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E os seus jardins leves como sonâmbulos
E suas esquinas que desdobram o sonho de Nassau. (LÊDO IVO)
Na liquidez contemporânea
Novos Poderes escorrem nos interstícios do desejo;
Leve força-persuasiva, sedutora imagi(nação) que age sorrateiramente,
Sobre frágeis cidadãos (ávidos consumidores) de descartáveis produtos.
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RESUMO

Esta pesquisa tem como objeto de estudo a identidade espacial Veneza Brasileira,
inscrita nas materialidades discursivas imagético-espaciais (literárias e midiáticas)
produzidas sobre a cidade do Recife. A questão central que orienta a pesquisa é: de
que modo foi constituída nos séculos (XIX, XX) e é constituída hoje, no século (XXI) a
identidade espacial Veneza Brasileira nas práticas imagético-espaciais sobre a cidade do
Recife? Inscrita na área de Lingüística Aplicada esta pesquisa se vincula à perspectivas
advindas dos Estudos Culturais e articula investigações de Hall (2006), Bauman (1999,
2001, 2005), SILVA (2000), Castells (2000) acerca de identidade a dos Estudos Urbanos
– Santos (1997, 1999), Ferrara (1998), Pesavento (2001) e teorizações foucaultianas
(2004, 2006, 2007). Recorre-se ainda a alguns pressupostos teórico-metodológicos da
Análise de Discurso Francesa (AD), Orlandi (2001), Gregolin (2007) e Courtine (2006).
Define-se como objetivo da pesquisa: analisar os efeitos de sentidos da produção de
identidades espaciais, em especial a Veneza Brasileira em práticas discursivas
imagético-espaciais (Poemas, Cartões Postais e Guia Turístico) produzidas sobre o
espaço urbano da cidade do Recife. A pesquisa é de natureza qualitativa
interpretativista e os dispositivos teóricos analíticos subsidiaram gestos de leitura de
imagens poéticas e icônicas presentes em fragmentos de poemas do século XIX e 1ª
metade do Século XX, em poemas de Manuel Bandeira, Carlos Pena Filho e João
Cabral de Melo Neto produzidos na 1ª e 2ª metade do século XX e também imagens
fotográficas de Cartões Postais e do Guia Turístico para Visitação a Locais Históricos
do Recife. Conclui-se que os discursos imagético-espaciais sobre o Recife produziram
diferentes efeitos identitários sobre a Veneza Brasileira durante esses três séculos: no
século XIX, a poesia construiu a cidade utópica – e o efeito de sentido de unidade
identitária; já no século XX, oscilou entre a construção da cidade utópica/heterotópica
– efeito de unidade e fragmentação identitária, esse último prevalecendo. E, no século
XXI, a mídia reconstituiu novamente a cidade utópica e, conseqüentemente, efeitos de
sentido de unidade. Estes efeitos de sentido identitários, ao longo destes três séculos
ora corroboram ora contrariam a concepção de identidades das teorias pós, à medida
que, nas práticas imagético-espaciais, ocorre a (ex) inclusão dos agentes sociais que
também constroem essas identidades.
Palavras-Chave: Identidades Espaciais – Práticas Discursivas Imagético-espaciais –
Heterotopologia – Espacialidade.
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ABSTRACT

This treatise analyzes the identitary setting called Veneza Brasileira (Brazilian Venice)
which is subscribed to the discoursive materialization related to the imagetic setting
(literary and mediatic) produced about the city of Recife. The main investigation of
this research is to examine the way how the identitary setting called Veneza Brasileira
has been constructed in the imagetic setting practices about the city of Recife in the
nineteenth and twentieth centuries. This study is subscribed to the Applied Linguistics
and considers the theoretical perspectives that come from the Cultural Studies which
investigation basis is focused on authors such as: Hall (2006); Bauman (1999; 2001;
2005); Silva (2000); and Castells (2000) related to the discussion over identity, as well
as the discussion over Urban Studies presented in Santos (1997; 1999); Ferrara (1998);
and Pesavento (2001). Moreover it is also based on the theoretical basis found in
Foucault (2004; 2006; 2007). Furthermore theoretical-methodological approaches rely
on the French Discourse Analysis (DA) found in Orlandi (2001); Gregolin (2007); and
Courtine (2006). On being so, this treatise aims to: analyze the meaning effects over the
production of the identitary setting, especially the so-called Veneza Brasileira, in the
imagetic setting discoursive practices (Poems, Post Cards and Touristic Guides) which
are produced over the urban setting of the city of Recife. This research is characterized
by being qualitative and interpretative and the theoretical analytical approaches
contributed to the reading of both poetic and iconic images presented in the excerpts
of poems from the nineteenth century and early twentieth century in: Manuel
Bandeira’s poems, Carlos Pena Filho’s poems, and João Cabral de Melo Neto’s poems
which were produced in the early and late twentieth century. Moreover, this study
observed some photographic images in Post Cards and Touristic Guides related to the
visiting of historical sites in Recife. One could conclude that the imagetic setting
discourse about Recife produced different identitary effects over the so-called Veneza
Brasileira along these three centuries: in the nineteenth century, the poetry constructed
the utopia city – along with the meaning effect of identitary unit; as for the twentieth
century, one observed an oscillation between a utopia/heteroutopia city – meaning
effect of both united and fragmented identity, the latter one is prevalent. As for the
twenty-first century, the media reconstructed over again the utopia city, and
consequently, produced meaning effect of identitary unit. These same meaning effects
of identity either corroborate or contradict to/with the concepts of the postmodernism over identity along these three centuries. In other words, considering the
imagetic setting, this oscillation occurs in the proportion of one finds an (ex) inclusion
of social agents that construct these same identities.
KEYWORDS:
Setting
Identities.
Practices.Heterotopology.Setting.

Imagetic

Setting

Discoursive
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RÉSUMÉ

Cette recherche a comme objet l´identité espatielle Veneza Brasileira, inscrite
dans les matéralités discoursives imagetico-espatielles (littéraires et midiatiques)
produites sur la ville du Recife. La question centrale qui oriente la recherche est: de
quelle manière a été constituée, au XIXème et au XXème siècles, et est constituée
aujourd´hui, au XXIème siècle, l´identité espatielle Veneza Brasileira dans les pratiques
imagetico-espatielles sur la ville du Recife? Inscrite dans le domaine de la Linguistique
Appliquée, cette recherche se lie à des perspectives originées des Études Culturelles et
articule des investigations de Hall (2006), Bauman (1999, 2001, 2005) Silva (2000),
Castels (2000), sur l´identité, et des Études Urbaines - Santos (1997, 1999), Ferrara
(1998), Pesavento (2001), et des théorisations foucautiennes (2004, 2006, 2007). On
reprend aussi quelques pressuposés théorico-méthodologiques de l´Analyse du
Discours Française (AD), Orlandi (2001), Gregolin (2007) et Courtine (2006). On établie
comme but de la recherche analyser les effects de sens de la production d´identités
espatielles, en particulier celles concernantes à la Veneza Brasileira dans des pratiques
discoursives imagetico-espatielles (Poèmes, Cartes Postales et Guide Touristique)
produites sur le espace urbain de la ville du Recife. Il s´agit d´une
recherche qualitative interpretative ; les dispositives théoriques analitiques ont
subsidié des gestes de lectures d´images poétiques et iconiques présentes dans des
fragments de poèmes du XIXème siècle et de la première moitié du XXème siècle, dans
les poèmes de Manuel Bandeira, Carlos Pena Filho et João Cabral de Melo Neto
produits dans la première et seconde moitié du XXème siècle, et aussi des images
photographiques de Cartes Postales et du Guide Touristique pour la Visitation des
Sites Historiques du Recife. On constate que les discours imagetico-espatiels sur le
Recife ont produit différents effects identitaires sur la Veneza Brasileira pendant ces
trois siècles : au XIXème siècle, la poésie a fondé la ville utopique – et l´effect de sens
d´unité identitaire ; au XXème siècle, on a oscilé entre la construction de la ville
utopique/heterotopique – effect d´unité et effect de fragmentation identitaire, avec la
predominance du dernier ; et, au XXIème siècle, les medias ont reconstitué à nouveau
la ville utopique et, par conséquence, des effects de sens d´unité. Ces effects de sens
identitaires, durant ces trois siècles, dans certains moments ont renforcé des
conceptions d´identités définies par les théories pos, dans d´autres moments sont
contraires à ces conceptions, à la mesure où, dans les pratiques imagetico-espatielles,
l´inclusion des agents sociaux qui aussi construisent ces identités a lieu.
Mots-Clé : Identités Espatielles – Pratiques Discoursives Imagetico-espatielles –
Heterotopologie - Espacialité
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INTRODUÇÃO

A época atual seria talvez, de preferência a época do espaço.
Estamos na época do simultâneo, estamos na época da
justaposição, do próximo e do longínquo, do lado a lado, do
disperso. (FOUCAULT, 2006, p.411).

As palavras iniciais, proferidas por Michel Foucault em 14 de março de 1967 no
Círculo de Estudos Arquitetônicos, na França, resumem o que impulsionou este
estudo – o espaço, melhor dizendo, o estudo das identidades do espaço urbano – em
especial a identidade espacial do Recife, a Veneza Brasileira, sócio/historicamente
situada nos séculos XIX, XX e XXI, sob a perspectiva da espacialidade
(heterotopologia) e da articulação desta com o discurso, pois

as identidades são construídas dentro e não fora do discurso e que nós
precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e
institucionais específicos, no interior de formações e práticas
discursivas especificas, por estratégias e iniciativas específicas (HALL,
2006, p.109)

Ao caracterizar as identidades como construções sócio/histórico/discursivas,
constituídas então, na/pela linguagem1 e aliada à espacialidade2, essa reflexão de Hall
nos aponta, então, para o diálogo entre a Linguística (práticas discursivas), os Estudos
Culturais (identidades) e os Estudos Urbanos (espaço),para uma intersecção entre
saberes, ou seja, para uma perspectiva interdisciplinar. Para Ivani Fazenda (1981,
p.31), “o pensar interdisciplinar parte do princípio de que nenhuma forma de
conhecimento é em si mesma racional, e por isso Tenta, pois o diálogo com outras
formas

de

conhecimento,

deixando-se

interpenetrar

por

elas”.

E

é

esta

interdisciplinaridade3, vista então como integração dos saberes que, em princípio,

1

Prática social e discursiva constitutiva das relações humanas e atuando dentro do contexto
sócio/político/cultural da Linguística Aplicada, distanciada das verdades e das certezas solidamente
construídas.
2 Nossa perspectiva de estudo: análise das identidades no espaço urbano.
3
Para Japiassu (1976) a interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre
especialistas e pela grande integração real das disciplinas. JAPIASSU, H. Interdisciplinaridade e
patologia do Saber. Rio de Janeiro: Imago, 1976.
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justifica esta pesquisa em Lingüística Aplicada4, área de investigação aplicada,
mediadora, interdisciplinar, voltada para a resolução de problemas de uso da
linguagem (MOITA LOPES, 2003). Trata-se de uma Lingüística Aplicada dialogando
com outras teorias que estão atravessando o campo das ciências sociais e humanas
afirma Moita Lopes (2006). A partir dessa compreensão, nos é possível articular a
temática escolhida inscrita na Lingüística Aplicada a Estudos Culturais e a Estudos
Urbanos e a consciência de que um só olhar – seja lingüístico, histórico, geográfico,
literário, ou outro, não é suficiente para se compreender a complexidade dos
fenômenos sociais da nossa contemporaneidade, principalmente na cidade, “objeto de
múltiplos discursos e olhares” (PESAVENTO, 1999, p.09). Por esta razão, buscamos
um elemento que aglutinasse diversas áreas, em torno de um objeto comum – a
identidade urbana. E encontramos o espaço em seus desdobramentos: físico
(Geografia),

literário (Literatura) e

discursivo

(Análise

do

Discurso),

mais

precisamente o espaço urbano – o centro da cidade do Recife, espaço físico, social,
multifacetado e complexo. Como observou Foucault (2006), para se compreender hoje,
a sociedade contemporânea – complexa e multifacetada – novos olhares e
experimentações são necessários, pois

estamos em um momento em que o mundo se experimenta, acredito,
menos como uma grande via que se desenvolveria através dos tempos
do que como uma rede que religa pontos e que entrecruza sua trama
(FOUCAULT, 2006, p.411).

E a cidade representa este espaço, a faceta complexa e multifacetada da sociedade,
ela é a rede onde outros espaços que se entrecruzam (espaços públicos e privados,
espaços sociais, espaços utópicos, espaços heteretópicos...) compondo, na trama
urbana, incessantes produções, entre estas, as identidades que se inscrevem no corpo
interdisciplinar da cidade – linguagens: espaciais, temporais, identitárias, midiáticas,
poéticas, outras tantas se entrecruzam, e nesta perspectiva (interdisciplinaridade)
alguns estudos já foram realizados. Apresentamos aqui, aqueles que consideramos
mais próximos da proposta por nós apresentada.
4

Área em que me inscrevo enquanto pesquisador.
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Maluf-Souza (2004)em sua Tese de Doutorado Vozes Urbanas – Gestos de
Pertencimento nos Espaços Simbólicos da Cidade apresentado ao Programa de PósGraduação em Lingüística do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade
Estadual de Campinas (UNICAMP), articula AD e Espacialidade. A autora apresentou
um estudo voltado para a compreensão Da noção de desvio no processo de construção
da cidade. Ela tomou a cidade de Franco da Rocha, como espaço exemplar de alocação
do desvio, através da análise da relação da cidade com o hospital psiquiátrico que a
instituiu, o Hospital do Juqueri. Segundo a autora o que se põe emvisibilidade foram
os discursos que instalaram a “corporeidade” da cidade, ou seja, os discursos que
fizeram funcionar a contradição constitutiva que esse lugar inaugural fundou e que se
materializa nas formas de pertencimento e de inserção no espaço urbano. Ela buscou a
escuta das vozes que se materializavam e que materializavam o corpo da cidade:
corpo fluido, sítio de significação, espaço de ancoração simbólica e cambiante dos
sentidos que fundam modos de subjetivação, processos de identificação marcados por
saberes e poderes que ditam aos sujeitos as ordens discursivas que determinam os
processos possíveis de espacialização dos mesmos nos espaços urbanos. Outro estudo
envolvendo o urbano e AD foi elaborado por Silva Filho (2008).
Esse autor apresentou ao Programa de Pós-Graduação em Cultura e Turismo da
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) sua Dissertação de Mestrado intitulada
Discurso, Identidade e Representação Social: uma análise lingüístico-discursiva da publicidade
turística impressa da Costa do Cacau. Nesta pesquisa articulou Análise do Discurso e
Estudos Culturais. O autor analisou aspectos do funcionamento do discurso da
publicidade turística impressa da Costa do Cacau, com o objetivo de perceber como os
aspectos da identidade e das representações sociais são nele apresentados. Um estudo
que apresentou, no primeiro momento, a relação da comunicação com o turismo e em
seguida abordou a publicidade turística enquanto instrumento de marketing e
enquanto um sistema simbólico sob a perspectiva dos Estudos Culturais. Analisou
ainda a publicidade como gênero discursivo e, ao mesmo tempo, um ato de
linguagem, com atenção voltada ao seu funcionamento, a partir do olhar da análise do
discurso, de filiação francesa e, em seguida, a partir dos pressupostos de Charaudeau
sobre os modos de organização do discurso. O estudo seguinte, de Cleudemar
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Fernandes (2006) além de abordar o urbano e AD, também articula como nós, a noção
de heterotopia.
O autor, Cleudemar Fernandes, Professor Associado da Universidade Federal
de Uberlândia (UFU), em artigo intitulado Heterotopia e Subjetividade e nos “Becos de
Goiás”, se utilizou de dispositivos teóricos da AD no trato do Espaço Literário. Seu
estudo destinou-se, inicialmente a congregar a noção de heterotopia, proposta por
Foucault com a noção de discurso como efeitos de sentido (AD) e ainda mostrou como
se dá no espaço no literário a inscrição do sujeito em um espaço de enunciação. Em um
segundo momento, Fernandes procedeu a uma análise do poema “Becos de Goiás”, de
Cora Coralina, com foco especial nas referências aos becos de Goiás e os efeitos de
sentido decorrentes das transformações socioculturais atribuídas a esses lugares, nessa
produção poética.
Esse trabalho é o que mais se aproxima teoricamente do nosso estudo. No
entanto, o processo de investigação por nós proposto apresenta como diferencial os
seguintes aspectos: articular três diferentes áreas do conhecimento e seus respectivos
objetos: (Geografia) espaço, (Estudos Culturais) identidade, e (Lingüística) discurso;
articula práticas discursivas distintas – poéticas e midiáticas para compreender o
processo de constituição da identidade espacial5 da cidade do Recife6, Veneza Brasileira.
Essas materialidades são práticas discursivas7 resultantes de posições-sujeito inseridas
em formações discursivas distintas: arquitetônicas, midiáticas, literárias que
constroem um discurso sobre o já construído, recriando o espaço urbano, adequando
este às relações de poder que emanam do discurso urbanístico. E nessa atmosfera
urbana de linguagem, concreto, aço, sujeitos heterogêneos e, relações de poder que
agem regulando as ações humanas (FOUCAULT, 1987) afloram identidades que, hoje,
são construídas, (re) construídas, deslocadas fragmentadas, líquidas...
5

A Identidade Espacial: Identidade constituída a partir da espacialidade, de elementos espaciais
singulares que diferenciam um determinado espaço de outros. Noção ampliada no primeiro capítulo.
6
Situada no Nordeste do Brasil, banhado pelo oceano Atlântico e na foz de rios,entre os quais se
encontram o Rio Capibaribe e o Rio Beberibe. O Recife é cidade portuária, e uma das mais importantes
metrópoles do País. É conhecida nacionalmente como a Veneza Brasileira.
7
Práticas discursivas: linguagem em situação concreta de uso, observando-se a relação intrínseca entre o
lingüístico e o sócio-histórico. Considero como práticas discursivas, materializações, por exemplo, dos
discursos políticos, jornalísticos, literários, midiáticos entre outros tantos. São as práticas discursivas
que constituem os sujeitos, a cidade, esse sujeito urbano.
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Em se tratando das investigações em torno de identidades, Hall (2000, 2006)
Bauman (2001, 2005), Silva (2000) foram os teóricos escolhidos para fundamentar a
nossa discussão. Para Hall (2006), as identidades dos sujeitos se encontram
fragmentadas, que o sujeito centrado quedou-se ante o mundo pós-moderno, e que,
portanto, não é possível falar de uma identidade, mas de identidades possíveis. Para
esse autor, identidades são “posições que o sujeito é obrigado a assumir, embora
sabendo sempre que elas são representações...” (HALL, 2000, p.112), posicionamentos
do sujeito, sobre ele mesmo e sobre o Outro. Por isso, para Hall não existem mais
identidades unificadas, e sim, identidades fragmentadas, móveis. Corroborando com o
pensamento de Hall sobre a mobilidade identitária, Bauman (2005) acredita que
contemporaneamente, vive-se uma modernidade líquida em que os valores e as
escolhas se modificam com extrema rapidez devido aos fenômenos da globalização e
da desterritorialização, tornando as categorias de pertencimento e de identidades
fluidas, instáveis, provisórias, descartáveis.
Tais discussões deixam claro o caráter fragmentário, líquido, provisório das
identidades, constituído e disseminado pelos poderes que circulam na sociedade pósmoderna. Perspectiva esta que se configura, na contemporaneidade, como o
discursohegemônicoidentitário. No entanto, alguns pressupostos suscitam reflexões sobre
a hegemonia deste discurso. Com base em textos foucaultianos que abordam a questão
do poder, Gregolin (2007) aponta que “Nenhum “poder” é absoluto, permanente – o
poder que institui as identidades também não é – pelo contrário, ele é transitório e
circular, e que, portanto, permite a aparição de fissuras e questionamentos”
(p.142/143). Desta maneira, se as identidades estão articuladas às “relações de poder”
e se nenhum “poder” é absoluto, a instabilidade, liquidez identitária também não são
absolutas e podem ser objetos de questionamentos, alvo de fissuras, pois a construção
de identidades está atrelada ao “jogo de interesses”. O outro pressuposto abaixo, de
Silva (2000), enfatiza esse “jogo de interesses” na construção das identidades:

É por meio da representação que, por assim dizer, a identidade e a
diferença passam a existir. Representar significa neste caso dizer: “essa
é a identidade”, “identidade é isso” (...) É também por meio da
representação que a identidade e a diferença se ligam a sistema de
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poder. Quem tem o poder de representar tem o poder de definir e
determinar a identidade8 (SILVA, 2000, p. 91).

Diante dessas perspectivas teóricas, levantamos os seguintes questionamentos:
Se as identidades são representações9, discursos, os sujeitos que as representam não
poderiam constituí-las como unificadas, estáveis? E desta forma, como seria possível a
construção de identidades espaciais unificadas/estabilizadas10 nas práticas discursivas
modernas e pós-modernas – as práticas discursivas imagético-espaciais (literárias e
midiáticas) – sobre o urbano, sobre a Cidade do Recife? Estes dois questionamentos se
resumem na seguinte questão geral: como foi significada nos séculos XIX, XX e hoje no
século XXI a identidade espacial Veneza Brasileira nas práticas discursivas imagéticoespaciais sobre a cidade do Recife? Estas práticas, representações sobre o Centro do
Recife – Centro Histórico – funcionam como sítio de significação, de constituição de
identidades. E, se como afirma Foucault (2006, p.411) estamos na “época do espaço
(...)”, desvendar os efeitos de sentido identitários que estas práticas discursivas
emanam sobre a cidade do Recife requer uma análise espacial, uma leitura
heterotopológica das espacialidades imagéticas representadas na poesia, nos postais, e
no Guia Turístico desta cidade. E assim, a analisar os espaços (utópicos,
heterotópicos), ambientes privilegiados para análise dos fenômenos sócio-culturais
(FOUCAULT, 2006), e, portanto da constituição de identidades. E, a partir desses
espaços, compreender a questão anterior e as seguintes questões específicas: a) Como
se articulam hoje, as relações entre espacialidade, discurso, identidade e identidade
espacial? E a partir de que dispositivos teórico-metodológicos – é possível analisar – a
identidade espacial em práticas discursivas imagético-espaciais? (b) Em que condições

8

Grifo nosso. Quem tem o poder de representar, representa como quer, ou como é permitido pela
formação discursiva daquele que representa.
9
“Uma forma de atribuição de sentido (...) um sistema lingüístico e cultural: arbitrário, indeterminado e
estreitamente ligado a relações de poder” SILVA, T. T. A ProduçãoSocial da Identidade e da Diferença.
In: SILVA, T. T. Identidade e Diferença: A Perspectiva dos Estudos Culturais.2000, p. 91.
10As identidadesunificadas/estáveis são compreendidas aqui como narrativas (representações)
coerentes sobre si, mesmo diante das transformações ocorridas cotidianamente (narrativas que
desconsideram as diferenças, as contradições existentes no interior das identidades, aquelas que
proporcionam uma ilusão de harmonia).
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sócio-histórica se constituiu a identidade espacial Veneza Brasileira em práticas
discursivas imagético-poéticas sobre a cidade do Recife no século XIX e início do
século XX? c) De que forma a identidade espacial Veneza Brasileira foi
significada/constituída através das práticas discursivas imagético-poéticas sobre a
cidade do Recife no século XX? (d) De que forma a identidade espacial Veneza
Brasileira é significada/constituída através das práticas discursivas imagéticomidiáticas sobre a cidade do Recife, no século XXI?
Assim, acreditamos que a análise heterotopológica11 de determinadas práticas
discursivas modernas e pós-modernas – a exemplo das literárias e midiáticopublicitárias – pode nos revelar a constituição de identidades unificadas,
estáveis(ilusão de unidade/estabilidade) presentes em determinadas construções
discursivas como A Veneza Brasileira, identidade espacial do Recife.E, os espaços
físico/sociais da cidade – utópicos e heterotópicos descritos por Foucault (2006) –
serão deflagradores destas perspectivas identitárias. Logo, a tese que orienta este
estudo é: as práticas discursivas imagético-espaciais sobre o Recife produziram
diferentes efeitos identitários sobre a Veneza Brasileira – no século XIX, XX e XXI: o
discurso literário no século XIX, e no século XX e o discurso midiático no século XXI.
Esses efeitos de sentido identitários correspondem a três momentos de construção da
espacialidade da cidade nesses três séculos: respectivamente a cidade utópica (século
XIX), a cidade utópica/heterotópica (século XX), e novamente a cidade utópica (século
XXI). Desta articulação discurso/espaço/heterotopologia advêm efeitos de sentido
que ora criam a ilusão de identidades fixas, unificadas, ora as apresentam como
identidades fragmentadas, descentradas, contrariando ou corroborando com o atual
discurso sobre a identidade que estabelece a fragmentação, o descentramento
identitário como uma realidade do mundo pós-moderno.
Nesta perspectiva, o nosso objeto discursivo é a identidade espacial do Recife
Veneza Brasileira este “significado cultural e socialmente atribuído” (SILVA, 2000, p.89)
presente nas práticas discursivas imagético-espaciais sobre esta cidade: a) os poemas

11Análise

Heterotopológica: uma proposta, sugerida por Michel Foucault no Texto “Outros Espaços”,
publicado em 1984. Segundo Foucault, a heterotopologia teria a incumbência de pesquisar as diversas
manifestações sociais que são deflagradas nos espaços especiais – as heterotopias.
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sobre o Recife: fragmentos de poemas de Bento Teixeira, século XVI, de Gregório de
Matos, século XVII, de Gonçalves Dias, século XIX. No século XX, os poemas Evocação
ao Recife de Manuel Bandeira, Guia Prático da Cidade do Recife de Carlos Pena Filho e
Pregão Turístico do Recife,, de João Cabral de Melo Neto; b) 10 Cartões Postais, e 01 Guia
Turístico “Guia de Visitação ao Centro do Recife. As fotografias que ilustram os
cartões postais e o Guia Turístico estão representadas na área destacada na imagem
abaixo (Foto 01), o centro da cidade que destaca os elementos principais da utópica
Veneza Brasileira - os rios Capibaribe e Beberibe, o mar, as ilhas e as pontes. E como
“toda imagem tem um eco” (COURTINE, 2005, apud MILANEZ, 2006, p.168) esta
imagem do centro da cidade traz eco de imagens histórico/culturais do
descobrimento, da ocupação holandesa, da reurbanização da cidade, imagens poéticas
urbanas de bandeira, Pena Filho, João Cabral e tantos
tantos outros sujeitos da cidade. Em
comum, a Veneza Brasileira,
Brasileira, em suas utopias e heterotopias. Este é “ o retorno de temas
e figuras do passado, sendo colocados na atualidade desta imagem (GREGOLIN,
2000).

Fotografia 01. Vista Aérea do Centro do Recife,, com o Rio Capibaribe, à esquerda o Bairro da Boa Vista, no meio a
Ilha de Santo Antônio, com o Bairro de Santo Antônio, e o Bairro de São José, e à direita o Bairro do Recife Antigo.

Desse modo, nosso objetivo geral é analisar os efeitos de sentidos da produção
de identidades espaciais, em especial a Veneza Brasileira em práticas discursivas
imagético-espaciais – literárias (séc. XIX e XX) e midiáticas (séc. XXI) – produzidas
sobre o espaço
spaço urbano da cidade do Recife. A consecução desse objetivo geral se dará a
partir dos seguintes objetivos específicos:
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•

Discutir as relações entre espaço/discurso/identidade (espacial) e apresentar
uma metodologia direcionada à análise dos espaços em práticas discursivas
imagético-espaciais (literárias e midiáticas);

•

Historicizar a constituição da identidade espacial Veneza Brasileira e seus efeitos
de sentido nas práticas discursivas imagético-poéticas sobre o Recife no século
XIX e primeira metade do século XX; e assim,compreender esse enunciado na
singularidade de sua situação, a condição de sua existência e sua relação com
outros enunciados;

•

Analisar

os

efeitos

de

sentido

identitários

advindos

dos

espaços

utópicos/heterotópicos presentes nas práticas discursivas imagético-poéticas
sobre o Recife (no século XX) como lugares constitutivos da identidade Veneza
Brasileira;
•

Analisar os efeitos de sentido identitários advindos dos espaços utópicos
presentes nas práticas discursivas imagético-midiáticas sobre o Recife (no
século XXI) como lugares constitutivos da ilusão de uma identidade unificada –
Veneza Brasileira.
A pesquisa é de natureza qualitativa interpretativista e os dispositivos teórico-

analíticos subsidiaram gestos de leitura de imagens poéticas e icônicas presentes em
fragmentos de poemas do século XIX e 1ª metade do Século XX e em poemas de
Manuel Bandeira, Carlos Pena Filho e João Cabral de Melo Neto, produzidos na 1ª e 2ª
metade do século XX e também imagens fotográficas de Cartões Postais e do Guia
Turístico para Visitação a Locais Históricos do Recife. Estas materialidades discursivas
foram assim organizadas: os discursos poéticos (poesias completas e fragmentos – de
poetas recifenses) e discursos imagéticos (midiáticos). Destas materialidades
midiáticas foram selecionados um Guia Turístico e Dez (10) Cartões-Postais do Centro
do Recife. Ao longo do texto, ao nos referir às imagens utilizaremos três
nomenclaturas diferentes: tomaremos como “Postais”- os cartões-postais, de “Foto”–
as fotografias em geral, e de “Figuras”- as outras imagens (fotografias antigas,
imagens de satélite, gravuras...). Esses dizeres imagéticos serão numerados em ordem
crescente, ao longo da Tese. Inscrita na área de Linguística Aplicada esta pesquisa se
vincula a perspectivasadvindas dos Estudos Culturais e articula investigações de Hall
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(2000, 2006), Bauman (1999, 2001, 2005), SILVA (2000), acerca de identidade a dos
Estudos Urbanos – Santos (1997), Ferrara (2007), Pesavento (1999, 2001) e teorizações
foucaultianas (2004, 2006, 2007). Recorre-se ainda a alguns pressupostos teóricometodológicos da Análise de Discurso Francesa (AD) observados em Orlandi (2001),
Gregolin (2007) e Courtine (2006), noções como Discurso, Práticas Discursivas,
Enunciado, Sujeito, Formação Discursiva, Memória Discursiva entre outras.
Esta tese foi desenvolvida em quatro capítulos. No primeiro situamos a
identidade espacial do Recife em relação aos pressupostos teóricos: espaço/cidade,
análise do discurso e identidade. São reflexões/problematizações sobre o espaço na
contemporaneidade, sobre discursos identitários, e sobre a análise da identidade a
partir da espacialidade. No segundo capítulo buscamos compreender a historicidade e
as relações interdiscursivas do enunciado Veneza Brasileira, visto aqui como uma
identidade espacial do Recife, enfatizando o percurso percorrido por este enunciado,
desde a sua primeira enunciação no século XIX até a primeira metade do século XX.
No terceiro capítulo, discutimos a construção da identidade urbana do Recife nas
práticas discursivas imagético-poéticas de três poetas recifenses, a saber, Manuel
Bandeira “Recife/Não a Veneza Americana” (1989), Carlos Pena Filho “No porto onde
o mar se extingue” (1977) e João Cabral de Melo Neto “Aqui o mar é uma montanha”
(1997) buscando compreender a partir de seus posicionamentos sociais como eles
discursivizaram a Veneza Brasileira, identidade do Recife, em voga ainda na primeira
metade do século XX. E, finalmente, no último capítulo, apresentamos uma análise de
práticas discursivas imagético-midiáticas: os Postais e o Guia Histórico para Visitação
a Locais Históricos do Recife (SANTOS-FILHO e CUNHA 2008) e os efeitos de sentido
de unidade sobre a identidade (espacial) do Recife, Veneza Brasileira. Ainda
apresentamos, neste capítulo, uma breve análise de outras materialidades imagéticas
silenciadas pelo discurso midiático – fotografias recentes da cidade do Recife –,
imagens que se contrapõem à cidade midiático/utópica, e aos efeitos de sentido de
unidade identitária da Veneza Brasileira.
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CAPITULO I
ESPACIALIDADE,

DISCURSO

E

IDENTIDADE:

APORTES

TEÓRICOS E ORIENTAÇÕES METODOLÓGICAS

Cidade, identidade humana
Espacialidades, espaço (s):
Físico, ficcional, social...
Que sentidos das humanas trajetórias (tecnológicas)
Das metrópoles, decadentes cidades
(A) floram nos jardins pós-modernos?
– Consumidores do espaço:
Corpos entranhados de lugares, paisagens
Memórias humanas, histórias decifradas.
Cidade, (des) humana paisagem,
Espaço que habita e identifica – o homem.
E, seres urbanos que somos
Carregamos nas artérias – sólidas imagens
Recortes paisagísticos, utopias fragmentadas
Outros espaços? Heterotopias urbanas.
– Que marca (s) trago no corpo?
Tuas identi (ci) dades. (JUNOLI LINS, 2010)
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Recife, cruel cidade/Águia sangrenta, leão
Ingrata para aos da terra/Boa para os que não são. (PENA
FILHO, 1977).
Preciso ser outro/para ser eu mesmo...
No mundo em que combato morro/ no mundo por que luto,
nasço (COUTO, 2001).

Os discursos poéticos dePena Filho (1977) sobre o espaço e cidade do Recife, e
de Mia Couto (2001) sobre a construção da identidade, nos fizeram perceber uma
vereda aberta à interdisciplinaridade. A articulação dos diferentes saberes Estudos
Culturais e Urbanos e Análise do Discurso que se daria a partir de um objeto comum
às áreas: a identidade – construção discursiva –, situada sócio historicamente e vista
como dispersa, fragmentada, múltipla. E essa possibilidade de enveredar por
caminhos interdisciplinares nos levou aos seguintes questionamentos iniciais: como se
articulam hoje, as relações entre espacialidade, discurso, identidade e identidade
espacial? E a partir de que dispositivos teórico-metodológicos – é possível analisar – a
identidade espacial em práticas discursivas imagético-espaciais? Diante destas
questões, nosso objetivo neste capítulo é discutir as relações entre espaço e discurso,
identidade e identidade espacial – nosso objeto de estudo

-

e apresentar uma

metodologia voltada para análise dos espaços em imagens poético midiáticas.

1.1 A ESPACIALIDADE EM QUESTÃO: “ESPAÇOS” E “OUTROS ESPAÇOS”

(...) vivemos, morremos amamos num espaço esquadrinhado,
recortado, desenhado, com zonas claras e escuras... (FOUCAULT,
2006).

Iniciemos a discussão a partir da espacialidade, uma discussão antiga, visto que
os primeiros a se preocuparem com o espaço foram os filósofos gregos Platão e
Aristóteles (FERRARA, 2007, p.10). Para Platão, o espaço era a moradia das coisas
criadas – as construções naturais e humanas. Em consonância com o pensamento
platônico, Aristóteles afirmou que não era possível conceber coisas sem seu espaço. E
ainda hoje, essa reflexão aristotélica encontra ecos no nosso cotidiano: tudo ocupa um
espaço – um corpo, um objeto, uma cena enfim, não conseguimos imaginar nada sem
localizá-lo em uma espacialidade. Até uma categoria abstrata como o “tempo”,
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poderia ser compreendido como um deslocamento no espaço – um conceito visto a
partir da Física. Segundo o conceito aristotélico de lugar, “que lhe daria posição e
situação” (FERRARA, 2007, p.11) o espaço não seria um receptáculo vazio. Essa noção
aristotélica se oporia mais tarde à noção de “conjunto vazio12”, de difícil compreensão,
mas que ainda vigora atualmente, nos estudos matemáticos.
Na Idade Média, as idéias sobre o espaço se fundamentaram em noções já
levantadas pela antiguidade, ou seja, ainda predominava a noção aristotélica de
espaço como lugar, este compreendido enquanto espaço que envolvia o corpo, que
circundava os seres e as coisas e desta forma, “toda concepção espacial do medievo
pressupunha certa concretude, o sentimento de que o lugar possui característica que
lhe são inerentes” (FERREIRA, 2009, p.5). No medievo havia dois lugares distintos: o
terrestre e o celeste e uma determinada hierarquia espacial como afirmou Foucault
(2006),

lugares profanos e lugares sagrados, lugares protegidos e lugares, pelo
contrário, abertos e sem defesa, lugares urbanos e lugares rurais (onde
acontece a vida real dos homens): (...) Toda essa hierarquia, essa
oposição, esse entrecruzamento de lugares era o que se poderia chamar
bem grosseiramente de espaço medieval: espaço de localização (p.412).

A localização deu lugar, nos séculos seguintes a extensão. No século XVII,
Descartes “aponta o espaço e o tempo como homogêneos, igualmente extensos em um
mundo natural e material que alcançava a possibilidade de ordenar-se através da
geometria e da matemática” (DESCARTES, apud FERRARA, 2007, p.11). O espaço
ganhou propriedades: a do contínuo, e dimensão e extensão, advindas das concepções
da geometria euclidiana. No século XVIII, foi incorporada a discussão sobre a natureza
do espaço com a natureza do tempo. Newton (1984) definiu o espaço e tempo como
absolutos e Kant (1996) como uma representação necessária, uma condição de
possibilidade dos fenômenos. Nesse período, o espaço e o tempo já eram vistos como
elementos indissociáveis. A realidade social do século XIX permitiu a interpretação
não só do ponto de vista da natureza do espaço, mas, sobretudo, da origem da noção

12Um

espaço vazio.
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de espaço. Heidegger considerou espaço e lugar como sinônimos, mas deixou claro
que o espaço era usado para posicionar as coisas da mesma forma como a física o
concebia. Para esse autor, espaço era espacialidade, e esta era uma unidade maior e
mais complexa que a outra (HEIDEGGER, apud MAIA, 2005).
No século XX, as relações entre os espaços: físico e social acirraram os debates.
Na Geografia Tradicional, o espaço era concebido como suporte físico, extensão
territorial

ou

localização

físico-geográfica.

Essas

noções

perduraram

até

aproximadamente a década de 1970, quando houve um rompimento com a Geografia
Tradicional. Para a Geografia Crítica o espaço era o produto das relações sociais, já a
Geografia Cultural ou Humanística, tendência alinhada às transformações da
contemporaneidade, e que concebe espaço como social, trouxe outras noções de
espaço. Tuan (1983), um dos maiores expoentes dessa corrente trouxe a noção espaço
vivido, espaço vivenciado por uma experiência mental e sentimental. Levando em
consideração de que o espaço vivido é marcado por uma afetividade, manifestando-se,
tanto no que diz respeito ao gostar dos lugares, como a movimentação espacial, Tuan
afirmou “Espaço é mais abstrato do que lugar. O que começa como espaço
indiferenciado transforma-se em lugar à medida que conhecemos melhor e o dotamos
de valor” (TUAN, 1983, p. 6).Nessa perspectiva de valoração atribuída ao espaço pelos
indivíduos, Santos trouxe o conceito de espaço construído, resultado de múltiplas
determinações, naturais, sociais e culturais (1997, p.71) e Claval (1999) de espaço
simbólico, onde o sujeito significa. Desta forma, o espaço tomou um rumo sociocultural,
compreendendo entre outros aspectos, outros espaços que se relacionam com o espaço
físico (real): o espaço social, o espaço ficcional, o espaço discursivo.
No contexto pós-moderno, o espaço assume novas configurações – o espaço de
outrora compreendido como extensão territorial delimitada, espaço fixo, homogêneo,
deu lugar aos espaços heterogêneos, complexos, justapostos que se entrecruzam,
ultrapassam e suprimem fronteiras, espaços globalizados, visto que

nos encontramos na era de fluxo de informações em tempo real, na
qual a simultaneidade de eventos e a supressão de fronteiras nacionais,
decorrente da globalização, distorcem quaisquer noções temporais,
outrora tão difundidas no entendimento humano ocidental
(FOUCAULT, 2006, p.411).
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Hoje, novas ordens sociais superam as antigas que, rapidamente, se tornam
ultrapassadas e são superadas por outras e outras, indefinidamente. A fluidez dos
eventos substituiu a solidez (BAUMAN, 2001). É um novo paradigma global que
ultrapassa as fronteiras, coloca próximo, lugares distintos e exige, portanto, novas
formas de interpretação, análise das relações sociais nos espaços (geográficos,
ficcionais, poéticos, discursivos...). Foucault (2006) afirma que a sociedade atual, pósmoderna, e suas relações sociais poderiam ser “melhor” compreendidas pelas Ciências
Humanas através de uma perspectiva espacial. Segundo o autor,

A época atual seria talvez de preferência a época do espaço. Estamos
na época do simultâneo, estamos na época da justaposição, do
próximo e do longínquo, do lado a lado, do disperso. Estamos em um
momento em que o mundo se experimenta, acredito menos como uma
grande via que se desenvolveria através dos tempos do que como uma
rede que religa pontos e que entrecruza sua trama (FOUCAULT, 2006,
p.411).

Nas últimas décadas do século XX, alguns estudiosos entre eles Said e Moretti13
influenciados pelas idéias de Foucault, sugeriram que se adotasse uma perspectiva de
análise social, menos histórica, ainda com uma forte presença no século XX, e mais
espacial (SAID e MORETTI Apud FREITAS, 2008). Said ratifica a teoria esboçada por
Foucault, afirmando que a tendência ao historicismo ainda vigente no século XX
dificultou a construção de um saber mais abrangente sobre as relações sociais. Teceu,
então, uma crítica à insensibilidade histórica que impediu outros olhares sobre a vida
social sobressaíssem. Segundo ele,

Tão inflexivelmente hegemônico tem sido este historicismo da
consciência teórica que ela tende a obstruir uma sensibilidade crítica
comparável à espacialidade da vida social, uma consciência teórica
prática que vê o mundo da vida como estar criativamente localizado
não apenas na formação da história, mas também na construção das
geografias humanas, a produção social do espaço e a formação e
reforma de paisagens geográficas: o ser social ativamente localizado no

13Edward

Said (norte-americano) e Franco Moretti, teórico literário italiano, é professor do
departamento de inglês da Universidade de Stanford, onde dirige o Centro de Estudos do Romance.
Ambos são estudiosos da área de Literatura e dedicam-se ao estudo do espaço na Arte Literária.
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espaço e tempo em uma contextualização explicitamente histórica e
geográfica (SAID, apud FREITAS, 2008, p.04).

No texto Outros Espaços14 que serviu de inspiração para Said e Moretti, Foucault
(2006, p.411) fez a seguinte observação:
A grade mania que obcecou o século XIX foi, como se sabe, a história:
temas do desenvolvimento e da estagnação, temas da crise e do ciclo,
temas da acumulação do passado, grande sobrecarga de mortos,
resfriamento ameaçador do mundo [...] A época atual seria talvez, de
preferência a época do espaço. Estamos na época do simultâneo,
estamos na época da justaposição, do próximo e do longínquo, do
lado a lado, do disperso.

Foucault (2006) chamou a atenção para o surgimento de uma espacialidade
complexa, que traduzia um novo paradigma global, em que o tempo era cada vez mais
comprimido, enquanto o espaço era constantemente ampliado e seguiu afirmando:

Atualmente, o posicionamento substitui a extensão, que substituía a
localização. O posicionamento é definido pelas relações de vizinhança
entre pontos ou elementos: formalmente, podem-se descrevê-las como
séries, organogramas, grades (FOUCAULT, 2006, p.412).

Foucault (2006) se apercebeu de uma nova realidade mundial, das mudanças
que rapidamente fluíam, e, argutamente, notou as dificuldades que a análise histórica,
tão debatida, desgastada poderia encontrar ao tentar compreender essa nova
realidade. Por essa razão, sugeriu analisar tal realidade a partir do viés espacial, uma
possibilidade de estudo apresentada por Foucault para entender essa nossa época de
posicionamentos, época do espaço. Mesmo se referindo ao século XX, acredita-se que o
século XXI retrataria, ainda com maior ênfase, esta época do posicionamento a que se
referiu o filósofo. Época que obriga o sujeito a fazer “escolhas” cada vez mais difíceis,
complexas. Para Foucault, as análises sociais precisam focalizar primordialmente as
relações humanas em espaços diferenciados. Esses espaços diferenciados têm um

14Texto

extraído de uma conferência proferida por Foucault no Círculo Francês de Estudos
Arquitetônicos realizada em 1967.
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significado especial para Foucault que os denomina de heterotopias. Ele as define com
as seguintes palavras:

Há, igualmente, e isso provavelmente em qualquer cultura, em
qualquer civilização, lugares reais, lugares efetivos, lugares que são
delineados na própria instituição da sociedade, e que são espécies de
contraposicionamentos, espécies de utopias efetivamente realizadas
nas quais os posicionamentos reais, todos os outros posicionamentos
reais que se podem encontrar no interior da cultura estão ao mesmo
tempo representados, contestados e invertidos, espécies de lugares
que estão fora de todos os lugares, embora eles sejam efetivamente
localizáveis. Esses lugares, por serem absolutamente diferentes de
todos os posicionamentos que eles refletem e dos quais eles falam, eu
os chamarei, em oposição às utopias, de heterotopias... (2006, p.415).

Para o autor, essas heterotopias são um ambiente privilegiado para a análise
dos fenômenos sócio-culturais das sociedades modernas e pós-modernas. Mas não é
fácil identificar as heterotopias, principalmente na atualidade. O próprio Foucault não
deixou um significado preciso e sugeriu a criação de uma heterotopologia, uma proposta
de estudo dos espaços diferentes (heterotopia). E se, heterotopia é “uma espécie de
contestação simultaneamente mítica e real do espaço em que vivemos” (FOUCAULT,
2006, p.416). Ela é possível, tanto no espaço real (espaço urbano) quanto no espaço
ficcional, ou discurso literário.
Moretti (2003), por exemplo, seguindo os postulados de Foucault, considera o
estudo da espacialidade ficcional muito relevante para compreender a sociedade. Em
Atlas do romance europeu: 1800-1900 traz um estudo sobre a Europa a partir da
perspectiva espacial. Através de narrativas sobre lugares e/ou grandes espaços (países
e cidades), lança um olhar diferente sobre a Inglaterra de Jane Austen, a Paris de
Balzac, a Londres de Charles Dickens e Conan Doyle, a Espanha de Cervantes. Para
realizar seu estudo sobre as sociedades (inglesa e francesa), Moretti uniu duas áreas do
conhecimento: a Literatura e Geografia – a partir de um elemento comum a ambas: o
espaço (real na ciência geográfica e ficcional na arte literária).
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Em Linguagem e Literatura15, Michel Foucault (2005) expõe essa possibilidade,
uma nova perspectiva de observação do discurso literário (a arte literária) – a
construção espacial. Partindo da materialidade da literatura – a linguagem – Foucault
observa que a tradição crítica literária abordava a literatura, a partir de suas relações
com o tempo e não com o espaço, em virtude da relação tempo/espaço. A linguagem,
afirma Foucault (2005, p. 167), “restitui o tempo a si mesmo, pois ela é escrita e, como
tal, vai se manter no tempo e manter o que diz no tempo.” Assim, a função da
linguagem é o tempo. Entretanto, se a função da linguagem é o tempo, seu ser é o
espaço. E, para Foucault, linguagem é espaço. Sobre esta questão, ele afirma:

(...) Espaço enfim, porque, de modo geral, só há signos significantes,
com seu significado, por leis de substituição, de combinação de
elementos, portanto, por uma série de operações definidas em um
conjunto, por conseguinte, em um espaço (FOUCAULT, 2005, p.168).

Compreender o espaço enquanto ser da linguagem aponta para relevância de
um estudo centrado no espaço como um importante elemento gerador de sentidos nas
narrativas imagéticas (icônicas ou poéticas) que também são construídos em uma base
espacial imaginária ou real, modeladas e revestidas de eventos, relações,
ambiguidades, envolvimentos, valores e significados, compreendendo o ser humano
em todas as suas ações, subjetividades. Esse sujeito que possuiuma dimensão espacial
que possibilita e regula sua coexistência com o espaço, nos sentidos psicológicos,
sociais e físicos. Não é apenas a identidade humana que está vinculada ao espaço, mas
a possibilidade de relacionar-se com esse espaço, e com os objetos e os acontecimentos
que o compõem, refletir sobre ele. E, finalmente, entender como nasce a topofilia16 aos
lugares, as particularidades destes, a distinção entre os lugares diferentes da cidade, o
encanto, o desencanto por algumas áreas de uma cidade, a atração, o consumo, a
desvalorização, enfim, tudo o que é característico dos espaços (reais) e também
ficcional. Espaços representados nas práticas discursivas imagético-espaciais sobre a
cidade – o discurso dos Cartões-Postais, o discurso do Guia Histórico e os discursos
15Texto

da conferência promovida nas Facultés Universitaires Sanit-Louis, de Bruxelas, nos dias 18 e 19
de março de 1964. Inserido no Livro de Roberto Machado: Foucault, a filosofia e a literatura.
16 Termo cunhado por Gaston Bachelard (relação íntima, afinidade pessoal com o espaço).
BACHELARD, G. A Poética do Espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1996.
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Literários. Práticas que abrem possibilidades para o estudo das heterotopias no espaço
urbano do Recife, pois, enquanto representações da cidade articulam o imaginário e a
realidade (o mítico e o real) e podem construir ou reafirmar identidades.
Para nós, além de vivido, construído, simbólico, o espaço é também referencial. O
espaço nos rodeia, nele habitamos e ele nos habita, com ele nos identificamos, sobre
ele proferimos as nossas narrativas identitárias. Vagamos pelo espaço, somos nômades
a procura de uma base, um lugar onde se possa construir uma identidade (FERRARA
2007). Essa base, esse lugar é a cidade, o espaço urbano, construção humana que
exerce um fascínio sobre os seus construtores. A cidade é construída de idéias, de suor
e de pedras, mas todas as idéias, todo o suor e todas as pedras não são suficientes para
fazer das edificações, uma cidade. É necessário construir discursivamente uma
identidade urbana, para que a cidade seja algo mais do que uma concretude física.
Para a cidade existir, de fato, é necessário que:

(...) o petrificado se desencante como nos contos de fada, não basta
nomear o aglomerado de pedras, de cidade. É preciso mais do que darlhe um nome, é preciso construir-lhe uma história, revelar uma origem,
eternizar uma memória. Soprar vida à cidade de pedra é insuflar-lhe a
maciez de um discurso que diz quão dura a pedra é! (PECHMAN, 2004
p.02).

Um discurso que seja capaz de construir uma (ou várias) identidade (s) para a
solidez da urbe. Discursos poéticos, ou midiáticos, representações elaboradas por
sujeitos que têm o poder de construir e/ou (re) construir identidades ilusórias
(unificadas, estáveis, fixas) a partir da construção de espaços utópicos ou, identidades
fragmentadas, líquidas, a partir de narrativas (discursos) heterotópicos, mais
representativos da realidade pós-moderna. E como as identidades são construções
discursivas, elas só adquirem sentidos nos discursos sociais em que são produzidas.
Por isso, para Hall (2000, p. 109), é preciso “compreendê-lascomo produzidas em
locais históricos e institucionais específicos, no interior de formações e práticas
discursivas específicas, por estratégias e iniciativas específicas”.
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1.2 DISCURSO, CIDADE E IDENTIDADE HOJE – FRAGMENTAÇÃO E LIQUIDEZ

Tudo que é sólido desmancha no ar... (MARX e ENGELS, 1937).

O discurso é o objeto da AD (Análise do Discurso) espaço de diálogo, lugar
onde se inter-relaciona linguagem e história. A linguagem e sua relação com o exterior,
no entendimento da AD, é apoiada pela Formação Discursiva na qual o sujeito está
inscrito, portanto, “trabalhar com o sentido e a sua opacidade conduz a examiná-lo à
luz da ou das Formação(ões) Discursiva(s) com que tais sujeitos se relacionam, o que
conduz a considerar não o sentido, mas os efeitos de sentido17” (INDURSKY, 1998). No
que diz respeito à história, entendemos que o discurso é um produto histórico e só
pode ser analisado considerando seucontexto histórico-social, suascondições de
produção, pois ele reflete uma determinada visão de mundo, necessariamente,
vinculada ao sujeito discursivo e a sua sociedade. Tais condições de produção são
necessárias para compreender porque emergem alguns discursos como aqueles sobre a
Veneza brasileira, enquanto outros são silenciados.
E são nesses elementos que se baseia a Análise do Discurso, buscando no
contexto em que é construído o discurso, os seus possíveis sentidos. Pêcheux (1969)
define o discurso como “efeito de sentidos entre interlocutores. Os efeitos de sentido
que são produzidos pelo sujeito ao elaborar um discurso, os seus interesses e a forma
como ele é recebido por outros sujeitos. Há, no entanto, outras formas de se
compreender o discurso. Foucault (2007) o vê como uma prática discursiva18, e esta
como a “existência objetiva e material de regras e procedimentos teóricos aos quais o
sujeito tem que obedecer, quando participa do discurso”(p.36-37). Nos fragmentos
abaixo, discursos sobre a cidade do Recife, e sobre suas identidades, fica caracterizado
a existência de regras que direcionam o dizer dos sujeitos. Eles obedecem, seguem as
regras daquilo que se permite falar – a Veneza Brasileira, ratificada – como no caso da
publicidade turística da cidade de Santos-Filho e Cunha, ou mesmo transgredir, se isto

17Efeitos

de sentido: consideramos que as práticas discursivas, verbais ou não verbais, não têm um
sentido próprio. Eles produzem efeitos de sentido, dependendo das condições de sua produção.
18 Entendemos a Literatura e a Mídia como práticas discursivas, pois as vemos como instituições cujas
regras próprias, direcionam os dizeres dos seus sujeitos.
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for permitido ao sujeito, como no discurso poético de Melo Neto apresentando outra
cidade, e portanto, outra identidade que contraria a Veneza Brasileira

Um passeio pelo centro histórico da cidade do Recife, “A Veneza
Brasileira” (Um Dia no Recife: SANTOS-FILHO e CUNHA, p.2008).
(...)
daquela cidade anfíbia
que existe por debaixo
do Recife contado em Guias (MELO NETO, 1986, p.297).

Como pudemos perceber o sujeito exerce um papel essencial na AD, pois é a
partir dele que surge o discurso. Mas ele não é o centro do seu dizer, apenas imagina
ter o domínio sobre o que diz. Na verdade, é o inconsciente e as ideologias de cada um
que determinam os discursos. O inconsciente é uma presença obrigatória na
elaboração do discurso, isso atesta o quanto o sujeito se apresenta descentrado,
fragmentado – como sujeito pós-moderno de Hall (2006), e, portanto, com um interior
já constituído de outros tantos discursos, remetendo assim à historicidade desse
sujeito que vai sempre falar a partir da sua participação e experiência advindas de
discursos anteriores ou paralelos.
Assim, a AD inter-relaciona discursos, identificando os efeitos de sentido
gerados. Na análise dos variados tipos e formas de discurso, investiga a época, o
espaço, os fatos políticos, as questões religiosas, e tudo mais que se preste para
apreender a “formação discursiva” que condicionou um determinado sujeito e o seu
discurso sobre determinados fatos, ou sobre outros sujeitos e coisas, o espaço urbano,
a cidade. E muitos são os discursos construídos sobre a cidade (o político, o
urbanístico, o midiático, o fotográfico, o poético...), mas, em alguns momentos, a
cidade e o discurso se misturam, ela própria se torna um discurso. E o discurso sob a
perspectiva de objeto de desejo, aquilo porque se luta é a noção que mais se aproxima
da cidade enquanto discurso. Nesse viés, Foucault (2007) afirma que

O discurso, [...], não é simplesmente aquilo que manifesta (ou oculta) o
desejo, é, também, aquilo que é o objeto de desejo, e visto que, [...], o
discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas
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de dominação, mas aquilo por que, pelo que se luta, o poder do qual
nos queremos apoderar. (p.10)

A cidade é também esse espaço de desejo, de contradição, em que sujeitos
sociais se desdobram em lutas pelo poder, reverberando verdades sobre a cidade, dela
querendo se apoderar. Ela, o bem mais precioso, o objeto de poder. O jogo de
interesses torna o urbano uma arena de lutas, em que os discursos dos sujeitos se
entrecruzam, chocam-se e, não raras vezes, contrariam os sentidos dos discursos
urbanístico-institucionais da cidade. Neste ponto de vista da cidade, enquanto
discurso, Orlandi (2005) afirma que o espaço construído da cidade é discurso,
significa, tem signos próprios e necessita então, de uma leitura diferenciada como
pontua:

Se em uma perspectiva urbanística formal o espaço urbano é
considerado como um espaço abstrato submetido a cálculos, de outro
lado, o espaço urbano pode ser considerado como um espaço material
concreto que funciona como um sítio de significação que demanda
gestos de interpretação particulares. (p.186).

Constituída por vários discursos e não apenas o urbanístico, a concretude da
cidade se perde entre a multiplicidade de novos olhares e, enquanto discurso, estará
sempre em busca de novas interpretações. Essas interpretações se produzem a partir
de discursividades que atribuem à cidade determinados sentidos – que podem se
manifestar em palavras e/ou imagens carregadas de significados. Essas escolhas
sempre implicam disputas nas narrativas sobre a cidade. E a determinação de quais
serão as narrativas hegemônicas sobre o sentido preferencial daquele lugar assentamse em relações de poder e estas atuam na construção do espaço urbano e na
constituição das identidades. O espaço urbano é tecido pela existência de poderes que
constituem o cerne da cidade: o poder institucional, os representantes do capitalismo,
os saberes científicos e as práticas cotidianas. Essas forças urbanas se cruzam, se
agrupam, se fundem, mas também produzem caminhos diferentes que às vezes,
tangenciam ou desalinham. Essa movimentação de sujeitos, interesses e desejos fabrica
as identidades (espaciais) ao sabor dos poderes, ilusoriamente unificadas, estáveis.
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Identidades que assim foram social e historicamente construídas e reconstruídas –
estão agora em acelerada mutação, neste ambiente caracterizado pelo contato com a
diversidade que designa a experiência contemporânea. Segundo Woodward (2000),
“os processos históricos que, aparentemente, sustentavam a fixação de certas
identidades, agora estão entrando em colapso e novas identidades estão sendo
forjadas...” (p. 39), identidades fragmentadas e líquidas.
A “identidade” é atualmente objeto de amplas discussões em diversas áreas do
conhecimento – Filosofia, Sociologia, História, Geografia, Lingüística, Literatura... “(...)
há apenas algumas décadas, a identidade não estava nem de perto do centro do nosso
debate” destaca Bauman (2005, p. 22-23). No entanto, o debate cresceu e inúmeros
autores se dedicaram ao tema, dentre os quais destacamos Stuart Hall – A Identidade
Cultural na Pós-Modernidade (2006); Tomaz Tadeu Silva – Identidade e Diferença
(2000); Anthony Giddens – Modernidade e Identidade (2001); Zygmunt Bauman,
citado acima – Comunidade (2003) e Identidade (2005) entre outros. Em comum, a
apregoada “crise de identidade” contemporânea. Crise que enfatiza a fragmentação,
liquidez/fluidez das identidades – metáforas utilizadas respectivamente por Stuart
Hall (2006) e Zygmunt Bauman (2005) para designar o atual estágio das identidades na
pós-modernidade. Partindo do princípio de que o pensamento desses dois teóricos
traduz o discurso identitário contemporâneo, e que a identidade é construída dentro e
não fora do discurso (HALL, 2000, p.109) discutiremos as duas vertentes e sua relação
como espaço e discurso. Mas afinal, o que é identidade, que sentidos são atribuídos a
ela e que sentidos ela nos atribui? O poema Identidade do escritor/poeta moçambicano
sugere imagens que podem nos levar a alguns sentidos sobre identidade:
Identidade
Preciso ser um outro
para ser eu mesmo.
Sou grão de rocha
sou o vento que a desgasta.
Sou pólen sem inseto
sou areia sustentando
o sexo das árvores.
Existo onde me desconheço
aguardando pelo meu passado
ansiando a esperança do futuro.
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No mundo que combato morro
no mundo por que luto, nasço (COUTO, 2001, p.25).

“Preciso ser outro/para ser eu mesmo” (COUTO, 2001, p. 25) traz um efeito de
sentido de diferença. O outro é o diferente, nele me espelho para saber que eu não sou
ele. No entanto, juntos (eu e o outro) formamos o eu. “Sou grão de rocha/Sou o vento
que a desgasta” (COUTO, 2001, p. 25). Sou o eu e sou o outro, a identidade se constrói
assim, a partir da diferença (SILVA, 2000) a partir do confronto com o outro. Outros
sentidos possíveis: multiplicidade “Sou grão, vento, areia, pólen...”, identidades
assumidas; exclusão “Sou pólen, sem inseto”; inclusão “Sou areia sustentando/o sexo
das árvores”(COUTO, 2001, p.25) entre outros. O sujeito poético vive as incertezas
próprias da pós-modernidade, se vê entre muitas identidades, sem saber ao certo,
quem realmente é. Enterra as velhas identidades do passado e na atual luta, adquire
outras, renasce.
As concepções, acima descritas, contemplam o sentido de identidade dos
Estudos Culturais: em Hall (2000, p. 110) “(...) toda identidade tem necessidade
daquilo que lhe falta...”, em Woodward (2000, p.09) “A identidade é relacional (...) é
marcada pela diferença (...) a diferença é marcada pela exclusão” e em Silva (2000) a
identidade se constitui a partir da diferença. Além destes conceitos outros se seguiram
e Hall (2006), Bauman (2005) e Silva (2000) os apresentam, ao longo deste estudo. Em
A Identidade Cultural na Pós-Modernidade (2006), Hall alerta para a difícil tarefa de
se compreender o conceito de identidade que é “demasiadamente complexo, muito
pouco desenvolvido e muito pouco compreendido na ciência social contemporânea”
(2006, p.8). No entanto, no texto Quem Precisa de Identidade? In: Silva (2000) Hall traz
algumas noções de identidade, para o autor ela significa

o ponto de encontro, o ponto de sutura, entre, por um lado, os
discursos e as práticas que tentam nos interpelar, nos falar ou convocar
para que assumamos nossos lugares como os sujeitos sociais de
discursos particulares e, de outro lado, os processos que produzem
subjetividades, que nos constroem como sujeitos aos quais se pode
falar (p.111-112).
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Identidade é vista nesta perspectiva como o liame entre as práticas discursivas
que nos interpelam e nos constroem enquanto sujeitos, posições sócio-discursivas,
lugares provisórios – a identidade do sujeito muda de acordo com a forma como ele é
interpelado ou representado socialmente. Finaliza mais adiante “as identidades são,
pois pontos de apego temporário às posições-de-sujeito que as práticas discursivas
constroem para nós” (p.112). Esse dizer enfatiza a instabilidade identitária que marca
os sujeitos e as suas identidades

posições que o sujeito é obrigado assumir, embora sabendo (...) sempre,
que elas são representações, que a representação é sempre construída
ao longo de uma falta, ao longo de uma divisão, a partir do lugar do
Outro e que, assim, elas não podem, nunca, ser ajustadas – idênticas –
aos processos de sujeito que são nela investidos” (p.112).

Identidade é um posicionamento do sujeito no mundo e perante o mundo – o
sujeito ocupa um lugar na sociedade e, a partir desse lugar, ele pode respaldar ou
resistir os (aos) poderes. Dos poderes à luta, e Bauman (2005) define a identidade
como “uma luta simultânea contra a dissolução e a fragmentação; uma intenção de
devorar e ao mesmo tempo uma recusa resoluta a ser devorado...” (p.84). Segundo
esse sociólogo, as identidades residem em campo de batalha, ou seja, a luta cotidiana,
empreendida pelo sujeito pós-moderno. Luta para se constituir enquanto sujeito no
intrincado jogo da sociedade líquida.
Outra forma de conceber a identidade é como uma representação (SILVA,
2000), um discurso, uma verdade construída por determinados sujeitos/instituições
outorgados com o poder de representar outros sujeitos, outras instituições. Discurso
que embora seja uma verdade, pode se tornar hegemônico, aceito como a verdade,
durante meses, anos, décadas ou séculos. O que não impede que ele seja discutido,
problematizado. Tomemos como exemplo o discurso identitário atual – o da
fragmentação e da liquidez das identidades na pós-modernidade em Hall (2006) e
Bauman (2005).
A partir da constatação de que “as velhas identidades que por tanto tempo
estabilizaram o mundo social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e
fragmentando o indivíduo moderno” Hall (2006, p.07) inicia sua perspectiva
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discursiva sobre as identidades moderna e pós-moderna, e parte dessa última para se
posicionar sobre o jogo das identidades. Sua premissa básica “as identidades
modernas estão sendo ‘descentradas’, isto é, deslocadas ou fragmentadas” (p.08) nos
leva a reconhecer a crise de identidade, parte de um processo amplo de mudanças que
deslocou as estruturas da sociedade moderna e abalou os quadros de referências que
davam aos indivíduos e à sociedade uma ancoragem estável (HALL, 2006). E essas
mudanças transformaram as sociedades modernas, a partir das últimas décadas do
século XX,

mudando nossas identidades pessoais, abalando a idéia que temos de
nós próprios como sujeitos integrados. Esta perda de um sentido de si
estável é chamada, algumas vezes, de deslocamento ou descentração
do sujeito. Esse duplo deslocamento – descentração dos indivíduos
tanto de seu lugar no mundo social e cultural quanto de si mesmos –
constitui uma crise de identidade para o indivíduo.

E essa dupla perda de um “sentido estável” (de si e do mundo) desnorteia o
sujeito que tinha (acreditava ter) respostas para antigas preocupações: Quem sou eu?
Onde estou? Para onde vou? Hoje, outras perguntas: Diante de tantas identidades,
qual é a minha? Qualquer lugar pode ser um lugar? Caminharei sempre, o fim pode
ser o começo? Este sentimento conflitante entre o eu e o mundo não atinge apenas o
sujeito pós-moderno, muito antes deste se instalar, o sujeito moderno já sentia as
agruras deste conflito, desta inquietação diante do mundo. O sujeito poético Álvaro de
Campos (um dos heterônimos de Fernando Pessoa) no início do século XX, 1928,
afirmava:

Não sou nada.
Nunca serei nada.
Não posso querer ser nada.
À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo.
(...)
Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu.
Estou hoje dividido entre a lealdade que devo
À Tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora,
E à sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro.
(...)
Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou?
Ser o que penso? Mas penso tanta coisa! (PESSOA, 1981, p. 36).
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O sujeito poético traz a imagem de um sujeito-urbano em conflito, dividido
entre o seu eu interior e a sociedade, imagem que representa o sujeito sociológico
refletindo sobre a crescente complexidade do mundo (HALL, 2006). Este sujeito
poético que tem como certeza a incerteza identitária “Não sou nada/ Nunca serei
nada/ Não posso querer ser nada” (PESSOA, 1981, p. 36), o mundo diz o que o poeta
é, o que ele será, o que ele quereria ser. Resta ao sujeito poético uma ilusão de
representar a si mesmo, para ser o que quiser “À parte isso, tenho em mim todos os
sonhos do mundo” (PESSOA, 1981, p. 36). Ele sabe que tudo é um sonho, pois “a
identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma fantasia” (HALL,
2006, p.13) ou uma ilusão. As identidades são instáveis, móveis, movimentos
ininterruptos de idas e vindas, afinal, tudo se transforma sob a ação do tempo como
discursiviza Melo Neto no poema urbano “Tudo passa ou já passou: o presente e o
passado e o passado anterior” (MELO NETO, 1997, p.227). No espaço, a história se
constrói e se reconstrói indefinidamente, construindo e reconstruindo identidades, às
vezes, ilusoriamente fixas, mas verdadeiramente “celebrações móveis” (HALL, 2006).
Para desenvolver suas reflexões sobre a superação de toda forma essencialista
ou fixa de identidade, Hall examina três concepções de identidade em relação a três
abordagens do sujeito: o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico. Essas duas, na
verdade, supostas identidades, haja vista que nunca foram estudadas por alguém da
época – não houve na modernidade nenhum estudo que abordasse a temática da
identidade. As identidades do sujeito iluminista e sociológico foram estudadas a partir
da pós-modernidade por Hall, ou seja, a partir do sujeito pós-moderno Hall situa o
sujeito iluminista e o sujeito sociológico. A seguir, respectivamente, a descrição dos
sujeitos iluminista, sociológico e pós-moderno.
O sujeito do iluminismo é visto como centrado, uno, fixo, racional. Um ser “cujo
centro consistia em um núcleo interior que emergia pela primeira vez quando o sujeito
nascia e com ele se desenvolvia, ainda que permanecesse essencialmente o mesmo (...)
ao longo da existência do indivíduo“ (HALL, 2006, p.10). Sendo a razão unitária, o
sujeito seria uma entidade única e, portanto, teria uma visão individualista de si e de
sua identidade. O individualismo aliado à falta de mobilidade social e influência de
algumas instituições sociais a exemplo do Estado e da Igreja – que funcionavam como
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elementos estabilizadores das identidades – conseguiu superar as barreiras espaçostemporais e atingir na pós-modernidade determinadas áreas e contextos socioculturais
propícios a representação de identidades ilusoriamente fixas. Por exemplo, as
transformações urbanas da primeira metade do século XX favoreceram a produção de
representações poéticas sobre identidades espaciais no Brasil: Mário de Andrade –
sobre São Paulo, Manuel Bandeira – sobre o Recife e Rio de Janeiro, Carlos Drummond
– sobre Itabira, e alguns ilustres desconhecidos pernambucanos – também sobre o
Recife. As transformações urbanas causaram perplexidade, medo e, principalmente,
saudade das antigas paisagens urbanas. E foi ao sabor do saudosismo urbano, da
nostalgia do Recife de outrora – conhecido como Veneza Brasileira – ainda persistente
na segunda metade do século XX, que o sujeito poético Jota Alcides constituiu a
identidade espacial do Recife no enunciado “Viva o Recife”, de 1998:

Viva o Recife nas águas do Capibaribe,
Por magia da natureza pernambucana,
Transformado em Veneza Americana.
Oh! Recife! Oh! Mauricéia!
À beira do Atlântico flutuante,
Berço da Pátria, Brasil gigante.
Viva o Recife dos sagrados Guararapes,
Solo patriogênico de feitos memoráveis
De revoluções fervorosas e insuperáveis.
Viva o recife lendário de vultos brasileiros,
Símbolo precioso e vigoroso da nacionalidade,
Sempre vanguardeiro na trilha da modernidade
Viva o Recife de céu azul e corpo dourado,
Fantástico, vibrante, frevante e romântico,
Encanto hidrurbano, Eldorado Atlântico (ALCIDES, 1998, p.11-12).

O sujeito poético, mesmo na pós-modernidade, construiu uma identidade
espacial que correspondia a outras memórias urbanas: ao se referir à “natureza
pernambucana/transformado em Veneza Americana” retomou memórias discursivas
de Bento Teixeira, que fez alusões aos aspectos urbano/geográficos da cidade, e
principalmente do discurso fundador da Veneza Americana, de Gonçalves Dias.
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Adiscursividade desse sujeito poético/pós-moderno partiu de um contexto que
favoreceu a construção da ilusão de uma identidade espacial fixa:no final do século
XX, a descaracterização identitária da cidade do Recife, conhecida desde o século
anterior como a Veneza Brasileira. Descaracterização acentuada pelo surgimento de
outras identidades, indesejáveis – “Cidade mais violenta do país”, “Cidade dos
tubarões no litoral”, enfim, “Cidade decadente”, identidades que afastavam turistas,
visitantes e que preocupavam os recifenses. Portanto, através do discurso poético, a
tentativa de se retomar a Veneza Brasileira como principal identidade espacial do
Recife, trazendo para a paisagem urbana da cidade, efeitos de sentido de charme,
beleza e mistério, qualidades atribuídas à Veneza italiana. Para reforçar essa imagem,
o sujeito poético afirma ainda as memórias históricas, culturais e geográficas da
cidade: as revoluções ocorridas no Recife, os personagens ilustres e os elementos
arquitetônico/geográficos que aproximam Recife de Veneza – um cenário idealizado,
particular que não corresponde ao Recife do final do século XX. O sujeito poético
encarna na sua individualidade a essência de um recifense ufanista, que descreve a
cidade ideal, a Veneza Brasileira, e não a cidade real. Assim, a representação poética
da cidade reside no seu interior e não faz parte da sua interação com o mundo – a
cidade e sua complexidade.
Do final do século XIX até o início da segunda metade do século XX; sobressaiuse o sujeito sociológico. Diferentemente, do sujeito iluminista, o sociológico é uma
conseqüência da complexidade da sociedade moderna e da crescente consciência de
que o núcleo interior do sujeito não era autônomo e autossuficiente, mas fruto da
interação do eu (interior) com o mundo (exterior), ou seja, “a identidade é formada na
interação entre o eu e a sociedade” (HALL, 2006, p.11) e o sujeito é visto como aquele
que possui um núcleo, uma essência interior que vai se preencher com o exterior, com
o outro que o completa como no poema Rio de Janeiro em que o sujeito poético Manuel
Bandeira tenta construir para si uma representação identitária do Rio de Janeiro,
cidade, a partir da sua relação com essa cidade:

Rio de janeiro, agora
De quatrocentos janeiros...
Ó Rio dos meus primeiros
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Sonhos! (a última hora
De minha vida oxalá
Venha sob teus céus serenos,
Porque assim sentirei menos
O meu despejo de cá.) (BANDEIRA, 2008, p. 62).

Cidade “agora/De quatrocentos janeiros” alude às transformações físicas da
cidade. O advérbio de tempo agora delimita duas memórias espaço/temporais: o Rio
dos “primeiros sonhos” e o Rio secular (quatrocentos anos), cidade sonhada, vivida e
desejada como última moradia. Traição do Recife? “meu sonho era acabar morando e
morrendo na velha casa do Monteiro” (BANDEIRA, 2008, p.61). A identidade
pretendida pelo sujeito poético “Cidade dos Sonhos” se constitui a partir de sua
relação com o outro (a cidade). O eu interior sozinho não é capaz de se constituir
enquanto identidade, essa só se completa através da interação com o exterior, “na
relação com a(s) cidade(s), importante(s) para ele” (HALL, 2006, p. 11). Sem essa
interação a identidade é incompleta. “a última hora de minha vida oxalá/venha sob os
teus pés serenos” (BANDEIRA, 2008, p.62). Onde existir um sujeito, há uma
identidade, mas essa identidade só pode ser produzida, concretizada através do
encontro com o outro, pois ela é dependente dessa força que provêm da presença do
outro para se tornar visível. Sem a presença do outro e sem a força que ele exerce sobre
o sujeito, não há a concretização da identidade. Além do sujeito iluminista e o sujeito
sociológico, que não são objetos de discussão em Bauman (2005), há para Hall (2006) o
sujeito pós-moderno.
O sujeito pós-moderno – a partir da segunda metade do século XX o sujeito que
anteriormente possuía identidades estáveis, unificadas começa a se fragmentar,
passando a ser constituído não por uma, mas por inúmeras identidades, às vezes
contraditórias e mal resolvidas (HALL, 2006). O poema “Infância” de Manuel
Bandeira retrata as várias identidades espaciais que esse sujeito construiu e assumiu
ao longo de sua infância, retratando um pouco da multiplicidade de identidades a que
o sujeito pós-moderno está submetido na pós-modernidade. Vejamos os fragmentos
abaixo:
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Corrida de ciclistas.
Só me recordo de um bambual debruçado no rio.
Três anos?
Foi em Petrópolis.
(...)
Depois a casa de São Paulo
Miguel Guimarães, alegre, míope e mefistofélico
Tirando reloginhos de plaquê da concha de minha orelha
(...)
Depois... a praia de Santos
Corridas em círculos riscados na areia...
Outra vez Miguel Guimarães, juiz de chegada,
(...)
A volta a Pernambuco!
Descoberta dos casarões de telhas-vãs.
Meu avô materno – um santo...
A casa da Rua da União.
O pátio – núcleo de poesia.
O banheiro – núcleo de poesia.
(...)
Com dez anos vim para o Rio.
Conhecia a vida em suas verdades essenciais.
Estava maduro para o sofrimento
E para a poesia. (BANDEIRA, 2008, p.48-49).

Petrópolis – primeiras impressões, São Paulo – primeiras interações, Santos –
primeiras experimentações, Recife – reencontro e poeticidade, Rio de Janeiro –
conhecimento,

maturidade

e

sofrimento.

Petropolitano,

paulistano,

santista,

pernambucano e carioca: identidades urbanas em uma narrativa do (nós) – o poeta e
as cidades. Múltiplas identidades, pois “não há uma identidade fixa, essencial ou
permanente, ela será sempre uma celebração móvel” (p.13), que se transforma
ininterruptamente em relação com as formas pelas quais somos representados ou
interpelados nos sistemas culturais que nos circundam (HALL, 2006). A identidade na
pós-modernidade é histórica, geográfica, na discursividade bandeiriana, e não
biológica. Bandeira nasceu pernambucano, viveu em diferentes cidades e morreu no
Rio de Janeiro. Esse sujeito poético assumiu “identidades diferentes em diferentes
momentos, identidades que não são unificadas ao redor do eu coerente” (HALL, 2006,
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p.13) sentimentos instáveis, afastando, qualquer sensação de unidade. Essa sensação
de unidade, de completude, estabilidade só é possível a partir de uma narrativa do eu,
e por isso não passa de uma ilusão, uma fantasia pois,
à medida em que os sistemas de significação e representação cultural
se multiplicam, somos confrontados por uma multiplicidade
desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com cada uma
das quais poderíamos nos identificar – ao menos temporariamente
(HALL, 2006, p.13).

A identidade deve então, ser percebida como um processo de construção de
caráter provisório e contínuo, em que surgem a cada instante, identidades “abertas,
contraditórias, inacabadas, fragmentadas” (HALL, 2000 p.46).As identidades pósmodernas sofreram um forte impacto da globalização a que é inerente o efeito de
contestar e deslocar as identidades centradas e fechadas de uma cultura nacional (...)
”(HALL, 2006, p.87). É nesse contexto que se pode verificar a versatilidade da
identidade em que o sujeito se representa discursivamente com identidades diferentes
dependendo do contexto sócio-histórico em que se encontra situado. E esse sujeito se
representa plural, pois a

(...) globalização tem um efeito pluralizante sobre as identidades,
produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de
identificação, e tornando as identidades mais posicionais, mais
políticas, mais plurais e diversas; menos fixas, unificadas e transhistóricas (HALL, 2006, p.87).

Este efeito pluralizante descentraliza o poder, nas sociedades pós-modernas, o
princípio organizador único dá lugar a uma pluralidade de centros, por isso, essas
sociedades são constantemente deslocadas, descentradas por forças exteriores a si
mesmas. E, atravessadas pela diferença, produzem uma variedade de novas posições
de sujeito, isto é de identidades e a estrutura identitária permanece aberta a novas
construções. Desta maneira, as identidades estáveis do passado são desarticuladas e
novas identidades e sujeitos são produzidos.
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Assim, Hall (2006) trata da problemática da identidade, situando-a na pósmodernidade, ou modernidade tardia (segunda metade do século XX) num contexto
sócio-histórico em que as mudanças globais desestabilizaram as referências dos
sujeitos. Bauman (2005), observando este mesmo contexto de mudanças, que ele
denomina de Modernidade Líquida, também discute a identidade “o papo do
momento”, a partir do conceito de comunidade.
O tema da identidade em Bauman se inicia no livro Comunidade: a busca por
segurança no mundo atual. Nesta obra, a partir da noção de “comunidade” Bauman
(2003) nos coloca diante dos problemas e perspectivas advindos da pós-modernidade
ou (Modernidade Líquida). Para ele, a “comunidade” é uma positividade:

(...) porque é um lugar cálido, um lugar confortável e aconchegante (...)
na comunidade podemos relaxar – estamos seguros, não há perigos
ocultos (...). Em uma comunidade, todos nos entendemos bem,
podemos confiar no que ouvimos, estamos seguros a maior parte do
tempo... (p.07/08).

O sociólogo polonês descreve um espaço harmonioso onde a fraternidade
impera, onde o medo se dissipa e onde as ameaças se perdem diante da força coletiva.
Este lugar, metáfora do paraíso (mesmo inalcançável) é desejável, pois representa

tudo aquilo de que sentimos falta e de que precisamos para viver
seguros e confiantes. Em suma, comunidade é o tipo de mundo que
não está, lamentavelmente, ao nosso alcance – mas no qual
gostaríamos de viver e esperamos vir a possuir (...) (BAUMAN, 2003,
p.09).

Essa comunidade utópica, nunca existiu e “não está, lamentavelmente ao nosso
alcance”, como afirmado por Bauman (2003, p.09). A comunidade nessa perspectiva
nada mais é do que o sonho, a busca incessante da felicidade, a grande aspiração
humana. É a sociedade perfeita, ideal e por isso mesmo, impossibilidade no mundo
real. No entanto, é possível no mundo ficcional: nos romances, contos, causos, filmes,
canções, poemas e outras representações. O poema - Vou-me Embora pra Pasárgada de
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Manuel Bandeira – sintetiza o sentido de comunidade imaginária. Vejamos o
fragmento abaixo:

Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconsequente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente
Vem ser a contraparente
Da nora que nunca tive
(...)
Em Pasárgada tem tudo
É outra civilização... (BANDEIRA, 2008, p. 32).

Pasárgada é essa comunidade imaginária onde tudo é possível, onde se pode
viver inconsequentemente, pois é um espaço ideal e, portanto, difere do espaço real, a
“comunidade realmente existente”. Dessa última, se exige sacrifícios como a perda da
liberdade. O sujeito tem que seguir as regras e “qualquer que seja a escolha, ganha-se
alguma coisa e perde-se outra.” (BAUMAN, 2003, p.10). A perda da liberdade é o
grande dilema enfrentado pelos sujeitos que aspiram a um lugar na comunidade. Por
essa razão alguns sujeitos se refugiam na comunidade imaginária “Vou-me embora
pra Pasárgada/É outra civilização” (BANDEIRA, 2008, p.32) para ter liberdade e
segurança negadas pela “comunidade realmente existente”. Esta comunidade, a
princípio, promete segurança, mas, como nada se encontra imune às mudanças
contemporâneas, nem mesmo os lugares considerados mais seguros escaparam das
investidas sobre seus territórios. E, de lugar seguro, essa comunidade passou a ser
lugar de incertezas, de lutas contra as investidas exteriores, que puseram em xeque a
segurança interior. E assim, ela sofreu dois grandes golpes que redundaram na perda
da ilusória fixação: primeiro a fissura de seus muros que se deu “com o aparecimento
dos meios mecânicos de transporte (...) a distância, outrora a mais formidável das
defesas da comunidade, perdeu muito de sua significação (BAUMAN, 2003, p.18). E
como não bastasse o primeiro golpe, veio rapidamente o segundo, mortal, desferido

pelo advento da informática (...) a partir do momento que a informação
passa a viajar independente de seus portadores, e numa velocidade
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muito além da capacidade dos meios mais avançados de transporte
(como no tipo de sociedade que todos habitamos nos dias de hoje), a
fronteira entre o “dentro” e o “fora” não pode mais ser estabelecida e
muito menos mantida. (BAUMAN, 2003, p.18/19).

Esses golpes fragilizaram as comunidades que, a partir de então, necessitaram
sempre da vigilância do reforço e da defesa. A unidade sofria o impacto da mobilidade
das transformações, e essa se fez sentir, seja na forma de comunidade de
entendimento, se esta for alcançada, seja na forma de comunidade realmente existente,
esta última, transformada em uma

fortaleza sitiada, continuamente bombardeada por inimigos (muitas
vezes invisíveis) de fora e freqüentemente assolada pela discórdia
interna; trincheiras e baluartes sãos os lugares onde os que procuram
aconchego, a simplicidade e a tranqüilidade comunitárias terão que
passar a maior parte de seu tempo (BAUMAN, 2003, p.19).

O panorama descrito compromete o sentido original da comunidade – lugar de
acolhimento, lealdade, conforto e de inquestionável sistema de valores, incompatíveis,
com as incertezas da modernidade líquida. A unidade que outrora era a base da
comunidade deve ser construída agora a partir de critérios de – seleção, separação e
exclusão de possibilidades. Hoje, nesta modernidade líquida – de pluralidade,
dinamização do fluxo de informações, de liquefação dos sentimentos, dos sujeitos, e de
diferenças, a comunidade entra em colapso. E, “precisamente quando a comunidade
entra em colapso, a identidade é inventada” (YOUNG, Jack apud BAUMAN, 2003,
p.20). A diferença, divisão, separação e, contraditoriamente a busca de singularização,
que caracterizam a pós-modernidade e a identidade, a torna substituta da
comunidade. E essa substituição não vem por acaso, “o anseio por identidade vem do
desejo de segurança” (BAUMAN, 2005, p. 35) justamente o que oferecia a comunidade,
e em virtude das transformações globais, e da insegurança que ronda instituições e
sujeitos, não pode mais oferecer. Bauman (2003, p.20) afirma ironicamente que “A
identidade brota entre os túmulos das comunidades, mas floresce graças à promessa
da ressurreição dos mortos.” A comunidade, mesmo sepultada, ainda pode ressurgir
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das cinzas, mas por enquanto, a “Identidade”, é a palavra do dia e o jogo mais comum
na cidade... (BAUMAN, 2003, p. 20) como veremos a seguir.
Em Identidade: entrevista a Benedetto Vecchi, Bauman (2005) afirma a atualidade
dos debates sobre identidade, destacando o seu recente aparecimento no atual
contexto sócio histórico:

(...) há apenas algumas décadas a identidade não estava nem perto do
centro do nosso debate, permanecendo unicamente um objeto de
meditação filosófica, atualmente, no entanto, a ‘identidade é o papo do
momento’, um assunto de extrema importância e evidência (p. 22-23).

As palavras de Bauman parecem assinalar para uma breve discordância a
respeito das duas concepções de identidade de Hall (2006), ou seja, a do sujeito
Iluminista e a do sujeito Sociológico. Se, para Bauman, o debate sobre identidade é
recente, remonta há “algumas décadas atrás” aproximadamente nas décadas de 60/70,
não haveria antes deste período qualquer debate que construísse um discurso sobre
identidade, portanto as identidades – Iluminista e Sociológica não existiriam. E, desta
forma, a discussão sobre identidades se centralizaria a partir da segunda metade do
século XX, no período pós-guerra. Bauman não chega a afirmar essa premissa, mas
suas palavras suscitam tais problematizações. No entanto, ele assevera convictamente
que “Esse súbito fascínio pela identidade, e não ela mesma, é que atrairia a atenção
dos clássicos da sociologia, caso tivessem vivido o suficiente para confrontá-lo.”
(BAUMAN, 2005, p.23). No entanto, no tocante à pós-modernidade, há poucas
divergências, pois ambos vêem a identidade pós-moderna/líquida como algo que se
transformou, juntamente com o advento das mudanças estruturais da sociedade nas
décadas finais do século XX (Globalização). Para Hall (2006), houve a fragmentação
das antigas identidades, e essa idéia é corroborada, por exemplo, por Giddens (2002,
p.158) “na sociedade moderna, o eu é frágil, quebradiço, fraturado, fragmentado, (...)
assim como o mundo social” já, para Bauman (2005), as identidades e os sujeitos se
tornaram líquidos. Ele reflete sobre as noções de pertencimento (vem da ideia de
comunidade) e identidade e não vê as duas categorias como definitivas, nem sólidas,
pelo contrário, ele as percebe como instáveis/líquidas ou, negociáveis/revogáveis,
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portanto, dependem de decisões do próprio sujeito. Desse modo, não devemos mais
pensar a identidade como fixa e, sim, compreender o papel da identidade em meio aos
valores líquidos, em uma sociedade que vive uma constante transformação. As
identidades se apresentam como – culturais, nacionais, espaciais, profissionais, sociais,
religiosas e sexuais. E, assim como suas nuances, sofrem alterações e angústias, pois
todo esse movimento não é mais uma escolha, mas algo indispensável na vida
contemporânea. Alguns segmentos – o mal-estar social, a insegurança, o medo,
influenciam no comportamento e nas decisões tomadas pelos indivíduos, deixando-os
inseguros.
Para Bauman (2005), as inseguranças e incertezas, advindas da globalização, são
as principais responsáveis pelas transformações em nossas identidades. Discorrendo
sobre a influência da globalização na constituição da identidade pós-moderna onde
todos os “marcos divisórios” se tornaram incertos, inseguros e foram esfacelados,
Bauman (2005) afirma que a construção da identidade é guiada no mundo global, na
modernidade líquida pela lógica da racionalização do objetivo, do mercado que
transforma os sujeitos em consumidores, apenas

Hoje em dia, um século e meio depois, somos consumidores numa
sociedade de consumo. A sociedade de consumo é a sociedade de
mercado. Todos estamos dentro e no mercado, ao mesmo tempo
clientes e mercadorias. Não admira que o uso/consumo das relações
humanas, e assim, por procuração, também de nossas identidades (nós
nos identificamos em referência a pessoas com as quais nos
relacionamos), se emparelhe, e rapidamente, com o padrão de
uso/consumo de carros, imitando o ciclo que se inicia na aquisição e
termina no depósito de supérfluos. (BAUMAN, 2005, p. 98).

Para o autor, (em uma visão apocalíptica, mas real) o mercado é quem
determina a vida dos sujeitos e as identidades. Eles, os sujeitos são “apenas
consumidores” de produtos descartáveis, eles próprios, sujeitos descartáveis
“consumidores produzidos” (BAUMAN, 2001, p.88) com identidades descartáveis. No
poema Eu, etiqueta, abaixo, Carlos Drummond (1984) dono de uma visão ácida e
pessimista da vida, reitera o consumismo exacerbado do sujeito que representa a
modernidade líquida.
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Em minha calça está grudado um nome
que não é o meu de batismo ou de cartório,
um nome... estranho.
(...)
Minhas meias falam de produto
que eu nunca experimentei
(...)
Meu tênis é proclama colorido
de alguma coisa não provada
por este provador de longa idade.
(...)
Estou, na moda.
é doce estar na moda, ainda que a moda
seja negar minha identidade,
trocá-la por mil, açambarcando
todas as marcas registradas, todos os logotipos do mercado.
(...)
Peço que meu nome ratifiquem.
Já não me convém o título de homem.
Meu nome novo é coisa.
Eu sou a coisa, coisamente. (ANDRADE, C. D de. Eu, etiqueta, 1984).

O sujeito poético se vê enclausurado na identidade de consumidor, ávido e
costumeiro. Sujeito descartável, como deseja Bauman, absolutamente viciado e sem
saída. A cada novo produto, uma nova identidade, que não sacia, e outra, mais outra,
até chegar ao ponto de perder a própria identidade. “As identidades são para usar e
exibir...” (BAUMAN, 2005, p.96) e ao que parece, para nos identificar como um
produto entre os tantos que se adquiriu, enfim, se coisificar. O poema traz um efeito
de sentido de incapacidade: os sujeitos pós-modernos são incapazes de resistir aos
apelos de um capitalismo frenético que tenta cada vez mais produzir uma sociedade
descartável. Este é o jogo do capitalismo, o jogo das incertezas que torna os sujeitos
neuróticos, cuja única escapatória é consumir: comprar, não se saciar, compra
novamente, um ciclo sem fim. Os sujeitos, as instituições, as identidades se
fragmentam, se tornam líquidas ao sabor de mudanças constantes, rápidas e
permanentes.
Essa fragmentação/liquidez que caracteriza a pós-modernidade se cristalizou
como parte do discurso hegemônico sobre identidades. Tal discurso traduz, como
vimos, que na contemporaneidade tudo é muito instável, líquido, volátil, descartável,
enfim, não existe uma identidade fixa. Em mundo transitório, uma identidade fixa
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edefinida não é muito atrativa (BAUMAN, 2005). As identidades seguem então os
passos das inseguranças e são constantemente construídas, (re) construídas e
consumidas. As discussões prosseguem e os sujeitos cada vez mais se aproximam das
únicas certezas que restaram: identificar é necessário e tudo o mais é incerto. Para esse
discurso identitário, fica claro que “não há saídas”, o sujeito é incompleto, deve
consumir sempre. E não é exatamente isso que o Capitalismo Global deseja? Que o
sujeito se veja sempre como vários e não apenas um? A unidade contraria a lógica
capitalista do consumo. O discurso identitário reflete o discurso capitalista, tomando-o
como uma certeza inescapável, e o inserido nas sociedades contemporâneas como uma
verdade inquestionável, líquidae certa. Esse discurso, assimilado pelos sujeitos sociais,
torna as suas instituições, relações e identidades líquidas. Liquidadas? À custa da
liquidez identitária desses sujeitos, a liquidez concreta dos lucros. Surge, então, outra
certeza, no atual panorama das incertezas: alguém lucra com isso. E enfim, uma
verdade sólida, não é ilusão. Essa verdade consolida uma forma de poder que se
desdobra em outras tantas e se espalha sobre todas as instituições sociais, o poder
econômico, o capital, responsável pelas ilusões perdidas.
Sem ilusões, os sujeitos-fragmentados, destituídos de todas as defesas, mesmo
ilusórias, ficam a mercê dos apelos do mercado. Mas, acreditamos que onde há poder,
há resistência (FOUCAULT, 1995) e que os sujeitos podem resistir através de suas
práticas discursivas e culturais à fragmentação e liquidez pós-modernas. A construção
de narrativas coerentes em torno de si, criando a ilusão de identidades unificadas,
sólidas são, portanto, dispositivos capazes de resistir à fragmentação e à liquidez
contemporânea. A ilusão de unidade é imprescindível, pois é próprio do ser ter uma
ilusão de unidade para se manter em sua normalidade, e isto é uma impressão
necessária. (FOUCAULT, 2004). A unidade aqui se refere à construção de uma
narrativa coerente sobre si e que de certa forma, desconsidere as mudanças,
transformações promovidas pela sociedade globalizada. Tal narrativa teria como
funções básicas estabelecer no campo da subjetividade a continuidade entre passado,
presente e futuro e garantir a integridade psicológica dos sujeitos, bem como o mínimo
de segurança ontológica que permite a esses sujeitos enfrentar os riscos e a sensação de
insegurança que caracterizam o mundo atual. E, por esse viés, se opor à fragmentação,
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compreendida como uma diversificação dos contextos de interação. Isto posto,
pretendemos construir um conceito de identidade, identidade espacial, nosso objeto de
pesquisa, que nos guiará na análise das práticas discursivas imagético-espaciais.
Stuart Hall (2006) em Identidade Cultural na Pós-Modernidade; Zigmunt
Bauman (2005) em Identidade e Anthony Giddens (2002) em Identidade e
Modernidade, teóricos da identidade, não trouxeram nas citadas obras, noções sobre
identidades espaciais, urbanas, muito embora seja a cidade o palco maior das lutas
que constituem as identidades. Acreditamos que Hall (2006) ao trazer a noção de
identidade cultural, quisesse abarcar todos os outros tipos de identidades – de etnia,
gênero, classe, nacionalidade. Nessa última, cremos, encontra-se a espacial. Observada
a relevância da cidade enquanto um recorte da nação, recorte que a representa, nós
buscamos na identidade nacional, a espacial. Para Hall (2006) a identidade nacional é
“algo que produz sentidos – um sistema de representação cultural... uma comunidade
simbólica...” (p.49). Ou seja, um conjunto de representações e símbolos, organizados
em torno de uma idéia de pertencimento a um grupo específico. Essas representações
“histórias contadas sobre a nação” (HALL, 2006, p.51) produzem sentidos com os
quais os integrantes do grupo se identificam.
A identidade nacional – “comunidade imaginada19” congrega assim, outras
“comunidades imaginadas” regiões, estados, cidades, espaços físico/sociais. A
identidade espacial é então um desdobramento, recorte da nacional. Então, uma
narrativa constituída por sujeitos urbanos a partir da espacialidade, de elementos
espaciais singulares que diferenciam um determinado espaço de outros. No que se
refere à cidade – a constituição física, natural e arquitetônica que diferenciam uma
cidade de outras. Uma narrativa representativa elaborada por sujeitos urbanos nos
padrões de uma produção de sentido específica – produz sentidos imagético-espaciais
sobre os habitantes e visitantes da cidade – um processo de identificação, que pode
funcionar como afirmação ou como imposição de identidade. Nas representações
sobre o Recife, elementos espaciais a singulariza e a diferencia de outras cidades
nacionalmente e internacionalmente. No entanto, no espaço internacional, se aproxima

Expressão cunhada por Benedict Anderson (1983). É uma idealização sócio-cultural. In: HALL, S. A
Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Rio de Janeiro: DP&A, 2006. p. 51
19
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e se diferencia (espacialmente) da cidade italiana, Veneza. Nesse caso, constituída
através da diferença, a identidade espacial Veneza Brasileira, também foi constituída
através da semelhança, num primeiro momento. Num segundo momento, a
semelhança se transformou em diferença. Na construção de uma identidade espacial,
o espaço físico, palpável, e de forte apelo à solidez, favorece a ilusão de identidades
sólidas. E assim, constituída, essa narrativa pode ser vista com uma totalidade,
unificada, sólida, ou então, pode se fragmentar, se adequar às transformações globais.
Representar a unidade ou a fragmentação de identidades, isso é possível porque
“quem tem o poder de representar tem o poder de definir e determinar a identidade”
(SILVA, 2000, 91). Atentemos, no entanto, para o fato de que as identidades se
constituem em diferentes momentos e lugares, conforme os vários papéis sociais que
os sujeitos exercem em FDs (Formações Discursivas) específicas. A inscrição dos
sujeitos nessas FDs determina os seus dizeres, pois elas se caracterizam pelas regras de
aparição de discursos como àqueles que constroem a identidade espacial Veneza
Brasileira em determinado tempo (do século XIX ao XXI) e lugar (Recife).

1.3 IDENTIDADE ESPACIAL: PERSPECTIVAS DE ANÁLISE

(...) Seria possível supor, não digo uma ciência porque é uma
palavra muito depreciada atualmente, mas uma espécie de
descrição sistemática que teria por objeto, em uma dada
sociedade, o estudo, a análise, a descrição, a leitura...
(FOUCAULT, 2006).

O estudo das estruturas sociais, de seus mecanismos e de seus fenômenos, a
exemplo da identidade, pode ser desenvolvido a partir da análise da espacialidade
contida nas práticas discursivas sócio-histórico-culturais: e nestas práticas os espaços
reais, ficcionais e discursivos. Nesse tópico, apresentamos três perspectivas para a
análise do espaço, e a partir delas, o processo de constituição da identidade de um
espaço urbano: a identidade espacial do Recife. A primeira perspectiva é a
heterotopologia, idealizada por Foucault (2006) para análise das relações sociais nos
espaços diferentes; em seguida a topoanálise proposta por Bachelard (1996) e aplicável
ao estudo do espaço no texto/discurso literário e, finalmente, a Semiologia Histórica
(Intericonicidade). Essa última desenvolvida por Courtine (2006) para analisar os
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textos imagéticos. As três propostas, ora isoladamente, ora conjuntamente, pretendem
compreender as relações sociais do espaço urbano – a identidade espacial Veneza
Brasileira, representada nas práticas discursivas imagéticas sobre a cidade do Recife:
Cartões-Postais, o Guia Histórico e os Poemas. Segue-se uma descrição das propostas.
O conceito de Heterotopologia foi idealizado por Foucault (2006) no texto
“Outros Espaços”. Trata-se de uma proposta para estudar/problematizar as
manifestações sociais ocorridas nos espaços diferentes denominados por ele
heterotopias (espaços diferentes – reais e/ou ficcionais). Para o autor, a heterotopologia
não seria uma ciência, pois o termo se encontraria depreciado, mas poderia ser
definida como uma

[...] descrição sistemática que teria por objeto, em uma dada sociedade,
o estudo, a análise, a descrição, a ‘leitura’, como se gosta de dizer hoje
em dia, destes espaços diferentes, desses outros lugares, uma espécie
de contestação simultaneamente mítica e real do espaço em que
vivemos; (...) (FOUCAULT, 2006, p. 415-416).

Pode-se então, compreender a heterotopologia como uma interpretação
esteticamente particularizada sobre o espaço, uma projeção mítica que envolveria o
espaço real e o faria desdobrar-se em outro que não teria senão a função de
representar os posicionamentos que se encontram realmente na cultura, para exprimir,
por meio da representação, sua contestação e inversão. Existem, portanto,
posicionamentos sem um lugar real, e posicionamentos onde podemos perceber
lugares reais que contestam e invertem os próprios posicionamentos. Foucault (2006)
sugere o estudo das heterotopias através de uma série de princípios:
O primeiro princípio – Toda cultura produz heterotopias e que estas podem ser:
heterotopia de crise, característicos das sociedades primitivas, lugares reservados às
pessoas que estariam em situação de crise. O autor cita como exemplo na época do
estudo: “Os adolescentes, as mulheres na época da menstruação, as mulheres de
resguardo, os velhos etc.” (FOUCAULT, 2006, p.416). No estudo da cidade, podemos
citar a deteriorização da arquitetura da cidade são comuns em determinados espaços
(abandonados) e de alguns membros desta sociedade urbana (os andarilhos, os sem-
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tetos urbanos que perambulam pela cidade, ou os detentos encarcerados pela
arquitetura) indivíduos marginalizados, em crise, excluídos da sociedade:

Desde a velha carcomida,
Paisagem para os detentos
Que é por onde sempre passa
Esse povo marginal (...) (PENA FILHO, 1977, p.38)

A heterotopia de crise deu lugar à heterotopia de desvio, que se caracteriza pelos
comportamentos desviantes de seus indivíduos em relação às normas sociais
impostas. O filósofo francês cita as casas de repouso, asilos, casas psiquiátricas e
prisões. E acrescenta a velhice, pois a ela é atribuído o ócio, como um desvio. O
discurso literário pode se enquadrar neste princípio foucaultiano de desvio, pois o
sujeito poético tem um comportamento desviante, e desviante também é o discurso no
fragmento abaixo que descreve as mazelas da cidade, enquanto o poder público tenta
silenciar no (s) seu (s) discurso (s) esta porção inóspita. No discurso cabralino, o rio
Capibaribe, que recorta o Recife emoldurando-o em sua paisagem apresenta efeito de
sentido urbano de enfermidade, de doentio. A água dos rios, uma das marcas do
Recife, uma de suas identidades, sacralizada em muitos discursos, literários e não
literários, é dessacralizada, denunciada:

(...)
De tua água sem azuis,
Água de lama e indigente,
O pisar de elefantíase
Que ao vir ao Recife aprendes. (MELO NETO, 1997, p. 125).

O segundo princípio – de acordo com o contexto sociocultural, a heterotopia pode
assumir novos papéis em uma determinada sociedade, e cita o cemitério como
exemplo deste novo papel assumido por uma heterotopia. O cemitério é um lugar
diferente em relação aos outros espaços habitados, pois é um espaço que está “em
ligação com o conjunto de todos os posicionamentos da cidade ou da sociedade ou do
campo” (FOUCAULT, 2006, p.417). Nas sociedades ocidentais, o cemitério situava-se,
até o início do século XVIII, num ponto central da cidade, até então, o cemitério era
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visto como um espaço sagrado, de fronteira entre a vida terrena e a vida eterna,
todavia, como frisa Foucault (2006), a partir do século XIX, a noção de fronteira foi
substituída pela noção de fim. Os cemitérios começaram a ser encarados como a
última cidade alguma vez habitada pelos seres humanos, um espaço não de passagem
à vida eterna, mas ao descanso eterno. Sendo difícil conviver com sua própria finitude,
os ocidentais o transferiram do centro, para a periferia da cidade. O cemitério tornouse um “outro espaço”, ou seja, uma “outra cidade”. Foucault (2006, p.418) ratifica “Os
cemitérios constituem então, não mais o vento sagrado e imortal da cidade, mas a
‘outra cidade’, onde cada família possui sua morada sombria”. O centro histórico de
uma cidade o Recife, por exemplo, é, pois, outra cidade onde está depositada a
história, o marco zero de uma cidade, o local onde tudo começou o seu núcleo de
origem, as primeiras edificações. Assim sendo, o centro é um espaço privilegiado,
diferente do restante da cidade, ou outra cidade, que agrega também espaços do
passado, convivendo com os espaços atuais. Vejamos o centro do Recife, no fragmento
que se segue:

Ali é que é o Recife
Mais propriamente chamado
Com seu pecado diurno
(...)
Esse é o bairro do Recife... (PENA FILHO, 1977, p.39)

O terceiro princípio – as heterotopias têm o poder de justapor num mesmo lugar
vários espaços. São espaços que vão agregar outros espaços. São exemplos o teatro e o
cinema. Para Foucault (2006), no entanto, o exemplo mais antigo talvez fosse o jardim.
Neste caso, ele seria um "microcosmo", que carrega uma heterotopia universal (desde
a antiguidade) e que se mantém vivo até hoje, como no fragmento seguinte:

Esse ponto verde aqui,
Feito de folhas e flores,
É o jardim Treze de Maio,
Onde os nossos oradores
Vão um ao outro contar... ((PENA FILHO, 1977, p.40)
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O jardim Treze de Maio, maior área de lazer do centro da cidade do Recife é um
refúgio, um espaço de encontro, congraçamento e de diversão. É, de acordo com
Foucault (2006, p. 418) “uma espécie de heterotopia feliz e universalizante”. O termo
“heterotopia feliz” remete à terminologia espacial de Bacherlard (1996) que denomina
como tópico os espaços felizes.
O quarto princípio – relaciona o espaço ao tempo. Embora a proposta
foucaultiana seja a análise dos espaços diferenciados, ou seja, a ênfase no espaço, ele
retorna ao tempo. Para Foucault, (2006), as heterotopias podem funcionar melhor na
relação com o tempo – heterocronias. A morte seria um exemplo, pois se trata de um
rompimento com o tempo, além de uma mudança de espaços – espaço dos vivos para
o espaço dos mortos – e retoma o cemitério como “um lugar altamente heterotópico, já
que o cemitério começa com essa estranha heterotopia que é, para o indivíduo, a perda
da vida, e essa quase eternidade em que ele não cessa de dissolver e de se apagar.”
(FOUCAULT, 2006, p.418-419). Na nossa sociedade, heterocronias e heterotopias se
organizam de maneira complexa. Desta relação tempo/espaço Foucault cita as
heterotopias de tempo (tempo acumulado infinitamente): os museus e as bibliotecas,
heterotopias culturais; as heterotopias ligadas ao tempo fútil, passageiro, as
heterotopias de festival que tem como exemplo as colônias de férias, circos, feira... A
metáfora do museu também pode ser aplicada ao discurso imagético sobre a cidade do
Recife – os Postais e o Guia Histórico apresentam os monumentos da cidade, e
transformam o centro histórico em um grande museu, uma imagem “congelada no
tempo” uma identidade espacial estabilizada.
O quinto princípio – as heterotopias possuem sempre um sistema de abertura e
fechamento. É preciso passar por algum ritual ou ser forçado a penetrar um espaço
heterotópico. É o caso das prisões, dos quartos de fazendas brasileiras e dos motéis.
Em geral, não se chega a um posicionamento heterotópico como a um moinho. Ou se é
obrigado, como é o caso da caverna, o caso da prisão, ou é preciso se submeter a ritos e
purificações. Só se pode entrar com uma certa permissão e depois que se cumpriu um
certo número de gestos (FOUCAULT, 2006, p. 420). O discurso poético Evocação do
Recife (fragmento abaixo) sobre a cidade do Recife participaria dos dois últimos
princípios das heterotopias: primeiramente enquanto discurso poético que possui
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sentidos próprios, metáforas e apelos freqüentes a uma memória discursiva, uma
recorrência a outras vozes que não estão explícitas. Aqueles que participam da mesma
formação discursiva (literária) podem mais facilmente ter acesso aos efeitos de sentido
expresso pelo discurso literário. E esse discurso pode recriar a partir da realidade um
espaço que denuncia o espaço real, ou apresentar outro espaço, o das possibilidades
negadas ao espaço real. No fragmento abaixo, o sujeito poético recorre à memória
discursiva para negar o espaço, contestando o espaço em que se encontra em
detrimento do espaço do passado:

Recife
Não a Veneza americana
Não a Mauristsstad dos armadores das Índias Ocidentais
Não o Recife dos Mascates(...)
Mas o Recife da minha infância. (BANDEIRA, 1989, p.69-70)

O sexto princípio – as heterotopias têm uma função: criar um espaço ilusório que
denuncia a irrealidade de qualquer outro espaço real ou criar um espaço real perfeito
tanto quanto o real é desorganizado. As colônias européias – e o ideário do novo
mundo – são representativos desse princípio heterotópico. Foucault (2006) dá o
exemplo dos jesuítas do Paraguai: A aldeia era repartida segundo uma disposição
rigorosa em torno de um lugar retangular no fundo do qual havia a igreja; de um lado,
o colégio, de outro, o cemitério, e, além disso, diante da igreja, se abria uma avenida
que outra vinha cruzar em ângulo reto; as famílias tinham cada uma sua pequena
cabana ao longo dos dois eixos, e assim se encontrava exatamente reproduzido o signo
de Cristo (FOUCAULT, 2006, p. 421). Por fim, Foucault ainda cita o navio como a
heterotopia por excelência. “Nas civilizações sem barcos os sonhos se esgotam...”
(Idem, p.422). O centro do Recife, cortado pelos rios e banhado pelo mar é então “por
excelência” o espaço dos sonhos? Os barcos fazem parte do espaço poético da cidade.
Esta perspectiva de análise – heterotopológica – pode ser aplicada (os princípios) tanto
na análise do espaço de textos imagético-verbais quanto imagético-icônicos. No
entanto, quando a análise se tratar especificamente de textos imagético-verbais
(imagens poéticas) será utilizado concomitantemente, a Topoanálise, instrumento
desenvolvido por Bachelard para a análise do espaço em obras literárias.
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Na obra Poética do Espaço (1996), Gaston Bachelard realiza uma análise específica
de espaços e lugares – Topoanálise – criando uma reflexão singular a que chama
"Poética do Espaço". Ao falar de poética do espaço, Bachelard tem a intenção de elevar
o objeto de sua análise – os lugares e os espaços – ao nível poético. Para que isso seja
possível, o autor apela para a imaginação, uma faculdade humana capaz de fazer
nascer, renascer e criar novas formas de vida e de interioridade, dando às coisas um
significado humano que elas não ostentam quando ficam penando em sua material
solidão. O autor mostra que há poesia nos principais espaços preferidos pelo homem,
(espaços internos): na casa, no sótão, no porão, na gaveta, no cofre, no armário. Ele
busca a poesia do ninho e da concha, do cantinho da casa, da miniatura, do grande e
do pequeno, e, sobretudo na imensidão íntima que ressoa em seu interior. Mas ele
também se debruça sobre o espaço externo. Para simbolizar o espaço interno e externo,
ele utiliza a metáfora da casa. Para Bachelard (1996), a casa é o “nosso primeiro
universo. É um verdadeiro cosmos” (p.24). “Reconfortamo-nos ao reviver lembranças
de proteção” (p.25); “a casa é uma das maiores “forças” de integração para os
pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem” (p.26). “Antes de ser ‘jogado no
mundo’ (...) o homem é colocado no berço da casa” (p.26). Por isso, “a casa da
lembrança torna-se psicologicamente complexa” (p. 33).
Já o espaço externo, a casa é o espaço de dúvida, da falta de segurança em
oposição ao espaço interno, é seguro, o lugar onde as pessoas guardam suas
memórias. Ainda em relação ao espaço, Bachelard (1996), apresenta as seguintes
terminologias: espaços tópicos, atópicos e utópicos.
No entanto, uma diferença fundamental deve ser estabelecida entre o espaço
tópico20, o atópico e o utópico. O espaço tópico é o espaço conhecido, onde se vive em
segurança. Esse espaço de proteção admite uma escala de intimidade, cuja intensidade
segue a linha ascendente: país, cidade, bairro, rua, casa, quarto, cama, útero. De acordo
com a terminologia de Bachelard (1996, p.341), “o espaço tópico é o espaço feliz” como
pode ser visualizado neste fragmento de Evocação do Recife em que o sujeito

20Tópico

vem do grego topos, que significa lugar. Seria redundante falar de espaço tópico, se não fosse
a conotação do adjetivo tópico quando marcado pelo prefixo negativo a ou pelo advérbio de negação ou
seja, atópico. Este termo indica um lugar não próprio, estranho; e utópico, o lugar que não existe na
realidade, o espaço idealizado.
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enunciador encontra-se a vontade, integrado ao espaço da infância, literariamente
construído a partir da memória de um passado distante, sem automóveis e outros
perigos urbanos, onde as crianças podiam brincar na rua:

(...)
A gente brincava no meio da rua
Os meninos gritavam:
Coelho sai!
Não sai (...) (BANDEIRA, 1989, p.70)

O atópico é o espaço hostil, por ser o espaço desconhecido, da aventura, que
atrai pelo fascínio do mistério: é onde vive o inimigo da sociedade (florestas, montes,
mares, cavernas) ou outro espaço qualquer que seja hostil ao homem. No fragmento
do discurso poético Pregão Turístico do Recife, o rio apodrecido, morto é esse espaço
hostil ao homem, que nele busca a vida:

E neste rio indigente,
Sangue-lama que circula
Entre cimento e esclerose
Com sua marcha quase nula, (MELO NETO, 1956, p.28)

O espaço utópico é o lugar da imaginação e do desejo. O enunciado abaixo,
fragmento do poema de Manuel Bandeira (1989, p.80) Vou-me embora pra
Pasárgadaretrata um lugar irreal, um espaço utópico, uma sociedade aperfeiçoada
(FOUCAULT, 2006), ideal na concepção do sujeito-discursivo:

Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do Rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei (...) (BANDEIRA, 1989, p.80)

Um espaço das possibilidades em que era possível realizar atos, eventos que,
por impossibilidades de ordem física, (a sombra da tuberculose acompanhou Bandeira
a vida inteira) não podiam se realizar no mundo real. Com base nos estudos de
Bachelard, para quem ”a topoanálise seria então o estudo psicológico sistemático dos
locais de nossa vida íntima” (1996, p.28), Borges Filho (2007) define topoanálise como o

65

estudo do espaço na obra literária. Segundo este autor, topoanálise “é a investigação
do espaço em toda a sua dinamicidade na obra literária” (2007, p.33). Portanto, os
espaços representados nas narrativas, em prosa (contos, romances, novelas, crônicas,
peças teatrais...), prosa poéticas21, e em poemas, podem se configurar como objetos de
análise. Nesta análise, buscam-se os efeitos de sentido criados no espaço pelo
sujeito/narrador, pelo sujeito/poético: psicológicos ou objetivos, sociais ou íntimos...
Ao se referir às imagens dos espaços poéticos, Bachelard (1996) afirma que a imagem
reconcilia significados contrários, ela dá unidade à pluralidade do real. Partindo do
princípio de que as imagens se multiplicam, insistentemente, na contemporaneidade,
nas mais diversas áreas do conhecimento, alguns estudiosos, entre eles Alberto
Manguel, se dedicam à análise, interpretação do imagético. Compreender o que as
imagens revelam tornou-se uma necessidade desta época, afinal se “somos
essencialmente criaturas de imagens, figuras.” (MANGUEL, 2001, p.21), interpretar
imagens é apreender os significados do mundo, das nossas próprias construções.
Todos nós estamos refletidos de alguma forma nas numerosas e distintas imagens que
nos cercam, uma vez que elas já são parte daquilo que somos – imagens criadas,
construídas fisicamente, à mão, e imagens espontâneas (MANGUEL, 2001).
Enquanto discursos, as imagens (visuais e/ou verbais) informam, interagem
socialmente, exercem poderes, constroem, reconstroem identidades. Na análise do
discurso, o estudo das imagens ainda é recente e coube a Jean-Jacques Courtine (apud
MILANEZ, 2006) a elaboração de uma semiologia histórica, um conceito recente, voltado
para a análise de discursos imagéticos (não verbais) que têm por objetivo descrever e
explicar

a

existência

cultural

das

materialidades

discursivas

imagéticas

–

intericonicidade. Milanez (2006) em seu texto O Corpo é um Arquipélago traz um breve e
conciso estudo sobre intericonicidade, uma síntese dos estudos de Courtine. Nesse
texto, Courtine considera que

toda imagem se inscreve em uma cultura visual e essa cultura visual
supõe, para o indivíduo, a existência de uma memória visual, de uma
21São

aquelas narrativas que apresentam todos os elementos de uma narrativa comum, exceto pela
forma. Apresentam-se em forma de prosa poética, como é o caso da obra Iracema (romance de Jose de
Alencar) ou se organizam em versos como a obra modernista Morte e Vida Severina (romance de João
Cabral de Melo Neto).
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memória de imagens. Toda imagem tem um eco. Essa memória das
imagens se chama a história das imagens vistas, mas isso poderia ser
s
também a memória das imagens sugeridas pela percepção exterior de
uma imagem. Portanto a noção de intericonicidade é uma noção
complexa porque ela supõe a relação de uma imagem externa, mas
também interna. As imagens de lembranças, as imagens de memória,
memória
as imagens de impressão visual armazenadas pelo indivíduo. Imagens
que nos façam ressurgir outras imagens, mesmo que essas imagens
sejam apenas vistas ou simplesmente imaginadas (p.168).

As imagens geradas no cotidiano (externas) estão sempre se referindo
referi
a outras
imagens (externas ou internas), elas nunca estão sós, seus ecos se fazem ouvir, no
passado, no presente e no futuro, “uma imagem tem suas margens povoadas por
outras imagens” Courtine parafraseando Foucault. A partir da relação com outras
imagens
ens vai despertando novos sentidos para sujeitos inseridos em uma mesma
formação discursiva. Assim, a interpretação do discurso imagético se efetiva por um
efeito de sentidos que se institui entre o olhar, a imagem e a possibilidade do recorte, a
partir dass formações sociais em que se inscrevem tanto o sujeito-autor
sujeito
deste texto,
quanto o sujeito-leitor
leitor desta imagem.
Entender a imagem como discurso é, portanto, atribuir a essa imagem um
sentido sócio-histórico-ideológico.
ideológico. Desse ponto de vista, a interpretação
interpretaç da imagem
pode ocorrer a partir do simbólico, da iconicidade, e da sua relação com outras
imagens. Na imagem abaixo das pontes da cidade do Recife (Foto 02):

Fotografia 02 - Vista Parcial do Recife (Pontes que ligam o Bairro do Recife aos bairros de Santo
Antonio e São José).

A imagem dialoga com outras imagens, outros enunciados imagéticos em que o
sentido de ligação entre espaços está presente. Em se tratando de pontes do Recife, há
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uma atualização da memória discursiva que envolve a identidade Veneza Brasileira
instituída pelos sujeitos-poéticos. Esses sujeitos, desde o século XIX, comparam as
duas cidades: Recife e Veneza. Por movimentos de Intericonicidade, a imagem de
Veneza, com seus canais e suas pontes, retorna na imagem das pontes do Recife,
construindo efeitos de sentido de similaridade e harmonia entre as paisagens
veneziana/recifense, ambas com suas pontes sobre as águas, ligando áreas das
cidades. Os sentidos aí expostos “se digladiam no interior dos discursos, produzindo
representações sociais e efeitos identitários”. (GREGOLIN, 2008, p.33).
Os estudos de Courtine promoveram deslocamentos, transformações no campo
da AD (GREGOLIN, 2008), modificando a maneira de olhar o objeto clássico do
discurso: analisando as transformações do discurso político, operadas pelos sistemas
áudios-visuais, Courtine (2003, 2006) abriu caminhos para o estudo das materialidades
não verbais que constituem a historicidade dos discursos. “Trata-se, a partir de então,
de elaborar as bases de uma semiologia histórica a fim de pensar discursivamente as
redes

de

imagem

que

constituem

a

cultura

e

o

imaginário

de

uma

sociedade.”(GREGOLIN 2008, p. 21).
Os sujeitos possuem uma dimensão espacial, que os abriga e os posicionam,
juntamente com suas realizações, na sociedade. E o estudo desta dimensão espacial
permite em determinado momento sócio-histórico, a reconstituição de suas trajetórias
e o reconhecimento de suas construções sociais. Na perspectiva da espacialidade, é
possível resgatar elementos sociais, culturais e naturais – instituições, paisagens,
formas de saber e poder, identidades – que formam o nosso aparato sócio-espacial. O
espaço que contém “outros espaços”, “novos espaços” e o discurso sobre identidade
ocupa nesse “novo espaço” pós-moderno, um papel crucial, pois, o modo como esta
sociedade concebia o papel dos sujeitos e das instituições sofreu alterações no espaço e
no tempo. As identidades percorreram um longo caminho, desde a ilusão de
estabilidade e unidade – na modernidade – até o processo de fragmentação identitária
dos nossos dias, em que a crise da identidade se instalou, e a ilusão de unidade e
estabilidade se tornou frágil, mas ainda resiste, posto ser ainda necessária para o eu
interior dos sujeitos.
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Esse novo panorama para as identidades apresenta-se na pós-modernidade como
condição de possibilidade para a emergência de discursos sobre o urbano. As noções
desenvolvidas por Foucault (discurso, relações de poder, práticas discursivas...) são
ferramentas úteis que podem nos ajudar a pensar nos elos que ligam, discursivamente,
o sujeito à identidade e à cidade. E a análise de certas práticas discursivas típicas da
modernidade (poéticas, midiáticas e outras) pode nos revelar as tecnologias de
construção de identidades em diferentes momentos e espaços, a exemplo da
construção da identidade espacial do Recife, Veneza Brasileira.No capítulo seguinte
pretendemos historicizar a constituição da identidade espacial Veneza Brasileira e seus
efeitos de sentido nas práticas imagético-poéticas sobre o Recife no século XIX e
primeira metade do século XX; e deste modo, compreender esse enunciado na
singularidade de sua situação, a condição de sua existência e sua relação com outros
enunciados.

69

CAPÍTULO II
O

PROCESSO

DE

CONSTITUIÇÃO

DAVENEZA

BRASILEIRA,

IDENTIDADE ESPACIAL DO RECIFE
Identidade Espacial, Recife
Da solidez da pedra
Que a (flora), verde, (a azul liquidez) oceânica
Atlântica presença
Tantas vezes (in) contidas.
Da liquidez de tuas águas:
Lágrimas oceânicas, caminhos de errantes naus (portuguesa)
Doce mel – Capibaribe, Beberibe.
Rios-mar – Paisagem aquática.
Arrecifes, Ah! Recife
Que identidade te legou (tua aquática paisagem)
Antes do sonho de Nassau
Anfíbia Cidade ou Cidade Sereia? Depois, Mauricéia.
Findo o sonho, teus poetas – artífices das palavras
Construíram de palavras e reminiscências (européias)
A tua identidade poética: Veneza Americana,
Mas eras somente o Recife, singular paisagem brasileira. (JUNOLI LINS. 2010).

70

Uma cidade é, sem dúvida, (...) uma materialidade de espaços
construídos e vazios, assim como é um tecido de relações sociais,
mas o que importa, na produção de seu imaginário social, é a
atribuição de sentido, que lhe é dado de forma individual e
coletiva, pelos indivíduos que nela habitam. (PESAVENTO, 1999).

A temática da identidade, como vimos, é sempre atual e relevante, para se
refletir sobre a espacialidade, mais precisamente sobre o espaço urbano – a cidade, a
partir do momento em que se percebe uma relação intrínseca entre espaço, cidade e
identidade: todos são referências. O espaço é nossa referência física, enquanto seres
humanos, a cidade nossa referência espacial, enquanto seres sociais e a identidade,
construção discursiva do homem é uma referência que o situa no mundo,
espacialmente, socialmente, discursivamente. As identidades são, pois, constituídas
na relação homem-mundo-linguagem. Hall (2006)argumenta que as identidades não
são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior
das representações – científicas, literárias, midiáticas e outras.Para este autor, a partir
de símbolos e representações é construída uma narrativa, um discurso do qual se
originam sentidos com os quais se cria uma identidade.As narrativas (ensaios, livros
didáticos, romances, contos, poemas) fornecem

uma série de estórias, imagens, panoramas, cenários,
eventos
históricos, símbolos e rituais nacionais que simbolizam ou representam
as experiências partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que
dão sentido à nação. (...) Ela dá significado e importância à nossa
monótona existência, conectando nossas vidas cotidianas com um
destino nacional que preexiste a nós e que continua existindo após a
nossa morte (HALL, 2006, p.52).

Essas narrativas não apenas constroem a identidade do espaço nacional (o país),
mas todo e qualquer espaço de referência dos indivíduos: a cidade, o bairro, a rua. O
Recife é um exemplo deste espaço referencial para os sujeitos urbanos que, através de
suas narrativas, algumas vezes poéticas, criam identidades para essa cidade,
diferenciando-a espacialmente e culturalmente de outras cidades. E a literatura institui
segundo Hall (2006) uma das estratégias utilizadas para criar uma narrativa e, a partir
desta, construir ou respaldar as identidades das nações, das cidades conferindo-lhes
um status cultural necessário para suas projeções na arena das disputas urbanas. A
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cidade do Recife, enquanto espaço urbano criado em um contexto espacial específico,
ligada a interesses sociopolíticos de grupos determinados e que abriga história,
memórias e inúmeros sujeitos, “não é apenas um organismo político, mas algo que
produz sentidos – um sistema de representação cultural” (HALL, 2006). É, portanto,
um “espaço simbólico”, espaço onde é possível criar um sentimento de identidade
urbana – Veneza Brasileira, identidade espacial, ora unificada, homogênea, estável, ora
heterogênea, instável, fragmentada. Essa identidade que percorreu um longo caminho
suscita algumas questões: em que condições sócio-histórica se constituiu a identidade
espacial Veneza Brasileira em práticas discursivas imagético-poéticas sobre a cidade do
Recife no século XIX e início do século XX, e querelações interdiscursivas estabeleceu?
Estas questões nos remetem a uma arqueologia dos discursos espaciais sobre a cidade
do Recife, ou melhor, do enunciado “Veneza Brasileira” presente, ainda hoje, nas
práticas discursivas sobre esta urbe.Para Foucault (2004), os enunciados têm uma
historicidade – os discursos são encadeados em forma de história, isto é, eles
envolvem aspectos sociais e históricos – e suas margens são povoadas por outros
enunciados constituindo assim, uma rede interdiscursiva. Diante desta questão,
pretendemos historicizar a constituição da identidade espacial Veneza Brasileira e seus
efeitos de sentido nas representações imagético-poéticas sobre o Recife no século XIX e
primeira metade do século XX; e assim,compreender esse enunciado na singularidade
de sua situação, a condição de sua existência e sua relação com outros enunciados.

2.1 NATUREZA, ENGENHO E ARTE: A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA
IDENTIDADE ESPACIAL DO RECIFE

Sobre tal cidade, ou em tal cidade, se exercita o olhar literário, que
sonha e reconstrói a materialidade da pedra sob forma de texto
(PESAVENTO, 1999).

As cidades, assim como seus construtores, necessitam de identidades para
situar-se no mundo e perante ele. Se a identidade é necessária aos indivíduos para
ordenar suas vidas e também ordenar o universo que os cerca (HALL, 2006), também a
cidade, universo humano por excelência, necessita de ordenamento espacial. Nesses
dois sentidos, a identidade dos sujeitos e a identidade da cidade são produtoras de
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realidades e participam do papel desempenhado pelo imaginário coletivo. Como
imaginário, as identidades podem transformar o caos em ordem e configurar o
mundo, criando-lhe uma significação, atribuindo-lhe um ou vários sentidos, sociais,
culturais, urbanos.
A constituição de identidades espaciais (urbanas) tem seu acabamento na
construção de paisagens, onde o enquadramento do espaço construído (as edificações)
junto com seus elementos referenciais (a paisagem natural) se ajustam para formar
uma paisagem singular. Cidades à beira do mar, de um rio ou de um lago jogam com
o elemento natural que, integrado com o elemento arquitetônico, compõem imagens
espaciais dotadas de valor simbólico e de forte apelo visual. Essas singularidades, que
diferenciam uma cidade de outra, pode se tornar uma identidade espacial. Assim foi
construída a identidade espacial do Recife, a partir dos aspectos físico-naturais que
acompanham a cidade desde a sua fundação: a presença do mar, os arrecifes, os rios,
as ilhas, inicialmente. Essa paisagem natural subjetivou seus espectadores/ocupantes
deste espaço – os colonizadores (nobres, comerciantes, poetas, homens do povo...) que
construíram narrativas sobre o espaço referencial: a cidade do Recife. As primeiras
narrativas (relatos) sobre a ocupação da Capitania de Pernambuco se referem ao Recife
como “Barra do Arrecife”22, “Ribeira do Mar dos Arrecifes”23. Nessas identidades
nominais, o elemento físico-espacial a imagem dos “arrecifes” que compõem a
paisagem do Recife, se destaca na construção daquelas identidades. Essa imagem dos
“arrecifes” foi retomada no século seguinte pelo discurso literário que reafirmou essa
paisagem como marca da identidade do Recife e acrescentou a ela outros elementos.
No século XVII, o sujeito-discursivo Bento Teixeira24, inspirado em Os Lusíadas
de Camões compõe Prosopopéia, poema épico em homenagem ao donatário da
Capitania de Pernambuco – Jorge de Albuquerque Coelho e seu irmão Duarte Coelho
22 Diário de Pero Lopes de Souza (1532) In: SILVA, L. D. O Recife: Imagens da Cidade Sereia. Recife:
Comunigraf, 1998. p.22
23 Duarte Coelho Pereira. Carta Foral de 12 de março de 1537. O Recife: Imagens da Cidade Sereia.
Recife: Comunigraf, 1998. p.22
24 Nasceu no Porto, por volta de 1561 e faleceu em Lisboa, em fins de 1600. Cristão-novo, veio cedo para
o Brasil e aqui estudou até se formar pelo colégio da Bahia. Professor de primeiras letras, exerceu
também a advocacia. Assassinou a mulher em 1594, por questões de honra; fugindo a prisão, refugiouse no Convento dos Beneditinos, em Olinda. Preso, foi levado para Lisboa, onde abjurou o judaísmo e
faleceu, sem ver a Prosopopéia publicada, em 1601.MOISÉS, Massaud. A Literatura Brasileira Através
dos Textos. São Paulo: Editora Cultrix, 1984.p.31
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(MOISÉS, 1984). Bento Teixeira inscreve na história aquele que seria o primeiro
discurso poético sobre a cidade do Recife: Prosopopéia (1601).O fragmento que se
segue corresponde às instâncias iniciais e àDescrição do Recife de Pernambuco:
Pernambuco

(...)
É este porto tal, por esta posta
Uma cinta de pedra, inculta e viva,
Ao longo da soberba, e larga costa,
Onde quebra Netuno a fúria esquiva,
Entre a praia, e pedra descomposta (...) (TEIXEIRA,
(TEIXEIRA, B. In:
NASCIMENTO, 1977, p.21)

Na leitura dessa imagem-poética,
imagem poética, percebemos a inscrição sócio-ideológica
sócio
do
sujeito enunciador, formação discursiva literária, construtor de um discurso laudatório
(descritivo) que visava descrever as terras conquistadas
conquistadas e “enaltecer os feitos
guerreiros dos heróis, em terras ‘brasílicas’ e africana – batalha de Alcácer-Quibir”
Alcácer
(MOISÉS, 1984, p.31). Ele descreve o ponto inicial da cidade do Recife: os arrecifes
“uma cinta de pedra, inculta e viva” que protegiam os navios
navios da fúria do oceano
“Netuno25”. Na figura 03, a imagem dos arrecifes. Sobre ela se debruçou Bento
Teixeira:

Fotografia 03 – Os Arrecifes em 1858 – Século XIX Augusto Stahl

Diante desta paisagem tão marcante o poeta registrou: “a todos apaixona
aquela cinta de pedra, inculta e viva” (TEIXEIRA, In: MOISÉS, 1984), constituindo no
século XVI, a primeira memória literária sobre a identidade espacial do Recife. A área
25

Netuno(deus
deus do mar na mitologia grega)
grega representa no poema o Oceano Atlântico.
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entre os arrecifes e a ilha (hoje bairro do Recife), presente na figura acima, tornou-se o
porto da capitania de Pernambuco. A paisagem se tornaria uma das marcas da cidade,
responsável pela sua identidade político-espacial “Recife”. A partir dos arrecifes, do
mar, a cidade se expandiu. Vieram as pontes, as edificações (sobrados) e outras obras
de engenharia hidráulica (legados da dominação holandesa26) construindo assim, uma
paisagem singular no país. Um discurso (literário) a serviço do ordenamento, dos
interesses dos colonizadores, construindo uma identidade estável, homogênea,
tendência de uma época em que não havia um discurso sobre fragmentação,
heterogeneidade, e a tendência era, portanto, para a construção de identidades fixas.
Silva (2000) no texto A produção social da identidade e da diferença argumenta que a
produção de identidades oscila entre a estabilidade e a instabilidade, mas essa última
acaba prevalecendo porque os mecanismos discursivos/linguístico que sustentam a
produção de identidades não são fixos. Segundo o autor,

Tal como a linguagem, a tendência da identidade é para a fixação.
Entretanto, tal como ocorre com a linguagem, a identidade está sempre
escapando. A fixação é uma tendência, e ao mesmo tempo uma
impossibilidade. (p.84).

No entanto, se hoje há um discurso, aparentemente consolidado, sobre
instabilidade identitária – identidades heterogêneas, fragmentadas, líquidas, outras,
nem sempre foi assim. Certamente se acreditou na homogeneidade e solidez
identitária em determinados momentos históricos, em que as identidades poderiam
ser solidamente construídas. O discurso sobre fragmentação e liquidez é recente,
iniciou-se na segunda metade do século XX, então no período anterior a esse era
possível se falar de fixação, sem compreendê-la como uma impossibilidade. Era
possível, mais do que hoje, a ilusão de identidades sólidas, haja vista a inexistência de
uma discussão sobre a liquidez/fragmentação e a própria instabilidade da linguagem

26

A influência holandesa foi marcante na paisagem urbana do Recife. A partir do século XVII, houve
grandes transformações, e o Recife passou a ser uma cidade predominantemente marítimo-comercial,
atraindo um maior contingente humano, provocando a necessidade imediata de novas moradias,
facilitando a modificação de sua arquitetura que passava a conter sobrados altos e esguios, como os
encontradosem Amsterdã (na Holanda). GOMES, E. T. A. Recortes da Paisagem Urbana do Recife: uma
abordagem geográfica. Tese de Doutorado. São Paulo: Setembro/1997.
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– que tem o poder de criar mundos, tão líquidos ou tão sólidos quanto se deseja o
mercado – e o desejo do mercado contemporâneo é promover o consumo (BAUMAN,
2001). Entre a construção de identidades unificadas/fragmentadas, sólido-líquidas,
muitos mecanismos lingüísticos são alavancados para criar essas ilusões – fortes e
frágeis, mas sempre ilusões. O retorno dos mitos fundadores, um destes mecanismos,
contribui para a construção das identidades nacionais, e também para a construção da
identidade urbana, fragmento da identidade nacional. Identidades unificadas pois

remetem a um momento crucial do passado em que algum gesto,
algum acontecimento, em geral histórico, épico, monumental, em geral
iniciado ou executado por alguma figura “providencial”, inaugurou as
bases de uma suposta identidade nacional. Pouco importa se os fatos
narrados são “verdadeiros” ou não; o que importa é que a narrativa
fundadora funciona para dar à identidade nacional a liga sentimental e
afetiva que lhe garante uma certa estabilidade e fixação, sem as quais
ela não teria a mesma e necessária eficácia (SILVA, 2000, p.85).

Tais narrativas, embasadas pela ilusão de pertencimento, idéias e realizações
comuns, projetam um espaço unificado, a partir do qual, se constrói uma identidade
nacional ou urbana. Na construção da identidade espacial do Recife, encontram-se
dois textos que podem ser considerados mitos fundadores: o primeiro é Prosopopéia de
Bento Teixeira, que descreve um acontecimento épico, e é considerado o discurso
literário fundador da literatura brasileira. Ele é também o primeiro discurso literário a
apresentar a uma imagem espacial do Recife. O segundo, o poema Tabira, Dedicatória
aos Pernambucanos de Gonçalves Dias, discurso literário fundador da Veneza Americana,
será discutido mais adiante.
Após a narrativa literária de Bento Teixeira, outras narrativas literárias tiveram
um papel fundamental na construção da identidade espacial do Recife – com
posicionamentos diferentes: sacralização e dessacralização do espaço, de fixação e
fragmentação da(s) identidade(s). Gama-Khalil, ao enfatizar o caráter transgressor,
desordenador da literatura, adverte que nem “toda produção veiculada pela sociedade
é desordenadora e contra-ideológica.” (2010, p.194). Assim, do século XVI ao século
XX, os discursos literários sobre a cidade do Recife oscilaram entre o caráter
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transgressor/desordenador e o caráter ordenador, este último, principalmente. Entre
uma identidade utópica (estável) e uma identidade heterotópica (instável).
No século XVII, Gregório de Matos27, poeta satírico também produziu o seu
discurso sobre a cidade do Recife. Sujeito poético que, por suas sátiras e críticas a
populares e poderosos na cidade da Bahia, foi obrigado a exilar-se em Angola.
Quando de lá retornou, em 1695, viu-se obrigado a morar no Recife, onde faleceu, um
ano depois, não sem antes tecer uma crítica à cidade. Nesta breve passagem, o poeta
descreve, ironicamente, o Recife em seu poema Descrição da Vila do Recife:

Por entre o Beberibe e o Oceano
Em uma areia sáfia e alagadiça,
Jaz o Recife, povoação mestiça
Que o belga edificou, ímpio tirano.
(...) (MATOS, G. In: NASCIMENTO, 1977, p.23).

O discurso poético de Gregório de Matos incorpora outro elemento à paisagem
física do Recife: o Rio Beberibe – as águas dos rios e do mar faziam parte de uma, até
então, estável identidade. Mas, em uma época de identidade centrada (HALL, 2006), o
sujeito poético fragmenta a identidade “em construção” da cidade do Recife, ao
apresentar elementos que descaracterizam a identidade espacial tão decantada por sua
beleza natural: uma área constantemente ameaçada pela maré alta “alagadiça”,
habitada por mestiços (a mestiçagem não era bem vista pela população branca, de
origem portuguesa), e que ainda sofrera a influência holandesa. Efeitos de sentido que
esboçam uma face heterotópica da paisagem do Recife (espaço insalubre, doentio, de
mazelas sociais). Esses elementos sócio-espaciais descritos correspondem as
heterotopias urbanas

27 Nasceu em Salvador (Bahia) em 1633. Filho de um português e de uma baiana, freqüentou o Colégio
da Companhia de Jesus. Foi para Lisboa onde fez Direito e exerceu a magistratura, carreira que
interrompe para voltar ao Brasil. Mas em 1608 está outra vez em Lisboa, onde casa. A essa altura já teria
feito seu talento de repentista e zombeteiro. No ano seguinte retorna à Bahia, casa-se, pela segunda vez.
Volta a advogar. Levando uma vida boêmia, e dando vazão ao seu temperamento crítico/satírico,
arrumou inimizades, vendo-se obrigado a exilar-se em Angola. Regressa em 1695 para Recife, onde
falece um ano depois. MOISÉS, Massaud. A Literatura Brasileira Através dos Textos. São Paulo: Editora
Cultrix, 1984.p.35-36.
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suspendem, neutralizam ou invertem o conjunto de relações que se
encontram por eles designadas, refletidas ou pensadas. Esses espaços,
por assim dizer, estão ligados a todos os outros, contradizendo, no
entanto, outros posicionamentos (FOUCAULT, 2006, p.414).

Entretanto, esse discurso não comprometeu o processo de solidificação da
paisagem aquática do Recife como identidade espacial. E essa paisagem viria, nos
séculos seguintes, ser comparada com as paisagens de cidades européias: Amsterdã
(Holanda), Hamburgo (Alemanha), Antuérpia (Bélgica) e especialmente Veneza
(Itália). Essas comparações foram tão fortemente difundidas ao longo da evolução da
cidade do Recife, que se projetam, mesmo equivocadamente, em caráter saudosista, na
atualidade (GOMES, 1997). No século XIX muitos viajantes expuseram suas
observações sobre o Recife, nestes relatos, a comparação se referia a Holanda, mais
precisamente, Amsterdã. Vejamos alguns enunciados:

O aspecto do Recife de Santo Antonio causou-nos uma impressão
muito agradável (...) os vestígios da ocupação holandesa conservaramse de forma tão clara (...) os holandeses se fixaram tão firmemente (...) é
como se um pedaço da Holanda tivesse sido transplantado para o
Brasil e que ali se nos apresenta. Casas estreitas e altas, com telhados
inclinados (a pique) permitem-nos supor que nos achamos no norte
germânico e longo cais, com fileiras de árvores ao longo d’água,
lembra-nos os jardins e suas arvorezinhas.28

Outros visitantes estrangeiros, diante da beleza do Recife, expuseram suas
impressões sobre a cidade: Roberto Ave-Lallement, viajando pelo Brasil em 1859
comparou Recife com Hamburgo ”um dia farão desta cidade, que surge das águas,
uma das mais bonitas do mundo, que nada tem a invejar, nem de Hamburgo com sua
magnífica bacia do Alster”29. Ramalho Ortigão, poeta português, que desembarcou no
Recife, após passagem pelo Rio Janeiro e Bahia afirmou “o que primeiro fere a vista no
Recife é a limpeza da cidade, a brancura de toda ela. Vê-se bem a cidade de um povo
de rio, que vive n’água, como o pernambucano. É um reflexo da Holanda, que brilha

Therese Prinzessin Von Bayern, Meise Reise in den Brasilianischem Tropen. Berlim, 1897, pp.211/212.
Tradução: J. A. G. de Melo Neto. In JUREMA, Aderbal, 1971.
29 Apud CAVALCANTI, Vanildo Bezerra. Recife do Corpo Santo. Recife: CEP/PMR, 1977. p. 272.
28
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ainda aqui”30. Vejamos a (Foto 04) abaixo, imagem de Amsterdam no século XIX, uma
paisagem que traz a memória urbanística do Recife: os rios, as pontes e do casario, cuja
similaridade urbanística projetou o efeito de sentido de imagem européia (holandesa)
nas terras brasileiras.

Fotografia 04–
04 Amsterdam (1845-1875). http://anonimosecxxi.blogspot.com

Essas comparações, elaboradas por brasileiros e estrangeiros acabaram se
constituindo em referência influenciadora de futuras representações identitárias do
Recife. Mas a comparação através do discurso poético de Gonçalves Dias, realizada no
século XIX, passou a inspirar os construtores da cidade: homens do povo, arquitetos,
políticos, gestores, artistas, principalmente poetas. Esses últimos construíram um
arquivo
quivo poético sobre a cidade, a partir do discurso gonçalvino, fundador da Veneza
Americana.

Joaquim Nabuco na Crônica onde tratou da chegada do Escritor e Pintor Ramalho Ortigão ao Recife
em 1887. In: GOUVEA, Fernando da Cruz. Perfil do Tempo. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do
Recife, 1990. p.171.
30
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2.2 ENTRE A PAISAGEM, A POESIA E VENEZA: A VENEZA AMERICANA
(BRASILEIRA)31– CIDADE UTÓPICA

A Veneza Brasileira é uma identidade duplamente romântica: foi
constituída a partir do romantismo paisagístico de Veneza e o
ideário romantico brasileiro. (LINS, 2008).

Para Foucault (2004), o arquivo representa o conjunto dos discursos efetivamente
pronunciados em uma época dada e que continua a existir através da história, a
exemplo do arquivo literário sobre o Recife. E, fazer a arqueologia desse arquivo é
buscar compreender as suas regras, suas práticas, suas condições de produção e seu
funcionamento, evidenciando, assim, os traços discursivos que permitem a
reconstituição do conjunto de regrasque, em um determinado momento, definem os
limites e as formas do que pode e deve ser dito, da conservação destes dizeres,da
memória, da reativação e da apropriação dos sentidos presentes nos discursos sobre a
cidade do Recife.
“A imagem do Recife, cortada pelos rios, com suas pontes e a muralha de
arrecifes como a deter a fúria do mar, sempre fascinou a todos que chegam a essa
cidade” (SILVA, 1998, p.77). Esta paisagem singular proporcionada pela arquitetura
física (natural e posteriormente geográfica) do Recife teria influenciado o poeta
romântico Gonçalves Dias32, na primeira metade do século XIX. As imagens abaixo
(Fotos 05, 06 e 07) são memórias urbanas que não correspondem exatamente à visão
que Gonçalves Dias teve da cidade, na década de 40 do século XIX, quando por aqui
passou, mas levando em consideração a pouca mobilidade urbanística da cidade
naquele período, nos dá uma idéia da cidade que ele comparou à Veneza. Nas (Fotos
05, 06 e 07) imagens que singularizam aqui, no Brasil, através do diálogo imagético, a
paisagem européia de Veneza:
A cidade do Recife foi nomeada Veneza Americana por Gonçalves Dias no século XIX e renomeada
Veneza Brasileira por Gilberto Freyre no século XX
32
Antonio Gonçalves Dias, poeta romântico maranhense, nasceu em 10/10/1823. Estudou Direito em
Coimbra. Formado, retorna ao Maranhão. Em 1844 muda-se para o Rio de Janeiro, onde exerce as
atividades de professor e jornalista. Faleceu em 1864, em um naufrágio. Foi o primeiro poeta
autenticamente brasileiro, na sensibilidade e na temática e uma das mais altas vozes do romantismo
brasileiro. MOISÉS, Massaud. A Literatura Brasileira Através dos Textos. São Paulo: Editora Cultrix,
1984.p.108.
31
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Fotografia 05 – Casario do Bairro do Recife 1885: Foto de João Ferreira Vilela.

Os sobrados à beira do rio/mar e a presença dos barcos (imagens do século
XIX) retomam a memória histórico/urbanística de Veneza, dos casarões a beira-mar
beira
e
das gôndolas que transportam moradores e turistas. Os efeitos de sentido de
identidade aquática estabelecem
estabelecem conexões entre as duas cidades, que das águas
emergiram e sobre elas se estabeleceram “metade roubada ao mar, metade à
imaginação, pois é do sonho dos homens, que uma cidade se edifica” (PENA FILHO,
1977, p.) Este diálogo com o discurso poético de Pena Filho nos remete à constituição
urbana das duas cidades que cresceram a partir de aterros de áreas do rio/mar. Na
(Foto 06) as imagens mais nítidas dos barcos retomam a atmosfera veneziana e na
(Foto 07) a presença da ponte reforçam, ainda mais, essas
essas marcas identitárias, comuns
entre as duas cidades.

Fotografia 06 – Cais do Ramos ou do Colégio: Foto de Augusto Stahl 1885

Esses barcos (Foto acima) se relacionam com a possibilidade de sonhar, haja
vista que são espaços sem lugar fixo, e que, portanto, podem vagar por outros espaços
(FOUCAULT, 2006). As imagens dos barcos ancorados no cais retomam
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imagens/sonhos que se tornaram
tornaram realidade: a conquista de novos espaços. A Europa
chegou a América, através de barcos (navios) concretizando então, imagens da
ocupação portuguesa e holandesa na cidade do Recife. De barco, (navio) o sujeito
poético Gonçalves Dias teve a visão do Recife “boiante sobre as águas” e a
transformou em Veneza Americana.
Americana. Na última imagem (Foto 07), a memória histórica
da cidade do Recife, retorna à cena urbana.

Fotografia 07 – Antiga Ponte Sete de setembro 1885: Foto de João Ferreira Vilela

Ao destacar a ponte, o sujeito-discursivo
sujeito discursivo fotógrafo retomou a história da
presença holandesa no Recife. A ponte Sete de Setembro, na imagem, substituiu a
antiga ponte de madeira construída por Maurício de Nassau, e que levava o seu nome.
No século seguinte, a ponte foi
foi reconstruída em concreto e voltou a se chamar Ponte
Maurício de Nassau, reafirmando essa histórica presença holandesa na cidade do
Recife.
Ao contemplar, possivelmente, essas mesmas paisagens (Fotos 05, 06 e 07) o
sujeito poético Gonçalves Dias, de passagem
passagem pelo Recife, a caminho da Europa
escreveu o poema intitulado – Tabira, Dedicatória aos Pernambucanos – publicado em
1848 no livro Segundos Cantos.
Cantos. No discurso poético surgiu pela primeira vez a
comparação poética entre Recife e Veneza. E nesse momento cabe lembrar a indagação
de Foucault (2004, p.57) sobre como apareceu um determinado enunciado e não outro
em seu lugar? Mas por que Veneza, e não outra cidade: Hamburgo, Amsterdã?
Principalmente esta última, capital holandesa. Gonçalves Dias integrou a Primeira
Pr
Geração do Romantismo Brasileiro (Geração Indianista ou Nacionalista). Esse sujeito
poético encontrava-se,
se, então, em um lugar historicamente construído, lugar que lhe
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conferiu um determinado papel social, do qual o sujeito apresenta dificuldades para se
desvincular por causa das relações de poder que o cerceiam. Foucault (1998, p. 89)
assevera que “o poder está em toda parte; não porque engloba tudo, mas porque
provém de todos os lugares”. Neste sentido, não apenas a língua configura-se como
um dispositivo do poder, mas também a literatura ou o espaço literário no qual esse
sujeito-autor se inscreve. Assim, língua e literatura se misturam, apóiam-se, interrelacionam-se, configurando uma forma de poder. Esse espaço literário (primeira fase
do romantismo) tinha como uma de suas características a valorização da
nacionalidade – da natureza, a paisagem idílica – mesmo que essa paisagem nacional
fosse idealizada. Assim, no trato com o urbano, não seria difícil para os românticos
idealizar também a cidade – parte da nação –, embora não fosse esse o seu fulcro. E
assim, aconteceu com o Recife. Mesmo sem o propósito claro de descrever esse espaço
urbano, o sujeito poético, ao elaborar seu discurso poético, construiu na paisagem
nacional uma identidade européia, Veneza. Embora fosse européia, Veneza
representava essa paisagem idílica, e o lirismo tão caros aos românticos. As outras
cidades européias: Hamburgo, Antuérpia não possuíam o “romantismo” e a fama de
Veneza no cenário internacional. Já Amsterdã, a capital holandesa, da qual o Recife foi
construído (a imagem e semelhança) representava o colonizador holandês. Desta
maneira, o sujeito poético, inserido em uma formação discursiva literária romântica
(nacionalista e ufanista) e, imbuído dos dizeres permitido pela tradição literária do
romantismo (da primeira fase), canta em discurso fundador (e laudatório) a cidade do
Recife. Como poeta romântico, Gonçalves Dias valorizava as paisagens nacionais,
mesmo através da idealização. No poema louva e descreve a cidade:

Salve, terra formosa, oh! Pernambuco,
Veneza Americana transportada,
Boiante sobre as águas!
Amigo gênio te formou na Europa,
Gênio melhor te despertou sorrindo
À sombra dos coqueirais! (...) (DIAS, G., 1959, p.34)

Na época em que esteve no Recife, a província (Pernambuco) e a cidade Recife
se confundiam, por esta razão, ao saudar Pernambuco “oh! Pernambuco”, estava se
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referindo ao Recife, “Veneza Americana”. Naquele contexto histórico, o sujeito poético
alargou os horizontes geográficos da cidade, colocando-a na esfera do continente
americano. Iniciando dessa forma, a idealização da cidade do Recife, paisagem
romântica, de belezas naturais e arquitetônicas, sem conflitos urbanos. O “eu”
romântico era incapaz de resolver os conflitos sociais (BOSI, 1987), por isso, idealizava.
Mas tarde, outros poetas ressignificaram o enunciado restringindo-o ao país, surgindo
então a “Veneza Brasileira”. A imagem poética de uma cidade boiando sobre as águas
é possível ao se chegar à cidade pelo mar (vindo de navio, como foi o caso de
Gonçalves Dias, se tem a impressão de que a cidade está flutuando nas águas) e esta
imagem poética retoma a imagem de Veneza, que também parece flutuar no mar
Adriático, confirmado o pressuposto de Courtine (2006) retomando Foucault (2004),
de que “uma imagem tem sempre margens povoadas por outras imagens”. Desta
forma, a imagem de Veneza será retomada todas as vezes que surgir um discurso
sobre o Recife “Veneza Brasileira”. Para o poeta, as duas cidades são obras geniais, e o
Recife, mais genial ainda, pela presença de uma identidade tropical “À sombra dos
coqueirais!” O nacionalismo presente na formação discursiva do sujeito poético deixa
entrever o exercício de liberdade ao pontuar uma marca da identidade brasileira em
uma construção poética que compara um espaço nacional a um espaço europeu. Aliás,
uma prática de resistência literária, uma literatura brasileira em oposição a uma
literatura européia. Mesmo como prática de resistência, o discurso poético constrói
uma cidade utópica (idealizada). A idealização era uma das características do
Romantismo. Desta forma foi construída uma identidade – Veneza Americana, para
uma cidade que não era Veneza, como atesta outro intelectual da época.
Joaquim Nabuco, intelectual, abolicionista e também entusiasta da cidade
aludiu à similaridade com Veneza, retomando ao enunciado Veneza Americana,
elaborado por Gonçalves Dias, já no final do século XIX. O sujeito poético apresenta
um discurso mais coerente com a formação discursiva jornalístico-literária. Nabuco,
em um tom ameno, singularizador compara as duas cidades a partir das suas
diferenças, sem, no entanto deixar de apresentar as singularidades do espaço
recifense:
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Recife é com efeito uma Veneza (...) não pelos palácios de mármore do
grande canal, que mostram, a meu ver, a mais bela fase da arquitetura
da Renascença, não por essa Praça de São Marcos, que só tem uma
rival no mundo, na Praça da Velha Pisa, com os quatro incomparáveis
e solitários edifícios da sua glória, não pela tradição de máscaras e
barcarolas, doges e pintores, de amor e stylete, de cárcere e carnaval,
que flutua sobre as lagunas e envolve no fundo de suas gôndolas, a
grande, a heróica, a deslumbrante Veneza em uma poeira de glória,
dourada como as cúpulas de São Marcos. O Recife, não tem nada disso,
mas, como Veneza, é uma cidade que sai da água e que nela se reflete,
é uma cidade que sente a palpitação do oceano no mais profundo dos
seus recantos; como Veneza ela tem o céu azul que parece lavado em
suas águas, como se lavam os navios de grandes nuvens brancas como
toldos, como Veneza basta uma canção na água e uma bandeira solta
ao vento para dar-lhe um aspecto festivo e risonho e, por fim, como
Veneza ela tem um passado que a coroa como uma auréola e que
brilha ao luar sobre suas pontes, e as suas torres como a alma de uma
nacionalidade morta! Melhor, porém do que Veneza, os canais do Recife
são rios, a cidade sai da água doce e não da maresia das lagunas, o seu
horizonte é amplo e descoberto, as suas pontes são compridas como
terraços suspensos sobre a água, e o oceano vem quebrar diante dela
em um lençol de espumas por sobre o extenso recife que a guarda
como uma trincheira, genuflexório.33

O sujeito-discursivo, conhecedor de Veneza, discorre sobre a arquitetura
veneziana, seus monumentos, seu passado de glórias, seus artistas e políticos, sua
cultura e nega que o Recife possua tais qualidades “O Recife não tem nada disso” Passa
em seguida a enumerar elementos para comparação: como Veneza:“(...) sai da água e
que nela se reflete”;“(...) sente a palpitação do oceano no mais profundo dos seus
recantos”; “(...) tem o céu azul que parece lavado em suas águas”; “(...) basta uma
canção na água e uma bandeira solta ao vento para dar-lhe um aspecto festivo e
risonho”; “(...) tem um passado que a coroa como uma auréola e que brilha ao luar
sobre suas pontes”. Do ponto de vista formal pode-se perceber nas formas verbais (no
presente do indicativo) a atualidade dos elementos utilizados para comparação entre
Veneza e Recife no século XIX, a partir de suas marcas identitárias comuns – a
presença da água e as ilhas flutuando sobre essa superfície líquida. Além disso, o
lirismo e o passado de glória, memórias de lutas empreendidas por Veneza contra os
mouros, e por Recife contra os holandeses. O aspecto físico, no entanto, predominou,
33

NABUCO, J. Carta datada de Novembro de 1887. Rio de Janeiro: O PAIZ. Ed. 4ª Feira, 30 de novembro
de 1887. In: GOUVEA, Fernando da Cruz. Perfil do Tempo. Recife: Fundação de Cultura da Cidade do
Recife, 1990, p. 304.
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constituindo a identidade “Veneza Americana” reafirmando o dizer de Gonçalves
Dias: Recife espelho de Veneza. Adiante, o sujeito-autor apresenta os espaços
heterotópicos que tornam a imagem do espelho, Recife, melhor do que a imagem real,
Veneza. “Melhor, porém do que Veneza (...)” a presença do adjetivo melhor deixa claro
a inscrição da cidade na ordem do discurso nacionalista ainda em voga. “os canais do
Recife são rios/ a cidade sai da água doce e não da maresia das lagunas/o seu
horizonte é amplo e descoberto,/as suas pontes são compridas como terraços
suspensos sobre a água, e o oceano vem quebrar diante dela em um lençol de espumas
por sobre o extenso recife (...)”. Entre os mesmos espaços, espaços heterotópicos,
espaços diferentes (FOUCAULT, 2006) que poderiam afastar, mais do que aproximar
as duas cidades, mas que no entender do poeta, tornam Recife melhor do que Veneza.
Mais foi o discurso de Gonçalves Dias que ecoou na primeira metade do século
XX, momento em que outros tantos poetas incorporaram o enunciado Veneza
Americana em seus discursos. Como participantes de um mesmo ritual “que define a
qualificação que devem possuir os indivíduos que falam” (FOUCAULT, 2007, p.39)
vários sujeitos-poéticos, mesmo em um contexto sócio-histórico diferente (de
mudanças sócio-histórico-culturais), reafirmaram a ordem do discurso literário do
século anterior em um novo panorama social e cultural: a partir do início do século XX
o Brasil passou por várias transformações que apontavam para uma modernização da
vida sócio-político-cultural do país. Vivia-se o período de estabilização do regime
republicano, a centralização do poder econômico na região sudeste, greves, crises
políticas, reformas urbanas. Do ponto de vista cultural o período foi marcado pela
convivência de várias tendências artísticas do século anterior e as novidades
(Realismo, Parnasianismo/Simbolismo e Modernismo). Do ponto de vista urbanístico
as cidades começam a sofrer os efeitos da reurbanização, reformas, que atingiriam
todo o país. Reformas que também atingiriam o Recife, na primeira década do século
XX, “À moda dos princípios do plano de Haussmann34, em Paris, o Recife se
modernizava para euforia de seus administradores” (BARRETO, 1994, p.54). A cidade
que “brotara” da água se liquefazia, e “os fluidos, por assim dizer, não fixam o

34

Arquiteto francês, responsável pela reurbanização de Paris, no início do século XX.
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espaço35 nem prendem o tempo” (BAUMAN, 2001, p.08). Havia então, uma
necessidade de solidificar o espaço do Recife, da Veneza Brasileira, pois “as descrições
de líquidos são fotos instantâneas” (BAUMAN, 2001, p.08). Era necessário preservar
imagens

da

cidade,

imagens

que

corriam

o

risco

de

transformação,

de

desaparecimento. O que leva Mello a afirmar

O Recife está ameaçado. Ameaçado terrivelmente de descaracterizarse. De ser absorvido por um outro Recife: o Recife que está começando
a nascer. Um outro Recife. Um Recife estranho aos olhos dos
provincianos (MELLO, 1951, p.12).

Assim, as transformações urbanas causaram um descontentamento na
população do Recife, criando um clima de revolta, medo do novo, e principalmente de
nostalgia. Esses ingredientes fizeram com que alguns intelectuais (poetas, jornalistas,
juristas, músicos entre outros), retomassem a memória discursiva sobre discursos
poéticos do passado sobre o Recife e construíssem “novos” discursos, muitos,
retomando a “Veneza Brasileira”. Tais sujeitos, ancorados nesta memória discursiva
de exaltação do Recife, tentaram eternizar as paisagens urbanas da cidade, e num
misto de ufanismo, saudade e melancolia, cristalizar uma identidade espacial que já se
fragmentava, mas que poeticamente poderia resistir. É evidente a adoção de um
discurso típico da herança romântica, em que se concebe a poesia como algo
transcendental, subordinado à inspiração, ao ufanismo, à exaltação. Os poemas que
seguem produzem sentidos que apontam para a mesma formação discursiva do
poema gonçalvino. Os sujeitos-poéticos retomam o ufanismo, transformando-o em
saudosismo e idealizam a cidade do Recife, um espaço irreal, utópico (FOUCAULT,
2006), embora, a cidade já apresentasse as descaracterizações advindas das reformas
urbanas empreendidas no início do século XX. Assim, os sujeitos-poéticos, no século
XX, num esforço para manter viva a Veneza Brasileira, constituem novos discursos a
partir do interdiscurso gonçalvino, memória discursiva primeira, da Veneza Americana
(brasileira). E muitos foram os sujeitos-poéticos que, influenciado pela paisagem do
antigo Recife, se liquefazendo ao sabor dos trópicos e aos apelos cada vez mais

35

Grifo nosso.
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crescentes da modernidade, constituíram imagens particulares da cidade. Eustórgio
Vanderley36 é um desses sujeitos-poéticos.
Ele retoma no poema São Marcos em Veneza e o Carmo no Recife, (primeira metade
do século XX) a memória discursiva que constituiu a Veneza Brasileira – o discurso
poético Tabira, Dedicatória aos Pernambucanos. Mas indo além, ao trazer na
materialidade lingüístico-poética, imagens de espaços, que ao mesmo tempo,
aproximam e singularizam as duas cidades: inicialmente, a Basílica de São Marcos e a
Basílica do Carmo e suas respectivas praças – identidades espaciais de Veneza e
Recife,

distantes,

arquitetonicamente

e

espacialmente,

mas

próximas

pelos

sentimentos de fé – animou/anima ainda – os dois espaços urbanos, e pela presença
marcante dos templos católicos. Aproximações e distanciamentos apontados na
materialidade linguística que se segue:

Tem Veneza – a antiga e linda flor em meio do Adriático –
São Marcos, o majestoso, com seu alto campanário.
Na praça, pombos esvoaçam, tatalando as asas brancas.
No canal, vogam gôndolas como cisnes que nadassem.
E o céu da Itália, puríssimo, ora azul, ora lilás,
Estende sobre Veneza um manto de luz e amor.
Recife – altiva cidade, jóia engastada no Atlântico –
Tem o Carmo, templo augusto de tradições tão poéticas;
Na praça, em lugar dos pombos, correm crianças em brinquedos;
Pelo rio há serenatas em claras noites de lua... (VADERLEY, E. In:
NASCIMENTO, 1977, p.59)

Além desses dois templos, o sujeito poético constitui imagens que retomam
presenças aquáticas, similares e diferenciadas - o mar e canais, em Veneza, e o oceano
Atlântico e rios, em Recife. Marcas espaciais presentes nas duas cidades, similaridades
e diferenças, constituindo a identidade espacial do Recife e circunscrevendo sentidos
de unidade paisagística às duas alteridades, ao excluir da paisagem descrita a

36

Nasceu em Recife, em 05 de setembro de 1882, e faleceu no Rio de Janeiro, em 31 de maio de 1962.
Jornalista, escritor, teatrólogo, humorista, pintor, caricaturista. Redator do Jornal do Recife e
colaborador de periódicos e revistas. Professor de desenho em Recife e de Cenografia no Rio de Janeiro,
para onde se transferiu. Publicou vários livros: de poesia, Claro-Escuro. Membro da Academia
Pernambucana de Letras e do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano.
NASCIMENTO, L. O Recife pela Voz de seus Poetas. Recife PMR/SEC/CMC, 1977. p.59
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presença de elementos conflitantes. Nesse mesmo sentido, segue José Maria Costa
Rêgo Júnior37.
O sujeito poético inscreveu no arquivo poético da cidade do Recife o poema
Veneza Americana (primeira metade do século XX). O enunciado Veneza Americana,
título desse poema, retoma uma discursividade presente em específico nos versos
Salve, terra formosa, oh! Pernambuco, Veneza Americana transportada. Por haver uma
dada memória discursiva, esse enunciado pôde ser resgatado por meio do
interdiscurso, que “tem a função de domínio da memória que permite ao sujeito,
portanto, o retorno e o reagrupamento de enunciados...” (COURTINE, 2006, p.79). Ao
retornar no século XX, e se inserir em um novo dizer, esse enunciado Veneza Americana
produz o mesmo efeito de sentido: construir o Recife à imagem de Veneza, todavia,
não pelas mesmas motivações que constituíram, no século XIX, o enunciado primeiro.
O sujeito poético retoma a Veneza Americana de Gonçalves Dias para também louvar
a cidade do Recife, destacar seu passado histórico de lutas, fazer referências ao autor
daquele enunciado, e à paisagem natural da cidade, espaço de resistência aos perigos
vindos do mar. Imagens que compõem a:

Cidade heróica dos Mascates
Do alto, vejo melhor os teus contornos...
Em frente, o mar a te inspirar bravura
E ruge aos teus pés.
(...)
Cidade heróica dos mascates,
Quem te chamou Veneza Americana
Teceu uma epopéia ao teu valor,
Pois deves teus canais à Natureza.
E essa muralha, viva, de granito,
Que te guarda dos ímpetos do oceano,
Traduz a tua heróica resistência
Contra a força nociva dos piratas
E as audácias do invasor... (REGO JUNIOR, In: NASCIMENTO, 1977,
p.73-74).

37

Nasceu no Recife em 25 de setembro de 1887, onde faleceu no dia 10 de agosto de 1955. Integrado ao
comércio de importação, dedicava-se, paralelamente, à vida literária, colaborando em jornais e revistas.
Foi Membro da Academia Pernambucana de Letras. Publicou os livros Evocações e Panoramas, e
Imagens e Sombras, ambos de poesia. NASCIMENTO, L. O Recife pela Voz de seus Poetas. Recife
PMR/SEC/CMC, 1977. p.73
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Inscritos nos versos, uma série de enunciados discursivos se referem à
construção da imagem da cidade do Recife através dos tempos já inscritos em outros
discursos imagético-poéticos sobre a cidade do Recife: “Em frente, o mar te inspira
bravura”, “cidade heróica”, “muralha, viva, de granito” “deves teus canais à
Natureza” e “heroica resistência...” (REGO JÚNIOR, 1974, p.74). Esses elementos (em
que se sobressaem os aspectos físicos da cidade) presentes em outras memórias
discursivas, definem importantes pilares na construção da identidade espacial do
Recife. Até mesmo os aspectos sócio históricos (a guerra dos mascates e a resistência
aos invasores) presentes no texto servem a um propósito: referendar a construção de
um discurso laudatório (urbanístico-histórico) que se posiciona em defesa da imagem
de Veneza Brasileira, ameaçada pelas mudanças urbanas do início do século XX. Um
sentimento patriótico, em relação à cidade, como também demonstra José Hermógenes
de Araújo Viana38.
Esse sujeito poético exalta o Recife em seu Poema O Recife – Exaltação Patriótica
(primeira metade do século XX). Nessas imagens poéticas destacam-se: a paisagem do
Recife, as pontes, os canais e os velhos sobrados, herança portuguesa, que trazem as
imagens de Veneza (a água, pontes e canais) e de Portugal (a arquitetura dos
sobrados), imagens que revelam apreço pela cidade:

(...)
Meu Recife, amor, cidade sensação
Sobre as águas erguida e que beleza encerra
Da Veneza Romana. As pontes e os canais,
Os velhos sobrados de arte lusitana... (VIANA, J. H. In:NASCIMENTO,
1977, p. 94).

O sujeito poético traz elementos da paisagem física e o enunciado “Sobre as
águas erguida” retoma, ressignificado, o enunciado “boiante sobre as águas” do
discurso de Gonçalves Dias. O fato de “boiar sobre as águas” é um dos principais
elementos que levou alguns visitantes e poetas a idealizar, na paisagem americana, a
Nasceu em Recife em 19 de abril de 1893. Atuante na imprensa, foi redator dos diários A Noite e o
Intransigente. Publicou contos, crônicas, peças teatrais. Bacharel em Direito pela Universidade de
Coimbra, membro da Academia Pernambucana de Letras, do Instituto Arqueológico, Histórico e
Geográfico Pernambucano, e de outras instituições nacionais e internacionais.NASCIMENTO, L. O
Recife pela Voz de seus Poetas. Recife PMR/SEC/CMC, 1977. p.94.
38
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construção identitária Veneza Brasileira. “Quem a bordo de um paquete transatlântico,
chega pela primeira vez a Pernambuco, tem a ilusão de que a cidade vai surgindo das
águas” (BARBOSA VIANA, 1970 apud NASCIMENTO, 1977, P. 18). No diálogo entre
os dois enunciados se concretizam efeitos de sentido que unem estes dois espaços
urbanos – a atmosfera líquido-urbana e o deslumbramento poético que a paisagem
citadina inscreveu nos sujeitos-poéticos. Alguns, como é o caso de Rui Ribeiro Couto39
afirmam a paisagem, mas negam a Veneza Brasileira.
Em Seu Poema Recife, (primeira metade do século XX) Couto nega, como o fez
anteriormente Manuel a semelhança entre Recife e Veneza. O sujeito poético retoma o
discurso bandeiriano para enunciar o afastamento geográfico/urbanístico entre as
duas cidades. Da mesma forma que Bandeira ele busca outro Recife, uma cidade não
mais possível, a não ser na memória agora coletiva dos sujeitos-poéticos como se pode
observar no fragmento que se segue:

Não és Veneza, ingênuo Recife dos rios inquietos,
Não és Veneza, nem ruas casas (oh, quantas cores!),
Nem tuas casas, banhando na água os claros refluxos,
Dão aos meus olhos outra alegria que não de infância,
Ciranda cirandinha com os raios (...) COUTO, R, R. In: NASCIMENTO,
1977, p.119).

O advérbio de negação “não”produz efeitos de sentido de desapreço pela
identidade espacial Veneza Brasileira, em detrimento do Recife “dos rios inquietos”. E
remete à voz bandeiriana, em Evocação do Recife que também nega a Veneza Americana
em desfavor da utópica Recife da infância. Mas, o sujeito poético traz a água, presença
constante na cidade nas duas cidades (Recife e Veneza), através de seus rios – Recife –
e de seus canais – Veneza. De certa, mesmo negando, assim como Bandeira, acaba por
reafirmar memórias da face identitária da cidade do Recife: Veneza Brasileira.

Nasceu em Santos em 12 de março de 1898 e faleceu em Paris em 30 de maio de 1963. Formado em
Direito, enveredou pelos caminhos das Letras. Publicou diversos livros, entre eles os de poesia: Jardim
das Coincidências, Poemetos de Ternura e Melancolia, Província e Outros poemas do Brasil. Foi
membro da Academia Brasileira de Letras e exerceu funções diplomáticas. NASCIMENTO, L. O Recife
pela Voz de seus Poetas. Recife PMR/SEC/CMC, 1977, p. 119.
39
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Reafirmação que vem realmente no discurso poético de Fernando Barbalho
Burlamaqui40.
No Poema Recife – canto de amor a minha terra (primeira metade do século XX), o
sujeito poético retoma o tema da Veneza. Ao elaborar a descrição física, da cidade do
Recife corrobora com a formulação discursiva identitária acerca da cidade retratada:
Recife, a Veneza Brasileira. A água e as pontes, presentes nas cidades de Recife e
Veneza:

(...)
Veneza do Brasil! Clara e ligeira
A água dos rios serpenteia e canta
Sob as pontes da terra hospitaleira,
Heroica e altiva, legendária!... (BURLAMAQUI, F. In: NASCIMENTO,
1977, p127)

Ao enunciar Veneza do Brasil, e não Veneza Brasileira/Americana, como os demais,
o sujeito poético afirma, mais fortemente, sentidos de pertencimento, e, portanto, de
exclusão da outra Veneza, a italiana. Ao afirmar Veneza do Brasil, o sujeito excluiu o
outro (HALL, 2006), embora esse outro (Veneza) faça parte da identidade do Recife. E
nesse jogo de identidades, outros efeitos de sentido: heroísmo e altivez, elementos
(subjetivos e culturais) comuns às duas cidades, retomam imagens de lutas
empreendidas por Veneza (contra os mouros) e Recife contra invasores (os
holandeses). E o tom ufanista prossegue com Austro Costa (Austriclínio Ferreira
Quirino)41 .
Em seu poema Ao Meu Recife, de Hoje e de Amanhã (primeira metade do século
XX) traz à tona a Veneza Brasileira: as pontes, águas do rio, ruas, ao luar, que parece
boiar no mar. Elementos que compõem a Veneza Brasileira à imagem da Veneza
40 Nasceu no Recife em 11 de outubro de 1898. Toda a vida dedicada às atividades comerciais no Recife,
Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Autodidata, aliava ao trabalho profissional a atividade
poética. Publicou Humildade, Rosas do meu jardim, Luz interior e em colaboração, Trovas e
Trovadores. Exercia, até a publicação deste livro, o cargo de direção, em uma empresa industrial do
Recife. Idem, p.127
41 Nasceu em Limoeiro, Pernambuco, em 06 de maio de 1899 e faleceu em Recife em 29 de outubro de
1953. Foi funcionário público, jornalista e exerceu o cargo de Secretário da Assembléia Legislativa.
Membro da Academia Pernambucana de Letras publicou a plaqueta Mulheres e Rosas, Vida e Sonho e
postumamente, De Monóculo. NASCIMENTO, L. O Recife pela Voz de seus Poetas. Recife
PMR/SEC/CMC, 1977. p.131.
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Italiana, cuja diferença reside na presença das gôndolas que estão em Veneza, mas não
em Recife, como se enuncia no fragmento abaixo, ufanisticamente:

Venusta e egrégia, formosíssima Cidade
Que eu amo em febre e canto deslumbrado
Ao Sol, nas ruas, e ao Luar, de sobre as pontes
Do teu lendário rio olhando as águas quietas
– Capibaribe onde ao Luar bóia a saudade
e a Poesia adormece, à míngua de horizontes –
ó Veneza sem gôndolas! Recife
nunca demais louvado!
Cidade de quem sou tão amoroso artista
E o mais humilde entre os seus poetas!(COSTA, A. In: NASCIMENTO,
1977, p.131).

O sujeito poético, em uma forma modernista de fazer poesia, traz, no entanto, o
conteúdo herdado da poesia romântica – ufanismo, exaltação, idealização... –, como a
maioria dos sujeitos construtores desta identidade poética da cidade. É possível
visualizar o tom laudatório deste discurso poético na adjetivação pomposa “Venusta,
Egrégia”, no uso de superlativo “formosíssima”, na utilização de figuras de linguagem
(prosopopéia) “teu lendário rio olhando.../a poesia adormece...” Estratégias
linguísticas utilizadas pelo sujeito poético reafirmam efeitos de sentido de exaltação e
envaidecimento, atribuído-os à cidade do Recife. Na mesma perspectiva de exaltação,
o poeta Aníbal Portela42 constitui a identidade do Recife.
Esse sujeito poético mistura Veneza com Maurícia ou Mauricéia, a cidade de
Maurício de Nassau. A articulação desta vez se dá entre a identidade de Veneza e a
outra identidade da época dos holandeses: Cidade Maurícia. As pontes, a água, o luar
novamente se fazem presente neste cenário em que o elemento humano “mendigos
cantando cantigas dolentes” se encontra em perfeita harmonia com o ambiente, a
presença humana não é, no momento, um elemento conflitante, apenas um detalhe
que torna ainda mais bela a paisagem recifense, conhecida também como:

Nasceu no Recife em 29 de dezembro de 1899, onde veio a falecer em 28 de março de 1955. Fez
contabilidade e trabalhou no comercio local. Autodidata, cultivou a poesia, deixando um bom acervo
nas páginas de jornais e revistas. NASCIMENTO, L. O Recife pela Voz de seus Poetas. Recife
PMR/SEC/CMC, 1977. P. 140.
42
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Veneza Mauricia! Cidade das pontes!
Ó terra formosa, de mulheres formosas,
De mendigos cantando cantigas dolentes,
De rios que sonham, de águas correntes;
De luares de prata e claríssimos sóis;
(...)
Veneza Maurícia, cidade das pontes,
Se esfolha aos teus pés... (PORTELA, A. In: NASCIMENTO, 1977,
p.140).

A escolha lexical por adjetivos traz efeitos de sentido de exaltação à cidade, bem
ao modo romântico de Gonçalves Dias “Maurícia, formosa, dolentes, correntes, de
prata (prateada), claríssimos”. Exaltação de uma identidade romanticizada. Essa visão
romântica é atenuada em desfavor de uma visão mais pitoresca da cidade no discurso
poético de Murilo Pernambucano da Costa43.
O seu poema intitulado Recife evidencia efeitos que permitem a inscrição do
sujeito poético em um espaço discursivo heterogêneo, caracterizado pelos
deslocamentos e movência de sentidos. O sujeito aparece inscrito em uma formação
discursiva poético-popular da qual fazem parte o mote e a glosa (elementos do
repente). A voz popular, apagada da maioria dos discursos anteriores (o cantador de
viola), é trazida para a poesia urbana num misto de deboche e descrença. As pontes, o
rio, o carnaval são recursos desta cidade “tinhosa”, que já foi mais Veneza, hoje talvez
não tão semelhante como atestado abaixo:

Mote
Vou-me embora do Recife!
Meu coração fica aqui.
Glosa
Seja bom e nunca rife
A su’alma lacrimosa;
Que cidade tão tinhosa
- Vou-me embora do Recife!
Tuas pontes – riquifife,
Capibaribe a sorri!
Um pormenor ei-lo aí,
Recife, e teu Carnaval?
43

Nasceu no Recife em 24 de novembro de 1902, faleceu na mesma cidade em 06 de agosto de 1972.
Estudou no Ginásio Pernambucano e bacharelou-se em Direito pela UFPE. Foi professor, advogado e
contador. Escritor e poeta, colaborando em diferentes jornais e revistas. NASCIMENTO, L. O Recife
pela Voz de seus Poetas. Recife PMR/SEC/CMC, 1977. p.157.
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Outrora Veneza ideal!
- Meu coração fica aqui. (COSTA, M. In: NASCIMENTO, 1977, p.157).

O enunciado “outrora Veneza ideal” retoma a Veneza Americana, mas
apresenta outro efeito de sentido: de reminiscências. Não compara o Recife com
Veneza, mas, alude a uma relação de semelhança já realizada em outro momento
histórico. No entanto, traz outro elemento, além dos já característicos – pontes e o Rio
Capibaribe, que marcam o espaço do Recife, o carnaval. Carnaval que “desvenda o
outro lado da realidade diária, um lado constantemente ao alcance, mas normalmente
oculto à vista e impossível de se tocar” (BAUMAN, 2001, p.115). A outra cidade
(festiva) que se oculta dentro da cidade-espacial. Esse elemento da identidade cultural
do Recife aproxima Recife de Veneza, que também é mundialmente famosa por seu
carnaval. O sujeito poético Abaeté de Medeiros44 retoma interdiscursos sobre a cidade
do Recife.
Em Soneto ao Recife (Segunda metade do século XX) eletraz outras vozes
poéticas (a de Gonçalves Dias, presente também em muitos dos poemas já citados
anteriormente, a voz de João Cabral de Melo Neto e algumas vozes anônimas). O
poeta é um dos exemplos de que a poesia sobre o urbano recifense não seria toda
marcadamente ufanista. A poética de Medeiros já apresenta indícios de fragmentação
da “sólida” identidade Veneza Brasileira, ao se referir ao cão sem plumas, identidade
literária do rio Capibaribe, memória discursiva da poética cabralina, cuja presença é
evocada nos versos abaixo:
Grande poeta te chamou Veneza,
Outro chamou teu rio “cão sem pluma”
Outro disse do Capibaribe uma beleza,
Outros mais, tuas belezas, uma a uma. (MEDEIROS, A. In:
NASCIMENTO, 1977, p.166)

O poeta João Cabral de Melo Neto ao comparar o rio Capibaribe, tão decantado
e uma das marcas principais da paisagem e identidade do Recife, a um cão sem pluma
Nasceu em Recife em 20 de novembro de 1905. Antigo colaborador da imprensa diária e diretor de
periódicos. Formado em Medicina no Rio de Janeiro, especializou-se em Psiquiatria. Pintor e expositor
de telas. De uma série de nove livros de versos, lançou o primeiro volume das “Poéticas” em 1964.
NASCIMENTO, L. O Recife pela Voz de seus Poetas. Recife PMR/SEC/CMC, 1977. 166.
44
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(um cão sarnento, cujo pêlo caiu) apresenta os conflitos existentes entre a cidade do
Recife, seus habitantes e o Rio Capibaribe. São as heterotopias do espaço que começam
a surgir no discurso sobre a cidade. A imagem do rio, o que o rio representa - a cidade
do

Recife,

e

consequentemente,

sua

identidade,

são

dessacralizada,

“uma

dessacralização prática do espaço” (FOUCAULT, 2006, p.413). No entanto, o discurso
laudatório, que apresenta a cidade idealizada (utópica) retorna na voz de Antonio
Augusto de Siqueira45.
Em sua Ode ao Recife (início da segunda metade do século XX) o sujeito poético
ao representar poeticamente a cidade do Recife, retoma os princípios românticos, a
idealização, por exemplo, e o estilo gonçalvino de representar o mundo: a visão
ufanística. Mas como a “identidade é uma construção imaginária que se apóia sobre os
dados concretos do real” (PESAVENTO, 1995, p. 115-116), o sujeito traz também
outros elementos que marcam “concretamente” a cidade do Recife: os rios, as pontes, o
passado heróico. Elementos que, como afirma o fragmento abaixo, a tornam lendária:

Recife lendária, cortada de rios,
De pontes austeras, tal qual monumentos,
De gente romântica, de homens bravios,
Que a história consagra em heróicos momentos!
(....)
Cidade Veneza! Epopéia bendita”
De que seu bom povo, invencível, se ufana
Cansado, eu te louvo, ó Recife bonita!
Querida metrópole Pernambucana! (SIQUEIRA, A. A. In:
NASCIMENTO, 1977, p.176)

O contexto sócio-histórico dos séculos anteriores, principalmente o século XIX
produz sentidos no discurso poético. O sujeito poético se ufana da paisagem e do
passado histórico para constituir romanticamente a descrição da cidade, “Cidade
Veneza”. Novamente, uma retomada da Veneza Americana da cidade utópica de
Gonçalves Dias, e, portanto, retomada do contexto histórico do romantismo.

Nasceu em São Bento do Una, Pernambuco em 14 de outubro de 1906. Foi para Valência, Rio de
Janeiro, onde exerceu a atividade de advogado. Foi membro da Academia Fluminense de Letras.
Publicou os livros de poesia: Réstias de Sol e Ternuras Veladas. Idem, p.176.
45
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Esses discursos literários, em sua maioria, reiteram a ordem do discurso
fundador de Gonçalves Dias, o discurso da Veneza Brasileira constituído na segunda
metade do século XIX, marcado fortemente pelas referências geográficas. É que no
caso de Recife, os símbolos adotados para representá-la (identificá-la) são comuns e
estão relacionados à geografia e à arquitetura local.A relação icônica com a identidade
espacial recifense se faz principalmente pela presença dos rios, das pontes e da
presença do mar. O Recife é para a maioria dos sujeitos-poéticos uma utopia
romântica (idealização), Veneza Brasileira uma utopia foucaultiana “a própria
sociedade aperfeiçoada” (FOUCAULT, 2006, p.415). Ou, inspirado em Foucault, a
própria cidade aperfeiçoada, idealizada, apesar de alguns sujeitos-poéticos tentarem
dar voz às heterotopias da cidade, afinal, o próprio Foucault alertou que “não há uma
única cultura no mundo que não se constitua de heterotopias” (FOUCAULT, 2006,
p.416).
Esse discurso gonçalvino encontrou na primeira década do século XX, um
contexto histórico propício (reminiscências nostálgicas de um Recife antigo que se
descaracterizava ante as crescentes demolições exigidas pela reforma urbana) para que
ele reverberasse através de outras vozes que enunciaram o já-dito, preservando a
ordem do discurso romântico do século anterior – um discurso que privilegiava a
idealização da paisagem brasileira, a gente genuinamente brasileira (os indígenas) e os
seus costumes, ou seja, a identidade nacional. A geração de artistas recifenses do início
do século incorporou o discurso identitário gonçalvino e o reproduziram,
reproduzindo assim a ordem do discurso, pois satisfizeram ao seu modo as exigências
da época (mesmo em outro contexto). Para Foucault (2007, p. 37) “ninguém entrará na
ordem do discurso se não satisfizer certas exigências ou se não for, de início,
qualificado para fazê-lo”. No entanto, os discursos laudatórios que ratificaram a
identidade Veneza Brasileira como uma identidade estável (mesmo com alguma
fragmentação) na segunda metade do século XX, até um pouco mais, encontraram em
outros discursos poéticos da mesma época e de época posterior, a resistência, a
heterotopia em oposição à utopia da cidade. Mas prevaleceu a postura
utópica/idealizada, e a identidade (espacial) estável. No próximo capítulo, posturas
diferentes aparecem em outros discursos poéticos, na voz de outros sujeitos-poéticos
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Manuel Bandeira, Carlos Pena Filho, e principalmente João Cabral de Melo Neto,
poeta dos espaços heterotópicos da cidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos nós, sujeitos urbanos ou não, nos posicionamos socialmente em um
determinado espaço – assumimos uma identidade – portanto, a dimensão espacial
participa de um dos nossos atos discursivos: atribuir identidades. E nesta perspectiva,
espacial/discursiva/identitária, os sujeitos sociais constroem o espaço urbano, a
cidade e a identidade desse espaço – discursivamente. Hoje a espacialidade se abre
para novas possibilidades “outros espaços” (FOUCAULT, 2006) e “novos espaços” e o
discurso sobre identidade ocupa nesse “novo espaço” pós-moderno, um papel
decisivo: a instauração da crise identitária. O modo como a sociedade moderna
concebia o papel dos sujeitos e das instituições sofreu alterações no espaço e no tempo.
As identidades percorreram um longo caminho, desde a ilusão de estabilidade e
unidade iluminista, até o processo de fragmentação identitária dos nossos dias. Hoje,
instalada a crise, a ilusão de unidade e estabilidade se tornou frágil, mas ainda resiste,
pois ainda é necessária para o “eu interior” dos sujeitos: poéticos e/ou midiáticos.
Nesse novo panorama para as identidades, sujeitos poéticos construíram
identidades espaciais para o Recife. A feição urbana recifense, marcadamente espacial
– terra entre os rios e o mar - forneceu elementos para as representações. No século
XVII, após ocupar a cidade, os holandeses urbanizaram a cidade do Recife à imagem
de Amsterdã, imprimindo assim, uma marca européia na paisagem brasileira. Nos
séculos seguintes surgiram as primeiras comparações: no século XIX, a mais famosa –
entre Recife e Veneza – foi instituída por Gonçalves Dias, a partir da paisagem comum
entre aquelas duas cidades. Esse sujeito poético, imbuído dos poderes da tradição
literária romântica, e de uma memória espacial, veneziana, cunhou a identidade
espacial: Veneza Americana. Identidade que correspondia ao ideário romântico de
idealização da paisagem nacional.
A discursividade poética de Gonçalves Dias ecoou na primeira década do
século XX, cujo contexto histórico – de descaracterização da cidade – favorecia a sua
retomada por outras vozes que enunciaram o já-dito. A geração de poetas recifenses
da primeira metade do século XX incorporou o discurso identitário gonçalvino e o
reproduziu, preservando a ordem do discurso romântico do século anterior, mesmo
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em outro contexto, tecendo idealizações sobre a cidade: discursos laudatórios na
mesma perspectiva gonçalvina.
No entanto, os discursos laudatórios que ratificaram a identidade Veneza
Brasileira como uma identidade estável na primeira metade do século XX, até um
pouco mais, se confrontaram com outros discursos poéticos da mesma época, e de
época posterior, discursividades que enfatizaram a heterotopia em oposição à utopia
urbana. Posturas diferentes na voz de outros sujeitos poéticos Manuel Bandeira,
Carlos Pena Filho, e principalmente João Cabral de Melo Neto, poeta dos espaços
heterotópicos da cidade. Vozes dissonantes da cidade, sujeitos modernos que (re)
construíram a cidade através de imagens poéticas e de poéticos poderes exercidos
sobre outros dizeres sobre o Recife - dizeres sobre a identidade espacial Veneza
brasileira, construção poética, cristalizada social e historicamente. E o modo como os
sujeitos discursivos conceberam ou interpretaram a cidade foi quase sempre coerente
com sua formação discursiva, poética. Daí encontrarmos diferentes visões sobre a
cidade nesses diferentes sujeitos. A discursivização poética de Manuel Bandeira,
Carlos Pena Filho e João Cabral de Melo Neto constituiu arquivos singulares sobre as
identidades do Recife. Nesses arquivos das memórias urbanas da cidade encontramos
diferentes efeitos de sentido sobre a cidade do Recife e suas identidades, poeticamente
constituídas: identidade sentimental, identidade cultural e identidade social. A cidade
da memória e a identidade sentimental de Manuel Bandeira – geografia urbano/social
equilibradamente construída, paisagem humanizada, que negou a Veneza Americana,
mas a ela se filiou enquanto construção utópica: o Recife de Bandeira era paisagem do
passado, não mais possível no momento histórico da discursivização, portanto se
filiou ainda à unidade identitária. Embora negando a Veneza Brasileira, enfaticamente,
Bandeira ao retomar a memória discursiva popular, trouxe sentidos de harmonia
urbana e marcas identitárias (as ruas e seus casarões, os rios) que traduziram uma
memória veneziana, negada, mas ainda presente linguisticamente no texto e no tom
saudosista e idealizador, efeitos de sentido de uma discursividade poético-romântica e
de uma identidade utópica.
Idealização que não se encontrou em Pena Filho, que situou a cidade entre o
passado histórico/cultural e o presente inexoravelmente marcado pelo declínio
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urbano. O poeta que se constituiu como sujeito poético – flâneur – percorreu a cidade,
retomando memórias histórico-sociais e urbanísticas para representar as heterotopias
urbanas e consequentemente, a decadência física e moral da cidade do Recife,
contrastando com as belezas e o passado glorioso. O olhar contemplativo sobre o
centro do Recife, de certa forma, demonstrou a preocupação do sujeito poético com os
habitantes da cidade (apagados da paisagem em discursos anteriores) e sua memória
coletiva. Esse sujeito contemplou a cidade do Recife e destacou sua importância como
cidade que guarda em si o passado histórico e cultural de Pernambuco. Ao percorrer a
cidade, esse sujeito constituiu uma identidade cultural, às avessas: as marcas da utópica
Veneza Brasileira (os arrecifes, o passado holandês/lusitano, os poetas, as igrejas, os
bairros do centro, os sujeitos-urbanos...) se viu contrariada pelas heterotopias
humanas e urbanas (as heranças inglórias, o crescimento desordenado, as diferenças
sociais, o abandono dos templos, as áreas de prostituição, a hipocrisia social da classe
burguesa...). O discurso poético trouxe efeitos de sentido de degradação e
desagregação urbanas. Novas identidades se estabeleceram: cidade decadente, sofrida,
ingrata e cruel com os seus habitantes.
No dizer poético de João Cabral de Melo Neto, efeitos de sentidos de conflitos
sociais e degenerescência humana, oposição entre a cidade “real” e a cidade ideal
(utópica) da mídia. O rio Capibaribe, a principal marca identitária da urbe,
personificou o Recife, sua estagnação é a estagnação dessa cidade. Esse rio, paisagem
utópica na mídia, foi, no discurso poético, o principal espaço heterotópico – habitação
do bicho (caranguejo) e do bicho-homem (sujeito excluído da cidade). Duas cidades:
uma ideal, visível no dizer turístico. A outra, “real” visível aos olhos, dos excluídos e
invisível aos olhos da mídia. A realidade urbana apresentada circunscreveu um
determinado efeito identitário: cidade de exclusão social, uma nova identidade.
Enfim, as cidades poéticas e suas identidades foram significadas para esses
sujeitos poéticos como espaço harmônico, espaço de conflitos, diferenças, de
decadência – física e humana e de exclusão.

E os efeitos de sentido identitários

oscilaram entre a estabilidade (espacial) em Bandeira e o processo de fragmentação
dos espaços físicos e sociais da cidade do Recife, nas discursividades de Pena Filho e
Melo Neto. No dizer imagético de Pena Filho, as heterotopias urbanas fragmentaram a
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cidade, em Melo Neto as heterotopias da cidade recrudesceram desconstruindo a
unidade atribuída às identidades pelos discursos anteriores. Esses dois dizeres
reafirmaram o discurso identitário atual que toma como uma fantasia a unidade
identitária. Para Hall (2006, p.38) a identidade (...) “permanece sempre incompleta,
está sempre em processo, sempre sendo formada”.
Contudo, na pós-modernidade, as identidades são cada vez mais –
fragmentadas e descentradas – determinadas práticas discursivas midiáticas
produziram, por exemplo, efeitos de sentido de unidade, ou melhor, ilusão de
identidades unificadas. Prática muito comum na mídia que constrói e vende ilusões:
ilusões urbanas, identidades espaciais para vender, por exemplo, a cidade do Recife.
No século XXI, o caos pós-moderno – com suas contradições urbanas – alcançou essa
cidade: discursividades sobre o abandono do centro, sobre o desemprego, sobre o
surgimento de novas identidades (cidade violenta, perigosa, suja...), sobre o litoral
ameaçado por tubarões, sobre o ato índice de criminalidade, silenciou o discurso da
Veneza Brasileira. A Veneza real já não atendia aos anseios turísticos e a mídia
recifense, representada pelos Cartões Postais e o Guia Histórico retomou a antiga
Veneza das pontes, dos rios, dos casarões, dos monumentos em detrimento daquelas
contradições urbanas.
Assim, as imagens apresentadas por essas discursividades midiáticas
representaram a cidade do Recife para além dos aspectos concretos de sua história e
sua cultura, elas refletiram discursos de verdade sobre a cidade. Esses discursos
divergiram apenas em algumas escolhas e na forma de abordagem dessas escolhas: os
cartões postais enfatizaram com mais propriedade a memória geográfico-arquitetônica
comum entre as duas cidades e, portanto, efeitos de sentido de cidade aquática, cidade
das pontes, cidade ilha... Por isso pôs em destaque as ilhas, os rios, as pontes e os
casarões, vistos em imagens panorâmicas. O Guia Histórico também apresentou
aqueles sentidos geográfico-arquitetônicos, mas enfatizaram sentidos de cidade
histórica, heróica, cultural, em consonância com a memória atual: de cidade cultural.
Embora mais histórica e cultural, não menos Veneza Brasileira, como se enunciou no
frontispício do Guia. Essas imagens midiáticas refletiram uma face da cidade do
Recife: não a cidade real, mas um ideal de cidade, não o Recife, mas o Recife utópico,
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não as várias identidades da cidade, mas a identidade Veneza Brasileira. Uma ilusão de
identidade unificada que se construiu sobre o silenciamento das contradições urbanas,
das heterotopias da cidade, pois “cada sociedade, seleciona os fatos e enfatiza os
aspectos que lhe interessam, sob o ponto de vista ideológico predominante”
(MAGALHÃES, 1998, p.16). Ao selecionar, apaga os fragmentos e, uma cidade
fragmentada, como já se afirmou, não interessa ao mercado, ao consumo turístico.
Para construir a identidade de mercado, ou esse “ideal” de identidade, algumas
estratégias imagético-discursivas foram utilizadas: o distanciamento, aproximação das
imagens; o destaque dado a símbolos históricos (rio, pontes, prédios públicos,
igrejas...) marcas identitárias comuns entre as duas cidades em desfavor de outros
símbolos, seja pelo potencial turístico, seja pela sua importância na memória
discursiva popular; o realce dado às antíteses entre o imaginário e o real, induzindo os
sujeitos –visitantes e turistas – ao distanciamento da realidade persuadindo-os a
idealizar o lugar; o silenciamento dos vários grupos e das contradições que compõem
a paisagem da cidade.
Dessa maneira, os discursos imagéticos midiáticos sobre a cidade do Recife
constituíram uma utopia urbana e, a partir dela, a ilusão de identidade unificada,
sólida, a identidade espacial Veneza Brasileira. Identidade ainda possível no século XXI,
graças à mídia turística que reatualizou antigos discursos sobre a Veneza Brasileira –
discursos imagético-poéticos que atribuíram à cidade do Recife, os sentidos atribuídos
a Veneza italiana. E assim, mídia turística reforçou a identidade urbana que
correspondia a um ideal de cidade – a Veneza Brasileira, mesmo que esse ideal fosse
construído apenas sobre fragmentos da cidade e não correspondesse à realidade
urbana do Recife. Nesse jogo dos discursos imagéticos, novas imagens da cidade
foram esquecidas/suprimidas e velhas imagens foram reeditadas e retornaram à cena
urbana reafirmando uma velha identidade e a unidade que ela representou. E a ilusão
de identidade unificada prevaleceu nas práticas discursivas midiáticas em meio à
fragmentação e à liquidez contemporâneas.
A velha identidade forjada no discurso poético – identidade estabilizada – e
hoje, nova identidade – estabilizada – no discurso midiático, é na verdade, fruto do
esquecimento da degradação e do caos urbano, em detrimento de uma paisagem
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utópica, idílio europeu plantado na paisagem tropical. Evidentemente para uma prática
discursiva cuja produção de sentido seria da sedução, atração de turistas e venda do
espaço, como é o caso da mídia turística, as consequências negativas advindas da
ocupação e desenvolvimento da cidade foram silenciadas. Esse discurso imagético,
midiático e turístico apresentou o Recife como a Veneza Brasileira, onde não existia
deteriorização urbana e humana – criminalidade, exclusão social e econômica, marcas
da instabilidade e fragmentação da cidade e da identidade urbana. Muitas vezes, ao
interesse do capitalismo, que prega a instabilidade, a liquidez, o consumismo, há
necessidades de identidades estáveis, para que o capitalismo lucre. Nesse
períodocaracterizado

pela

"crise

de

identidade",

provocada,

emgrandeparte,

pelaideologia da globalizaçãoque, aindaque o neguem seus defensores, pretende a
centralização e a homogeneização de tudo e de todos: as diferençassãosó respeitadas
na medidaemque garantem a manutençãoou a criação de umnovomercado de
consumo.
As duas discursividades: literárias e midiáticas se constituíram enquanto
dispositivos identitários: na literatura, identidades foram construídas e reconstruídas,
principalmente, através da espacialidade. Na mídia, um espaço físico que tentou se
adequar a uma velha e/ou nova identidade, criada num passado remoto pela
discursividade literária. Ambas exerceram o papel de “técnicas” utilizadas para vigiar
a cidade e mantê-la sob a perspectiva da Veneza Brasileira, perpetuando-a ao longo do
tempo, conservando-a unificada nestes ambientes: poéticos e midiáticos. É interessante
frisar, no entanto, que apesar de legítimas produtoras de representações, dentre essas,
as identitárias, as práticas discursivas literárias e midiáticas analisadas, em sua
maioria, supõem uma unidade que a cidade do Recife nunca apresentou. Entretanto,
tais práticas discursivas, enquanto lugares de interpretação do urbano produzem
sentidos que aproximam a cidade Veneza Brasileira, utopia, de outros sentidos
possíveis sobre o Recife: o ficcional e o real – heterotopias e, consequentemente
algumas contribuições para o estudo interdisciplinar do espaço.
Contribuições para as áreas: da Linguística Aplicada, da Análise de Discurso,
dos Estudos Culturais e dos Estudos Urbanos. Primeiramente, o fortalecimento da
perspectiva interdisciplinar da Linguística Aplicada, que se efetuou a partir do diálogo
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entre a L. A. e outras áreas do conhecimento: a intersecção entre os saberes
linguísticos, literários, urbanos e culturais. Na esteira da L. A. trouxe contribuições
para estudos imagéticos (Semiologia Histórica) na perspectiva da Análise de Discurso.
A

proposta

teórica

de

Jean-Jacques

Courtine,

também

conhecida

como

intericonicidade, ainda é recente e, portanto, necessita ser desenvolvida através de
frequentes estudos que abordem análises discursivas de imagens visuais e verbais. No
que diz respeito aos Estudos Culturais a contribuição se realizou através da
problematização dos estudos sobre a identidade. Isso se deu ao apresentar uma nova
perspectiva para abordá-la: a partir da espacialidade, na perspectiva foucaultiana da
heterotopologia, e da constituição de uma nova categoria de análise – a identidade
espacial. E finalmente, contribuiu com os estudos urbanos. A cidade, esse espaço
urbano, foi então, discursivizada deixando entrever a ordem do discurso urbano no
que diz respeito à constituição se identidades espaciais, urbanas e outros dizeres
sociais, históricos e culturais sobre a urbe.
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Materialidades Discursivas (Literária)
EVOCAÇÃO DO RECIFE(Manuel Bandeira, 1925)
Recife
Não a Veneza americana
Não a Mauritsstad dos armadores das Índias
[Ocidentais
Não o Recife dos Mascates
Nem mesmo o Recife que aprendi a amar depois [Recife das revoluções libertárias
Mas o Recife sem história nem literatura
Recife sem mais nada
Recife da minha infância.
A Rua da União onde eu brincava de chicote-queimado
[e partia as vidraças da cada de dona Aninha Viegas
Totônio Rodrigues era muito velho e botava o pincenê
[na ponta do nariz
Depois do jantar as famílias tomavam a calçada
[com cadeiras, mexericos, namoros, risadas
A gente brincava no meio da rua
Os meninos gritavam:
Coelho sai!
Não sai!
A distância as vozes macias das meninas
[politonavam:
Roseira dá-me um rosa
Craveiro dá-me um botão
(Dessas rosas muita rosa
Terá morrido em botão...)
De repente
nos longes da noite
um sino
Uma pessoa grande dizia:
Fogo em Santo Antônio!
Outra contrariava: São José!
Totônio Rodrigues achava sempre que era
São José.
Os homens punham o chapéu saíam fumando
E eu tinha raiva de ser menino porque
Não podia ir ver o fogo
Rua da União...
Como eram lindos os nomes das ruas da
minha infância
Rua do Sol
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(Tenho medo que hoje se chame de
Dr. Fulano de Tal)
Atrás de casa ficava a Rua da Saudade...
...onde se ia fumar escondido
Do outro lado de lá era o cais da Rua da Aurora...
...onde se ia pescar escondido
Capiberibe
-- Capibaribe
Lá longe o sertãozinho de Caxangá
Banheiros de palha
Um dia eu vi uma moça nuinha no banho
Fiquei parado o coração batendo
Ela se riu
Foi meu primeiro alumbramento
Cheia! As cheias! Barro boi morto
[árvores destroços
[redemoinho sumiu
E nos pegõesda ponte do trem de ferro os
[caboclos destemidos em
[jangadas de bananeiras
Novenas
Cavalhadas
Eu me deitei no colo da menina e ela começou
[a passar a mão nos meus cabelos
Capiberibe
- Capibaribe
Rua da onde todas as tardes passava a preta
[das bananas
Com xale vistoso de pano da Costa
E o vendedor de roletes de cana
O de amendoim
que se chamava midubim e não era
[torrado era cozido
me lembro de todos os pregões
Ovos frescos e baratos
Dez ovos por uma pataca
Foi há muito tempo...
A vida não me chegava pelos jornais nem
[pelos livros
Vinha da boca do povo na língua errada do povo
Língua certa do povo
Porque ele é que fala gostoso o português
[do Brasil
Ao passo que nós
O que fazemos
É macaquear
A sintaxe lusíada
A vida com uma porção de coisas que eu
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[não entendia bem
Terras que eu não sabia onde ficavam
Recife...
Rua da União...
A casa do meu avô...
Nunca pensei que ela acabasse!
Tudo lá parecia impregnado de eternidade
Recife...
Meu avô morto.
Recife morto, Recife bom, Recife brasileiro
[como a casa de meu avô.

GUIA PRÁTICO DA CIDADE DO RECIFE (Carlos Pena Filho, 1959)

O INÍCIO
No ponto onde o mar se extingue
e as areias se levantam
cavaram seus alicerces
na surda sombra da terra
e levantaram seus muros
do frio Sono das pedras.
Depois armaram seus flancos:
trinta bandeiras azuis
plantadas no litoral.
Hoje, serena, flutua,
metade roubada ao mar,
metade à imaginação
pois é do Sonho dos homens
que uma cidade se inventa.
O NAVEGADOR HOLANDÊS
Outrora o tempo era intacto
em seus braços prolongados
e às suas línguas de areia,
virgens de pés e barcaças,
virgens de olhos e lunetas
(até de imaginação)
chegou, tranqüilo e exato,
o argonauta do improviso,
trazendo o sol na cabeça
e o mar do fundo dos olhos,
um gosto de azul na boca
sob a audácia dos bigodes
flamengos e retorcidos.
Mas, depois de algumas bulhas
com o português cristão

214

e alguns segredos de amor
com as donzelas de então,
escorraçado voltou,
deixando-nos essas coisas
que a sua presença atestam:
algumas mulheres prenhas
destes Wanderleys que restam.
Esse tempo, há muito gasto,
resiste apenas, agora,
em feriados de escola
e em frias e sonolentas
ordens do dia, em quartéis
onde fofos capitães,
esverdeados por fora,
ganham a vida e as estrelas,
o dia, o mês e o ano
à custa do amarelinho
e alegre “porque me ufano”.
MANOEL, JOÃO E JOAQUIM
Desse tempo, é o que resta
para um discreto dizer,
pois quem cantou esse tempo
já não é do meu saber.
Hoje a cidade possui
os seus cantores que podem
ser resumidos assim:
Manoel, João e Joaquim.
No jardim Treze de Maio,
Manoel vai ficar plantado,
para sempre e mais um dia,
sereno, bustificado,
pois quem da terra se ausenta
deve assim ser castigado.
Dali não poderá ver
a casa do seu avô
e nem a rua da Aurora,
nem o que o tempo acabou,
nem o mar nem a sereia
e nem boi morto na cheia
desse rio escuro e triste,
de lama podre no fundo
e baronesas na face,
que vem, modorra e preguiça,
parando pelas campinas
e escorregando nos montes,
até este sítio claro,
onde cobriram seu leito
de pedra, ferro e cimento
organizados em pontes.
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Desde a Velha, carcomida,
paisagem para detentos,
que é por onde sempre passa
esse povo marginal,
escuro e anfíbio que habita
o cais dito do Areal,
até à ponte mais nova
que tem o nome mais velho:
a ponte de Duarte Coelho.
Mas tudo o que for do rio,
água, lama, caranguejos,
os peixes e as baronesas
e qualquer embarcação,
está sempre e a todo instante
lembrando o poeta João
que leva o rio consigo
como um cego leva um cão.
Mas vieram de longe as águas
que aqui no Recife estão,
já começaram areia e pedra
lá bem perto do sertão
e é por isso, talvez,
que escuras e tristes são.
Porém não foi só tristeza
sua peregrinação,
em seu trajeto tiveram
a farta satisfação
de dar de beber a secos
homens, cavalos e bois
e em seu incerto caminho
ainda viram depois
os sítios cheios de sombra,
onde dorme o sonho espesso
do poeta Joaquim que foi
fazer uma estação de águas
nos olhos do seu amor
e trouxe nos seus, acesos,
os cajueiros em flor.
A PRAIA
Mas não é só junto ao rio
que o Recife está plantado,
hoje a cidade se estende
por sítios nunca pensados,
dos subúrbios coloridos
aos horizontes molhados.
Horizontes onde habitam
homens de pouco falar,
noturnos como convém
à fúria grave do mar.
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Que comem fel de crustáceos
e que vivem do precário
desequilíbrio dos peixes.
Nesse lugar, as mulheres
cultivam brancos silêncios
e nas ausências mais longas,
pousam os olhos no chão,
saem do fundo da noite,
tiram a angústia do bolso
e a contemplam na mão.
Só os velhos adormecem,
lembrando o tempo que foi,
vazios como o vazio
e fácil sono de um boi.
SUBÚRBIOS
Nos subúrbios coloridos
em que a cidade se estende,
em seus longos arredores,
onde, a cada instante nasce
uma rosa de papel,
caminham as tecelãs.
Restos de amor nos cabelos
que ocultam por ocultar,
levam a noite no ventre
e a madrugada no olhar
e em esqueletos da sombra,
aonde a luz chega filtrada,
as tecelãs vão parar.
Adeus lembrança de amores,
adeus leve caminhar.
Agora resta somente
um desencanto sereno:
o gerente e as botinas,
magoando o silêncio pleno.
Mas, nos domingos mais claros,
as tecelãs se transformam
em puras rosas de sal
e oferecem os seus braços
à curva do litoral.
Nem se lembram mais do mangue,
podre, virgem, vegetal,
onde os homens são sem sonhos,
como qualquer mineral.
A LUA
Mas, enquanto tudo é fome,
por todo o reino animal,
existe ainda fartura
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na “terceira capital”,
pois os que forem passear
no cais da rua Aurora,
em certa noite do mês,
poderão sair dizendo,
todos juntos, de uma vez:
Era uma lua tão grande,
de tão vermelha amplidão
que mesmo Ascenso Ferreira,
comendo só a metade,
morria de indigestão.
IGREJAS
Não é que somente em luas,
o Recife farto seja;
é farto, também de igrejas.
Tem a de São Francisco,
na rua do Imperador,
com rezas pra Santo Antônio
e promessas por amor;
tem a Igreja de São Pedro,
no pátio do mesmo nome
que se fosse gente, há muito
tinha morrido de fome,
mas, como é, firme, resiste,
sozinha, em seu abandono
e em seu destino bem triste
de igreja quase sem dono.
E como se fosse pouco
seu exílio obrigatório,
ainda está condenada
a ver o bar de Gregório,
onde os nossos literatos,
criados a uva e maçãs,
levam os amigos de fora
pra comer sarapatel,
depois transformado em obra
com tinta escura e papel.
Mas não é só; o Recife
ainda tem muitas igrejas
lavando os pecados seus.
Tem lá perto do mar,
plantada em meio do mal,
a sua concatedral
chamada Madre de Deus,
que é onde essas menininhas
de Maria Madalena
vão à missa e à novena.
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O BAIRRO DO RECIFE
Ali é que é o Recife
mais propriamente chamado,
com seu pecado diurno
e o seu noturno pecado,
mas tudo muito tranqüilo,
sereno e equilibrado.
No andar térreo, moram os bancos
(capitais da Capital)
no primeiro, a ex-austera
Associação Comercial,
no segundo, a sempre fútil
Câmara Municipal
e, no terceiro, afinal,
está a alegre pensão
da redonda Alzira, a viga
mestra da prostituição.
Mas como vivem tão bem,
em tão segura união,
qualquer dia, todos juntos,
vão fundar a Associação
dos Múltiplos Pecadores,
com banqueiros, comerciantes,
prostitutas, vereadores,
ingleses do British Club,
homens doentes e sãos,
pois o camelô já disse
que somos todos irmãos.
Esse é o bairro do Recife
que tem um cais debruçado
nas verdes águas do Atlântico
e ainda tem o cais do Apoio,
apodrecido e romântico,
beleza que ainda resiste
lá nos desvãos da memória
desse bairro que se escoa
pela Ponte Giratória,
que é uma estranha armação
que agüenta em seu férreo dorso
automóvel, caminhão
e trem de carga bem cheio,
mas não resiste às barcaças
que a fendem do meio a meio.
SÃO JOSÉ
É por ela que se chega
ao bairro de São José,
de ruas de casas juntas,
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cariadas, mas de pé.
De classe média arruinada,
mas de gravata e até
missa ao domingo, pois sempre
é bom ter alguma fé.
Bairro português que outrora
foi de viver e poupar,
nascer, crescer e casar
naquela igreja chamada
São José de Ribamar.
CHOPE
Na avenida Guararapes,
o Recife vai marchando.
O bairro de Santo Antônio,
tanto se foi transformando
que, agora, as cinco da tarde
mais se assemelha a um festim
Nas mesas do Bar Savoy,
o refrão tem sido assim:
são trinta copos de chope,
são trinta homens sentados,
trezentos desejos presos,
trinta mil sonhos frustrados.
Ah, mas se a gente pudesse
fazer o que tem vontade:
espiar o banho de uma,
a outra, amar pela metade
e daquela que é mais linda
quebrar a rija vaidade.
Mas como a gente não pode
fazer o que tem vontade,
o jeito é mudar a vida
num diabólico festim.
Por isto no Bar Savoy,
o refrão é sempre assim:
são trinta copos de chope,
são trinta homens sentados,
trezentos desejos presos,
trinta mil sonhos frustrados.
ORADORES
Este ponto verde aqui,
feito de folhas e flores,
é o Jardim Treze de Maio,
onde os nossos oradores
vão um ao outro contar
como foi que conseguiram
a vida inteira passar

220

nas trevas da ignorância
sem nunca desconfiar.
Pois, cada qual sente um gênio
dentro de si borbulhar
e, coitadinhos, nem sabem,
que o que borbulha é a ameba
que não puderam tratar.
SECOS & MOLHADOS
Ainda existe muita coisa
de bom e ruim pra contar,
mas como sou conhecido
por discreto no falar,
irei, agora, evitar.
Mas não sem antes passar
pelos armazéns de estiva,
mar dos nossos tubarões,
de brasileiros sabidos e
portugueses sabidões
que na vida leram menos
que o olho cego de Camões,
mas que em patacas possuem
muito mais que Ali Babá
e os seus quarenta ladrões.
É por isto que aos domingos,
cada qual na sua Igreja,
reza, assim, as orações:
Naquele mastro real,
vê se descobres um meio
de aumentar meu capital.
Vendendo carne de charque,
importando bacalhau,
dizendo que prata é ouro
e latão é bom metal.
É assim que vivemos desde
Pedro Álvares Cabral.
Pois o Papa já nos pôs,
no Trato das Tordesilhas,
além do bem e do mal.
O FIM
Recife, cruel cidade,
águia sangrenta, leão.
Ingrata para os da terra,
boa para os que não são.
Amiga dos que a maltratam,
inimiga dos que não
este é o teu retrato feito
com tintas do teu verão
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e desmaiadas lembranças
do tempo em que também eras
noiva da revolução.

PREGÃO TURÍSTICO DO RECIFE (João Cabral de Melo Neto, 1956)

Aqui o mar é uma montanha
regular redonda e azul,
mais alta que os arrecifes
e os mangues rasos do sul.
Do mar podeis extrair,
do mar deste litoral,
um fio de luz precisa,
matemática ou metal.
Na cidade propriamente
velhos sobrados esguios
apertam ombros calcários
de cada lado do rio.
Com os sobrados podeis
aprender lição madura:
um certo equilíbrio leve,
na escrita da arquitetura.
E neste rio indigente,
Sangue-lama que circula
Entre cimento e esclerose
Com sua marcha quase nula,
E na gente que se estagna
Nas mucosas deste rio,
Morrendo de apodrecer
Vidas inteiras a fio,
Podeis aprender que o homem
É sempre a melhor medida
Mais: que a medida do homem
Não é a morte, mas a vida.

RECIFE EM DEZEMBRO (Cesar Leal)

Ao morno céu de dezembro
A vida passa flotando
E o sou se oferta ao Recife
E às dunas da praia atlântica.
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O calor inventa nuvens
De alaranjados suores,
Sobe a fadiga às janelas
E dorme nos escritórios.
Há luzes nas avenidas,
Nas praças, nos “sky singns”
Doando seu triste às cores
Que há no ritmo da tarde.
Telhados de tantos séculos,
Céu veloz sobre a cidade,
Todo o Recife incendido
Entre as chamas do Natal.
Velhas e tantas igrejas,
Tantas pontes inventadas,
Sobre as pontes, velozmente,
Passa a vida em disparada.
Soberbo perfil de touro,
Burgo velho enfeudalado:
- eis o Recife, em vasto império
Por mocambos coroado.

