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Como a nostalgia é insistente, percorro minha cidade natal em busca dos lugares 

tranquilos de minha infância e, ao invés, encontro uma cidade em movimento constante. 

Do lugar onde escrevo este texto, enxergo um mundo tão diferente do havia aqui que 

custo a acreditar que o passado e o presente pertencem ao mesmo lugar. Espicho mais o 

olhar e meu sonho de menina parece que está a bordo de um disco voador, pousando em 

outro planeta.  Ali embaixo, na avenida principal do bairro, onde andávamos de bicicleta 

aos sábados, passam centenas de automóveis, ônibus e caminhões desde cedo. O ponto 

do ônibus, onde antes tinha uma enorme castanhola, está lotado de pessoas a espera dos 

seus transportes. Alguns sairão dali para desempenhar outra tarefa: mais um turno em 

um  hospital,  mais  uma  escola  para  lecionar,  talvez  escola  depois  do  trabalho  (ou 

trabalho depois da escola). Intensos movimentos da pós-modernidade. Ao lado direito, 

os muros ainda impecavelmente brancos do meu colégio de sempre, mas os portões já 

não permanecem abertos. Não há mais o passeio de carro à tarde, na beira-mar. Não há 

tempo disponível para esses prazeres (e seria perigoso!). Alongo ainda mais o olhar e 

vejo de longe o centro da minha cidade onde tudo acontecia... Tomo um susto! Chego à 

conclusão de que não vou lá há mais de um ano...

Poderia seguir nessa minha viagem e ir, em pensamento, até outra cidade mais 

distante, por exemplo, até o lugar onde passei muitas férias escolares, mas o importante 

é  pensar  a  cidade  (qualquer  uma)  como  um  espaço  de  vivências,  de  experiências 

pessoais, à qual se associa a “ideia de centro de realizações – de saber, comunicações, 

luz” (WILLIAMS, 2011, p. 11); é pensar sobre a cidade que se move.

As  cidades  situam-se  entre  os  territórios  mais  representativos  de  todas  as 

transformações  do  mundo pós-moderno,  isto  é,  estão  constantemente  submetidas  ao 

progresso; é nelas que habitam os sujeitos fragmentados, e é também no âmbito das 

cidades que interagem as diferentes experiências multiculturais. As cidades são, assim, 
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cenários  multifacetados,  onde  circulam  múltiplos  discursos,  que  formam  novas 

identidades, não só dos indivíduos, mas também delas próprias, pois que as cidades são 

“espaços de interação em que as identidades e os sentimentos de pertencimento são 

formados  com  recursos  materiais  e  simbólicos  de  origem  local,  nacional  e 

transnacional” (CANCLINI, 2003, p. 153). O tecido urbano se forma a partir dos efeitos 

de sentidos produzidos e dos sujeitos que neles se constituem. Isso torna as cidades 

carregadas de valores e de grande significação para as sociedades e para os próprios 

sujeitos.  Interessante,  pois,  observá-las  e  procurar  compreender  as  alterações  que 

acontecem na natureza humana e na ordem social desses sítios, lançando “um olhar para 

além da identidade” (MOITA LOPES; BASTOS, 2010, p. 10).

Diferentes sujeitos e culturas múltiplas povoam a cidade contemporânea, o que 

tem provocado novas formas de identidades em função de diferentes pontos de vista e 

de novos ideais. Assim como eu observo a minha cidade, o artista (prosador ou poeta) 

também a enxerga a partir de sua vivência e elabora a sua obra individual, singular, 

revelando a sua relação única com a urbe, a sua relação com a beleza, com o espaço,  

com a história do lugar. De acordo com Williams (2013, p. 183), “na literatura há um 

complexo de maneiras diferentes de se abordar a mesma vida local”, o que permite o 

contraste de pontos de vista, de interpretações, de valorações.

A literatura, como sistema social e cultural expandiu, nas últimas décadas, “as 

suas fronteiras além dos limites tradicionais do gênero como unidade textual específica” 

(OLINTO,  2010,  p.  25).  Nesse  sentido,  a  prosa  e  a  poesia  possuem características 

sociais e históricas e são, indiscutivelmente, discursos formados por diferentes vozes 

que retratam as diferentes épocas de cada sociedade; são enunciados escritos ou orais, 

relacionados a um determinado campo da atividade humana, o da linguagem literária. 

Historicamente, poetas e escritores celebram o charme da cidade em suas obras antes 

mesmo  da  modernidade,  interpretando-a  e  representando-a  nos  seus  mais  variados 

textos (FARIA, 2012).

É diante  dessas  perspectivas  que  este  texto  tem por  objetivo  refletir  sobre a 

construção  de  identidades  da  cidade  a  partir  do  discurso  literário,  ancorando-se, 

principalmente, nos Estudos Culturais (HALL, 2005; WILLIAMS, 2011; CANCLINI, 

2013) e na concepção de linguagem bakhtiniana (BAKHTIN, 2002, 2003). 

O ARTISTA E A CIDADE



A vida da cidade contemporânea é “móvel  e  presente:  move-se ao longo do 

tempo, através da história de uma família e um povo; move-se em sentimentos e ideias, 

através  de  uma rede  de  relacionamentos  e  decisões”  (WILLIAMS,  2011,  p.  21).  A 

cidade  de  múltiplas  faces  da  pós-modernidade  se  constrói  como  um  campo  de 

significados aberto, de maneira fluida e provisória.

Para Canclini (2013, p. 21), “o antropólogo chega à cidade a pé, o sociólogo de 

carro e pela pista principal, o comunicólogo de avião (...) o historiador (...) partindo do 

seu centro antigo em direção aos seus limites contemporâneos”. O artista, por sua vez, 

chega e vive a cidade, falando sobre ela, atribuindo-lhe valores, construindo visões.

Conforme enunciado na introdução deste texto, considera-se a prosa e a poesia 

como ferramentas importantes na definição das raízes de um povo e na formação de 

uma sociedade,  seja  como registro  e  recuperação de  linguagens passadas,  recriando 

mundos, seja antecipando novas linguagens. O artista se utiliza da palavra, que é o seu 

material verbal, e descreve a natureza, os espaços, o cotidiano, os personagens, os sons, 

etc., atribuindo-lhes um sentido artístico, utilizando elementos que são transgredientes à 

imagem externa do seu objeto estético. Jamais os elementos, sejam cores ou linhas, ou 

quaisquer outros, pertencerão às fronteiras internas do seu objeto; a obra artística só se 

realiza plenamente diante da contemplação de um outro, que lhe dá acabamento.

E como não pode haver agir humano independentemente da interação, o artista 

constrói o seu discurso por meio das relações que estabelece nas suas diferentes esferas 

de atividade, refletindo uma determinada época histórica, social e cultural. Em outras 

palavras, o artista, ao construir seu discurso, atribui-lhe sentido e valor. Bakhtin (2002, 

p. 106, grifo do autor) afirma que “o discurso poético é naturalmente social, porém as 

formas poéticas refletem processos sociais mais duráveis, ‘tendências seculares’, por 

assim dizer, da vida social”. 

IDENTIDADES DA CIDADE EM DISCURSO

O  texto  (oral  ou  escrito)  é  para  Bakhtin  (2003,  p.  307),  “realidade  do 

pensamento e das vivências (...). Onde não há texto, não há objeto de pesquisa. (...) São 

pensamentos  sobre  pensamentos,  vivências  das  vivências,  palavras  sobre  palavras, 



textos sobre textos”. A narrativa literária implica discursos que dão conta da realidade 

da cidade,  construindo identidades.  Dessa forma,  estudar  a construção identitária  da 

cidade  a  partir  dessa  forma  discursiva  pressupõe  recolher  e  relacionar  registros  da 

literatura. Como refere Pesavento (2002, p. 21), “as obras literárias, em prosa ou verso, 

têm contribuído  para  a  recuperação,  a  identificação,  a  interpretação  e  a  crítica  das 

formas urbanas”. 

Assim, recolhi para este estudo duas prosas literárias escritas pelo mesmo autor, 

no ano de 1928.  Por  que antigas  representações?  A provocação talvez tenha  sido a 

minha  própria  viagem  de  ida  e  de  volta  no  tempo  da  cidade  da  minha  infância, 

apresentada  no  início  dessa  discussão.  As  narrativas  selecionadas,  pois,  remetem a 

vivências passadas, mas sabe-se que numa perspectiva discursiva, a identidade é vista 

como “uma construção (...) como algo sempre em processo” (HALL, 2005, p. 106). 

Tratam-se de dois fragmentos dos escritos de Mário de Andrade (1976) sobre 

duas cidades nordestinas, dentre as muitas que visitou. Interessado em promover a arte e 

a cultura de diferentes pontos do Brasil,  o romancista  empreendeu uma viagem por 

estados do Norte e do Nordeste do país, de dezembro de 1928 a março de 1929. Seu 

diário resultou no livro “O Turista Aprendiz”, que registra, de forma apaixonada, suas 

andanças por capitais e pelo interior dos estados. 

Antes  de  prosseguir  com este  texto,  porém,  faço  um esclarecimento  teórico-

metodológico  importante:  a  análise  aqui  empreendida não pretende esgotar  todas  as 

possibilidades  de  leitura  e  interpretação  dos  fragmentos  literários,  com  base  na 

concepção  de  linguagem escolhida.  Trata-se,  apenas  de  uma  ilustração  ao  objetivo 

principal deste texto que é o de refletir de forma breve sobre a construção identitária da 

cidade, a partir do discurso literário. 

Eis o primeiro fragmento, extraído do diário do romancista sobre a sua visita à 

cidade de Salvador.

Salvador,  7  de  dezembro ─  Gosto  de  banzar  pelas  ruas  das  cidades 
ignoradas... aqui a impressão de estardalhaço continua. Parece incrível que se 
tivesse construído uma cidade assim... Ruas que tombam, que trepam, casas 
apinhadas e com tanto enfeite que parecem estar cheias de gente nas janelas, 
o barulho nem é tamanho assim porém dá a impressão de enorme, um enorme 
grito. (...) Os bondes pra desembarcar num plano, tombam de banda e passam 
por  cima  da  cabeça  da  gente.  Vêm  cheios  com  moços  de  branco 
dependurados (...). Um largo e três igrejas de-repente. Pra chegar na cidade 



alta a gente dá de cara com mais outra igreja de teatro, num trânsito vivo de 
gente irregular, todos os matizes (...) (ANDRADE, 1993, p. 26).

O ilustre visitante constrói, por meio de sua prosa sobre a Salvador de então, 

identidades  calcadas  em uma sensação de incômodo com a cidade (a impressão de  

estardalhaço continua; incrível que tenham construído uma cidade assim).  Para ele, 

nada parece estar em harmonia (ruas que tombam, que trepam, casas apinhadas e com  

tanto  enfeite  que  parecem  estar  cheias  de  gente  nas  janelas;  os  bondes  pra  

desembarcar num plano, tombam de banda e passam por cima da cabeça da gente). 

Outro aspecto negativo apontado pelo autor é o barulho da cidade (o barulho nem é  

tamanho assim, porém dá a impressão de enorme, um enorme grito). Em seu discurso 

de desconforto, o romancista recorre a imagens negativas até mesmo quando apresenta 

as igrejas, as quais simbolizam a religiosidade do povo baiano (três igrejas de-repente;  

pra chegar na cidade alta a gente dá de cara com mais outra igreja). O povo também é 

objeto de cuidadosa observação e, aos olhos do romancista, parece que as pessoas estão 

sempre fora do lugar (moços de branco dependurados; trânsito vivo de gente irregular,  

todos os matizes, gente posta ali pra gente ver).

O segundo fragmento remete à visita de Andrade à cidade de Natal, apenas nove 

dias depois da sua visita a Salvador. Vejamos.

Natal,  16  de  dezembro ─ Natal  era  o  destino do meu descanso  e  estou 
descansando.  Gosto  de  Natal  demais.  Com seus  35  mil  habitantes,  é  um 
encanto de cidadinha clara, moderna, cheia de ruas conhecidas encostadas na 
sombra de árvores formidáveis.  De todas estas  capitais do norte é a mais 
democraticamente  capital,  honesta,  sem curiosidade  excepcional  nenhuma. 
[...] um ar de chacra que a torna tão brasileiramente humana e quotidiana 
como nenhuma outra capital brasileira, das que conheço. Esse é o encanto 
psicológico de Natal. É capital,  se sente que é capital  o que firma bem a 
sensação de conforto praceano, tudo à mão, e ao mesmo tempo tem ar de 
chacra,  um  descanso  frutecente,  bolido  de  ventos  incansáveis  (...) 
(ANDRADE, 1976, p. 232).

O romancista possui um ponto de vista diferente do anterior, o qual se inicia 

considerando  a  cidade  como destino  do  seu  descanso.  A sua  narrativa  aponta  para 

identidades que se constroem sob uma ótica positiva da cidade. Andrade fala de uma 

Natal de beleza e conforto (um encanto de cidadinha clara; ruas (...) encostadas na  



sombra de árvores; conforto praceano,  tudo à mão; descanso frutecente; bolido de  

ventos incansáveis). Depreende-se um misto de excitação e encantamento nas anotações 

de sua estadia nessa cidade com quem parece ter tido seu melhor encontro (gosto de 

Natal demais; de todas estas capitais do norte é a mais democraticamente capital; tão  

brasileiramente humana e quotidiana como nenhuma outra capital brasileira, das que  

conheço). Para o escritor, a cidade, respira um ar urbano e rural: ao mesmo tempo é 

moderna (moderna; cheia de ruas) e simples (honesta; democraticamente capital; ar de 

chacra).

Como  se  vê,  os  dois  fragmentos  apresentados  tratam  de  duas  cidades  bem 

diferentes sob a ótica do artista, valoradas contrariamente a partir de diferentes registros 

de  linguagem.  Para  Andrade,  Salvador  é  incômoda,  barulhenta,  mal  projetada,  em 

desarmonia com os seus habitantes. Já Natal é bela, confortável, moderna e simples, 

quotidiana,  humana,  urbana  e  rural.  Embora  haja  alguns  contrapontos  nas 

representações dessa segunda cidade, eles parecem estar em harmonia. É como se Natal 

fosse simples e moderna, rural e urbana, na medida certa. No entanto, ao fazermos os 

discursos sobre as duas cidades dialogarem, vemos que esses se constroem a partir de 

representações de discordância, assentados sobre perspectivas contrárias de identidade.  

Baseio o meu pensamento no fato de que,  segundo Bakhtin,  “um sentido só 

revela as suas profundidades encontrando-se e contatando com outro, com o sentido do 

outro” (Bakhtin, 2003, p. 366), e é em função desse movimento dialógico que alguns 

valores  são  realçados,  que  novos  aspectos  emergem.  É  o  movimento  de  mútua  e 

profunda compreensão entre enunciados.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A breve reflexão apresentada neste texto sobre a construção identitária da cidade 

a partir do discurso literário dá margem às múltiplas possibilidades que tem a linguagem 

nessa construção, revelando as diversas faces que tem a cidade, em função do olhar do 

outro,  em função das  diversas  representações.  São cruzamentos  sócio-históricos  que 

constroem diferentes identidades.

 Esses  movimentos  discursivos  nos  indicam,  como  tentei  mostrar  com  as 

análises dos fragmentos, que a cidade pode propiciar aos seus habitantes e visitantes 



representações várias. Foram analisados textos sobre duas cidades diferentes, mas se, 

fossem essas mesmas cidades representadas sob outra(s) ótica(s), essas seriam valoradas 

diferentemente,  e  teriam identidades  outras.  Ou,  ainda,  se  fossem Natal  e  Salvador 

narradas  hoje pelo mesmo Mário de Andrade em seu diário de bordo,  essas  seriam 

novas  cidades.  Nisso  reside  a  certeza  da  singularidade  do  olhar.  Nisso  também se 

encontra  o  desafio  do  movimento,  do  fluxo  intenso  e  ininterrupto  da 

contemporaneidade.
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