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Resumo 
 

Este artigo aborda o tema “cidade" a partir de duas perspectivas discursivas: uma web 
série denominada “Cidade-se” e um seminário internacional com o título “Cidades e 
Territórios: encontros e fronteiras na busca da equidade”, ambos divulgados em 2016. 
A partir da indagação “Qual cidade?", procuramos identificar nos textos analisados os 
movimentos, deslocamentos e rupturas entre eles quando tratam de um mesmo tema. 
Mobilizando ferramentas da análise de discurso de linha francesa (ADF), deflagramos 
as condições de produção desses discursos, bem como os sentidos emergentes que 
convocam e mobilizam o sujeito para o consumo da e na cidade, que ora se apresenta 
como centro, ora como periferia. Essa alternância de sentidos possibilita a constituição 
das heterotopias (Foucault, 2013), isto é, “espaços outros” reais, ideais ou imaginados. 
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Introdução 

O objeto "cidade", multifacetado, heterogêneo e inapreensível, está aqui representado 

pelo discurso de dois grandes atores sociais contemporâneos: de um lado, uma 

incorporadora e construtora, representante da iniciativa privada; e de outro, uma 

fundação direcionada à promoção do desenvolvimento local sustentável, representante 

do terceiro setor. O primeiro criou uma web série denominada “Cidade-se" e o segundo 

um evento intitulado “Cidades e Territórios: encontros e fronteiras na busca da 

equidade”. A relevância destes atores - partícipes do processo econômico, social e 

político da sociedade - está no fato de que ambos contribuem para o desenvolvimento da 

cidade, seja na apropriação e rearranjo dos espaços físicos e, consequentemente, no 

ordenamento social no interior desses espaços; seja na alteração da paisagem que 

carrega pontos de aproximação e distanciamento neste processo de organização social. 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Interfaces Comunicacionais do XVII Encontro dos Grupos de Pesquisa em 
Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Doutoranda do Curso de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas do Consumo da ESPM-SP, e-mail: 
publicidade.dri@gmail.com. 

 
2 Doutoranda do Curso de Pós-Graduação em Comunicação e Práticas do Consumo da ESPM-SP, e-mail: 
publicidade.dri@gmail.com. 
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Utilizamos como metodologia a análise de discurso de linha francesa (ADF), 

considerando a hipótese de que a cidade, embora encarada como espaço 'exterior' ao 

sujeito, só pode ser experimentada 'de dentro', um espaço onde as relações de 

proximidade e afetividade dos indivíduos se entrelaçam sobretudo no cotidiano. Neste 

sentido, o objetivo geral deste trabalho é o de investigar as condições de produção 

desses discursos e os sentidos emergentes que convocam e mobilizam o sujeito para o 

consumo da e na cidade. A partir da indagação: “Qual cidade?”, procuramos identificar 

nos textos analisados os movimentos, deslocamentos e rupturas entre eles quando tratam 

de um mesmo tema.  

Ao escolher a ADF enfatizamos a linguagem verbal para desvelar a realidade (objeto 

“cidade”) e a interação do sujeito na elaboração do conhecimento dessa realidade. Uma 

vez que o sujeito não é mero registrador dos fenômenos e o objeto não mantém uma 

existência objetiva, isto é, independente do sujeito; a análise propõe estudar os discursos 

que se estabelecem nesta interação marcada pelas práticas sociais. Assim, 

consideramos, conforme Bakhtin (1979), que toda e "qualquer enunciação, por mais 

significativa e completa que seja, constitui apenas uma fração de uma corrente de 

comunicação verbal ininterrupta” (p. 109).   

Nesta visada, desvinculando os limites das áreas especializadas e dominantes do campo 

da comunicação, integramos produção e recepção no interior do espaço da cidade e a 

fronteira na qual desvela-se o visível e o invisível forma o mapa “aqui” e “agora”. Em 

outras palavras, em sintonia com a proposta de Martín-Barbero (2004) quando 

“reimaginou" o campo, colocando a cultura como ponto de partida para a reflexão em 

comunicação; abordamos analiticamente nosso objeto não como um dado ou uma ideia 

e sim como coordenadas para delimitar “um aqui” no qual a cidade não aponta 

unicamente para o maciço, mas sim para um espaço de conflito profundo e uma 

dinâmica cultural na qual não se pode fugir; e “um agora” atravessado e sustentado pela 

não-contemporaneidade entre os produtos culturais que são consumidos. A partir daqui, 

investimos nas formações discursivas e os ditos e não ditos presentes no texto para 

chegar às conclusões que nos permitam definir, afinal, de qual cidade estamos falando? 

Lembrando que a construção dessa imagem é a de um “mapa noturno”3, isto é, cuja 

informação remeterá mais àquilo que se intui e à experiência, do que ao que se vê.  

 
                                                
3 Alusão ao conceito de “mapa noturno” que Martín-Barbero (2004) utiliza para mostrar o que tem sido e ainda é a 
sua travessia pelos estudos da comunicação a partir do popular.  
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A emergência do tema: a Cidade 

Lefebvre em seu livro “O direito à cidade”4 (2001) alertava para a cidade como 

“laboratório do homem”, isto é, a enormidade do fenômeno urbano como "objeto para a 

reflexão teórica, para a ação prática e mesmo para a imaginação”. Segundo ele, a 

cidade, ainda que conserve um caráter orgânico de comunidade, mantém seus conflitos 

e isso reforça o sentimento de “pertencer”.   

Termos como "Cidade Criativa", "Cidade Inteligência" ou "Cidade Empreendedora" são 

criados visando dar conta da atual economia de mercado e do sofisticado capitalismo 

neoliberal, onde a criatividade e a cultura tornaram-se os novos vetores para o 

desenvolvimento. Neste cenário, o espaço urbano emerge como local privilegiado para 

debates e embates entre industrialização e urbanização, entre crescimento e 

desenvolvimento, entre produção econômica e vida social.  

Alguns fatores convergem para esta mudança como, por exemplo, a dinâmica pós-

industrial, a globalização e as fusões de fronteiras, as mídias digitais, a concentração da 

população em cidades, a preocupação com a sustentabilidade urbana, sem contar o 

maior fluxo turístico. Autores como Charles Landry5 (The Art of City Making), 

desenvolve a tese segundo a qual a energia das pessoas e das empresas torna as cidades 

mais criativas para o mundo, alinhando-as com as suas responsabilidades globais.  

O momento atual releva, por conseguinte, continuidades e descontinuidades que se 

combinam como consequência das transformações na relação espaço/tempo urbanos 

traduzidos nos discursos publicizados sobre a cidade. A partir daqui, iniciamos um 

percurso por dentro desta cidade inscrita na perspectiva dos textos que propomos 

analisar. 

 

A apreensão do espaço: na Cidade 

A análise espacial da cidade, no que se refere ao processo de produção, revela a 

indissociabilidade entre espaço e sociedade, na medida em que as relações sociais se 

materializam em um território real e concreto, o que significa dizer, nas palavras da 

geógrafa Ana Fani Alessandri Carlos (2007) “ao produzir a vida, a sociedade 

produz/reproduz um espaço através da prática sócio-espacial” (p. 21). Da mesma forma, 

                                                
4 LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001. Segundo o autor, a cidade assumiu o lugar da 
terra no grande laboratório do homem e manifesta sua enormidade desconcertante. 
5 Charles Landry se auto-denomina um “consultor de transformação cultural, criativa e urbana”. É considerado uma 
autoridade internacional sobre o uso da imaginação e da criatividade nas mudanças urbanas. Disponível em: 
www.charleslandry.com. Acesso em mai/2017. 
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como elemento de mediação entre o homem e sua realidade e como forma de engajá-lo 

na própria realidade, a linguagem, na perspectiva da ADF, é lugar de conflito, de 

confronto ideológico, não podendo ser estudada fora da sociedade, uma vez que os 

processos que a constituem são histórico-sociais. Ao pensar a cidade enquanto discurso, 

estabelecemos a importância do papel do sujeito falante no processo de enunciação e 

esta posição estabelece a sua relação entre o enunciado e o mundo, relação que estará no 

centro de nossas reflexões. Daí a definição de discurso: um efeito de sentido entre 

locutores. 

Nesta perspectiva, ao apresentarmos os textos para análise vale contextualizá-los a partir 

de suas circunstâncias de enunciação (contexto imediato) e as condições de produção 

que incluem um contexto sócio-histórico, ideológico (contexto amplo). 

O primeiro deles, denominado “Cidade-se”6: trata-se de uma web série feita 

originalmente para a internet e que, diferente do material propagandístico, apresenta um 

conteúdo determinado a partir de um tema específico. Não envolve a divulgação ou 

venda de produto, mas também não encobre a marca (Gafisa). Esta é apresentada como 

parte do cenário, visto que o conteúdo refere-se ao segmento de mercado no qual ela 

está inserida. Esse movimento é conhecido e incentivado pelas indústrias de 

comunicação como ‘branded content’, isto é, a empresa deixa de falar da marca para 

gerar 'conteúdo' e 'informações' que consideram relevantes para o mercado e para seus 

clientes. Na atual conjuntura midiática, os limites entre publicidade, jornalismo e 

relações públicas tornam-se tênues e tudo passa a ter um caráter mais ou menos fluido 

na tentativa de chamar a atenção da audiência. Isso justifica nossa escolha, uma vez que, 

embora os textos tenham formatos diferentes, o diálogo com os diversos públicos de 

interesse é feito de forma semelhante. Ao todo foram 7 episódios, apresentados pelo 

designer Guto Raquena no ano de 2016, que tiveram como objetivo, segundo seus 

organizadores, “mostrar uma nova forma de viver e se relacionar com a cidade”.  

O segundo texto, também do mesmo ano, e versando sobre o mesmo tema, foi um 

seminário internacional com o título de “Cidades e Territórios: encontros e fronteiras na 

busca da equidade” 7. Uma parceria da Fundação Tide Setúbal e Folha de S. Paulo, que 

apresentou como objetivo "ampliar o debate sobre políticas públicas, sobretudo sociais, 
                                                
6 Canal Gafisa. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=rehRMu7lcGI&list=PLbmRrbONCXCy45oY_nEkUT6hlib84eLvc&index=1. 
Acesso em mai/2017. 
7 Fundação Tide Setúbal. Disponível em: http://www.fundacaotidesetubal.org.br/videoteca/play/2148/cobertura-
seminario-internacional-cidades-e-territorios. Folha de S.Paulo. Disponível em: http://folha.com/cidadeseterritorios . 
Acesso em mai/2017. 
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trazendo de volta para o centro da discussão as periferias das grandes cidades”. O 

evento foi realizado em um único dia na sede da Federação do Comércio de São Paulo, 

no bairro da Bela Vista e a cobertura jornalística foi apresentava durante toda a semana 

pelo jornal Folha de S.Paulo no caderno Cotidiano.  

Considerando que as condições de produção de um discurso compreendem 

fundamentalmente os sujeitos e a situação, ademais a 'memória' faz parte dessa 

produção e aciona outros discursos. Assim, em um contexto imediato são apresentados 

dois textos com o mesmo tema, ambos propostos por atores jurídicos que, embora 

atuem de formas distintas na sociedade, apresentam cenários convergentes: “a cidade 

como espaço relacional”.  E, em um contexto ampliado, articulam-se três planos 

indissociáveis: o econômico (a cidade produzida como condição de realização da 

produção do capital); o político (a cidade produzida como espaço de dominação pelo 

Estado na medida em que este domina a sociedade através da produção de um espaço 

normatizado) e o social (a cidade produzida como prática sócio-espacial, isto é, 

elemento central de reprodução da vida humana) (CARLOS, 2007, p. 21). 

Esses três planos constituem nossa 'memória discursiva', ou seja, “o saber discursivo 

que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pré-construído, o já-dito que 

está na base de todo dizível, sustentando cada tomada da palavra” (ORLANDI, 2005, p. 

31). Por conseguinte, a ideia de cidade universal, eminentemente urbana e proposta em 

dimensões mundiais/globais, produz novas formas, funções e estruturas sem que as 

antigas tenham, necessariamente, desaparecido. Isto indica, como demonstra Carlos 

(2007), uma contradição importante entre as 'persistências' que podemos considerar 

como sendo o lugar das periferias - o que resiste e se reafirma continuamente enquanto 

referencial de vida -; e o que aparece como 'novo', os grandes centros - caminho 

inexorável no processo de urbanização.  

O fato de que há um já-dito que sustenta a possibilidade mesma do dizer é fundamental 

para continuarmos o nosso percurso na busca pela compreensão do funcionamento do 

discurso e a sua relação com os sujeitos e com a ideologia. Ao afirmar que o espaço 

contempla simultaneamente as possibilidades concretas de realização da sociedade e as 

suas virtualidades, a cidade emerge como “lugar do possível” e, justamente, neste ideal 

que encontramos a confluência da 'memória' (constituição dos sentidos) e o da 

'atualidade' (formulação dos sentidos). Por isso é tão difícil traçar limites estritos entre o 

mesmo e o diferente. Se tomarmos como exemplo os títulos dos episódios da web série 
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"Cidade-se", teremos sete formas de referir-se à cidade como local privilegiado para 

transformação: a) "Cidade-se: a era dos makers"; b) "Cidade-se: arte pública"; c) 

"Cidade-se: #homeshare"; d) "Cidade-se: balada urbana"; e) "Cidade-se: cidade 

aberta"; f) "Cidade-se: ocupação carioca” e g) "Cidade-se: cidade do futuro".  E esta 

transformação se dá em ambos os sentidos: ao mesmo tempo que a cidade se 

transforma, muda o sujeito; e o sujeito transformado, muda a cidade.  

Neste cenário, em que o funcionamento da linguagem se assenta na tensão entre a 

paráfrase e a polissemia, ou seja, lugar em que os sujeitos e os sentidos se movimentam, 

fazem seus percursos, (se) significam; aproximamo-nos dos títulos referentes aos temas 

abordados no seminário internacional "Cidades e Território", e temos como resposta a 

mesma ideia de transformação, todavia, não mais na perspectiva do sujeito e sim de 

políticas públicas como única forma de fazer a diferença na vida das pessoas: a) "Novas 

configurações metropolitanas e a importância do território para as políticas públicas 

urbanas"; b) "Do caos urbano à cidade sustentável"; c) "Apropriação do espaço 

público e o direito à cidade"; d) "Conexões culturais: encontros e desencontros na 

cidade"; e) "A voz do jovem na mobilização social" e f) "Políticas educacionais: a 

universalização produz igualdade nos territórios?"  

Podemos depreender, a partir desse pequeno exercício comparativo, que o primeiro 

texto está mais no campo da polissemia e o segundo da paráfrase. Enquanto o primeiro 

trabalha no processo de deslocamento, da ruptura, joga com o equívoco ao tratar o tema 

como universal, destituído de conflito; o segundo produz-se a partir de diferentes 

formulações do mesmo dizer sedimentado.  Não obstante, devemos lembrar que, 

conforme adverte Bakhtin (1979), a língua e, por conseguinte, as palavras constituem 

um processo de evolução ininterrupto, que se realiza através da interação verbal social 

dos locutores. Essas novas configurações se formam a cada momento no cotidiano, 

muitas vezes num processo lento, outras vezes rapidamente, de acordo com o momento 

histórico.  

E, ainda, dois pontos tornam-se fundamentais para refletirmos sobre o discurso da 

cidade: a ideologia e a posição de sujeito. A partir da ideia de uma “relação de forças”, 

podemos dizer que o lugar a partir do qual fala o sujeito é constitutivo do que ele diz. 

Sendo assim, o texto produzido pela Gafisa (Cidade-se) constitui um discurso 

explicitamente marcado pela ideologia de mercado, enquanto o discurso produzido pela 

Fundação Tide Sedúbal (Cidades e Território) expressa claramente uma visão marcada 
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pela ideologia social e política. Tanto um quanto o outro produzem efeitos junto aos 

seus públicos de interesse: ora direcionado a um sujeito consumidor-cidadão, ora 

direcionado a um sujeito cidadão-consumidor.  

Desde modo, como demonstra Orlandi (2005), “o sentido não existe em si mas é 

determinado pelas posições ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico 

em que as palavras são produzidas” (p. 43). E usamos o termo ideologia na acepção que 

lhe dá Schaff (1973), "são pontos de vistas baseados em um sistema de valores que os 

homens se propuseram com relação aos objetivos do desenvolvimento social, pontos de 

vista ou concepções que condicionam as atitudes humanas" (p. 148). Ela encontra-se, 

portanto, aquém e além do discurso sobre a cidade, isto é, não há possibilidade de 

interpretação da realidade sem ideologia.  

 

Níveis de realidade e análise do discurso: da Cidade 

A realidade na qual nos debruçamos apresenta-se na hipótese de que a cidade não 

consegue ser apreendida 'de fora', ou seja, um espaço urbano universalizado das 

relações sociais, econômicas e políticas, dentro de uma escala que varia entre local e 

global; e sim 'de dentro', um espaço onde as relações de proximidade e afetividade dos 

indivíduos se entrelaçam sobretudo no cotidiano. E é no cotidiano que o urbano se 

instala.  

Para dar conta de tal empreendimento, elegemos três dispositivos de análise: a) forma e 

conteúdo (lugares fronteiriços); b) ditos e não ditos (território do visível e do invisível); 

e c) heterotopias (espaços outros). Nosso mapa é composto pela análise comparativa 

dos dois textos apresentados, em uma perspectiva que não busca o sentido 'verdadeiro', 

mas o real sentido em sua materialidade linguística e histórica. E, afinal, considerando 

que o próprio analista está envolvido no processo de interpretação, a ADF nos ajuda a 

trabalhar no intermeio da descrição com a interpretação. Em outras palavras, colocamo-

nos em uma posição deslocada que nos permite contemplar o processo de produção de 

sentidos e suas condições. 

A) Começamos pelo dispositivo de análise que denominamos “forma e conteúdo”, 

trata-se de identificar as fronteiras que separam e aproximam os sentidos presentes nos 

dois textos dados a ver:  
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- Nos dois textos o formato é semelhante (impresso e audiovisual), porém com enfoque 

distinto: enquanto o "Cidade-se" foi pensando no formato vídeo; o "Cidades e 

Territórios" foi totalmente planejamento para apresentação ao vivo. Tanto um quanto o 

outro tiveram seus conteúdos editados. A divulgação de ambos também apresenta 

semelhanças (conteúdo jornalístico), porém, utilizando ferramentas de disseminação 

particulares: enquanto o primeiro foi pautado por assessoria de imprensa, o segundo foi 

coberto por um repórter do jornal.  Nos dois casos há forte presença de movimentos 

sociais engajados com a cidade, entretanto, no "Cidade-se", esses movimentos sociais 

são mais afeitos a uma ideologia de mercado, na qual palavras como 

"empreendedorismo", “inovação”, "criatividade" e o "faça você mesmo" aparecem 

fortes; e no "Cidades e Territórios", os movimentos sociais congregam valores mais 

próximos de uma ideologia mergulhada na "política", na "educação" e em 

"organizações não governamentais".  Aqui as palavras de ordem aparecem sempre em 

oposição: “centro e periferia”, “direitos e deveres”, “público e privado”.  Por fim, em 

ambos os textos, fica claro a intencionalidade do discurso para com o público mais 

jovem e isto pode ser justificado pelas personalidades mobilizadas para dar testemunho 

nos vídeos do Cidade-se: "Gil Giardelli, professor de Criatividade e Inovação da 

ESPM-SP para falar de Cidade-se: a era dos makers”, "Baixo Ribeiro, fundador da 

Choque Cultural para falar de Cidade-se: arte pública”; ou, ainda, para compor as 

mesas de debate no seminário internacional Cidades e Territórios: “Alessandra 

Orofino, diretora-executiva da rede Nossa Cidade e blogueira da Folha", "Robinson 

Padial, criador do Sarau do Binho”.  

B) O segundo dispositivo de análise trata dos “ditos e não ditos", ou seja, a trama de 

sentidos presentes no texto de forma visível ou pouco visível, menos óbvia: 

- Um pouco mais complexo que o primeiro, este segundo dispositivo apresenta o que 

consideramos ser da ordem do visível e do invisível extraídos do discurso e entre eles, 

as reflexões pautadas pela historicidade dos textos e seus estereótipos, considerados 

conceitos importantes para trazer maior precisão à análise. Começando pela 

historicidade, Orlandi (2005) nos mostra que diferente da história, externa ao texto, a 

historicidade seria o 'acontecimento do texto em discurso', isto é, a trama de sentidos 

nele. Podemos perceber que nos textos apresentados, os acontecimentos que os tornam 

possíveis na passagem para o discurso, são de ordens distintas embora os dois 

apresentem um marco que os origina: no caso do "Cidade-se" o marco é o "lançamento 



	
Intercom	–	Sociedade	Brasileira	de	Estudos	Interdisciplinares	da	Comunicação	
40º	Congresso	Brasileiro	de	Ciências	da	Comunicação	–	Curitiba	-	PR	–	04	a	09/09/2017	

	

 9 

do primeiro empreendimento imobiliário construído colaborativamente através do 

Facebook, chamado Follow8", e no caso de "Cidades e Territórios", o marco é a 

"comemoração dos 10 anos da fundação Tide Sedúbal9". Na sequência, as parcerias que 

facilitaram a proliferação e a mediação destes discursos são importantes para demarcar 

o território do visível: é o caso da Cinemark, sala de cinema presente em todo o Brasil, 

na qual os vídeos do "Cidade-se" foram exibidos para um público segmentado; e 

igualmente segmentado é o público leitor do jornal Folha de S.Paulo, que fez a 

cobertura do evento "Cidades e Territórios". Pela própria característica desses meios, o 

tipo de linguagem emerge como significativo na construção do discurso: a primeira 

narra uma história e a segunda descreve um evento. As imagens que acompanham esses 

textos também refletem essas diferenças: nos vídeos feitos para o projeto “Cidade-se”, 

os planos abertos e os lugares selecionados para as filmagens são, em sua grande 

maioria, espaços reconhecidos por artista e movimentos culturais. Enquanto, nos vídeos 

de cobertura do evento “Cidades e Territórios”, a plenária é o local do debate e o 

espaço escolhido - a Federação do Comércio de S.Paulo - apresenta sua relevância por 

ser uma entidade de classe voltada aos interesses do empresariado paulista.  

Os dois textos, embora tragam as mesmas preocupações em relação a cidade, 

apresentam pontos de vistas opostos. O "Cidade-se" ao relacionar pessoas, produtos, 

serviços e marcas omite o Estado. Isso não significa excluí-lo, mas seu discurso e 

importância são invisibilizados. Isso pode ser justificado com bastante clareza no 

“Cidade-se: a era dos makers", onde o imperativo “Faça você mesmo”, dá a exata 

noção de uma liberdade e uma autonomia sem limites conferida ao sujeito. De forma 

distinta, "Cidades e Territórios" coloca o poder público no centro da discussão, 

considerado como presença importante nos debates sobre equidade. E isso também pode 

ser exemplificado na discussão sobre apropriação do espaço público e o direito à cidade, 

no qual palavras como “gestão pública”, “sociedade civil”, "investimento público”, 

“governo” e “população" aparecem com frequência. Por isso mesmo, os personagens 

que emergem dos textos também carregam um perfil correspondente: de um lado, é 

apresentado o “cidadão do mundo” (exemplo: Neil, escocês em férias no Brasil) e do 

outro, o “cidadão da periferia” (exemplo: Bruno Capão, empreendedor social do bairro 

do Capão Redondo). Também as ferramentas utilizadas por cada um deles apresentam 
                                                
8 Disponível em: http://adnews.com.br/publicidade/minisserie-da-gafisa-sobre-design-chega-sua-nova-temporada-
onde-trata-de-temas-urbanos.html Acesso mai/2017. 
9 Disponível em: http://www.fundacaotidesetubal.org.br/videoteca/play/2148/cobertura-seminario-internacional-
cidades-e-territorios-08-07 . Acesso em mai/2017. 
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diferenças: para um, a tecnologia é o principal artefato para transformar o futuro e para 

o outro, é preciso engajar aqueles que irão utilizar essa ferramenta. Neste sentido, os 

movimentos sociais aparecem como forças capazes de promover mudanças mais 

profundas. E, adicionalmente, incluímos o consumo como um tema visível, entendendo 

essa categoria como a forma mais sofisticada de engajamento que cada texto pretende 

com seu público: de um lado desponta o "consumo de experiência", ou seja, desloca-se 

o valor do produto até culminar no que podemos identificar no texto como 

“desposessão”.  Isso pode ser verificado no “Cidade-se: #HomeShare” onde é 

apresentado Neil (escocês), um típico cidadão do mundo, que veio para São Paulo 

descobrir sobre economia colaborativa/compartilhada: “Eu não era dono de nada do 

que eu utilizei”. “É mais barato, sustentável e muito mais divertido”.  Não se trata de 

deixar de consumir, mas de consumir de forma “alternativa”. Essa ideia de 

“movimento”, “mobilidade”, presentes no texto, é o que caracteriza o "consumo de 

experiência", lugar em que o sujeito está sempre apto à “descobrir”, “deixar-se 

surpreender” e “conhecer" pessoas, lugares e coisas. Em outras palavras, o sujeito é 

livre e autônomo para gerir a si mesmo e, a partir daí, fazer as melhores escolhas. 

Diferente do "Cidades e Territórios" que apresenta o consumo como uma apropriação 

coletiva. Vivendo em uma metrópole polarizada, o intrincado nexo entre o espaço 

simbólico, social e físico deve ser compreendido a partir de movimentos sociais 

organizados, ou não, como uma forma efetiva de ultrapassar as fronteiras da periferia. A 

ideia de "liberdade" e "autonomia" revela-se de modo distinto para este grupo: 

acostumados a não serem ouvidos, é preciso engrossar o coro e por isso a imagem de 

apropriação coletiva tem mais aderência, conforme observamos nesta passagem: 

“Fronteiras simbólicas agravam fosso entre regiões: o estigma das periferias como 

áreas de pobreza e violência reforça a segregação social e territorial, típica das 

grandes cidades." 

Os estereótipos estão aqui apresentados na fronteira do visível e do invisível. Conforme 

aponta Lippmann, “não vemos primeiro para depois definir, mas primeiro definimos e 

depois vemos” (1972, p. 151). Por esse motivo, os tipos aceitos, os padrões correntes, as 

versões padronizadas são todos os estereótipos que interferem na nossa percepção da 

realidade, levando-nos a ver, conforme explica Baccega (1998), de um modo pré-

construído pela cultura e transmitido pela linguagem.  Os estereótipos, portanto, 

servem-nos para identificar, prioritariamente, o invisível do discurso, isto é, aquilo que 
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não é expressado claramente, mas encontra-se explícito na trama. E aqui, três pontos 

nos parecem pertinentes destacar: o primeiro deles é a questão da "visão em perspectiva 

sobre a cidade", ou seja, para um, a cidade é grande e, por isso mesmo, com 

possibilidades ilimitadas, para o outro, existem várias cidades e a sua é a da periferia, 

segregada e estigmatizada, e, portanto, limitada; o segundo ponto é consequência dessa 

visão de cidade: a ideia de "abundância" aparece implícita em "Cidade-se", ao passo 

que a ideia de "restrição" aparece no "Cidades e Territórios"; e o terceiro dispõe sobre a 

"perspectiva transformadora da cidade", que, inexoravelmente, passa pelas pessoas: de 

um lado, emerge o conceito de "inteligência coletiva", e de outro, a "comunidade".  

E, finalmente, aquilo que analisamos como invisível trata-se, como orienta Foucault 

(2013), das interdições que atingem o discurso e que revelem rapidamente sua ligação 

com o desejo e o poder. Nisto não há nada de novo, visto que “o discurso não é 

simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo 

porque, pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar” (id.,p.10). O que 

podemos depreender, e que para nós foi muito evidente, é uma certa moralidade sempre 

positiva de transformação para um “mundo melhor”. Assim, quando identificamos essa 

moralidade positiva, embora presente nos dois discursos, ela toma partido: de um lado, 

aponta para o futuro (ideal de cidade) e do outro, para o presente (ruptura com a 

realidade atual). Dentro dessa perspectiva, vislumbramos também um distanciamento: 

para o "Cidade-se" uma certa ideia de ordenamento das expectativas, ou seja, apesar da 

fala e exemplos plurais, todos apontam para um mesmo caminho do que se poderia 

chamar de “sucesso" ou “felicidade”; e para o "Cidades e Territórios", essa pluralidade 

desponta de forma desigual para vários grupos, cada qual buscando seu espaço através 

do debate. Por isso, acreditamos, a ideia de “rede" passa a ser um elemento agregador 

em ambos os discursos. Ela traz embutida outros discursos que dão sentido a essa 

perspectiva ampliada de cidade: “mobilidade”; “conexão”, “acesso”, “agilidade”, etc.  

C) Nosso terceiro e último dispositivo de análise que denominamos “heterotopias”, 

trata-se de um conceito retirado do texto de Michel Foucault, escrito na década de 60, 

para dialogar com arquitetos e urbanistas. Segundo o autor, a grande obsessão do século 

XIX era o tempo, e que talvez a de nossa época seja o espaço, com a simultaneidade e a 

justaposição, o próximo e o distante, o contíguo e o disperso. Neste sentido, 

"heterotopias" ou "espaços outros" é um conceito que acreditamos bastante fértil para 

dar-nos pistas de como chegar nos sentidos emergentes que mobilizam e convocam o 
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sujeito para o consumo da e na cidade. Antes de apresentar esse tópico, vale uma 

descrição das categorias escolhidas para a análise: C.1) o que denominamos como 

"espaços desviantes" busca localizar, no interior dos discursos, os espaços em que são 

expostos os indivíduos ou grupos com comportamentos desviante em relação à media 

local ou à norma exigida; C.2) os "lugares mutantes" faz funcionar de modos muito 

diferentes um mesmo lugar (uma mesma heterotopia); C.3) o que indicamos como 

“justaposição" carrega o poder de justapor em um mesmo lugar real múltiplos espaços, 

múltiplas alocações que são (ou podem ser) incompatíveis entre si; e C.4) o que 

denominamos como “ilusão e compensação” representa a essência do conceito de 

heterotopia: são a contestação de todos os outros espaços. Em outras palavras, ou bem 

se cria um espaço de ilusão que evidencia todo o espaço real, todas as alocações onde a 

vida humana acontece, como espaços mais ilusórios ainda. Ou, ao contrário, criam-se 

espaços de compensação, isto é, espaços reais meticulosamente organizados, perfeitos, 

que colocam em evidência o restante dos espaços mal organizados e desordenados. 

Como a ideia de "espaço outro" liga-se ao discurso? Através das narrativas sobre a 

cidade, quando o texto apresenta histórias reais ou ideais sobre a cidade e a diferença e 

intervenção na vida das pessoas. Isto posto, vamos a análise: 

- Foucault, ao apresentar a “heterotopologia”, uma ciência que teria como objeto, em 

uma sociedade dada, o estudo, a análise, a descrição dos espaços, enuncia seis 

princípios para essa descrição sistemática, que, segundo ele, poderia ser chamada de 

ciência, se essa palavra não tivesse tão comprometida (CASTRO, 2015). Adaptados 

desses seis princípios, chegamos em quatro tópicos que nos ajudaram a compor nossa 

análise a partir do dispositivo que chamamos “heterotopias", ou "lugares outros". Esses 

"lugares outros", reais, ideias ou imaginados, são uma constante quando tratamos do 

tema cidade e não poderia faltar em nossa análise. Por conseguinte, partimos dos textos 

para chegar aos discursos correspondentes aos tópicos: no primeiro, o dos “espaços 

desviantes”, o "desvio" é visto tanto em um sentido positivo quanto em um sentido 

negativo. No positivo, são espaços destinados às pessoas especiais, os visionários, os 

“fazedores”, os "makers" que transformam a cidade: é a imagem do “centro”. De outro, 

os desvios aparecem como espaços de "segregação" e "violência": é o caso da 

“periferia".  

Contudo, essa paisagem pode, por vezes, modificar-se em função de eventos efêmeros, 

mas que deixam registros e transformam, em alguma medida, o significado desses 
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lugares. Esses são os “lugares mutantes”: espaços de passagem, não fixos, mas 

representativos. Como exemplo, temos as Olimpíadas no Rio de Janeiro que foi 

explorada no discurso do “Cidade-se: Ocupação Carioca" ou o "Grafite como forma de 

valorização de áreas degradadas", no caso do discurso de "Cidades e Territórios". Esse 

movimento é diferente do que chamamos de “justaposição”, uma vez que, neste caso, a 

mudança da paisagem é fixa e reconhecida institucionalmente, como, por exemplo, a 

Av. Paulista em SP, que no domingo é fechada para carros, explorada no discurso do 

“Cidade-se: Cidade Aberta". Outro exemplo, retirado do discurso do “Cidade-se: 

#HomeShare”, é o da "cultura do compartilhamento" que incluímos no tópico de 

justaposição pois carrega a ideia de um mesmo espaço cumprindo duas funções: "o lar 

que vira hospedaria", o "carro particular que vira táxi" etc. Interessante notar que neste 

item não encontramos nenhum registro semelhante nos textos de "Cidades e 

Territórios”. Acreditamos que isso se deve ao fato de que a atividade de “justaposição" 

já está inserida na rotina dos espaços periféricos e por isso não é representativa. Na 

busca por soluções para os problemas imediatos, as pessoas acabam alterando a região, 

ainda que isso não seja institucionalizado: "a casa vira balada", a "garagem vira 

comércio", a "rua vira festa".  

Por conseguinte, o sentido de “justaposição" parece desigual. Tanto quanto o espaço de 

“ilusão e compensação”: o da ilusão se dá no discurso de "Cidades e Territórios" ao 

passo que o da compensação aparece no discurso do “Cidade-se". Embora o sentido seja 

o mesmo, isto é, o de “espaço ideal”, o espaço da ilusão evidencia todo o espaço real, 

criando um espaço mais ilusório ainda, e pode ser verificado no discurso do 

empreendedorismo social:  "empresário que vendia pão de mel agora quer inspirar 

jovens na zona sul". Não estamos desmerecendo a importância desses espaços, apenas 

sinalizando sua conotação “inspiradora” mais do que “transformadora da realidade”. 

No discurso do “Cidade-se" podemos identificar claramente o sentido de um “espaço de 

compensação”, uma vez que são organizados meticulosamente, perfeitos, e que, com 

isso, colocam em evidências o restante dos espaços mal organizados e desordenados. A 

"cidade do futuro", como apregoa o discurso do “Cidade-se”, é "tecnológica", é 

“sustentável", é "acessível", é "coletiva", é "livre", é "aberta", é “participativa", enfim, 

“um lugar muito melhor para a gente morar”.  

Com isso, finalizamos a análise retomando a pergunta inicial deste trabalho: Qual 

cidade - descrita nos textos e inscrita nos discursos - encontramos neste percurso? 
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Esquadrinhamos no papel as medidas de forma e conteúdo, dos limites do visível e 

invisível até chegarmos no desenho dos espaços que recortam essa cidade que buscamos 

interpretar. Lembrando que a cidade aqui representada é a cidade do discurso e, 

portanto, um processo em curso. O discurso, por princípio, não se fecha e por isso à 

guisa de uma conclusão, salientamos o percurso e as distâncias entre essas cidades 

vislumbradas em nosso mapa.   

 

O percurso e as distâncias: entre cidades 

Fazendo alusão ao “mapa noturno” de Martín-Barbero, pretendemos, modestamente, 

trazer à tona uma cartografia de cidade manifesta em dois discursos distintos.   

O mapa denominado "Cidade-se" retrata uma cidade que se projeta no futuro. Todas as 

narrativas descrevem iniciativas que servirão de modelo para se pensar em um futuro 

“melhor”. Sua imagem é a da rede, onde produtores e consumidores estão conectados e 

partilhando das mesmas oportunidades. Seus habitantes são jovens, criativos e 

inteligentes, capazes de transformar-se e transformar o mundo à sua volta. Liberdade e 

autonomia são os lemas dessa cidade e garantem um princípio muito importante para 

seus habitantes: o da escolha. São essas escolhas que determinam o rumo de suas vidas. 

O local de encontro nesta cidade é o coletivo: co-criação, co-participação. Uma nação 

de "fazedores" e de "realizadores".  

O mapa denominado "Cidades e Territórios" retrata uma cidade ainda presa ao 

passado, mas modificada no presente. Todas as narrativas descrevem situações 

conhecidas de seus habitantes, mas que servem de exemplos para a reflexão e para o 

debate, sendo passíveis de mudança. Sua imagem é a da comunidade, onde 

oportunidade e risco são compartilhados em diferentes níveis de participação. Seus 

habitantes são plurais, criativos, alegres e pouco organizados. Por isso mesmo 

apresentam-se mais dependentes e sujeitos às vicissitudes das condições externas. 

Liberdade e autonomia significam, antes de mais nada, estabilidade econômica. Acabam 

ficando sem escolha ou com poucas oportunidades de escolha. O local de encontro é a 

rua, espaço público por excelência. Uma nação de fazedores e de realizadores 

"periféricos".  

A distância entre as duas cidades está no próprio percurso, um te leva ao centro e o 

outro à periferia. O centro representa a cidade grande, organizada, que pretende-se 

universal. A periferia representa a cidade marginal, desorganizada, caótica pela própria 
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formação. Embora a cidade seja a mesma e o desejo de uma vida melhor, de um local 

mais justo e da redução da desigualdade sejam idênticos, o poder de transformação em 

cada uma é distinto. A ideia de “escolha” tão difundido como mola propulsora para esta 

transformação não pode ser considerada da mesma forma para todos. Narrativas de 

sucesso servem para inspirar, mas, ainda que sigamos os mesmos passos, não temos a 

garantia de chegar no mesmo lugar.  

Nosso entusiasmo na leitura desses textos e na possibilidade de análise foi a emergência 

do debate. Em outras palavras, embora o tema seja convergente, sabemos que a grande 

riqueza está na possibilidade de trazer à tona discursos distintos, olhares particulares e 

movimentos específicos, objetivando perspectivas menos universais e mais plurais, 

desnudando realidades muito diversas e que não podem e nem devem ser generalizadas.  
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