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O DISCURSO DA CIDADE E SUA CIRCULAÇÃO PELO DIGITAL 

 

 

Cristiane DIAS (UNICAMP) 

crisdias@unicamp.br 

 

O “eUrbano”: da constitutividade do espaço urbano pelo digital é um grupo de pesquisa do 

Laboratório de Estudos Urbanos (Labeurb-Nudecri/Unicamp), que desde 2007 produz pesquisa 

sobre a relação constitutiva entre o urbano e o digital, considerando que essa constitutividade se 

produz pela metaforização, considerada da perspectiva discursiva. O grupo tem como objetivo 

refletir sobre os modos de produção da vida no espaço urbano das cidades do século XXI. Para 

tanto, nosso objeto de análise é o discurso da, sobre e na cidade. Postulamos que a cidade do 

século em curso se constitui pelo digital. Daí eUrbano, espaço urbano-digital. Esse espaço se 

produz e se organiza atravessado discursivamente por processos de mudança nas formas de vida. 

Essas mudanças dizem respeito ao modo de constituição, formulação e circulação dos sentidos 

em sua inscrição histórica, nos modos de individuação dos sujeitos pela onlinização do mundo, 

das relações, da produção dos discursos. Essa onlinização é compreendida, não no sentido 

pragmático de uma transformação do analógico em digital, mas no sentido amplo dessa 

transformação, que diz respeito à forma das relações e dos processos de significação, que passam 

a ser determinados pela discursividade digital. Não se trata apenas da passagem de uma tecnologia 

para outra, como tivemos em outros momentos da história, mas de uma ressignificação da 

linguagem e do mundo, em sua forma e em sua constituição. Novas tecnologias de linguagem, 

outras tecnologias de escrita e leitura (ORLANDI, 2001) demandam sentidos. É nessa medida 

que estamos convictos de que linguagem e tecnologia devem ser tratados em conjunto para a 

compreensão dos processos de significação. É nessa perspectiva que trabalha o eUrbano, na 

relação linguagem, tecnologia e cidade. Assim, os trabalhos que serão apresentados se dividem 

em três blocos: 1) Aquele que vai refletir sobre os efeitos da algoritmização e “datificação” dos 

procedimentos, da circulação e da produção dos sentidos. Nesse bloco, os trabalhos propostos se 

ancoram em noções como as de “formação algorítmica”, “acontecimento e-urbano”, “sujeito de 

dados”. 2) Aquele que vai refletir sobre os efeitos de sentido do imaginário contemporâneo 

produzido pela inscrição de sujeitos nos chamados “espaços seguros” da internet e sua 

repercussão na posição-sujeito frente ao discurso da ciência. E, finalmente, 3) Aquele que vai 

refletir sobre a atualidade da noção de “banalidade do mal”, desenvolvido por Hannah Arendt 

(1963), para pensar os processos de circulação dos enunciados/postagens no espaço e-urbano.  

 

Palavras-chave: circulação; metaforização; eUrbano. 
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O IMAGINÁRIO SOBRE A CIÊNCIA PRODUZIDO PELA DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA NO YOUTUBE 
 

 

Dayane MACHADO (UNICAMP) 
machadodft@gmail.com 

 

 

A internet tem sido apontada como promissora para a criação de uma divulgação científica mais 

participativa e horizontal (FAGUNDES, 2013; CACCIATORE, SCHEUFELE, CORLEY, 2014; 

YEO, 2015). Ela se tornou o meio de comunicação em que a população brasileira passa a maior 

parte do tempo (BRASIL, 2014) e mais da metade do público conectado à internet consome 

vídeos online frequentemente (DE SOUZA, 2015). No online, a posição-sujeito especialista deixa 

de ser a mais recorrente. Agora os sujeitos podem ocupar a posição-sujeito “formador de opinião”, 

encontrando um espaço para fazer circular seus efeitos de sentido (ADORNO, 2015). Desse 

modo, as ditas ciências “alternativas” passam a concorrer com a ciência institucionalizada. Muitos 

dos vídeos que agora circulam na plataforma do YouTube, por exemplo, são utilizados para 

promover teorias conspiratórias que trazem riscos reais à sociedade, como a teoria que sustenta 

os movimentos antivacinação (ALLGAIER, 2016), iniciativa que pode estar fortalecendo o 

reaparecimento de doenças que haviam sido controladas ou erradicadas. Nesse processo de 

determinação, a contraposição entre ciência de “verdade” e falsa ciência, atualiza os sentidos do 

que pode/deve ser um cientista. O objetivo geral deste trabalho é então compreender o imaginário 

sobre a ciência estabelecido pelos canais de divulgação científica no YouTube e seus efeitos na 

produção de sentidos para ciência, cientista e instituição científica. Propõe-se observar o 

funcionamento de 43 canais de divulgação. Vinte e nove deles integram o ScienceVlogs Brasil, 

grupo de divulgadores que se estabeleceu em 2016 como uma maneira de apontar para o público 

as fontes confiáveis, que falariam corretamente sobre ciência. Além dos critérios para seleção dos 

canais parceiros, o grupo criou um selo (gráfico) para indicar a qualidade da ciência que circula 

na plataforma. Para estudar esses vídeos, a perspectiva teórica adotada será a Análise de Discurso 

de Escola Francesa (PÊCHEUX; ORLANDI), que permitirá uma análise aprofundada para a 

compreensão de como se constituem os efeitos de sentido que os textos produzem e que circulam 

entre os sujeitos, construindo, desse modo, um imaginário sobre a ciência. 
 
Palavras-chave: Imaginário; Ciência; eUrbano. 
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VOZES OCULTAS E AS CIDADES INTELIGENTES 
 

 

Guilherme BORGES (UNICAMP) 

guipborges@outlook.com 

 

A cidade é um tema importante no mundo de hoje, em um mundo cada vez mais urbanizado e em 

constante mudança. Se o século 19 foi definido por impérios, o século 20 por estado-nação, o 

século 21 pertence as cidades. O domínio das cidades e o poder dos seus prefeitos não são 

novidades. Havia cidades-estados muito antes das cidades-nações. E juntamente com o processo 

de transformação das cidades houve uma grande modificação nos modos dos sujeitos habitarem 

esse espaço. Para compreender melhor esses modos de ocupar as cidades elegemos a análise de 

discurso como perspectiva teórica e metodológica. Portanto, o ponto de partida essencial para 

qualquer reflexão sobre a cidade na perspectiva discursiva deve ser o reconhecimento de que cada 

cidade tem uma história e um território próprio.  Entretanto, o que ocorre na atualidade é que os 

procedimentos técnicos utilizados como políticas públicas ignoram as cidades e seus habitantes e 

acabam por forjar a identidade das cidades, tornando-a uma entidade única. Cidade digital, 

conectada, inteligente, resiliente ou criativa. O conceito de cidade inteligente é muito amplo, mas 

o objetivo principal pretendido ao buscar implementa-lo é um só: Garantir mais qualidade de vida 

ao sujeito por meio da tecnologia. A tecnologia não pode ser o fim, mas ela deve ser o meio para 

integrar a cidade e os sujeitos. Desse modo, seja qual for o termo preferido para falar sobre a 

cidade inteligente, ela não pode ser ignorada em qual estrutura a alimenta: dados urbanos. Nosso 

objetivo aqui é entender como o fornecimento de dados deve promover tanto o desenvolvimento 

econômico quanto a transparência e a visibilidade do sujeito? Como a "camada de informação" 

deve conectar – e ir além - diferentes setores da ação pública formando uma "pele digital", 

encapsulando cidades? Por que o digital permite dar visibilidade a determinadas vozes existentes 

na cidade em detrimento de outras? O que os dados tornam visíveis ou não? O importante não são 

os dados em si ou que os objetos se tornaram objetos tecnológicos, mas que se tornaram objetos 

sociais, constituindo, ao mesmo tempo, em escala mundial, a uma cultura social e o sujeito de 

dados conforme a perspectiva de Dias (2018). 

 

 

Palavras-chave: ocupa; eUrbano; memória. 
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OCUPANDO ESPAÇOS, MOVENDO SENTIDOS 
 

 

Guilherme FERRAGUT (UNICAMP) 

guilherme_ferragut@hotmail.com 

 

Para pensar como as ocupações de escolas que ocorreram no Brasil entre 2015 e 2017 se 

significaram, acreditamos ser de grande importância pensar o digital nessa relação. A palavra 

“ocupa” esteve presente seja pela #ocupa seja pelo nome de páginas que os próprios alunos que 

ocupavam as escolas criaram nas redes sociais para divulgar as atividades nas ocupações. Ou seja, 

o digital é decisivo para pensarmos discursivamente como esse movimento se significou e foi 

significado. Nesse processo de significação, temos a questão da circulação, que funciona de 

maneira muito particular quando tratamos do digital. É neste ponto que entra a noção de Formação 

Algorítmica que começamos a discutir no mestrado e continuamos a desenvolver em nossa tese 

de doutorado. De forma bastante resumida, definimos Formações Algorítmicas como o real do 

algoritmo, que dele se diferencia por considerar o político na relação sujeito-máquina, evitando o 

apagamento desse mesmo político que o digital por vezes acaba por realizar. A questão da 

circulação nos vem por Pêcheux: Ça circule. Segundo o autor não importa o quê não é nunca não 

importa o quê, ou seja, é de grande importância pensarmos o digital em sua materialidade 

específica, com suas características próprias, evitando cair na concepção de que ele seja apenas 

uma “representação” do mundo real. Nosso foco neste trabalho é pensar como a circulação da 

palavra “ocupa” pelo digital foi determinante para a significação deste movimento que teve 

abrangência nacional. Levando em conta tais fatores, podemos pensar naquilo que Dias (2011) 

trata como eUrbano ao dizer que em função do digital, a cidade se modifica. Sendo assim, a 

circulação pelo digital, determinada por aquilo que aqui estamos chamando de Formações 

Algorítmicas, é parte desta mudança ocorrida nas cidades pelas ocupações de escolas, caso que 

tratamos neste trabalho. Ainda de acordo com Dias (2011), há também “ressignificação da própria 

sociedade em função de instrumentos tecnológicos”. Essas mudanças no espaço da cidade e essa 

ressignificação da sociedade se deram durante as ocupações que circularam pelo digital, 

significando os movimentos de ocupação, movendo sentidos de acordo com a forma específica 

de circulação que a rede social tem.  

 

Palavras-chave: Ocupa; Formação Algorítmica; eUrbano. 
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OS EFEITOS DE SENTIDOS DOS DISCURSOS ANTIVACINAS E DE DIVULGAÇÃO 

CIENTÍFICA NO ESPAÇO DIGITAL 

 

 

Natiely SHIMIZU (UNICAMP) 

natielyrallo@hotmail.com 

 

 

A internet, sobretudo as redes sociais, se configura como importante espaço de divulgação 

científica seja por cientistas (PETERS et al., 2014), ou não cientistas. As novas maneiras de 

relação com o conhecimento através de compartilhamentos, likes e comentários aproximam a 

sociedade de um dizer sobre a ciência e contribuem para difundir um dizer sobre esse 

conhecimento. Em contrapartida, as redes sociais se inscrevem como canais alternativos aos 

institucionais, para onde o sujeito - que não se sente mais representado pelas instituições 

tradicionais - migra e se organiza em busca de auto-representação, legitimidade e conquista de 

direitos, de forma que ao se identificar com outros, estabelece laços e insere-se em grupos 

específicos (CASTELLS, 2017). Essa forma contemporânea de mobilização dos sujeitos pelo 

digital (DIAS, 2016, 2018) possibilita que boatos e desinformações se espalhem rapidamente e 

reverberem para além do online, como é o caso do movimento antivacina. Grupos contrários ou 

que temem a imunização têm ganhado notoriedade no Facebook com o compartilhamento de 

notícias, dados e artigos ditos “científicos” que semeiam a dúvida quanto à segurança, 

necessidade e eficiência da vacina. Um cenário potencialmente de risco, com consequências 

reais para a saúde pública quando se observa o índice de cobertura vacinal regredir no Brasil 

(PNI, 2018) e no mundo (WHO, 2017). Nota-se, no processo de produção discursiva, a 

apropriação do discurso científico como instrumento para produzir efeitos de real e 

credibilidade às informações que circulam no grupo, ainda que elas se constituam por fatos 

alternativos com “efeito de ciência”. Nesse contexto, este trabalho adota a Análise de Discurso 

da Escola Francesa com o objetivo de compreender os efeitos de sentidos que os discursos 

antivacinas e os discursos da divulgação científica sobre o assunto produzem no sujeito no 

ambiente digital do Facebook. Propõe-se analisar notícias e comentários em uma página de 

divulgação científica e outra com característica e funcionamento antivacina. Os comentários se 

configuram como complemento essencial dessa análise, pois são pensados como gestos de 

interpretação, formulações nas quais o sujeito se inscreve na produção e constituição dos 

sentidos produzindo novos efeitos de sentidos nele e no outro com o qual interage. Possuem, 

portanto, um funcionamento semelhante ao das notas de rodapé (ORLANDI, 2004), um lugar 

onde pode se observar o real do discurso, o equívoco, a dispersão e a polissemia. A partir da 

compreensão proposta, pretende-se abrir caminho para reflexões sobre a abordagem da 

divulgação científica sobre vacinação na internet. 

 

Palavras-chave: Divulgação Científica; Antivacinas; eUrbano. 
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BANALIDADE DO MAL: CONSIDERAÇÕES SOBRE A GUERRA CIVIL NAS 

FAVELAS DO RIO DE JANEIRO. 
 

 

Olívia F. COUTO (UNICAMP) 

oliviafcouto@gmail.com 

 

“As pessoas dormem tranquilamente à noite porque existem homens brutos dispostos a praticar 

violência em seu nome”. É em consonância com as ideias de George Orwell (1937) que iniciamos 

nossa reflexão. O excesso de violência nas políticas de segurança não é algo novo, principalmente, 

nas periferias, mas a situação atual é no mínimo preocupante. É nesse sentido que interessa-nos 

compreender o funcionamento do que Hannah Arendt (1963) nomeou como banalidade do mal. 

Não numa perspectiva maniqueísta de bem e mal, mas na opacidade discursiva do que a violência 

não diz sobre a própria violência. Pode o invisível falar?  Para investigar nossos questionamentos 

tomamos a análise de discurso não só como ponto de partida, mas como o próprio percurso de 

nosso tear analítico. Ancorados no entremeio discursivo da história, psicanálise e linguística 

buscamos compreender as postagens dos ‘Moradores da Maré’. Entre denúncias e tentativas de 

rupturas ambicionamos constituir nosso corpus com flagrantes do real, memórias de anônimos 

silenciadas, também, no espaço digital.  São vestígios de dor e sofrimento inaudível inscrito em 

um corpo sufocado e invisível... “ a carne negra, ainda, é a mais barata do mercado”. Um 

genocídio patrocinado pelo estado e por um governo ilegítimo que esconde a ideologia da 

higienização e da segregação de classes.  O que resta antes que se vá mais um corpo?    Calcados 

na política do medo e no discurso do ódio, negocia-se o valor da vida ou seria o valor da morte?  

Com ausência de políticas públicas que resultam em desamparo... abandono... resta um povo sem 

corpo, um corpo sem rosto, um rosto sem identidade, uma identidade sem nome. A violência “ 

visível” silencia algo muito maior.... Pode o sujeito jurídico ter apenas deveres?  Para ŽIŽEK 

(2014), “A violência é algo que irrompe o fluxo normal das coisas’’, mas o que dizer quando “o 

fluxo normal das coisas” é a violência cotidiana? Para o autor, há uma violência invisível que 

precisa estar presente, o tempo todo, como combustível para que a crueldade funcione. Ao 

alimentar nossos gozos também carregamos as mãos sujas de sangue... 

 

Palavras-chave:  violência; eUrbano; favela. 
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NORDESTINO NO TWITTER: SENTIDOS CONSTITUÍDOS NAS ELEIÇÕES DE 2014  

 

 

Adriana Vilar de MENEZES (UNICAMP) 

adrianamenezesjor@gmail.com 

 

 

Os efeitos de sentido e as regularidades dos enunciados dirigidos aos nordestinos no Twitter, no 

período das eleições presidenciais de 2014 no Brasil, são o foco desta pesquisa, fundamentada 

teoricamente na Análise de Discurso. A partir de um arquivo de mais de 120 mil posts no twitter 

com a palavra ‘nordestino’, definiu-se o corpus pela regularidade da naturalização do extermínio 

nos enunciados que sugerem a morte dos nordestinos. A pergunta de análise é: como se estabiliza 

e quais os modos de funcionamento do discurso dirigido ao (e sobre) nordestino? Para a análise 

são mobilizadas noções como: domínio de memória, interdiscurso, discurso digital, condições de 

produção, circulação, posição-sujeito, assujeitamento, silêncio, efeito metafórico e outras. O 

conceito de banalidade do mal, da filósofa Hannah Arendt, traz para a análise a questão do mal 

banal (corriqueiro) como “fruto do não-exercício do pensar” (ARENDT, 1963) e a ideia do mal 

que surge da necessidade (o quão útil dentro do ideal de sociedade) e da superficialidade, que 

deixa em suspenso o raciocínio e leva o sujeito a adotar ideologias sem pensar. A ligação da 

subjetividade estabelecida com a dicotomia contingência/necessidade (PÊCHEUX, 2014 [1988]) 

nos permite fazer esta relação da banalidade do mal dentro da perspectiva da Análise do Discurso. 

Em seu conceito, Arendt também faz referência ao estado (entendido em AD, por Althusser, a 

partir da ideia de aparelho ideológico) pela lógica da necessidade. A partir destes conceitos, o 

objetivo é dar opacidade à construção da formação discursiva do obstáculo ao desenvolvimento, 

dirigida aos nordestinos, tal como já ocorrera com negros, índios e judeus. Sem deixar de 

considerar a língua, os sujeitos e os sentidos em suas formas incompletas, e levando em conta que 

o digital pelo qual circulam os enunciados é parte das condições de produção deste discurso, 

considera-se que, no contexto das formas históricas de assujeitamento na sociedade, o digital vem 

produzindo transformações na discursividade do mundo (DIAS, 2018). Afinal, sob a perspectiva 

discursiva, o homem constitui-se em sujeito pela e na linguagem, e não há discurso sem sujeito 

nem sujeito sem ideologia (ORLANDI, 2007). O que está também em questão é a historicidade, 

constituída por processos de relações de poder e do saber que resultam na construção (e invenção) 

de sentidos sobre o Nordeste e o nordestino (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2011). Sendo assim, a 

ideia é percorrer o processo histórico de significação e a relação da linguagem com a sociedade. 

 

Palavras-chave: Nordestino; eUrbano; Eleições 2014. 
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IMAGINÁRIO DA CIÊNCIA EM ESPAÇOS SEGUROS NAS REDES SOCIAIS 
 

André COELHO (UNICAMP) 
andrew178@gmail.com 

 

 

A internet se tornou o meio de comunicação mais popular entre a população brasileira (BRASIL, 

2014). Consequentemente, percebemos a ascensão de uma posição-sujeito, o dito “formador de 

opinião” que estende a sua influência em novos espaços direcionados para a convivência 

(WERTHEIM, 2001) que funcionam de forma a fazer circular seus efeitos de sentido (ADORNO, 

2015). Partindo da perspectiva teórica da Análise de Discurso Francesa (PÊCHEUX; ORLANDI), 

este trabalho se propõe criar, junto com outros trabalhos do mesmo grupo, um mosaico acerca do 

imaginário contemporâneo evidenciado na fala do sujeito “formador de opinião” sobre o cientista 

e as próprias instituições que constituem o poder-dizer da formação discursiva em questão. A 

internet se estabelece então como espaço onde o político e as relações de força se instalam na 

disputa pelos sentidos em torno da ciência. Assim, relataremos um processo de ressignificação do 

que se entende como ciência “de verdade”, devido a um processo de contraidentificação 

(PECHEUX, 1985) do sujeito “formador de opinião” com o sujeito universal, ocasionado pela 

falta de confiança nas instituições. Dessa forma, há uma busca constante do sujeito em buscar 

legitimidade ao aderir a uma formação discursiva alternativa, que entra em choque com o discurso 

da ciência institucionalizada, o que chamaremos ao longo desse trabalho de “ciência alternativa”. 

Tais discursos, por outro lado, circulam apenas em espaços específicos, nos quais o sujeito 

“formador de opinião” consegue emitir sua opinião sem represálias, o que nas redes sociais são 

conhecidos como “espaços seguros” (RAEBURN, 2004). Em tais espaços, ideias não são 

contestadas, elas apenas circulam e repercutem, o potencial polissêmico da língua é 

controlado por sujeitos (moderadores) que não permitem que o discurso deslize para além 

do esperado dentro de determinada formação discursiva. Entre os grupos analisados, estão 

os grupos terraplanistas e os anti-vacinação. A análise pretende pensar as redes sociais como 

canais não institucionais para onde os sujeitos migram e se organizam em busca de autonomia e 

auto-representação e resistência ao sujeito universal, afastando-se das instituições oficiais que não 

mais os representam, devido a uma crise de credibilidade (CASTELLS, 2017). Ao estabelecer 

nesses novos espaços de relacionamento uma relação de identificação com aqueles que 

compartilham do seu ponto de vista ou lutam pelas mesmas causas, encontram então a validação. 

Questiona-se então de que sentidos possíveis se fala ao pensar a circulação e imaginário das 

ciências (institucionalizada ou alternativa) nos grupos. 

 

Palavras-chave: eUrbano; Discurso; Ciência 
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OCUPA – PALAVRA ALGORÍTMICA: MEMÓRIA E SILÊNCIOS 
 

 

Cidarley Grecco F. COELHO (UNICAMP) 

profacidagrecco@gmail.com 

 

 

Em diferentes períodos dos anos de 2015 e 2016, as cidades brasileiras foram tomadas por 

secundaristas ocupando escolas públicas. Por motivos que também se distinguiam, as “ocupas” – 

como eram chamadas as escolas ocupadas pela juventude em protesto – ganharam as redes sociais 

ao mesmo tempo em que aconteciam em distintos estados. Acontecimento discursivo urbano-

digital, acontecimento e-urbano: assim caracterizo esse evento, pela ancoragem teórica e analítica 

da Análise de Discurso, como fato de linguagem na relação entre o urbano e o digital. 

Considerando que a linguagem não é transparente e que há efeitos de completude e 

homogeneização funcionando na constituição e formulação dos dizeres, o dispositivo de análise 

para este trabalho recorta a formulação que denomina as páginas das ocupações de escolas na 

rede social Facebook buscando compreender o funcionamento da memória, tanto discursiva 

(COURTINE, 1981), metálica (ORLANDI, 1996) quanto digital (DIAS, 2016), e a produção de 

efeitos de sentido de silêncio (ORLANDI, 1992) na circulação dessa denominação digital. Para 

tanto, levar em conta a materialidade discursiva como heterogeneidade irredutível (PÊCHEUX, 

2016) - no encontro da língua, com a ideologia e o inconsciente – torna-se fundamental para 

compreender que “Isso circula” em “turbilhões esfumaçados” de formações algorítmicas 

(FERRAGUT, 2018) e que não são jamais de “não importa o quê”. Antes, pela materialidade e 

inscrição nas formações discursivas, é que se têm a possibilidade de deslocamentos de sentidos 

que perturbam posições estabelecidas e estabilizadas. Desse modo, o acontecimento discursivo – 

ponto de encontro entre uma memória e uma atualidade –, tomado aqui como acontecimento e-

urbano – ponto de encontro entre uma memória e uma atualização –, se dá na relação urbano-

digital, na materialidade mesma em que a memória é atualizada pelos sentidos que se inscrevem 

no funcionamento da palavra-algorítmica ocupa. Palavra que irrompe sentidos no digital e na 

cidade, no funcionamento da ideologia que busca apagar o político. 

 

 

Palavras-chave: Ocupa; Acontecimento; eUrbano. 


