagem é construída a partir do estabelecimento 

de uma relação com o espaço estrangeiro. A divulgação da exposição do artista na 

sede do governo recorre a estratégias de captação de público que se fundamentam 

na elaboração de um caráter internacional das obras ali exibidas: “algumas das peças 

incluídas na mostra foram produzidas na França, a exemplo de desenhos e discos 

dispostos em um dos salões internos do prédio” (CADERNO3, 29 mai 2013, p.1). O 

efeito de sentido que logo se apresenta é de que o artista da cena cultural fortalezense 

vale menos pelo que comunica e pelo que problematiza do que pela sua ligação com 

o espaço estrangeiro. 

O espaço extraterritorial aparece, então, como critério de reconhecimento da 

arte desenvolvida no espaço intraterritorial. É aquele espaço que legitima a agenda 

cultural da cidade no interior do circuito nacional ou internacional de artistas, 

espetáculos, exposições etc. Para constituir-se enquanto metrópole, a topografia da 

cidade precisa estar sustentada por uma extraterritorialidade não só econômica e 

comercial, mas também artístico-cultural. Não se deve entender tal afirmação a partir 

de um pensamento marxista que, estabelecendo uma relação de causalidade entre 

infraestrutura e superestrutura, coloca todos os acontecimentos sociais a reboque de 

fatores econômicos. Althusser (apud GREGOLIN, 2004), em suas releituras da teoria 

marxista, concorda que, apesar de a infraestrutura econômica exercer uma função 

dominante na organização das atividades sociais, cada uma das diversas instâncias 

que compõem o todo complexo de uma sociedade se constrói de maneira 
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relativamente autônoma. 

Maingueneau (2008), comentando a relação entre o pensamento marxista e a 

teoria da linguagem bakhtiniana, entende que esta se inscreve numa perspectiva que 

busca superar tanto um formalismo exacerbado – que faz do discurso uma instância 

totalmente autônoma – quanto um ideologismo exagerado – que torna o discurso 

apenas um reflexo da realidade socioeconômica. 

 

Nos termos de M. Bakhtin, poderíamos dizer que nosso projeto procura 
ultrapassar a alternativa entre ‘formalismo’ e ‘ideologismo’. A atitude 
formalista diante de um discurso consiste em ver nele uma estrutura 
autônoma, enquanto a atitude ideologista, recusando-se a abordá-lo como 
uma estrutura específica, faz dele uma coleção de elementos de sentido que 
poderiam ser extraídos de um texto para colocá-los imediatamente em 
relação com uma conjuntura sócio-econômica. No caso do texto literário, por 
exemplo, Bakhtin rejeita ‘esses pseudossociólogos prestes a projetar 
qualquer elemento estrutural da obra literária – por exemplo, a personagem 
ou o enredo – diretamente sobre a vida real’. (MAINGUENEAU, 2008, p. 160-
1, grifo do autor). 

 

Dessa forma, não intentamos subordinar o discurso da cultura ao discurso 

econômico, que considera a metrópole e sua intensa engrenagem de trocas 

comerciais globais como um ideal de cidade. Todavia, uma vez que o princípio da 

interdiscursividade é um dos fundamentos teóricos basilares desta pesquisa, não 

podemos, ao negarmos uma relação de causalidade entre tais discursos, colocá-los 

em absoluta distância um do outro. Embora não tenhamos inserido o discurso da 

economia no recorte do campo discursivo que efetuamos, é preciso reconhecer que 

ele constrói com o discurso da cultura que ora analisamos certas relações 

interdiscursivas. 

Essas relações interdiscursivas convergem para o mesmo ponto, no qual o 

discurso da sociologia urbana e o discurso da cultura se encontram: a construção de 

uma topografia urbana extraterritorial. Entretanto, no que até aqui demonstramos, não 

se trata sempre dos mesmos sentidos para o outro estrangeiro. Aliás, no interior do 

próprio Caderno3, esse outro estrangeiro se reveste de diferentes matizes de sentido. 

A imagem da Fortaleza extraterritorial projetada em Míriam Merci não é a mesma que 

se projeta na figura de Sérvulo Esmeraldo. Neste último, a cidade integra-se ao 

espaço estrangeiro a partir de um caminho de mão-dupla: ela avança na direção do 

outro – “Sérvulo deixou o Ceará em 1951 rumo a São Paulo, onde permaneceu até 

1957, quando mudou-se para a França” (CADERNO3, 29 mai 2013, p.1) –, mas, 
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posteriormente, a cidade dá a volta sobre si mesma e retorna – “em 1978, [Sérvulo] 

regressa em definitivo à terra natal” (CADERNO3, 29 mai 2013, p.1). Embora seja o 

espaço extraterritorial que exerce um papel legitimador, pois é nele que está a fonte 

do reconhecimento, é somente no espaço intraterritorial que essa legitimação pode 

produzir efeito, e, por isso, a cidade não pode deixar de retornar a si mesma. 

É necessário observar que, quando a matéria fala em regresso “definitivo à 

terra natal” (CADERNO3, 29 mai 2013, p.1), ela efetivamente deseja falar em regresso 

à Fortaleza e não à “terra natal” de Sérvulo, haja vista que ele é natural do Crato – 

cidade do interior do Ceará, onde nasceu em 1929. Com Maingueneau (2008), 

interpretamos a expressão “terra natal” não como um erro, mas como circulação 

dissimétrica, isto é, como sentido que varia a depender da formação discursiva: 

 

O sentido não remete a um espaço fechado dependente de uma formação 
discursiva absoluta, mas deve ser apreendido como circulação dissimétrica 
de uma formação discursiva a outra. Não existem, de um lado, o sentido e, 
de outro, alguns ‘mal-entendidos’ contingentes na comunicação do sentido, 
mas, num só movimento, o sentido como ‘mal-entendido’ (MAINGUENEAU, 
2008, p. 21-22, grifo do autor). 

 

Maingueneau (2008), excluindo o que se toma como sentido bem-entendido – 

único e verdadeiro – toma o sentido sempre como mal-entendido, pois subordinado à 

construção que a formação discursiva faz dele. Desse modo, dois aspectos merecem 

destaque na construção desse sentido da expressão “terra natal” em referência a 

Fortaleza, e não ao Crato. Primeiro, esse sentido é um indício contundente de que há 

um movimento – sub-repticiamente construído na tessitura do texto – que visa 

estabelecer uma relação de substituição paradigmática (MOIRAND, 2011) entre o 

artista Sérvulo Esmeraldo e a cidade de Fortaleza, justamente porque a partir dessa 

relação é que se torna possível construir uma topografia extraterritorial para a cidade. 

Ao fazer de Fortaleza a “terra natal” de Sérvulo, obtém-se um efeito de sentido que 

busca intensificar ainda mais aquela relação, uma vez que remete a uma espécie de 

simbiose natural entre a terra de nascimento e o homem. 

O segundo aspecto que merece destaque nessa variação de sentido que a 

matéria faz da expressão “terra natal” diz respeito à eliminação – no jogo territorial da 

topografia urbana que aí se constrói – das cidades que se localizam no interior do 

Estado. Essa topografia restringe o seu jogo territorial ao espaço da cidade de 

Fortaleza e ao espaço extraterritorial situado para além dos limites do Estado, sejam 
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capitais nacionais ou internacionais. O movimento a partir do qual ela se constitui é 

orientado por uma força que a impele sempre para fora. Ela desenha proximidades 

territoriais absolutamente distintas daquelas de ordem físico-geográfica, de modo que 

Sérvulo Esmeraldo e, por substituição paradigmática, a cidade de Fortaleza estão 

muito mais próximos à França, do outro lado do oceano Atlântico, do que ao Crato, 

fisicamente bem mais perto. Neste ponto – em que o espaço do discurso – a topografia 

– entra em defasagem com o espaço físico-geográfico real – é preciso reafirmar que 

  

se existe uma topografia discursiva é porque uma formação discursiva não 
enuncia a partir de um espaço objetivamente determinável do exterior, mas 
por instaurar-se a cena que sua enunciação ao mesmo tempo produz e 
pressupõe para se legitimar. [...] O ato de enunciação supõe a instauração de 
uma cenografia espaciotemporal que cada discurso constrói em função de 
seu próprio universo. (MAINGUENEAU, 2008, p. 88) 

 

É porque o espaço é construído no interior do discurso que Fortaleza pode 

aproximar-se mais das cidades estrangeiras do que das cidades de seu próprio 

Estado. Desse modo, a relação de Sérvulo com a cidade onde nasceu não encontra 

meio de imiscuir-se na topografia urbana extraterritorial a partir da qual a cidade de 

Fortaleza é construída, muito embora a matéria que ora analisamos seja composta 

também por uma entrevista com o artista, o que poderia resultar – uma vez que as 

entrevistas culturais possuem um enfoque biográfico44 – na construção de uma 

relação entre Sérvulo e a cidade do Crato. Todavia, haja vista que é o espaço 

estrangeiro que efetivamente interessa àquela topografia urbana, a primeira pergunta 

efetua um salto na trajetória biográfica inicial de Sérvulo, a fim de ir direto à 

extraterritorialidade de sua obra: “qual a influência das suas viagens para seu 

trabalho?” (CADERNO3, 29 mai 2013, p.1). As perguntas que daí em diante se 

seguem tomam aquele caminho de mão-dupla de que falamos anteriormente e, por 

isso, após seguirem a direção do espaço extraterritorial, acabam retornando ao 

espaço intraterritorial: “como foi sua volta ao Ceará?” (CADERNO3, 29 mai 2013, p.1). 

Mesmo quando nos detemos mais demoradamente sobre esse movimento de 

retorno ao espaço intraterritorial, a construção da topografia urbana não se despe de 

                                                           
44 Charaudeau (2009, p. 213) comenta que a entrevista é um gênero calcado na construção de uma 
relação de intimidade entre os interlocutores, o que permite captar “os movimentos da afetividade” do 
entrevistado. Especificamente sobre a entrevista cultural, Charaudeau (2009, p. 216) afirma que ela 
tem por intenção “arrancar uma explicação que seria suscetível de revelar os arcanos dos mistérios da 
criação artística” e, por isso, o entrevistador busca, a fim de esclarecer tais mistérios, investigar a 
trajetória biográfica do entrevistado. 
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seu caráter extraterritorial. Não só porque, nesse retorno, o espaço estrangeiro 

adentra no espaço intraterritorial sob a forma de legitimador da cena cultural 

fortalezense, mas também, por um lado, porque a cidade de Fortaleza projetada na 

figura de Sérvulo traz em si mesma as marcas do espaço estrangeiro por onde passou 

– “quando estava na França, estudei a técnica da escultura” (CADERNO3, 29 mai 

2013, p.1) –, e por outro, porque, em seu regresso, a cidade convoca o espaço 

estrangeiro a vir até ela – “voltei para fazer uma exposição de artistas Europeus45 (sic) 

na UFC” (CADERNO3, 29 mai 2013, p.1). 

Esse acolhimento do outro estrangeiro volta a se repetir na matéria Sonhos 

bilíngues (CADERNO3, 03 jun 2013, p. 1): 

 

Parceria entre uma produtora local e uma companhia suíça resulta em longa-
metragem sobre futebol brasileiro. 
Um encontro de idiomas, afetos, ficção e realidade. Em resumo, essa é a 
essência do filme "Maior que Pelé", uma coprodução Brasil-Suíça, atualmente 
em fase de finalização de roteiro e captação de recursos. O projeto é fruto de 
uma parceria entre as produtoras Gavulino, de Fortaleza, e Le Hub Cinema, 
de Genebra - primeira do tipo a envolver uma empresa cearense. [...] 
Um dos diretores do filme e sócio da Le Hub, o ítalo-suíço Henri Guareschi, 
tem um caso de afeto com o Nordeste e, mais especificamente, com 
Fortaleza - daí a escolha para o filme. "Conheci o Brasil há sete anos e me 
apaixonei pelo País. Em Fortaleza, tenho uma pessoa muito amiga que 
tornou a cidade minha segunda casa", explicou o realizador, em entrevista ao 
Diário do Nordeste. [...] 
A ideia das duas produtoras é que boa parte do elenco seja de atores 
brasileiros - e, na medida do possível, nordestinos - com reconhecimento 
nacional. [...] 
O roteiro prevê que 80% das filmagens aconteçam em Fortaleza, durante 
nove semanas, em locações como a Arena Castelão, o Centro e praias 
próximas. O restante deve ser gravado na Suíça, em quinze dias. "Teremos 
belas tomadas das montanhas e também em Genebra. Queremos mostrar o 
patrimônio cultural e natural dos dois países", esclarece Guareschi. Já as 
fases de edição e pós-produção devem acontecer inteiramente no Brasil. O 
projeto já foi submetido à apreciação de um órgão de fomento cultural na 
Suíça. No Brasil, os realizadores esperam conseguir metade do 
financiamento por meio de leis de incentivo e parcerias. [...]. (CADERNO3, 03 
jun 2013, p. 1). 

 

Essa repetição do outro estrangeiro nos textos do Caderno3 remete à ideia de 

uma competência discursiva, a partir da qual Maingueneau (2008) explica a 

recorrência de determinados elementos na dispersão de enunciados de uma formação 

discursiva, de modo que eles se repetem, ainda que sejam inéditos do ponto vista da 

materialização textual: 

                                                           
45 Interessante observar que na mesma matéria pode-se encontrar a expressão “artista cearense” – 
com o gentílico em minúsculo – e “artistas Europeus” – grafado com maiúscula. 
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Para explicar a possibilidade de uma repetição/imitação, somos naturalmente 
levados a supor certa ‘competência’ por parte do repetidor/imitador.  [...] Se 
nos detemos aqui nessa discussão da repetição/imitação, é porque ela 
permite compreender melhor a situação de um enunciador discursivo. O que 
é, de fato, ser enunciador de um discurso? É: ser capaz de reconhecer os 
enunciados ‘bem formados’, isto é, como pertencentes a sua própria 
formação discursiva, mas também ser capaz de produzir um número ilimitado 
de enunciados inéditos pertencentes a essa formação discursiva. No caso, 
trata-se certamente de uma competência, isto é, como no caso daquele que 
faz repetições ou imitações. (MAINGUENEAU, 2008, p. 54). 

 

Na matéria acima transcrita – Sonhos bilíngues (CADERNO3, 03 jun 2013, p. 

1) – esse acolhimento do outro estrangeiro volta a repetir-se, dessa vez a partir da 

possibilidade de “uma coprodução Brasil-Suíça para gravação de um longa-metragem 

de ficção” (CADERNO3, 03 jun 2013, p. 1). Novamente o Caderno3 – tal como na 

matéria sobre Míriam Merci – torna temporariamente suspenso seu caráter de agenda 

cultural da cidade, uma vez que é abordado agora não um evento que está na ordem 

do dia daquela agenda, mas que possivelmente poderá estar, num futuro ainda 

distante. Por ser apenas possibilidade, o que a matéria tematiza não é efetivamente 

um acontecimento cultural ou uma obra de arte pronta para chegar ao público. Trata-

se apenas de um “projeto em fase de finalização de roteiro e captação de recursos” 

(CADERNO3, 03 jun 2013, p. 1, grifo nosso), para o qual “os realizadores esperam 

conseguir metade do financiamento no Brasil e a outra metade na Suíça” 

(CADERNO3, 03 jun 2013, p. 1, grifo nosso). Estando ainda numa etapa bastante 

inicial – pois o roteiro sequer foi finalizado e não há nenhuma certeza de financiamento 

–, ainda será preciso esperar bastante tempo até que a obra cinematográfica venha a 

estar disponível ao público, momento em que viria a configurar-se como produto ou 

evento cultural, o qual finalmente o Caderno3 poderia inserir em sua agenda, 

exercendo, assim, sua função de divulgação. 

Tais dados acerca do caráter bastante inicial do projeto foram aí expostos não 

com o objetivo de questionarmos sua qualidade, mas para evidenciar que as 

justificativas que amparam as escolhas de conteúdo desse discurso da cultura, o 

Caderno3, estão assentadas sobre um aspecto que já apontamos anteriormente: a 

vontade de extraterritorialidade. Isso significa afirmar que, antes de tomar por foco a 

divulgação de uma obra de arte – esteja ela à disposição do público ou em processo 

de concepção –, a matéria deseja enfocar especificamente a relação entre um espaço 

intraterritorial e um espaço extraterritorial. É essa relação – e não a temática do filme, 
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ou os nomes nele envolvidos, ou a originalidade de sua estética – que se constitui 

como “força motivadora da matéria” (SANTOS FILHO; COSTA, 2014, p. 53). Isso se 

torna explícito já no lide do texto – “parceria entre uma produtora local e uma 

companhia suíça resulta em longa-metragem sobre futebol brasileiro” (CADERNO3, 

03 jun 2013, p. 1) – cujo olhar coloca em segundo plano a temática do filme, em favor 

de uma maior visibilidade ao aspecto da “parceria” internacional, que aparece nas 

primeiras palavras do lide. 

Essa “parceria entre as produtoras Gavulino, de Fortaleza, e Le Hub Cinema, 

de Genebra” (CADERNO3, 03 jun 2013, p. 1) concorre novamente para a construção 

de uma topografia urbana extraterritorial, sem que, desta vez, seja necessário recorrer 

à substituição paradigmática para que se evidencie a projeção do espaço 

intraterritorial na figura da produtora “Gavulino” e a do espaço extraterritorial na “Le 

Hub Cinema”, uma vez que, no próprio enunciado, ambas aparecem seguidas por um 

adjunto adnominal – “de Fortaleza” e “de Genebra” – que as liga a uma proveniência 

urbana. O espaço estrangeiro toma a forma, aqui, não tanto de um lugar onde se 

almeja estar – como na matéria sobre Míriam Merci – ou de um lugar legitimador – 

como em Sérvulo Esmeraldo –, mas precisamente como um espaço que penetra na 

intraterritorialidade da cidade, a qual se abre para ele e o acolhe com muita 

intensidade, de modo que “um dos diretores do filme e sócio da Le Hub, o ítalo-suíço 

Henri Guareschi” (CADERNO3, 03 jun 2013, p. 1), pode afirmar que Fortaleza se 

tornou a sua “segunda casa” (CADERNO3, 03 jun 2013, p. 1). 

A afirmação, por um estrangeiro, de que Fortaleza é sua “segunda casa” rejeita 

– ainda que isso não esteja expressamente marcado no texto – o enunciado de uma 

formação discursiva que afirmaria o contrário, ou seja, que o estrangeiro não é bem-

vindo na cidade. Neste ponto, remetemos a Maingueneau (2008): 

 

Todo enunciado do discurso rejeita um enunciado, atestado ou virtual, de seu 
Outro do espaço discursivo. Quer dizer que esses enunciados têm um ‘direito’ 
e um ‘avesso’ indissociáveis: deve-se decifrá-los pelo lado ‘direito’ 
(relacionando-os a sua própria formação discursiva), mas também por seu 
‘avesso’, na medida em que estão voltados para a rejeição de outro 
enunciado. (MAINGUENEAU, 2008, p. 38). 

 

Dessa forma, ao enunciar Fortaleza como “segunda casa”, rejeita-se um 

enunciado avesso e constrói-se uma relação interdiscursiva com um discurso que 

enuncia de modo contrário. Esse discurso provém particularmente dos movimentos 
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xenofóbicos, os quais a sociologia urbana, na tentativa de compreendê-los, busca 

abordá-los como um indício de que a presença estrangeira na cidade é geradora de 

um medo que resulta em ações de repulsa dessa presença, conforme expomos no 

tópico A sociologia urbana como formação discursiva: o estrangeiro. 

Todavia, apesar desse “caso de afeto com Fortaleza” (CADERNO3, 03 jun 

2013, p. 1), não é no espaço intraterritorial dessa cidade, ou seja, não é propriamente 

na sua dinâmica artístico-cultural que essa topografia urbana receptiva deseja se 

fechar, tendo em vista que, em se tratando da seleção do elenco, o fato de estar 

inserido na cena cultural fortalezense é de pouco valor, pois “a ideia das duas 

produtoras é que boa parte do elenco seja de atores brasileiros – e, na medida do 

possível, nordestinos – com reconhecimento nacional” (CADERNO3, 03 jun 2013, p. 

1). O que se verifica novamente é uma topografia urbana que se movimenta para fora, 

não em torno de si mesma e, em hipótese nenhuma, para as cidades do interior. 

Diferentemente da Fortaleza projetada em Míriam Merci – onde a cidade se lança 

absolutamente para o espaço extraterritorial – e em Sérvulo Esmeraldo – onde, num 

caminho de mão-dupla, ela constrói um movimento de regresso ao espaço 

intraterritorial –, aqui ela se coloca a meio caminho de um e outro, e, por isso prever 

tanto que “filmagens aconteçam em Fortaleza” (CADERNO3, 03 jun 2013, p. 1), 

quanto que “o restante vai ser gravado na Suíça” (CADERNO3, 03 jun 2013, p. 1), a 

fim de “mostrar o patrimônio cultural e natural dos dois países” (CADERNO3, 03 jun 

2013, p. 1). 

Independentemente de tais diferenças, é sempre uma topografia urbana 

extraterritorial que está em jogo. Tanto quanto no discurso da sociologia urbana, a 

cidade se constrói a partir de uma relação com o estrangeiro, ou seja, ela é 

atravessada por espaços extraterritoriais múltiplos, ao mesmo tempo que também os 

atravessa. Entretanto, o discurso da sociologia urbana põe em evidência o aspecto do 

medo que resulta dessa relação constante com um outro estrangeiro e estranho. 

Nesse discurso da cultura, tal aspecto está absolutamente descartado e, por 

consequência, a relação com o estrangeiro pode dar lugar a sentidos que mais se 

aproximam do que Bauman (2009) chama de mixofilia – desejo de misturar-se – do 

que da mixofobia – medo de misturar-se –, que marca a topografia do medo da 

sociologia urbana. O espaço do outro – quer visto como lugar onde a cidade deseja 

projetar-se, quer visto como fonte de reconhecimento, ou como componente de uma 

parceria – é algo que o Caderno3, em seu discurso da cultura, está sempre 
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convocando para compor os sentidos da cidade. Nunca mantido à distância ou 

delineado como instância indesejada, o espaço extraterritorial está no cerne da 

topografia urbana que por tal discurso se constrói. 

 

4.6 Uma cronografia do progresso: o passado ultrapassado da cidade 

 

A construção de uma topografia extraterritorial, tomada solitariamente, não 

esgota os sentidos da cidade que emergem na tessitura dessa amostra de discurso 

da cultura – o Caderno3 – que ora descrevemos. Isso porque, em tal tessitura, é 

possível reconhecer não apenas a relação interdiscursiva que ela constrói com o 

discurso da geografia urbana e da sociologia urbana, mas também a forma como esse 

discurso da cultura está atravessado pelo sentido da cidade elaborado pelo projeto de 

modernidade iluminista. Nesse atravessamento em particular, não é tanto o espaço 

da cidade que está em jogo, mas especificamente o tempo através do qual ela constrói 

sua trajetória, muito embora a relação entre espaço e tempo sejam inextrincáveis e 

constituam as faces de uma mesma moeda. Desse modo, ainda que seja sobretudo 

a construção de uma cronografia urbana que nesse momento se coloca em pauta – e 

não uma topografia – é certo que está implicitamente posta a questão da elaboração 

de uma topografia, tanto quanto, de modo inverso, o tempo está inserido no problema 

do espaço. 

Maingueneau (1993) entende que a relação entre espaço e tempo é bastante 

imbricada e, portanto, a construção discursiva do espaço está sempre deslizando na 

direção da do tempo, podendo mesmo ocorrer que a topografia e a cronografia 

constituam-se sem nenhuma defasagem entre uma e outra: 

 

No discurso escolar da 3ª República, por exemplo, trata-se de um universo 
onde o mesmo termo satura todos os lugares: ‘a República’ é, a um só tempo, 
[...] a topografia (a República delimita o território da pátria) e a cronografia (a 
República é a última fase da história da França, de onde este discurso é 
enunciado. (MAINGUENEAU, 1993, p. 41). 

 

Nas análises que até aqui efetuamos de matérias do Caderno3, o foco recaiu 

principalmente sobre a construção discursiva de um espaço presente – em outros 

termos, uma topografia da cidade-hoje; agora pretendemos integrar a cidade-ontem à 

análise dos sentidos da cidade, sem, de modo algum, restringirmo-nos a seus limites, 

tendo em vista que não se trata de descrever como ela era, mas sim de caracterizar 
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a forma como ela é percebida a partir de um olhar do presente. Isso significa que não 

é uma topografia urbana do passado que trazemos à tona, mas sim uma análise da 

relação que o presente mantém com o passado da cidade. É por focarmos essa 

relação que optamos por falar em uma cronografia urbana e não em uma topografia, 

embora, como se disse, ambas estejam interligadas. Essa cronografia caracteriza-se 

por construir uma ideia de progresso da cidade, o que permite estabelecer uma 

proximidade interdiscursiva entre o Caderno3 como discurso da cultura e o sentido 

global do projeto iluminista, que expomos no tópico O projeto iluminista como 

formação discursiva: o progresso. 

Em A Fortaleza do século XIX (CADERNO3, 27 out 2012, p. 1), essa 

cronografia do progresso emerge a partir da construção de um comentário a um 

romance de Raymundo Netto: 

 

Um conto no passado. Cadeiras na calçada, romance de Raymundo Netto, é 
uma viagem no tempo, um encontro com uma Fortaleza poética e provinciana 
que só a imaginação pode reconstruir. 
De mãos dadas com Américo Lopes, o protagonista e narrador, passeamos 
pelas calçadas do início do século XX e andamos, assim, pelas ruas 
‘descalças’ de uma cidade menina que parece se fazer mulher aos olhos do 
leitor. [...] 
No livro de Raymundo Netto, o narrador é um senhor de mais de 90 anos 
que, após receber um pacote de cartas de seu amor de juventude, 
compreende a razão de ter vivido tanto, e resolve, no ano de 1998, contar a 
sua história como um modo de eternizar seu romance interrompido pelo 
destino. Trata-se de uma narrativa cíclica, cujo introito pode perfeitamente ser 
colado ao final para atar as pontas do novelo da vida do personagem. [...] 
Essa opção por narrar-se, ou seja, transformar-se em personagem, é curiosa 
e suscita uma reflexão sobre o significado da experiência vivida tanto para 
quem a expõe, no momento em que a expõe, pois já não é a mesma pessoa 
que viveu os fatos, como para o leitor. [...] O livro de Raymundo Neto, embora 
traga uma narrativa autobiográfica, não confunde o narrador com o autor. [...] 
O velho Américo, personagem fictício, conta sua trajetória desde a infância, 
na primeira década do século XX, quando perde os pais e passa a ser criado 
por uma tia. Paralelamente, conta-se a história da cidade, tendo-se, dessa 
forma, dois personagens centrais: Américo e a cidade de Fortaleza. A 
onisciência do narrador em 1ª pessoa não torna o relato inverossímil, pois 
desenrolam-se fatos passados, utilizando-se assim de um meio fundamental 
para tornar o relato crível. Tudo já foi consumado, vivido. [...] 
O personagem Américo é ficcional, mas a cidade e sua história são reais e 
fundem, num só espaço e tempo, verdade e ficção, conduzindo o leitor nessa 
ambivalência que o leva a duvidar se Américo é apenas um ser de papel. 
(CADERNO3, 27 out 2012, p. 1). 

 

A matéria comenta um livro de memórias, todavia, “embora traga uma narrativa 

autobiográfica, não confunde o narrador com o autor” (CADERNO3, 27 out 2012, p. 

1) e, por isso, o protagonista do livro não atende por Raymundo Netto, mas é 
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ficticiamente denominado Américo Lopes. Apesar do tema central da narrativa ser um 

“amor de juventude” ou um “romance interrompido pelo destino” (CADERNO3, 27 out 

2012, p. 1), a matéria toma por foco de seu comentário a possibilidade que o livro abre 

de reencontrar uma “Fortaleza provinciana” (CADERNO3, 27 out 2012, p. 1). 

Essa “Fortaleza provinciana” (CADERNO3, 27 out 2012, p. 1) é um outro lugar 

que se separa à força daquilo que é o mesmo lugar, a “Fortaleza hoje” (CADERNO3, 

27 out 2012, p. 1), cuja existência singular só pode ser percebida na comparação com 

aquele outro lugar. 

Sobre essa relação entre o mesmo e o outro, Maingueneau (2008) afirma: 

 

O ‘mesmo’ não polemiza a não ser com aquilo que se separou à força para 
constituir-se, e cuja exclusão reitera, explicitamente ou não, através de cada 
uma de suas enunciações. O ‘outro’ representa esse duplo cuja existência 
afeta radicalmente o narcisismo do discurso, ao mesmo tempo em que lhe 
permite ter acesso à existência. (MAINGUENEAU, 2008, p. 118). 

 

Constrói-se assim uma cronografia que se funda principalmente na separação, 

por distâncias enormes, entre o passado e o presente da cidade, isto é, entre o mesmo 

e o outro. Embora seja o mesmo lugar que o presente contempla no espelho do tempo, 

sua imagem se elabora como a figura de um outro absolutamente desconhecido, 

estranho e distante, com quem a cidade presente deseja comparar-se não a partir de 

uma relação de semelhança, mas sim de diferença. Por isso, o passado da cidade 

configura-se como algo tão distante do presente que a ele “só a imaginação pode 

reconstruir” (CADERNO3, 27 out 2012, p. 1). 

A fim de justificar o foco sobre a cidade e não sobre o protagonista do romance, 

a interpretação que a matéria constrói fundamenta-se no estabelecimento de um 

paralelismo entre o protagonista do romance e o lugar onde ele vive: “paralelamente, 

conta-se a história da cidade, tendo-se, dessa forma, dois personagens centrais – 

Américo e a cidade de Fortaleza” (CADERNO3, 27 out 2012, p. 1). Por essa relação 

de paralelismo torna-se possível a construção de um caráter ficcional para o passado 

da cidade, justamente para colocá-lo à distância do presente, esse sim real, na 

proporção inversa do quanto aquele outro é inacreditável. Se ambos são 

personagens, e “Américo é apenas um ser de papel” (CADERNO3, 27 out 2012, p. 1), 

a cidade-ontem também o é; desse modo, está excluída, para ela, a possibilidade de 

assentar-se sobre uma cronografia que a integre à concretude da cidade-hoje. Pelo 

contrário, ao interpretar a cidade-ontem como um tempo inacreditável – e, por isso, 
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ficcional, “que só a imaginação pode reconstruir” (CADERNO3, 27 out 2012, p. 1) –, 

destina-se para ela o lugar de um tempo superado e jamais possível de tornar-se 

concreto. Por aquela relação de paralelismo que a matéria estabelece, tanto para 

Américo quanto para o passado da cidade, “tudo já foi consumado” (CADERNO3, 27 

out 2012, p. 1), o que significa, para essa última, que ela já foi absolutamente 

suplantada e, por isso, pode ser tomada como personagem fictício, irreal e distante. 

É como tempo superado que o passado da cidade integra-se àquela 

cronografia do progresso, o que permite a esse discurso da cultura captá-la a partir 

da alcunha de “cidade menina” (CADERNO3, 27 out 2012, p. 1). A expressão provoca 

um efeito de sentido que está diretamente relacionado à abordagem que a matéria faz 

da cidade-ontem, optando por tratá-la não como espaço romanesco, mas como 

personagem paralelo. Ora, o adjunto “menina” provoca a personificação da cidade, de 

modo a torná-la humana, tanto quanto Américo, fundamentando, assim, a ideia de que 

o romance de Raymundo Netto possui dois personagens centrais. Além disso, a 

utilização da expressão “cidade menina” aponta para aquilo que está na essência da 

construção dessa cronografia urbana: o progresso. Isso porque o termo “menina” não 

serve aí apenas como estratégia de personificação, mas também para atribuir um 

sentido à cidade-ontem. 

Neste ponto, é preciso remeter à questão do sentido de que as palavras se 

revestem no interior de uma formação discursiva, em contraposição ao valor que elas 

possuem enquanto forma dicionarizada: 

 

O analista do discurso certamente lida com palavras que figuram nos 
dicionários, mas não é nele que encontrará todos os elementos que lhe são 
necessários para apreender o valor de uma palavra em uma formação 
discursiva determinada. Como é possível prever, uma divisão opera-se 
imediatamente entre os pesquisadores em linguagem que, sobre este 
assunto, maximizam o peso da semântica linguística e aqueles que adotam 
uma atitude contrária, fazendo todo o léxico oscilar no campo do discurso. 
(MAINGUENEAU, 1993, p. 151-2). 

 

Ao colocarmo-nos dentro de uma perspectiva que faz “o léxico oscilar no campo 

do discurso” (MAINGUENEAU, 1993, p. 152), podemos perceber que o efeito de 

sentido que o termo “menina” coloca em jogo está relacionado à cronografia do 

progresso construída pelo Caderno3, ou seja, a relação semântica que se estabelece 

com a ideia de uma criança com pouca idade conduz a um efeito de sentido que faz 

da cidade-ontem uma “menina” que ainda tem muito a aprender, uma cidade menor, 
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se comparada a um modelo que, decerto, é tomado da cidade-hoje; a essa cidade 

menor não se deve levar muito a sério, sendo possível até mesmo rir46 de suas 

inocências. A construção desse sentido possui um papel decisivo na elaboração da 

cronografia do progresso que emerge em tal discurso. Ao mesmo tempo que coloca a 

cidade-ontem numa condição infantil, permite supor, para ela, um processo gradativo 

de transformação. Pela mesma relação de paralelismo anteriormente mencionada, à 

medida que “Américo conta sua história desde a infância” (CADERNO3, 27 out 2012, 

p. 1), é possível ver uma “cidade menina que parece se fazer mulher” (CADERNO3, 

27 out 2012, p. 1). Nessa distância entre a “cidade menina” e aquilo que se poderia 

chamar de “cidade mulher” se instaura o olhar adulto, altivo e classificador da cidade-

hoje em relação à cidade-ontem, à qual não se delega senão um lugar longínquo e 

menor, no interior de uma cronografia do progresso cujo ápice é a cidade-hoje. 

Entretanto, nessa cronografia do progresso, o mais comum é que o passado 

da cidade seja abordado a partir de uma perspectiva ridicularizante. Na matéria 

anteriormente analisada, onde esse passado é captado a partir do sentido de “cidade 

menina”, a perspectiva ridicularizante não encontra espaço para se manifestar porque, 

por se tratar de um comentário a um romance memorialista, é a perspectiva saudosista 

que está em foco. Olha-se para a “cidade menina” e dela menos se rir do que se sente 

saudade, o que não significa que a cidade “mulher” deseje voltar a ser “menina”, pois, 

assim sendo, estaria absolutamente extinta a possibilidade de existência da narrativa 

memorialista e da própria saudade. Todavia, na matéria Parangaba dos tempos de 

Distrito (CADERNO3, 06 out 2012, p. 1), a perspectiva ridicularizante pode emergir 

como elemento central da cronografia do progresso: 

 

Somente quem morou ou bem conheceu Parangaba, quando era um Distrito, 
pode aquilatar o valor da terra e da gente originária da Porangaba, da Vila 
Nova de Arronches e ainda da Parangaba dos novos tempos. 
Quatro séculos de história e folclore, prosa e verso, casos e causos mesclam-
se em rica cultura de um dos mais antigos povoados de nosso Estado. Do 
tupi, significando beleza ou formosura, Parangaba, símbolo primordial de um 
povoamento indígena, com uma coroa de espinhos e caboclos obstinados 
peregrinando por aldeias em busca de bênçãos divinas e chuvas, marcou 
gerações. [...] 
À época, vez sim, vez não, dementes do Asilo de Alienados São Vicente de 
Paulo empreendiam fugas. Logo, logo, a notícia, retransmitida de boca em 
boca, espalhava-se pelos bairros. Portas e janelas fechavam-se. Folguedos 
da meninada passavam da rua para o quintal. Desconfiados, moradores 
enxergavam em desconhecidos prováveis fugitivos. E, assim, mais 

                                                           
46 A cidade-ontem como objeto de riso não se evidencia tanto na matéria que ora analisamos. A seguir, 
em outra matéria, este aspecto se torna mais explícito. 
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alimentavam o pânico. Alarmes falsos da presença do fugidio, instante a 
instante, chegavam ao nosocômio, à polícia, aos jornais e às emissoras de 
rádio. 
Manhã domingueira. Nova evasão. Léo Brito - o Doutorzinho - realizou 
escapadela vestindo bata e portando valise usual de médico, objetos 
surrupiados da sala do diretor. 
Durante a missa, entrou pela sacristia, caminhou tranquilo por lateral da 
capela, chegou à porta principal e alcançou a avenida João Pessoa. 
Cumprimentou com bons-dias e comedidos acenos os transeuntes. Óculos 
de grau, encontrados também no gabinete, completavam a aparência do falso 
profissional. Deu rápida espiada, como despedida, e alargou o passo. 
Antes de interno, exercia a profissão de enfermeiro prático. De razoável 
escolaridade, deu-se à mania de ler compêndios de medicina da biblioteca. 
Dia e noite, sobraçava livros da ciência de Hipócrates. Esquecia as refeições. 
Discutia com doentes imaginários. Sofria transes. Dizia-se psiquiatra, 
intitulando-se doutor Brito. Daí suas esquisitices e, é claro, a internação. [...] 
Bem próximo ao estabelecimento, em modesta e pequena casa de taipa, 
morava a conhecidíssima parteira Mãe Bibiu. Conhecidíssima e conhecedora 
de grande parte da população, sua clientela de parição. Chegava a dizer que 
vira nascer à metade daquela gente e continuava a ajudar nos nascimentos 
dos que completariam a outra banda. 
Num belo dia, para uns e outros não, ao abrir a porta da entrada, a boa 
paramédica depara-se com o inusitado. 
O soldado Venâncio, chamado por todos de Sibite, trazia-lhe uma intimação 
do subdelegado Manuelzinho Filho. Ficava notificada a comparecer à 
presença da autoridade. E advertiu-a: ‘Não falte, nem se atrase, pois, dá 
cadeia!’. 
Mal recebeu o papel, sentiu tremelique da cabeça aos pés. Suor gélido, 
seguido de incontrolável diarreia igual às de chicote. Somente fazia o bem e 
a caridade. Jamais desrespeitou a lei ou aos semelhantes. Pecados? Só os 
da juventude, acontecidos nas moitas e nas veredas. Raro, entre quatro 
paredes, como todo mundo pratica nas chamadas horas de arte. Assim 
mesmo - pensou - padre Afonso já a perdoara e as penitências foram pagas. 
Umas, até de um rosário, ajoelhada. Dia de medonha assuntação. Noite, 
sobretudo, indormida. [...] 
Meados do século passado. Esquecidos costumes levados pelos anos. 
Unidades fabris emitiam apitos produzidos pela liberação de vapor das 
caldeiras, através de válvulas, sinalizando o tempo. 
Esses relógios sonoros, antes sessenta minutos, das cinco, catorze e vinte e 
duas horas, alertavam para o início dos turnos de trabalho. 
O operariado sainte e entrante das jornadas ficava informado. Como as 
fábricas instalavam-se em subúrbios e a maioria das residências não possuía 
relógio, a prática merecia bom aceite. Segundo as empresas, o sistema 
diminuía atrasos e faltas dos trabalhadores. Mais tarde, além das horas 
cheias, representadas por um apito longo, instituíram-se as meias, 
sinalizadas por um breve. Em seguida, vieram as marcações de outros 
horários e as sonorizações faziam-se no decorrer do dia, com intercalações 
de trinta minutos. 
O som atingia o raio de um quilômetro. Surgiram pleitos de moradores 
distantes visando ao aumento da potência. O atendimento contentou a uns e 
desagradou a outros. Abuso comportamental e desrespeito à lei sempre 
causam problemas. Na rua 15 de Novembro, antigo bairro Cocorote, hoje 
Montese, funcionava a Fábrica Santa Cecília, do ramo têxtil. 
Há, aproximadamente, quinhentos metros, na avenida João Pessoa, 
Parangaba, localizava-se a Usina Everest, produtora de óleos. Para o agrado 
dos demandantes, os gerentes tornaram mais intensos e fortes as 
sonoridades. Entre as duas indústrias situava-se o Asilo de Alienados São 
Vicente de Paulo, pertencente à Santa Casa de Misericórdia. As estridências 
sonoras tornavam os internos irritadiços, exasperados. A direção do hospital 
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instou o subdelegado a solucionar o problema. As apitações ficaram 
proibidas. (CADERNO3, 06 out 2012, p 1). 

 

O que estamos chamando de perspectiva ridicularizante pode ser entendido 

como uma determinada “maneira de dizer”: 

 

Um discurso não é somente determinado conteúdo associado a um 
sistema semântico global e a um estatuto de enunciador e de 
destinatário, é também uma ‘maneira de dizer’ específica. Bakhtin já 
insistira sobre o ‘papel excepcional do tom, [...] aspecto menos 
estudado da vida verbal’. [...] O discurso, por mais escrito que seja, 
tem uma voz própria. (MAINGUENEAU, 2008, p. 90). 

 

A definição desse tom ridicularizante, na matéria acima transcrita, dá-se a partir 

da escolha por “contar casos e causos” dos tempos em que a Parangaba ainda não 

possuía sequer esse nome (CADERNO3, 06 out 2012, p. 1). A seleção de tais 

acontecimentos é orientada por uma abordagem que visa distinguir a “Parangaba dos 

novos tempos” (CADERNO3, 06 out 2012, p. 1) e aquela que atendia pelo nome de 

“Porangaba” ou “Vila Nova de Arronches” (CADERNO3, 06 out 2012, p. 1). Assim, 

esse discurso da cultura pode abordar o passado da cidade a partir de uma 

perspectiva que permite tornar ainda mais intenso o distanciamento entre a cidade-

ontem e a cidade-hoje. A diferença nas denominações que o bairro recebeu auxilia na 

construção desse distanciamento entre a cidade-hoje e a cidade-ontem. Ao receber 

outra denominação, interpõe-se entre o passado e o presente da cidade uma 

defasagem tão profunda que até mesmo o nome se transfigura em outro. Desse modo, 

a ideia de progresso, sobre a qual essa cronografia urbana está sempre retornando, 

pode desvencilhar-se daquilo que decerto se configura, para esse discurso da cultura, 

como um inconveniente linguístico, pois nomeia de modo igual dois lugares que, no 

interior de uma linha contínua do progresso, ocupam posições diametralmente 

opostas. 

É principalmente no que diz respeito aos “esquecidos costumes levados pelos 

anos” (CADERNO3, 06 out 2012, p. 1) que a cidade-ontem é abordada pela matéria 

que ora analisamos. Todavia, os “causos” por ela narrados objetivam não a descrição 

da riqueza antropológica que, porventura, esses costumes possam conter, mas 

sobretudo olhá-los naquilo que eles possuem de ridículo. Exemplo disso é o causo 

que trata da existência dos “relógios sonoros”, emitidos pelas “unidades fabris” e 
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destinados a indicar “o início dos turnos de trabalho” (CADERNO3, 06 out 2012, p. 1). 

Tais sinais sonoros não são diferentes dos que ainda se emitem nas fábricas da 

cidade-hoje e, portanto, o indício da defasagem da cidade-ontem não está 

propriamente na existência de tais “apitos”, mas nos outros usos que deles eram 

feitos, já que, como “a maioria das residências não possuía relógio” (CADERNO3, 06 

out 2012, p. 1), eram aqueles sinais sonoros que exerciam tal função para os 

moradores da cidade situados ao “raio de um quilômetro” da fábrica (CADERNO3, 06 

out 2012, p. 1).  

É a partir desses usos que a narrativa de tais “causos” poderá se empenhar na 

construção de situações que provocam o riso em relação aos antigos costumes da 

cidade-ontem. A primeira situação refere-se à insurgência de “pleitos de moradores 

distantes visando ao aumento da potência dos relógios sonoros” (CADERNO3, 06 out 

2012, p. 1), a fim de que as residências mais afastadas sejam contempladas com a 

oportunidade de saberem as horas. Essa primeira situação conduz a situações ainda 

mais risíveis, de modo a, gradativamente, desembocar numa apoteose hilariante. 

Essa apoteose sobrevém logo depois que, “para o agrado dos demandantes, os 

gerentes tornaram mais intensos e fortes as sonoridades” (CADERNO3, 06 out 2012, 

p. 1). Todavia, nas proximidades da fábrica, “situava-se o Asilo de Alienados São 

Vicente de Paulo” (CADERNO3, 06 out 2012, p. 1). Os sinais sonoros eram de tal 

modo intenso que “tornavam os internos irritadiços, exasperados” (CADERNO3, 06 

out 2012, p. 1). 

Se na construção da topografia urbana da cidade-hoje é o aspecto da presença 

estrangeira que tal discurso coloca em evidência, em contrapartida, na elaboração da 

topografia da cidade-ontem é o caráter risível que ocupa lugar central. Entre essas 

duas topografias, ergue-se uma cronografia assentada no sentido do progresso; 

cronografia que remete, do ponto de vista da interdiscursividade, à ideia de flecha do 

tempo de que fala Harvey (1992), ao comentar a invenção do cronômetro e o sentido 

do tempo em Giordano Bruno, no final da Renascença, tendo em vista que “a 

revolução renascentista dos conceitos de espaço e de tempo assentou os alicerces 

conceituais em muitos aspectos para o projeto do Iluminismo” (HARVEY, 1992, p. 

227): 

 

O cronômetro, que deu força e medida à ideia de flecha do tempo, também 
se tornou teoricamente compatível com a sabedoria infinita de Deus mediante 
a atribuição ao tempo de qualidades infinitas análogas às vinculadas com o 
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espaço. A vinculação tinha imensa importância; ela significava a ideia de 
tempo como ‘vir-a-ser’ (um sentido de tempo muito humano que também está 
contido na ideia da flecha do tempo). (HARVEY, 1992, p. 223, grifos do autor). 

 

Essa ideia de tempo como ‘vir-a-ser’ se apresenta, no Caderno3, quando se 

trata especificamente de olhar a cidade-ontem em relação à cidade-hoje, mas não se 

dá dessa forma quando é o artista ou os movimentos artísticos do passado que estão 

em foco. O artista da cidade-ontem emerge como que deslocado do seu meio e 

projetado para uma sociedade e uma cidade por vir, pois sua arte está sempre à frente 

do seu tempo47, diferentemente da cidade do passado, que se esgota em si mesma e 

sucumbe, pois seus costumes, seus profissionais – como a “parteira Mãe Bibiu” 

(CADERNO3, 06 out 2012, p. 1), protagonista de outro causo narrado na matéria 

acima transcrita – e até sua denominação são “levados pelos anos” (CADERNO3, 06 

out 2012, p. 1). 

A recorrência dessa imagem da cidade-ontem definitivamente superada pelos 

anos, bem como a prevalência de uma abordagem ridicularizante desse passado 

podem ser encontradas também na seção É o novo. A referida seção é uma das 

poucas que parecem possuir uma temática fixa, já que as matérias do Caderno3 não 

estão organizadas a partir de uma divisão prévia dos conteúdos artístico-culturais – 

ou seja, não há para cada área artística uma página específica –, mas sim a reboque 

dos acontecimentos da agenda cultural da cidade, com especial interesse àqueles que 

conservam um viés extraterritorial. É o novo, porém, não é uma seção fixa porque se 

dedica sempre a um mesmo âmbito artístico-cultural. O caráter fixo que a caracteriza 

está no fato de problematizar sempre um mesmo assunto: os costumes, objetos, 

pessoas da cidade-ontem. Tanto quanto as matérias que analisamos anteriormente, 

É o novo constrói o passado da cidade a partir de uma imagem risível, confluindo, do 

mesmo modo, para a elaboração daquela cronografia do progresso. 

Embora seja uma seção curta – com textos entre 50 e 100 caracteres – os 

sentidos da cidade-ontem que nela se elaboram tornam-se recorrentes porque se trata 

de uma seção publicada diariamente. O passado da cidade é aí tematizado todos os 

dias, diferentemente das matérias maiores especificamente voltadas para esse tema, 

                                                           
47 Este ponto daria margem à elaboração de outra questão, a qual não corresponde àquela que 
efetivamente nos lançamos na pesquisa que empreendemos; por isso não nos deteremos na descrição 
dessa imagem do artista do passado que tal discurso constrói, contentando-nos em dizer apenas que 
essa imagem não traz os mesmos sentidos encontrados na imagem da cidade do passado. 
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as quais, embora mais longas, são publicadas mais raramente, uma vez que o 

Caderno3 possui um compromisso com a cidade-hoje, isto é, com aquilo que está na 

ordem do dia na agenda artístico-cultural da cidade. Efetivamente, portanto, é a partir 

de É o novo que a perspectiva ridicularizante encontra o meio mais profícuo de 

desdobramento da ideia do passado risível, exatamente porque, ao adentrar no 

cotidiano do Caderno3, tal seção – que é um discurso sobre a cidade-ontem, coloca-

se ao lado – mesmo que num canto da página – de um discurso sobre da cidade-hoje, 

permitindo, assim, a elaboração diária, às páginas do Caderno3, de uma cronografia 

urbana do progresso. 

A perspectiva ridicularizante se evidencia desde o título da seção – É o novo. 

Atravessada por uma conotação irônica, a expressão é o novo, cujo uso se verifica 

especialmente na variedade coloquial da língua portuguesa falada no nordeste 

brasileiro, é utilizada para menosprezar aquilo que, ao contrário do que literalmente 

está dito pela expressão, é antigo e ultrapassado. Para além do título, os textos que 

figuram nesta seção constroem a ideia de um passado superado e risível 

paralelamente à exploração de palavras em desuso intrinsecamente ligadas a essa 

cidade-ontem, mas que, ao contrário desta, não desapareceram por completo e 

subsistem ainda, servindo ao menos para remeter àquilo que não mais existe – os 

costumes, os objetos e o próprio espaço da cidade. Essa ideia de um progresso que 

tudo aniquila e de um tempo que se sobrepõe ao espaço, pois lhe impõe um constante 

processo de vir-a-ser, mantém, de forma implícita, uma relação interdiscursiva com o 

projeto de modernidade iluminista: 

Conforme Harvey (1992), 

 

o projeto de modernidade iluminista sempre teve como foco os processos de 
mudança social, de modernização e de revolução (técnica, social, política). O 
progresso é seu objeto teórico, e o tempo histórico, sua dimensão primária. 
Com efeito, o progresso implica a aniquilação última do espaço através do 
tempo. A redução do espaço a uma categoria contingente está implícita na 
própria noção de progresso. Como o projeto de modernidade trata da 
experiência do progresso através da modernização, os textos acerca dela 
tendem a enfatizar a temporalidade, o processo de vir-a-ser. (HARVEY, 1992, 
p. 190). 

 

Numa das publicações diárias de É o novo (CADERNO3, 06 jun 2013, p. 3), 

pode-se ler sobre “seu Jeremias”, o qual “recorda”48 uma determinada “quermesse” 

                                                           
48 A forma verbal “recorda” é a mais recorrente nos textos da seção É o novo, tendo em vista que, 
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em que esteve presente e, a fim de conquistar uma moça, “foi à radiadora e ofereceu 

uma página musical” (CADERNO3, 06 jun 2013, p. 3). Tanto o termo “quermesse” 

quanto “radiadora” ligam a cidade-ontem a um evento e um objeto dos quais a cidade-

hoje está completamente desvencilhada, seja porque eles desapareceram ou porque 

estão totalmente reconfigurados. A escolha da expressão “página musical” em lugar 

de simplesmente música revela a ideia de construir aquela perspectiva ridicularizante 

não só a partir da própria história que se conta, mas também através da forma como 

se conta, isto é, de escolhas lexicais marcadas temporalmente, de modo a fazer desse 

léxico do passado algo tão risível quanto aquilo mesmo que ele denomina. Ainda no 

que se refere ao léxico utilizado, os nomes das personagens também integram a 

composição desse passado risível: “Dilamário” (CADERNO3, 28 mai 2013, p. 3), 

“Genebaldo” (CADERNO3, 04 jun 2013, p. 3), “Setembrino” (CADERNO3, 05 nov 

2013, p. 3) são alguns exemplos. 

Ainda quanto à seção É o novo, é preciso observar que, se a topografia 

extraterritorial constrói-se a partir de um movimento para fora, para o outro 

estrangeiro, ao tempo em que se constitui – conforme demonstramos no tópico Uma 

topografia extraterritorial: a presença estrangeira na cidade – numa relação de 

afastamento com as cidades do interior, a cronografia do progresso e a imagem que 

ela delineia para a cidade-ontem buscam, num movimento contrário àquele, integrar 

a cidade do interior. Ainda que opostos, esses dois movimentos não são antagônicos 

e sim complementares. No movimento para fora, trata-se de excluir as cidades do 

interior daquilo que constitui a topografia da cidade-hoje, já que elas serão 

convocadas apenas quando estiver em questão uma imagem da cidade-ontem, à qual 

aquelas cidades se associam por uma relação de similitude. De outro modo, o que se 

faz é significar as cidades do interior a partir da imagem que a cronografia do 

progresso constrói para a cidade-ontem. Como exemplo disso, tomemos a história de 

“seu Atanagildo” (CADERNO3, 03 jun 2013, p. 3), o qual “recorda” o tempo em que 

frequentava o “Clube Massapeense” – em referência à cidade de Massapê, localizada 

no interior do Ceará. Este tempo e esta cidade estão associados a costumes 

ultrapassados, tais como: usar “sabonete Alma de Flor”, perfume “Vitess” e “safári 

lavado com sabão em pó Rinso” (CADERNO3, 03 jun 2013, p. 3). 

Seja abordando a cidade-ontem a partir da alcunha de “cidade menina”, seja a 

                                                           
conforme a interpretação que estamos construindo, ela configura-se como um discurso voltado à 
delineação de uma imagem do passado da cidade. 
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partir de narrativas destinadas a colocar em evidência o caráter risível do passado da 

cidade, o que está sempre retornando a esse discurso da cultura é uma cronografia 

do progresso. Essa cronografia do progresso, a qual está também no cerne do sentido 

que o projeto de modernidade iluminista constrói para a cidade, configura-se de modo 

específico nos enunciados do Caderno3. Isso porque o projeto de modernidade 

iluminista – conforme demonstramos no tópico O projeto iluminista como formação 

discursiva: o progresso – integra o sentido do progresso à ideia de uma cidade 

assentada sobre uma razão industrial capaz de permanecer em constante avanço de 

sua produtividade, já que se empenha sempre na utilização cada vez mais racional do 

tempo. Naquele discurso da cultura não é tanto essa ideia da cidade industrial que 

está em questão, mas especificamente as formas de ser e de viver nessa cidade, 

tomadas numa perspectiva do progresso. Por meio de caminhos distintos, ambos os 

discursos colocam em jogo um modo a partir do qual a cidade-hoje olha para a cidade-

ontem. Encarada a partir de uma relação de interdiscursividade, a cronografia urbana 

do progresso que se elabora às páginas do Caderno3 está, em certa medida, 

diretamente relacionada ao sentido do progresso que o projeto de modernidade 

iluminista atribui à cidade. 
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5 Considerações finais 

 

Ao caminharmos para as últimas palavras desta dissertação, é preciso que 

retomemos o objetivo a que nos propomos: descrever, interpretar e analisar 

enunciados do Caderno3 como um discurso da cultura, com o intuito de pôr à mostra 

os sentidos da cidade que nele se elaboram, bem como as relações interdiscursivas 

que ele constrói com os sentidos do espaço urbano elaborados pelo discurso da 

sociologia urbana, da geografia urbana e do projeto iluminista.  

Diante desse objetivo, e remetendo novamente à problemática da pesquisa, 

que se assentou sobre a indagação acerca de quais elementos estão associados aos 

sentidos da cidade construídos por um discurso da cultura, o Caderno3, foi possível, 

a partir de um olhar orientado para a interdiscursividade, identificar três elementos – 

o território, o estrangeiro e o progresso –, os quais, uma vez analisados e cotejados 

com a forma a partir da qual se inserem no discurso da sociologia urbana, da geografia 

urbana e do projeto de modernidade iluminista, permitiram chegar a uma 

caracterização apenas parcial do discurso da cultura. Parcial porque deve-se 

considerar o vasto terreno de pesquisa que ainda se tem pela frente caso se queira 

caracterizar, de maneira mais precisa, esse discurso da cultura, tendo em vista que 

esta dissertação deteve-se apenas no Caderno3, um dos muitos afluentes desse 

enorme rio-discurso. 

As análises efetuadas nesta dissertação permitiram apontar alguns aspectos 

do discurso da cultura que auxiliam a montar um conjunto decerto bem mais vasto. 

Um desses aspectos provém daquilo que identificamos ao descrevermos a topografia 

da disputa territorial construída pelo discurso da cultura; neste momento, tornou-se 

bastante claro que, sob a forma de uma arte inserida no território urbano, tal discurso 

está em plena disputa pelos sentidos da cidade; e que, para inserir-se nessa disputa, 

esse discurso opera revisões no próprio conceito de arte, as quais a convocam a 

colocar-se no seio da dinâmica territorial da cidade, convertendo-se em instância onde 

o conflito pode tornar-se comunicação e o espaço urbano uma linguagem. 

Entretanto, é preciso ainda averiguar até que ponto esse desejo de atuar sobre 

a cidade está relacionado à constituição de um poder discursivo e legitimado 

socialmente. Isto é, averiguar que tipo de ligação esse discurso da cultura constrói 

com o âmbito da governança da cidade e com aparelhos estatais juridicamente 

constituídos. O que ficou evidente até aqui é que essa vontade de atuar sobre a cidade 
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está sempre retornando nos enunciados do discurso da cultura. Além dos exemplos 

já mencionados no capítulo anterior, recentemente, por ocasião da morte de Tomie 

Ohtake, um de seus filhos, Rui Ohtake, ao falar do legado da artista, produziu o 

seguinte enunciado: “[seu legado] é acreditar que a arte ajuda uma cidade, uma 

população” (ILUSTRADA, 12 fev 2015, grifo nosso). Enunciados como este sugerem 

que, construindo-se cada vez mais sob a forma de discurso necessário, o discurso da 

cultura institui-se gradativamente como um poder urbano legítimo. 

Outro aspecto desdobra-se da descrição da topografia extraterritorial presente 

no discurso da cultura. A forma a partir da qual o estrangeiro é significado não é 

atravessada por traços de mixofobia. O que se observou é mesmo uma vontade de 

extraterritorialidade, caracterizada por uma abertura à presença estrangeira, a qual se 

torna um critério de legitimação da vida cultural da cidade. Todavia, embora seja 

possível supor que essa vontade de extraterritorialidade atravessa o discurso da 

cultura como um todo – já que ela estava presente nos outros cadernos de cultura que 

consultamos durante a pesquisa, bem como nas políticas de cultura analisadas por 

Gondim (2007) –, é preciso ainda sistematizar essa suposição, levando em conta as 

diferentes formas de manifestação do discurso da cultura, e não apenas os cadernos 

de cultura. Do mesmo modo, é necessário observar em que medida essa vontade de 

extraterritorialidade aproxima o discurso da cultura de uma questão que 

gradativamente tem se estabelecido no interior de determinadas discursividades: o 

problema da interculturalidade. 

Um último aspecto diz respeito àquilo que se apresentou ao analisarmos a 

cronografia do progresso construída pelo discurso da cultura. As análises revelaram 

uma cidade alicerçada sobre um porvir constante; ela está embebida num tempo que 

está sempre em movimento prospectivo, o que permite olhar o passado da cidade 

pelo viés do risível. No entanto, somente pesquisas vindouras poderão explicar a não-

coincidência entre os sentidos atribuídos à cidade do passado e aqueles que se 

associam ao artista do passado. É preciso ainda compreender melhor o lugar que a 

cronografia do progresso ocupa no discurso da cultura, tendo em vista que é também 

através dele que a questão da preservação histórica da cidade é colocada em pauta, 

o que parece constituir, numa observação superficial, duas ideias contraditórias, a 

qual somente numa investigação futura se poderá compreender melhor. 

Por fim, retomamos as palavras colocadas na introdução dessa dissertação, 

quando discutíamos que um discurso define-se sobretudo como um processo de 
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construção, pois ele não está pronto, apenas esperando para ser analisado; como 

afirma Maingueneau (1976, p. 16): “um discurso não é uma realidade evidente, um 

objeto concreto ofertado à intuição, mas o resultado de uma construção”. Desse modo, 

se para o escritor, o livro nunca está pronto, e ele o publica apenas para poder deixar 

de revisá-lo, dá-se de maneira análoga para o analista do discurso em relação ao 

discurso que ele deseja caracterizar. A fim de que esta dissertação pudesse ser 

produzida, foi preciso que atribuíssemos ao discurso da cultura uma forma 

relativamente estável, mas isso não significa que esta estabilidade seja definitiva e 

perene, pois basta que nos lancemos de novo na pesquisa para que esse discurso 

volte a deslocar-se e ganhar novos contornos. 
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