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O ROMANCE DA CIDADE: (RE)CONFIGURAÇÃO DE ESPAÇO EM 
A CIDADE AUSENTE E O FALSO MENTIROSO 

 
 

RESUMO 
 
 

O presente estudo problematiza as configurações de espaços na/da cidade 
contemporânea, buscando perceber a aproximação entre tais espaços nos âmbitos reais e 
ficcionais. Os textos literários A cidade ausente (1992) e O falso mentiroso (2004), 
respectivamente de Ricardo Piglia, escritor argentino e de Silviano Santiago, escritor 
brasileiro, são objetos desta análise que é feita a partir do método comparatista, elucidando 
aspectos que apontam a reconfiguração do espaço urbano, proveniente dos tantos fatores 
constitutivos do fenômeno cultural chamado pós-moderno. Tendo em vista que, no contexto 
das contemporaneidades, as artes dialogam com a vida, ao mesmo tempo em que se 
apresentam no cenário urbano com autonomia de existência, a literatura produzida pelas 
gerações mais recentes se destaca como uma forma artística que realiza esse movimento 
cultural das multiplicidades, paradoxos, irreverências e irregularidades. Nesse sentido, diz-se 
que, à maneira da ficção contemporânea, a cidade é constituída de textos e que suas histórias 
são suficientes para que se diga que toda cidade tem um romance, o qual é inscrito através de 
relatos, imagens, artes, memória, mercado e cultura em geral. É esta forma de percepção da 
cidade, que aponta a reconfiguração de espaço urbano aqui proposta, bem como a existência 
dos textos das ruas, os quais são encontrados tanto nas práticas da vida diária, quanto nas 
narrativas ficcionais contemporâneas. Esta discussão se assenta teoricamente nos estudos de 
críticos das culturas, das sociedades e do espaço, a exemplo de Beatriz Sarlo, Nestor Garcia 
Canclini, Renato Cordeiro Gomes e Marc Augé. 

 
 
Palavras-chave: Cidade. Espaço. Ficção contemporânea. Falso mentiroso. Cidade ausente. 



 

THE NOVEL OF THE CITY: (RE)CONFIGURATION OF SPACE IN A CIDADE 

AUSENTE AND O FALSO MENTIROSO 

 
 

ABSTRACT 
 
 

This study discusses the settings of space in/of the contemporary city, seeking to 
understand the closeness between spaces in real and fictional scope. The literary texts A 

cidade ausente, 1992 and O falso mentiroso, 2004 by Ricardo Piglia, Argentine writer and 
Silviano Santiago, Brazilian writer, respectively, they are objects of this analysis made by the 
comparative method, elucidating aspects that point to the reconfiguration of urban space, 
derived from the many factors that constitute the cultural phenomenon called post-modern. 
Considering that, in the context of the contemporaneities, arts dialogue with life while 
presenting in an urban scene with autonomy of existence, the literature produced by the recent 
generations stands out as an art form that performs a cultural movement of the multiplicities, 
paradoxes, irregularities and irreverence. In this sense, it is said, by the contemporary way, 
that the city is constituted by texts and their stories are enough to say that every city has a 
novel, which one is written through reports, images, art, memory, market and culture in 
general. This is the way to note the city, which points to the reconfiguration of urban space 
proposed here, as well as the existence of the texts from streets, which are found both in the 
practices of everyday life, as in contemporary fictional narratives. This discussion, as a 
theory, is based on studies made by critics of cultures, societies and space, such as Beatriz 
Sarlo, Nestor Garcia Canclini, Renato Cordeiro Gomes and Marc Augé. 

 
 
Keywords: City. Space. Contemporary fiction. Fake liar. Missing city. 
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INTRODUÇÃO - NARRATIVAS DA CIDADE 
 
 
 

As primeiras análises da cidade na história e na literatura sempre colocam cidade em 

confronto com campo, o que é bem tradicional, porque ambos os construtos, a princípio, 

apresentam relações opostas. Ao campo, está associada a ideia de natureza, segurança e 

inocência, e à cidade, a de mundanidade, exploração, ganância e toda noção de perigos e 

desumanidades. O contraste retórico entre a qualidade de vida campestre e vida urbana 

continua existindo, ainda que, na condição pós-moderna, essas fronteiras campo/cidade 

estejam bem enfraquecidas, senão apagadas, na medida em que a compreensão de campo e 

cidade tenha relação com o estilo de vida, com a presença e utilização de recursos 

tecnológicos, os quais, salvos algumas limitações, podem estar em ambos os espaços: urbano 

ou campestre. 

Hoje, viver no campo pode ser visto como “um luxo” que agrega o suposto “sossego” 

do campo aos confortos viabilizados pelas tecnologias pós-modernas. A luz, as comodidades 

e as modernidades não precisam ser uma opção, porque chegam à maioria dos locais que se 

queira. Daí dizer que o paralelo campo/cidade já não se justifica pelos recursos e modos de 

vida a sublinhar progresso e atraso. A condição pós-moderna não comporta compreensões 

binárias a limitarem um universo de possibilidades, portanto, essa discussão, se vem à tona, é 

veementemente contestada. 

Ressalta-se que não se deve considerar a vigência de um contraste simples entre  

cidade pervertida e campo inocente, porque desde a modernidade, o que ocorre na cidade, 

competitividade, industrialização e todo tipo de exploração humana, é gerado pelas 

necessidades da classe dominante, como faziam e fazem os proprietários de terras e os donos 

de grandes fazendas coloniais, conforme salienta Williams (2011); ou seja, a relação 

exploradores/explorados vem de longas datas. Isso indica que o enfoque na exploração, 

produção e renda, alvos de críticas no que concerne à cidade, não se inaugura com os 

processos de urbanização. Esse quadro, apenas, obteve “progressos”, como todos os aspectos 

da vida social nos tempos modernos e contemporâneos. 

Ainda que conflituosa, a cidade moderna é uma das grandes realizações da sociedade 

humana; considerada como um marco da modernidade e o ambiente que comporta em si 

mesmo o progresso, o saber e a luz. Luz esta, no sentido literal e metafórico, relacionado às 

grandes e futurísticas ideias. Mas a cidade enquanto signo não acarreta apenas um imaginário 

positivo. No grupo semântico tradicionalmente utilizado para defini-la, estão vinculadas, 
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também, palavras como: barulho, ambição, vícios, perigos, problemas e desordens de todas as 

espécies. No entanto, a leitura da cidade tem a ver com as perspectivas, os olhares e a 

sensibilidade do leitor do espaço. 

Considera-se, para tal leitura, a premissa de que cidade não é só espaço geográfico; é o 

lócus de relatos de diversos gêneros, ou conforme propõe esta pesquisa, a cidade pode ser 

entendida como o lugar dos romances e não no sentido de romantismo, mas de histórias, que 

no âmbito da contemporaneidade, podem ser compreendidas como invenções. Essa é uma boa 

“definição” para cidade; lugar de invenções, as mais embaraçosas e incríveis que se possam 

imaginar; um construto para ser lido pela vista, pelas sensações, pelas vivências, pelos 

sentimentos que a cidade inspira. 

“Definição”, palavra que remete a conceito exato, não cabe à cidade na 

contemporaneidade. A cidade convida os leitores a exercitarem suas percepções e 

criatividades no intuito de atribuir-lhe sentidos, ou seja, de interpretar o complexo texto 

urbano que consiste numa multiplicidade de relatos sensíveis das formas de ver a cidade; não 

enquanto mera descrição física, mas como cidade simbólica, que cruza lugar e metáfora, 

produzindo uma cartografia dinâmica, viva e fugaz. Essa cidade torna-se um labirinto de ruas 

feito de textos, e essa rede de significados móveis dificulta a sua legibilidade. A dificuldade 

em compreender a cidade não inviabiliza suas narrativas, antes, coloca-as como textos 

compatíveis ou aproximados das formas da ficção contemporânea, a saber, uma ficção 

diversificada e, conforme Resende (2008), deslocada de modelos, conceitos e espaços que 

eram familiares até pouco tempo atrás. 

Na contemporaneidade, a cidade é vista com uma sensibilidade especial que traduz 

múltiplas expressões ao mesmo tempo em que é traduzida. Ela é compreendida como um 

símbolo incapaz de abarcar em si mesmo todo o enredo das vivências humanas que a 

constituem e que são constituídas por ela. Cidade é o espaço para todo tipo de acontecimento; 

do simples ao complexo, da mobilização, da violência, das artes, das diversas produções 

culturais e mercadológicas, por meio das quais, supõe-se que o espaço citadino é 

(re)configurado, isto é, sofre mudanças que lhe dão novos sentidos, valores e funcionalidades. 

A ideia de (re)configuração do espaço citadino apreendida neste estudo está diretamente 

relacionada às mudanças paradigmáticas na vida urbana, que resultam em transformações na 

imagem, no texto e no contexto de cidade, isto é, numa reordenação. Conforme Canclini 

(2008), a cidade se reordena, com o processo de globalização e os sistemas transnacionais de 

informação, comunicação, comércio e turismo. O espaço citadino é atravessado por essa 

realidade, evidenciando transfigurações de ordem real e representacional. 
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Na mesma medida em que a reordenação da cidade ocorre de modo objetivo, pelos 

projetos de urbanização do espaço ou o descontrole quanto a tais projetos, ocorre também de 

forma subjetiva, acarretando em efeitos sobre os modos de vida das pessoas que se 

desestabilizam continuamente, como contínuas são as mudanças no espaço onde vivem, e é 

esse caráter de fluidez que de alguma maneira assinala o perfil da percebida reconfiguração 

citadina, frente ao que se diz sobre a cidade contemporânea não se adéqua aos moldes 

identitários da cidade moderna, ou melhor, não há encaixe satisfatório para enquadrá-la, 

devido ao seu aspecto eminentemente aberto e mutável. 

Falar de (re)configuração é referir-se à configuração da cidade, de forma modificada, 

na contemporaneidade. Não se tratam de dois processos distintos: configuração e 

reconfiguração; antes, o estudo sugere que a configuração do espaço citadino, na condição 

pós-moderna, é uma reconfiguração. Assim sendo, ressalta-se que a escrita/leitura do romance 

urbano é sempre uma figuração, porque constituído simbolicamente de discursos, de 

linguagens que inventam a cidade, dando-lhe sentido. 

Partindo desses pressupostos, este estudo investiga como é representada a experiência 

da reordenação da cidade, em A cidade ausente, de Ricardo Piglia e O falso mentiroso, de 

Silviano Santiago, remetendo à ideia de cidade enquanto romance, narrativa, constituída por 

tramas reais e ficcionais a configurar o espaço citadino. Para tanto, busca-se reconhecer o 

imaginário e os registros de cidade a partir do marco teórico, no corpus em análise, identificar 

a reconfiguração de espaço citadino e analisar como ocorre a configuração/reconfiguração 

desse espaço, nas obras literárias e autores mencionados. 

Ambos os autores apreendem cidade enquanto experiência sensitiva, cuja cartografia 

fala de muito mais do que de um espaço territorial, capaz de fechar possibilidades; fala de 

sensações, de uma postura multicultural que a cidade, no âmbito contemporâneo, requer e 

impõe. A leitura do romance citadino, nos textos literários em análise, toma a urbe como um 

construto que se dá a partir dos textos da cidade de pedras e de tramas; textos esses, capazes 

de sugerir a (re)configuração do espaço, assinalando, no urbano, a coexistência de lugares e 

não lugares à maneira de Marc Augé (2010). 

Nas narrativas analisadas, a cidade é percebida não por demarcações estruturais ou 

geográficas, antes, ela é transgressora de quaisquer que sejam as fronteiras e é interativa com 

os sujeitos citadinos, permitindo que sejam percebidas as suas marcas, ora concretas, ora 

simbólicas, se configurando num lócus representativo da mobilidade urbana na 

contemporaneidade. Mobilidade essa, que na medida em que é refletida pelos estudiosos da 
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sociedade, é assimilada pelos cidadãos que caminham no ritmo em que são levados a 

caminhar, o das “modernidades”. 

Assim colocado, percebe-se que o estudo de “cidade” colabora na produção de 

conhecimento sobre essa categoria de espaço, de modo a somar aos interessados nos estudos 

críticos da cultura urbana e contemporânea. Ressalta-se, neste estudo, o viés da concretude e 

sensibilidade da proposta, tomando a literatura como forma artística de expressão dinâmica e 

engajada, indispensável para as sociedades contemporâneas, no sentido de consolidar 

sociedades como comunidades imaginadas, ao passo em que, reinventando, a literatura narra a 

cidade, sua cultura, memória, monumentos, artes e tudo que concerne à vida social urbana. 

A pesquisa aponta para a ocorrência de uma reverberação entre cidade real e cidade 

ficcional, ainda que, conforme diz Beatriz Sarlo (2009) a cidade escrita jamais será sobreposta 

à real, antes, é possível que ambas as perspectivas possam se colidir ou ratificar uma a outra, 

sem jamais se anularem enquanto possibilidades. É isso que se percebe com a aproximação da 

cidade real e a imaginada, por meio da ficção contemporânea. A cidade vivida pelo sujeito 

urbano pós-moderno, com seus romances, está posta nos livros de vários ficcionistas da 

atualidade, a exemplo de Piglia e Santiago nos textos em questão, cujos cenários das tramas 

são as cidades reais e inventadas, das quais são convocados diversos ambientes que as 

constituem. O leitor da ficção atual atesta que, na mesma proporção, a cidade dos romances 

está na vida. 

Desse modo, dá-se na cidade uma série de jogos representacionais, imbricando ficção 

e realidade, verdade e mentira, original e cópia, dentre outros duplos que implodem a 

confundir a leitura “real” do texto urbano. De alguma forma, a cidade pode ser lida; ela é, 

também, narrativa, por trazer, em si mesma, relatos de suas memórias, histórias, sensações, 

condição social, econômica e cultural. A leitura do texto citadino produz emoções boas e/ou 

ruins, e assim, aproximações ou afastamentos, sentimento de pertencimento ou de exclusão. A 

narrativa visual, sonora e sensitiva da cidade é muito concreta e requer do cidadão outro tipo 

de letramento para a compreensão desse texto. 

Na escrita/leitura do suposto “romance da cidade” empreendida por esta investigação, 

a perspectiva é cultural, por meio da qual, se toma a cidade enquanto narrativa contemporânea 

cuja dinâmica se dá a configurar o espaço citadino de forma fragmentada e representacional. 

A tentativa é a de deixar a cidade falar, ouvi-la com todos os sentidos e rascunhar impressões, 

em forma de texto-desenho desse espaço sensitivo, cuja dinâmica lembra o que se poderia 

chamar de romance, na condição pós-moderna. Nessa tentativa de audição, leitura/escrita do 

urbano, elege-se uma rede de metáforas que vão passando de figuras a conceitos, como bem 
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diz Renato Cordeiro Gomes (2008). Dentre tantas, destacam-se, “labirinto”, “babel”, 

“máquina de narrar” e “romance”. 

Como ocorre na narrativa contemporânea, o romance da cidade é fragmentado, tenso, 

diluído, tem vários enredos e vários clímax; é a-linear, inverossímil e fugaz. Este romance é 

entendido com um texto escrito e desenhado por todos os citadinos, que tanto são narradores, 

como protagonistas, ao mesmo tempo em que a própria cidade passa a ser não só cenário, mas 

também a narradora e própria personagem da narrativa urbana. Isso porque essa cidade tem 

vida própria, na medida em que acontece sem controle arbitrário, sem planejamentos prévios, 

portanto, sem burocracia alguma ou empecilhos de qualquer natureza. 

A leitura do romance citadino por meio desta análise está estruturada em três 

capítulos. No primeiro, dá-se um passeio pelo imaginário do espaço urbano, entre teoria e 

ficção; a princípio, a partir da Gênesis bíblica, na seqüência, o imaginário é o da cidade 

moderna e contemporânea, segundo Walter Benjamin (1991, 2006), Raymond Williams 

(2011), Renato Cordeiro Gomes (2008) - que estuda cidade moderna e pós-moderna- Ítalo 

Calvino (2003), também os contemporâneos Nestor Garcia Canclini (2008), Beatriz Sarlo 

(2006, 2009), Benedict Anderson (2008), Marc Augé (2010), Silviano Santiago (2004) e 

Ricardo Piglia (1993). 

Neste capítulo, a ideia principal é entender cidade enquanto categoria, buscando sua 

compreensão desde o imaginário moderno até o contemporâneo. Empreendendo uma leitura 

do espaço urbano constituído de concreto e percepções sensitivas, a cidade é analisada de 

modo objetivo e subjetivo. A forma-cidade é sutilmente delineada a partir dos distintos 

imaginários pontuados. O esforço maior é por reconhecer o imaginário de cidade na condição 

pós-moderna, a partir do marco teórico, no corpus da pesquisa. 

O segundo capítulo discute as questões do contemporâneo frente à cidade, em busca 

de identificar a reconfiguração do espaço citadino, nesse contexto de mudanças, junto aos 

textos analisados. Enfoca também, a problemática da territorialização/desterritorialização, no 

contexto da cidade globalizada como é a cidade na contemporaneidade; tratam-se das tensões 

entre espaço, lugar e não lugar, conforme Augé (2010). 

O terceiro capítulo traz a análise das obras O falso mentiroso, de Silviano Santiago e A 

cidade Ausente, de Ricardo Piglia, de forma mais aprofundada e à luz do referencial teórico, 

partindo da proposta inicial, que é ler a cidade vendo-a metaforicamente como um romance, 

uma narrativa, compatível, ou que se aproxima da ficção contemporânea; um construto misto 

entre real e imaginário, às vezes atrativo, às vezes repulsivo, sempre cheio de conflitos porque 

de vida, de gente e de emoções. A discussão contempla a leitura dos duplos ou múltiplos de 
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cidade, na perspectiva de Gomes (2008) e Sarlo (2009) de que há várias cidades dentro da 

cidade, percebê-las tem a ver com os olhares dos sujeitos. 

Esta pesquisa tem o caráter comparatista, perceptível ao longo do trabalho, de forma 

gradual e paralela, como uma estratégia metodológica através da qual se busca elucidar os 

sinais de cidade na literatura contemporânea. Ressalta-se que o trabalho com literatura 

comparada tem a comparação como principal instrumento e compara não pelo procedimento 

em si, mas como recurso analítico e interpretativo. Para essa linha de pesquisa, comparar é um 

meio, não um fim. 

Segundo Carvalhal (2006) “literatura comparada” é uma expressão que já não causa 

problema de interpretação; usada no singular, mas compreendida no plural, pressupõe a 

análise comparatista entre duas ou mais literaturas. Outra expressão também usada para 

designar a mesma modalidade de investigação é “estudos literários comparados” que acabam 

por nomear pesquisas bem variadas, concedendo a literatura comparada um vasto campo de 

atuação. Dentre outros aspectos, os comparatistas consideram para seus estudos os parâmetros 

das diferenças e/ou semelhanças nos ambientes políticos e sociais, importante para dar o tom, 

estilo e assunto da obra literária. Vê-se, portanto que os estudos literários comparativos 

operam atravessando fronteiras lingüísticas ou de nação. 

A comparação literária entre as obras A cidade ausente e O falso mentiroso, nesta 

pesquisa, se dá pelo viés da similaridade, da convergência no tocante ao estatuto da 

representação citadina, nas referidas obras. Em ambas as narrativas, a representação de cidade 

é caracterizada por textos tensos, cujas possibilidades de leituras são múltiplas e todos os 

cidadãos como leitores, são convidados a tentar uma estratégia e mergulhar nesse vasto 

imaginário urbano, dando sentidos aos textos da cidade da ficção e da vida real. 

Vale ressaltar que ler a cidade é ler o espaço e a vida sob diversos ângulos. Trata-se de 

uma atividade indissociável ao sujeito, uma vez que todos a realizam, ainda que sem nem uma 

intencionalidade, ou profundidade, ou seja, sem o caráter investigativo, muito menos, 

científico. As pessoas leem a cidade, de modo natural, como forma de entendê-la, transitar por 

ela e participar ativa ou passivamente da sua vida. A leitura da cidade faz parte do cotidiano 

dos cidadãos contemporâneos. 
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1 IMAGINÁRIOS DE ESPAÇOS CITADINOS AO LONGO DOS TEMPOS 

 
 
 

O primeiro registro que se conhece do imaginário citadino consta da narrativa bíblica, 

no livro de Gênesis, onde fala da cidade chamada Enoque, fundada por Caim, tempos depois 

de ter assassinado Abel (Bíblia – Gênesis 4.17). Nesse contexto, a cidade vem 

simbolicamente representar a perda do paraíso e está relacionada com a culpa. Indica 

intrinsecamente um processo de separação, e assinala o caos urbano original. “Um 

antagonismo entre dois elementos primordiais: no caso da narrativa de Gênesis, a ordenação 

de Deus e o rompimento com essa ordem perfeita” (GOMES, 2008, p.87). Com referência à 

cidade moderna ou contemporânea, a separação refere-se ao fato de uma disjunção funcional, 

o resultado de duas forças antagônicas: cidade e natureza ou O campo e a cidade conforme 

análise de Williams (2011). 

Outra imagem para o caos urbano original, cuja forma inacabada também frequenta a 

memória urbanística, é a Babel da Bíblia (Gênesis 11). A confusão em Babel se mostra como 

uma crítica à urbanidade mecânica, do gigantismo crescente, irrefletido, soberbo. A torre é o 

símbolo da “confusão”, significado da palavra “Babel”. Comparando esse relato com a 

realidade da metrópole, nota-se a aproximação de ambas pela disformidade da cidade 

fragmentada, de um universo descontínuo marcado pela falta de medida, onde ao invés de 

formas definidas, vê-se uma contínua massa amorfa, resultando num cenário a representar o 

estado caótico do espaço cidade. 

Além da fundação de Enoque e do episódio da Babel, o caso de Sodoma e Gomorra, 

outras cidades bíblicas, é também lembrado por Gomes (2008) ressaltando o caos que as 

levou à destruição total, advinda do juízo de Deus, por terem sido fortemente afrontadoras, 

depravadas, cidades de vícios e transgressões. Desde essas narrativas, o imaginário de cidade 

é saturado de conflitos e desordens que só se agravam, manifestando, de forma cada vez mais 

contundente, os sintomas das evoluções contemporâneas, de modo a entender a desordem 

como própria ao contexto citadino como diz Sarlo (2009). 

Vê-se que, aproximando o longínquo imaginário da narrativa bíblica de cidade, ao da 

modernidade e pós-modernidade, encontram-se elementos ou sinais de compatibilidade. Nos 

estudos modernos, desde o século XIX, com Walter Benjamin, o espaço citadino embala 
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tramas das vivências e experiências1 dos sujeitos urbanos. Para esse estudioso, Paris sempre 

foi a cidade modelo, foco para os mais variados construtos dos imaginários artísticos. No 

tocante à ficção, Benjamin dialoga com Baudelaire e ambos parecem comungar a reflexão 

sobre a cidade moderna e os efeitos que ela acarreta sobre os cidadãos que a habitam. 

A cidade imaginária benjaminiana é lida como um texto efervescente, atrativo, 

ludibriador, envolvente e perigoso. Texto esse que aponta para uma cidade constituída por 

partes que caracterizam um lugar ou espaço, um comportamento sócio-cultural-histórico e 

ainda o imaginário relativo a esses fatores. Para clarear essa ideia de configuração de cidade 

moderna a partir de enfoques, Benjamim enfatiza as ruas, as galerias, os personagens típicos 

da modernidade, a exemplo do flâneur, e da multidão. As ruas davam vida à cidade, as 

galerias encantavam e envolviam os cidadãos, sobretudo o flâneur, esse por sua vez, fazia uso 

do espaço citadino como forma de protesto ao novo perfil que a cidade e a vida adquiriram, e 

a multidão transitava pela cidade num ritmo e numa excitação que a impedia de grandes 

reflexões. 

Observa-se que, na modernidade, fala-se de cidade referindo-se ao comportamento do 

povo, mas muito mais se enfatiza o espaço e os traços concretos que o caracterizam, a 

exemplo das ruas em si, das galerias com suas vitrines, do material usado nessas construções 

que despontam como um diferencial a apresentar a chegada do progresso. Logo, a cidade 

implica construto arquitetônico; há uma estrutura que se completa e se fecha enquanto 

conceito e funcionalidade, à qual Benjamim faz referência como a um “objeto/produto” 

resultante do progresso. No contexto pós-moderno, a presença dos vários monumentos não 

basta para definir a cidade, porque essa passa a ser compreendida como uma entidade 

complexa, talvez um misto de estruturas, fatos e imaginários. Espera-se que haja uma fusão 

desses elementos para que se tenha um rascunho da noção de cidade. 

No campo do imaginário citadino, o escritor italiano Ítalo Calvino, com As cidades 

invisíveis, traz uma colaboração irreverente e inovadora ao construir cidades extremamente 

comuns entre si e extremamente particulares em si mesmas. Nas cidades de Calvino, todo o 

possível é convocado a existir; as cidades são, antes de tudo, construtos imaginários. Elas têm 

vidas próprias, nomes próprios e próprias histórias, ao mesmo tempo em que estão de forma 

contínua inscrita em todas as outras. Seus “romances” têm relação com memórias, desejos, 

1 
Segundo Walter Benjamin, a experiência, Erfahrung, refere-se à experiência forte, coletiva, rica em memória e 

baseada na harmonia entre o trabalho e a vida social; desse modo, sinaliza que a modernidade acarreta uma 
pobreza de experiência coletiva, de toda a humanidade, por meio da qual a Erfahrung é enfraquecida dando lugar 
a Erlebnis, a vivência, fenômeno que passa a ser valorizado na perspectiva moderna em detrimento da 
experiência. 
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símbolos, trocas, nomes, olhos, mortos e até com o céu. Conforme esse imaginário, as cidades 

são delgadas, contínuas, ocultas; mas sempre vivas, instigantes, desejáveis; quer se acredite 

ou não no que se diz sobre elas. 

É de Calvino e de elementos de As cidades invisíveis que Gomes (2008) parte rumo ao 

seu ensaio com textos que leem a cidade moderna e pós-moderna, para dizer Todas as 

cidades, a Cidade. Sua interpretação transita entre a percepção da fixidez e do movimento que 

permeiam a cidade, sinalizando que as leituras do espaço urbano são travessias por um 

cenário citadino onde tudo é, também, transitório. Assim sendo, o imaginário urbano é lido 

por ele, notadamente, por metáforas a dizerem da confusão, das incertezas e de uma desordem 

própria do “ambiente” citadino. Em sua análise, a cidade é labiríntica, é babélica, é chama, é 

cristal, é palimpsesto, é espelho partido, enfim, é múltipla, descentrada, fugaz, mas é 

maravilhosa, é uma multiplicidade de textos dados a interpretações sensíveis e de abertas 

possibilidades. 

A ficção de Piglia configura essa imagem e concepção de cidade contemporânea, por 

meio das marcas das suas histórias entrecortadas e cheias de mistérios. O texto de A cidade 

ausente é uma mescla de imaginários, muitas metáforas e um salpicado de cidade real: 

Buenos Aires. Ela está como o lócus objetivo de uma série de relatos subjetivos em toda a 

trama; empresta seu próprio nome, o nome das suas ruas, hotéis, praças e, também, a história 

política que permeia o imaginário popular da nação argentina: o peronismo. 

A atmosfera urbana, em A cidade ausente, inspira perigo, suspense, isolamento, 

lacunas, conforme se percebe em toda a narrativa. Fica assinalada a cidade de concreto, metal, 

luzes, trânsito e a cidade dos perigos: 

 
 

Só as luzes da cidade sempre acesas mostravam que pairava uma ameaça. Todos 
pareciam viver em mundos paralelos, sem conexão. ‘A única conexão sou eu’ – 
pensou Júnior, [o protagonista – um jornalista]. Cada um fingia ser uma outra pessoa 
(PIGLIA, 2003, p. 13). 

 
 

 
A vida citadina e contemporânea é paradoxal; nela se lida com distâncias, na 

perspectiva de humanização, e aproximações, no tocante aos recursos tecnológicos e 

midiáticos. Em meio a esses extremos, percebe-se que a vida é afetada pela falta de 

profundidade em tudo que se faz; esse fenômeno é visto, tanto na teoria, como nos fazeres 

contemporâneos, especialmente representados pela cultura da imagem e do simulacro que 
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dispensa a profundidade e dá lugar às “intensidades”; esse misto de ligeirezas resulta no 

esmaecimento do afeto na cultura pós-moderna, na indiferença social e no isolamento das 

pessoas. 

Parece óbvio notificar que a individualização do sujeito é responsável pela falta de 

conexão, falta de relações humanas e dizer isso de antemão, tem um tom de responsabilizar 

esse indivíduo pelo estado de isolamento e de solidão no qual está submerso; sabe-se, porém, 

que não é bem assim; antes, as pessoas são envolvidas e lesadas pelos sistemas sociais dos 

quais são parte. Jameson (1997, p. 35) apresenta o que para ele é a primeira e mais evidente 

característica do pós-modernismo: “o aparecimento de um novo tipo de achatamento ou falta 

de profundidade, um novo tipo de superficialidade no sentido mais literal”. Esse fenômeno, 

sem dúvida, passa pelas relações sociais, implicando prejuízos de ordens objetivas e 

subjetivas. 

Diante das distâncias corporais ou da ausência de relações humanas, parece caber à 

mídia, representada na narrativa de Piglia, por Júnior, um jornalista, configurar as vozes que 

escrevem o texto da cidade, costurando as histórias da vida urbana com fios invisíveis que 

abraçam os relatos das margens aos centros citadinos, tornando todas as histórias em partes de 

uma mesma, que é de todos e de ninguém. Por meio de suas buscas, interesse e intensidade 

investigativa, o jornalista tem em mãos o compromisso de tornar público os bastidores de 

questões que semeiam pavores na cidade e que, por isso mesmo, não são facilmente 

divulgadas; interessa ao poder configurar o imaginário citadino na mente do povo, com itens 

que favoreçam a política e os interesses turísticos, sempre voltados ao mercado, por meio da 

exploração e da visitação pitoresca ao que é apenas uma face da realidade; a imaginada, no 

sentido da análise de Sarlo (2009). 

Com dificuldades e riscos, à maneira do flâneur às avessas, porque trabalhando, o 

protagonista da história de Piglia faz do seu tino jornalístico a esgrima necessária para 

atravessar a multidão de complexidades em busca de respostas para uma cidade confusa. Mas, 

na medida em que as respostas vêem da mídia, instância especializada em elaborar 

informações, entende-se, conforme Hutcheon (1991), que tais respostas são no mínimo 

problemáticas, manipuladas, porque são texto, construto de uma reinvenção; ou, se parecer 

melhor, pode ser entendido como uma versão, a partir de um ponto de vista, apenas. Este 

questionamento frente ao texto se dá em qualquer relato, inclusive quando tido como 

histórico, porque o gênero narrativo traz consigo o caráter do figurativo, alegórico e fictício, 

tornando a história narrada já textualizada, sempre já interpretada. 
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Nesse processo de constante conflito, a cidade é presente e ausente da sua dinâmica, a 

depender do ponto de vista e do que se entenda por “presença”. Se a presença for pensada 

como autenticidade e controle da vida e do texto urbano, a cidade está ausente; mas se alguém 

conseguir detectar sua presença pelo viés das problematizações, inquietações e dúvidas, a 

cidade está em cena a todo tempo; isto é, ela é presentificada pela ausência, pela incapacidade 

de abarcar a totalidade da vida que pulsa em si mesma, com os problemas que explodem no 

espaço urbano. 

Essa perspectiva é paradoxal; sob o ponto de vista da instabilidade, vê-se que a cidade 

não está porque passa, em seu contexto a vida não é fixa; mas a sua forma de presença é 

resultante de um movimento de ação/reação. A absoluta falta de medida frente ao contexto 

urbano, a ausência de gerência do espaço cidade, o coloca de alguma forma no centro das 

discussões antropológicas, sociológicas, etc, bem como no foco da mídia, em suas diversas 

modalidades, e desta maneira, a cidade está sempre presente e é percebida como uma 

comunidade eminentemente plural, polifônica e imaginada. 

A ideia de fixidez e certeza referente ao funcionamento da cidade na modernidade não 

cabe mais no mundo dos instantâneos, de modo que se compreende quando Jameson (1997) 

diz que hoje, o espaço redefine nossas vivências. Segundo ele, 

 
 

é possível argumentar, pelo menos empiricamente, que nossa vida cotidiana, nossas 
experiências psíquicas, nossas linguagens culturais são dominadas pelas categorias 
de espaço e não pelo tempo, como eram no período anterior do alto modernismo 
(JAMESON, 1997, p. 43). 

 
 

 
Não seria demasiado severo dizer que o mercado, astutamente, dita os parâmetros de 

reorganização constante da cidade, imprime no espaço urbano o caráter da instabilidade que 

se vê e assim realiza desordenadamente o que deveria ser o projeto de urbanização citadina. 

Nisso se percebe que, drasticamente, o mercantilismo explora a cidade no âmbito do espaço, 

tempo, modo, povo, ritmo, cultura, e afins; todos os esforços são canalizados às tendências 

mercadológicas. Sumariamente, a cidade e as ruas são vistas e reconhecidas como espaços 

para vender e comprar; acredita-se que dentre tantos imaginários que identificam o urbano, 

quanto ao critério da funcionalidade, este se destaca como principal. 

Frente às questões postas, não há de se admirar que, no contexto urbano, as 

possibilidades são plurais; convive-se com verdades, referentes e versões em todos os 
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âmbitos, sempre com muita pressa e agilidade, e ainda assim, tudo é questionável, tanto no 

parâmetro do real quanto do ficcional. Exemplo disso na literatura de Silviano Santiago é que 

a mentira é falsa, ou seja, é verdadeira, e as histórias da cidade são grandes emaranhados de 

representações. A cidade real e a cidade escrita se confrontam, mas se complementam, dando 

sentidos às suas teias textuais. A vida, em O falso mentiroso, se envereda pelo caminho das 

im(possibilidades); tudo ocorre num determinado “ambiente”, físico e psicológico; a cidade 

está lá, também de forma presente e ausente, a presença é assinalada pelas suas marcas, e a 

ausência, por não prestar contas dos movimentos que nela ocorrem, uma vez que sua  

dinâmica não permite apreensão totalizadora. 

Assim, a cidade é identificada pela existência de um berçário na maternidade, uma 

enfermaria coletiva de bebês, pela referência à lembrança da rua e de um caminhar sozinho 

pelo centro da cidade. Há, também, elevadores, ambiente de trabalho, escritório, ateliê, 

profissões, etc; mas a cidade não se mostra apenas por esses aspectos, aparentemente, tão 

ordeiros. O clima de tensão logo é sentido num relato de memória do protagonista, no início 

da narrativa: 

 
[...] Às vezes desmaio. Corre-corre ao redor de mim. Chamam, não chamam uma 
ambulância. Garanto que não precisa. O perigo é o de ter a carteira surrupiada por 
dedos de veludo. Já aconteceu. Se duvidar que isso possa acontecer em tais 
circunstâncias, sorte sua. Corrijo-me. Quer dizer que você desconhece os atalhos da 
fraternidade cristã no centro do Rio de Janeiro (SANTIAGO, 2004, p. 11). 

 
 

 
O autor faz o empréstimo do Rio de Janeiro como elemento do real e dá vazão ao 

imaginário de uma cidade, que lá está, com muitas das suas peculiaridades, mas que poderia 

ser qualquer outra, na condição pós-moderna: aberta, propensa aos perigos, cruel, duvidosa e 

móvel. O ritmo do contemporâneo move a cidade de forma incontrolável. Nesse sentido, a 

forma-cidade, que é inabarcável, se explica enquanto comunidade imaginada, conforme 

Anderson (2008), porque há uma camaradagem horizontal entre os sujeitos citadinos, que os 

“une” à distância, por um sentimento de pertença a um determinado contexto urbano. Canclini 

(2008) enfatiza a existência de vínculos invisíveis que interligam essa comunidade imaginada: 

os meios de comunicação. Dentre vários deles, na pós-modernidade, acredita-se que a 

televisão e a internet sejam os principais. Por meio dessas mídias, a cidade, a nação e o  

mundo comungam, ainda que imaginariamente, ideologias, gostos, consumos, sentimentos e 
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sentidos. Como diz Sarlo: “Dentro de las posibilidades de lo imaginario no está la de 

equivocarse. Con el imaginario no se discute”2 (SARLO, 2009, p. 92)3. 

Vale a ressalva de que o imaginário citadino não é fixo, vai mudando mediante o 

contexto histórico-social, sofre as variações provenientes do tempo, das culturas e da vida de 

modo geral. De forma sucinta, Williams (2011) chama a atenção para a associação da ideia de 

cidade vinculada aos séculos, do XVI ao XX, dizendo que, nos séculos XVI e XVII, a cidade 

está associada ao dinheiro e à lei; no século XVIII, à riqueza e ao luxo; nos séculos XIX e X 

X, à mobilidade e ao isolamento. Segundo o autor, cada uma dessas ideias tem certa 

persistência, e o isolamento, por exemplo, aparece como tema importante com o 

desenvolvimento metropolitano. Percebe-se que este aspecto, assim como o da mobilidade, é 

muito nítido na contemporaneidade e que de alguma forma são resultantes da 

presença/ausência do dinheiro, riquezas, luxos e ideias de “poder”. De todo modo, é salutar o 

confronto dessas ideias com as realidades sociais históricas, a fim de checar se elas se 

confirmam ou se negam. 

 
 
 
1.1 Entendendo Cidade 

 
 
 

Williams (2011) apresenta um percurso de análises que configuram uma das primeiras 

exposições das “novas maneiras” de ver a cidade [moderna]. Faz isso a partir de Londres – 

Grã Bretanha. A cidade do século XIX, na Grã Bretanha como em outros lugares, foi vista 

como uma criação do capitalismo industrial; daí associá-la a imagens negativas como “tumor” 

e “monstro” foi uma constante à medida que a cidade crescia. Isso reafirma que a cidade é 

palco de grandes transformações sociais. Williams (2011) toma Londres como exemplo, 

Benjamin (1987) vê essas modificações do espaço urbano através de Paris no século XIX. 

A paisagem urbana parisiense, constituída de cenas das ruas, das galerias, da multidão 

e das vitrines, impulsionada pela força imperativa da mercadoria e o movimento frenético de 

pessoas de um lado para o outro, fascinam artistas e críticos da época e são temas recorrentes 

nos estudos de Walter Benjamin. Ler o espaço urbano seria, então, transitar por um “novo 

 
 
 

2 “Dentre as possibilidades do imaginário não está a de equivocar-se. Com o imaginário não se discute”. 
3 O texto La ciudad vista, de Beatriz Sarlo (2009), é utilizado em versão não traduzida, portanto, ao longo desse 
estudo, ocorre o uso da tradução livre, realizada pela autora da dissertação. 
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complexo de relações físicas e sensoriais: uma nova maneira de ver os homens no que é 

vivenciado como uma nova espécie de sociedade” (WILLIAMS, 2011, p. 255) – a cidade. 

Em sua análise sobre a cidade, Williams fala dela como uma organização, um estado 

mental sistemático. Acreditava-se que essa era uma maneira de encarar a cidade por um novo 

ângulo: um estado mental; isso implica um modo de viver e a compreensão desse espaço 

social de maneira muito além do paralelo campo/cidade. Sarlo (2006) afirma que, na condição 

pós-moderna, não é mais possível distinguir as fronteiras entre o campo e a cidade 

simplesmente porque 

 
 

hoje, a cidade está presente no mundo rural [...] sempre e sincronicamente: o tempo 
da cidade e o espaço campestre, antes separados por distâncias semanalmente 
reduzidas pela estrada de ferro, os jornais e os livros, agora são tempos 
sincronizados. E dentro da cidade, o mesmo tempo circula pelo sistema linfático dos 
meios de comunicação de massa para ricos e pobres, desempregados e membros da 
alta roda, idosos e jovens (SARLO, 2006, p. 103). 

 
 

 
Percebe-se, portanto, que há muito, a linha fronteiriça campo/cidade tem sido 

problematizada. Na análise de Willians (2011), ele afirma que “a inocência e o vício estão na 

cidade, fazem parte da cidade, em suas relações concretas e espirituais” (WILLIAMS, 2011, 

p. 252). Diferente do tradicional contraponto entre inocência do campo e vício na cidade, ou 

seja, a cidade em uma extremidade e o campo em outra, o autor já sublinha a existência de 

uma mescla, de um respingar entre os modos de vida em ambas as sociedades. Essa 

compreensão indica uma notável sensibilidade para a percepção do espaço-cidade como lugar 

de vida social. 

Com as transformações ocorridas no cenário citadino da modernidade – e isso até hoje 

- a rua é o lugar onde a vida acontece. Considerada por muitos críticos e citadinos, a exemplo 

do próprio Benjamim e dos contemporâneos Sarlo (2009) e Canclini (2008), como o lugar dos 

perigos, dos vícios, da desordem, mas também, como o lugar do “encantamento”, devido ao 

brilho da luz artificial – sobretudo os painéis luminosos nas fachadas-, aos atrativos das 

mercadorias, aos locais de divertimentos, paixões, modas e novidades, a cidade segue 

imponente, como o lócus e a mostra, ela própria, da presença e consequência do progresso e 

da “cidadania”. 

O indivíduo da cidade moderna, imerso em tanto frenesi, transita por toda essa 

movimentação sem ponderar que é vitimado por ela, pelo processo de industrialização, pela 
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pressa, pela indiferença, pelo fetiche da mercadoria, pelos sintomas do ritmo da cidade 

grande. Williams (2011) faz menção à pressa e ao isolamento das pessoas em meio à 

aglomeração, citando Hardy que, desde 1887, já dizia: “Londres parece incapaz de se ver. 

Cada indivíduo tem consciência de si próprio, mas ninguém é consciente da coletividade 

como um todo, fora, talvez, um ou outro basbaque que olha a seu redor, boquiaberto, com ar 

um tanto parvo” (HARDY, 1928, p. 271 apud WILLIAMS, 2011, p. 354). 

Seja em Londres, em Paris ou em qualquer outra metrópole na modernidade e pós- 

modernidade, essa sensação de invisibilidade humana, ou entre os humanos, é percebida; 

nesse sentido, lembra-se do esmaecimento do afeto discutido criticamente pelo 

contemporâneo Jameson (1997). Em alguns casos, dá-se um pleno apagamento dos afetos 

entre as relações pessoais e emerge um processo de reificação do homem. Esse é apenas um 

dentre tantos sintomas sutis, mas brutais da modernidade e pós-modernidade, embalada pelo 

som imperioso do capitalismo. 

Segundo Benjamin, em meio à cidade moderna, havia tipos sociológicos que se 

tornaram símbolos identitários de resistência a alguns sintomas da modernidade, a exemplo  

do flâneur que era reconhecido pela sua postura, não quanto às relações humanas, mas no que 

tange à pressa e ao trabalho, impostos pelo regime vigente em sua época. O tipo em questão 

pode ser caracterizado como um sujeito que perambula, como um ocioso, a observar os 

movimentos da cidade. Ele faz isso num ritmo muito lento, destoando da aceleração dos 

demais, movidos pela industrialização e pelo mercado, agindo, ainda que sem intenção, como 

um detetive social, em busca da constatação de um crime que a sociedade cometeu, a saber, a 

perda da experiência que deu lugar à vivência. Assim, esse suposto “detetive” é nostálgico da 

experiência perdida, vista por ele como irrecuperável e cuja perda implica declínio e deve ser 

lamentada. 

Notadamente, o tipo andarilho é um sujeito da cidade, das ruas, das galerias, da 

multidão e mais especificamente, de Paris, conforme uma das citações de Benjamin, nas 

Passagens, “Paris criou o tipo do flâneur” (BENJAMIN, 2006, p. 462). Para tal cidadão, as 

galerias [parisienses] são o mundo. Benjamin (1989) as descreve da seguinte forma: 

 
 

As galerias, uma nova descoberta do luxo industrial, são caminhos cobertos de vidro 
e revestidos de mármore, através de blocos de casas, cujos proprietários se uniram 
para tais especulações. De ambos os lados dessas vias se estendem os mais elegantes 
estabelecimentos comerciais, de modo que uma de tais passagens é como uma 
cidade, um mundo em miniatura. Nesse mundo o flâneur está em casa (BENJAMIN, 
1989, p. 35). 
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Nessa descrição, vê-se a ênfase aos recursos modernos, de ordem material e técnica, 

utilizados na construção civil, aos quais Benjamin caracteriza como “nova descoberta do luxo 

industrial”, descobertas estas que caracterizam as mudanças estruturais e funcionais da cidade 

moderna, principalmente, a serviço do mercado, no início do século XX. Esses “elegantes 

estabelecimentos comerciais, de modo que uma de tais passagens é uma cidade, um mundo 

em miniatura”, na contemporaneidade, são os shoppings, conforme discussão de Sarlo (2006, 

2009), entendidos como os espaços na cidade, que se prestam a substituí-la num caráter 

miniaturizado. 

Retomando a relação do flâneur com as ruas, nota-se que há uma ligação de 

intimidade e bem estar entre este e o espaço citadino. Ele sente-se tão bem na rua quanto se 

estivesse em uma casa, e consegue estabelecer uma correspondência entre os objetos da rua, 

das galerias, e os objetos do interior de uma casa burguesa, por exemplo, ainda que esse não 

seja um sujeito tipicamente burguês. Em análise dessa relação, Benjamin diz: 

 
 

A rua se torna moradia para o flâneur que, entre as fachadas dos prédios, sente-se 
em casa tanto quanto o burguês entre suas quatro paredes. Para ele, os letreiros 
esmaltados e brilhantes das firmas são um adorno de parede tão bom ou melhor que 
a pintura a óleo no salão do burguês; muros são escrivaninhas onde apóia o bloco de 
apontamentos; bancas de jornais são suas bibliotecas, e os terraços dos cafés, as 
sacadas de onde, após o trabalho, observa o ambiente (BENJAMIN, 1989, p. 35). 

 
 

 
Com essa forte identificação com a rua, tal sujeito só poderia ser um observador 

apaixonado, inebriado pela mercadoria, pelas vitrines. Quanto a isso, ele era como os outros; 

não tinha consciência do quanto atraído e envolvido se achava. Ele não era um revolucionário; 

seu caráter de protesto incidia sobre o tempo e o trabalho, não sobre o poder do mercado na 

cidade moderna. Nesse cenário de tumultos provocados pelo mercado e pelos processos de 

modernização, “havia o transeunte que se enfiava na multidão, mas havia também o flâneur, 

que precisa de espaço livre e não quer perder sua privacidade” (BENJAMIN, 1991, p. 50); 

para ele era inerente a habilidade de transitar em meio à multidão que passava acelerada de 

um lado para outro, por conta da dinâmica da vida moderna, sem reparar em ninguém que 

estivesse ao seu redor. 

À “multidão”, associa-se o imaginário do inumano e do monstruoso. Nela, era 

representada “a aglomeração excessiva da cidade como uma fonte de perigos sociais: desde a 

perda dos sentimentos humanos comuns até o acúmulo de uma força poderosa, irracional e 
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explosiva” (WILLIAMS, 2011, p. 357). Nesse mesmo sentido, Benjamin diz que a multidão é 

o lugar da indiferença extrema, do isolamento, onde todos se apertam, se empurram, se olham, 

mas não se vêem, como se nada tivessem em comum. Só aparentemente o flâneur a rompe; 

isso ele fazia à sua maneira, com desenvoltura e graça, como um esgrimista que, com a 

espada, desfere golpes que visam abrir caminhos em meio à multidão. 

Segundo Benjamin, a imagem do esgrimista com sua técnica ilustra a maneira como as 

pessoas deveriam se defender e resistir aos choques provocados pela cidade grande. O  

filósofo explica que “os choques” podem ser compreendidos como os estímulos, no mínimo, 

desconfortáveis e agressivos, relativos às vivências na cidade, nas indústrias, nas ruas, na 

multidão. Como um esgrimista, o sujeito urbano deveria resistir a tais agressões em meio ao 

contato com as massas citadinas; até porque, o sujeito que tem prazer em perambular pelas 

ruas não teme aos choques urbanos nem a multidão; antes, 

 
 

para o perfeito flâneur é um deleite imenso escolher como domicílio a multidão, o 
ondulante. Estar fora de casa, e no entanto, se sentir em casa em toda parte; ver o 
mundo, estar no centro do mundo e permanecer oculto ao mundo, eis alguns dos 
prazeres menores desses espíritos independentes, apaixonados, imparciais 
(BENJAMIN, 2006, p. 487). 

 
 

 
Há uma relação paradoxal e incomum entre esse sujeito e a multidão na qual se insere 

constantemente. Ele está na multidão, depende dela, observa-a, mas continua sendo um 

anônimo, ninguém o vê; antes, é um solitário, um inseguro na sociedade da qual faz parte, 

vivencia a indiferença e preza pela sua individualidade. Trata-se de “alguém que passeia e não 

está preocupado com os riscos que corre nem com as regras da cidade grande; é aquele que 

domina a arte de se deixar levar” (COUTO et DAMIÃO, 2008, p. 71). 

“Vaguear” e “observar” é o exercício contínuo e uma das formas que caracteriza o 

protesto do tal tipo sociológico da modernidade. Num momento social onde ocorre a perda 

desse olhar, da condição de observação, onde o ritmo de vida não permite tempo para isso, 

sendo um ocioso que faz uso do tempo para observar, nostalgicamente, a cidade, as ruas, as 

galerias com suas vitrines, esse sujeito opõe-se à mercantilização que rege a vida na/da 

cidade. Outra caracterização de tal protesto é a própria ociosidade, conforme diz Benjamin em 

uma das citações das Passagens: “A ociosidade do flâneur é um protesto contra a divisão do 

trabalho” (BENJAMIN, 2006, p.471). 
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Esses aspectos mostram que a configuração da cidade moderna não consta apenas dos 

aspectos estruturais; ela articula arquitetura e vida. Toda a dinâmica citadina na condição da 

modernidade é atravessada por paradoxos referentes a perdas; do natural, do sossego, e de 

elementos afins, que dão lugar a supostos ganhos, relativos às novidades, às luzes, ao 

comércio, às indústrias, ao lazer etc., mesmo que isso custe um ritmo de vida capitalista e 

opressor. Nesse contexto de sofríveis e instantâneas vivências e do apagamento da 

experiência, ocorre uma nova barbárie, a barbárie no bom sentido; conforme Benjamin 

(1985), a que impele o sujeito a ir para frente, começar de novo e construir com o pouco que 

resta. 

Com a ênfase nas vivências em detrimento das experiências, uma nova forma de 

compreender e delinear o espaço citadino de modo compatível e funcional à vida urbana 

capitalista vai sendo sorrateiramente engendrada na rotina dos sujeitos. Embora eles sintam a 

força das manobras da dinâmica cultural, a vê como inevitável; parte de um processo que não 

retrocede, antes, segue fragmentando a cidade num espaço sem centro, cujos limites se 

desconhecem, tomando-a como o cenário ideal para tramas da vida, em suas mais distintas e 

incríveis instâncias. 

A fluidez da cidade contemporânea não é empecilho para a prática do caminhar sem 

compromisso e prazerosamente pelas ruas, antes, esta atividade é modificada frente a uma 

nova configuração da cidade e da vida urbana. Rotineiramente, surgem na cidade, atrativos 

efêmeros que atraem os olhos de sujeitos que se veem fisgados pelos espaços que a cidade 

configura em si mesma, e que funcionam como vitrines favoráveis ao prazer de deambular 

pelas ruas. Nisso, verificam-se marcos desse perfil identitário da modernidade em muitos 

citadinos da contemporaneidade. 

Na medida em que, na modernidade, a flanerie consistia na perambulação 

contemplativa do cenário urbano, na pós-modernidade, a mesma ação está para a atividade 

correlata de caminhar pela cidade sem compromisso, sem necessariamente ceder aos apelos 

do mercado. O sujeito com esse perfil, no contemporâneo, tem prazer no visual, nas imagens, 

na própria atmosfera do urbano. Ele transita livremente e com autonomia, nos diversos 

espaços da cidade e, paradoxalmente, consegue desestressar-se num cenário tido por muitos 

cidadãos como extremamente estressante: as ruas. Logo se vê que se trata de um prazer 

tipicamente flâneur. 

Considerando que, segundo Benjamim, aquele que passeia pela cidade de forma 

irreverente não se preocupa com as regras da cidade grande, vê-se que, no contexto 

contemporâneo, a cidade globalizada é muito mais propícia às suas caminhadas, já que essa 
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cidade não tem regras, sua essência constitutiva é a desordem, como salienta Sarlo (2009). 

Não é preciso grande busca para encontrar exemplos desse tipo contemporâneo. Ele é o 

sujeito comum que “protesta” contra a correria, encontrando tempo em meio a uma agenda 

lotada de compromissos de trabalhos, para caminhar observando, “relaxando” e devaneando 

por entre as galerias da cidade, configuradas principalmente pelos shoppings centers. 

Ressalta-se que a referida deambulação não se dá necessariamente para comprar, mas, 

para “consumir” sensações; às vezes, para aproveitar-se do afastamento emocional e 

geográfico da própria realidade. Esse andarilho também se sente melhor na rua do que na 

própria casa. Conforme diz Sarlo (2006, p. 18) “nos shoppings os cidadãos desempenham 

papéis diferentes: uns compram, outros simplesmente olham e admiram”, já que o shopping é 

uma exposição de todos os objetos sonhados, onde mesmo aqueles que pouco ou nada 

consomem se movimentam por ele com desenvoltura e inventam alguns usos fora do previsto 

por esse espaço da cidade, normalmente, detentor da previsibilidade. 

Como a cidade sempre surpreende, de forma paradoxal, sua dinâmica de 

funcionamento proporciona mecanismos opressores, mas que também elaboram supostos 

deleites, a exemplo das galerias dos shoppings, como novos tipos de espaços públicos, dentre 

outros espaços a oferecer atrativas vivências, como parte da cultura urbana, e que são itens da 

multiplicidade cultural contemporânea. Sarlo (2006) salienta que as culturas urbanas são uma 

mistura dinâmica, logo, não existem em estado puro e que os meios de comunicação de massa 

são responsáveis pelos ventos que varrem as culturas populares para o centro do fenômeno 

conhecido como “hibridização”, “mestiçagem”, “mescla”, etc. A televisão, principalmente, 

traça as linhas imaginárias dessa nova cartografia cultural, assegura a autora. 

No auge das culturas híbridas, segundo Canclini (2008), a cidade lida com os 

dispositivos de reproduções culturais, os quais não se podem definir como cultos ou 

populares; antes, são todos produtores e disseminadores de culturas urbanas. Em meio a  

tantos produtos culturais e tecnológicos, há um que serve de imagem para representar a cidade 

contemporânea, mesmo já não sendo novo; o videoclip: 

 

 

O gênero mais intrinsecamente pós-moderno. Intergênero: mescla de música, 
imagem e texto. Transtemporal: reúne melodias e imagens de várias épocas, cita 
despreocupadamente fatos fora de contexto; [...] na maioria dos casos toda a ação é 
dada em fragmentos, não pede que nos concentremos, que busquemos uma 
continuidade [...]. Nenhum interesse em apontar o que é novo, o que veio de antes. 
Para ser um bom espectador, é necessário abandonar-se ao ritmo, gozar as visões 
efêmeras (CANCLINI, 2008, pp. 305-306). 
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O videoclip consegue resumir muito do que se diz sobre a configuração do espaço 

urbano na condição pós-moderna; é uma boa metáfora a colaborar para a compreensão da 

cidade hoje; montagem efervescente de imagens descontínuas, narrativa criativa, misto de 

artes, de versões, de focos, e muitos textos diferentes, onde o sujeito adapta-se como pode, 

sem reclamar por raízes e fixidez. Sabe-se, portanto, que na contemporaneidade, o videoclip  

já não é o melhor construto das tecnologias a representar “modernidade”, progresso e 

tecnologia. Com o advento da internet, vive-se a realidade virtual como realidade concreta a 

reunir todas as possibilidades concernentes a todos os aspectos da vida do sujeito 

contemporâneo. A internet é a produtora e o próprio produto da multiplicidade, 

atemporalidade e transterritoriedade. Pode-se compreendê-la como uma teia, ou rede, como 

costuma ser chamada, a ligar todos os inventos, de todos os tempos e todos os lugares, 

viabilizados pela conexão de computadores interligados. Trata-se de uma quebra de 

paradigma frente à ideia de limitações de qualquer natureza. 

Assim sendo, as cidades contemporâneas, como o ciberespaço, permitem navegações 

por seus “links-caminhos” que configuram “páginas-espaços” a apresentar conteúdos 

diversificados. O acesso ao texto, ao lúdico, às cores, aos sons, às imagens, às margens, ao 

culto, popular, visível, oculto, enfim, vai depender sempre do olhar, do interesse, da 

competência do sujeito tanto para essa leitura, quanto para a transição pelos espaços citadinos, 

percebendo-os como suporte dos mais variados discursos urbanos. 

Dessa forma, a cidade pode ser compreendida, metaforicamente, como um 

“ciberespaço”, no sentido de um construto imaginário, considerando as características e 

peculiaridades próprias da cidade contemporânea em analogia à concepção de ciberespaço e 

cibercidade decorrentes da tecnologia da internet. No âmbito virtual, a cibercidade é uma 

realidade que sinaliza a configuração de outra cidade a partir da cidade, um duplo da cidade 

de concreto e metais. Sobre alguns duplos ou versões de cidade no interior da cidade, o 

segundo tópico do terceiro capítulo traz uma abordagem mais específica. 

Diante de tantas versões, sabe-se que a cidade enquanto texto atende a todos os gostos. 

Tudo o que a vida e a imaginação puderem conceber faz parte do cenário citadino 

contemporâneo. Nessa perspectiva, podem-se comparar as tramas textuais da cidade ao 

hipertexto, textos que conduzem a textos, sem início nem fim, a configurar o lugar de trânsito 

autônomo, requerendo, do sujeito leitor, maturidade para dar sentido a uma leitura que 

também é produção textual. Assim, o espaço urbano é o lugar dos paradoxos e de constante 

locomoção. 
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As obras literárias A cidade ausente e O falso mentiroso, respectivamente, de Piglia e 

Santiago, ratificam essa concepção de cidade: 

 
 

Na rua os carros passavam de lá pra cá. Vigiam o tempo todo apesar de ser inútil, 
pensou Júnior. O céu estava cinzento; às dez para as quatro o helicóptero da 
Presidência passou sobre a Avenida em direção ao rio. Júnior olhou as horas e 
entrou no metrô. Destino Praça de Maio. Ia recostado contra o vidro, meio 
adormecido, se deixava levar pelo vaivém do vagão. Eles ficam olhando um para a 
cara do outro, os babacas, andam por baixo da terra só para isso. Uma velha ia de pé, 
o rosto inchado de tanto chorar. Gente simples, proletas vestidos para sair, roupa 
moderna de Taiwan. Casais de mãos dadas vigiando pelo espelho do vidro (PIGLIA, 
1993, p. 16). 

 
 

 
Nessa descrição, vê-se um quadro do imaginário urbano em A cidade ausente; rua, 

carros, movimento; cor – céu cinzento -, tempo/hora, poder – helicóptero da Presidência -, 

metrô; mistura de pobreza e riqueza, suspense e rotinicidade, olhares, leituras, velhos e novos, 

riso e choro, companheirismo e solidão; uma grande montagem de paradoxos; a cidade. 

O narrador de O falso mentiroso diz: 
 
 
 

Desconheço o nome de batismo que mamãe teria me dado. Sozinha. Em 
recolhimento e silêncio. Longe de mim. Longe do capelão da maternidade. Será que 
se omitiu com medo das represálias do papai, o falso? 
Não tive mãe. Não tive pai. Será que tive filhos? 
A voz do meu pai é fonte e razão dos meus torcicolos. Ela me acompanha. Como 
uma sombra na calada da noite. Como um punhal - pelas costas. [...] voz imaterial e 
atemporal. Sem corpo, sem pele e invertebrada. Voz espiritual. 
Ouço-o na rua. Quando caminho sozinho pelo centro da cidade. Faça chuva, faça 
sol. Nunca ouço em casa. Na sala de estar ou na de jantar. Nunca no ambiente de 
trabalho. Só quando desço o elevador e caminho pelo corredor até à porta do antigo 
escritório de advocacia do papai. Hoje meu ateliê de pintura (sou pintor). Ouço-me a 
chamar pelas costas: 
‘Filho!’ (SANTIAGO, 2004, p.10). 

 
 
 

Na cultura urbana contemporânea, muitos sujeitos desconhecem sua história, vivem 

em conflitos, num ambiente cheio de vozes – imateriais, atemporais, relativas à própria 

atmosfera de cidade-, como sombras na calada da noite; também, assustadas com as ameaças 

– como punhal pelas costas - sobressaltadas pelas mudanças, muitas faltas e dúvidas. Um 

clima propenso a dores, representadas na narrativa por um torcicolo, dor necessariamente no 
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pescoço, sinalizando as tantas vezes que se olhou para trás e um momento em que essa ação 

torna-se inviável, por causa da dor e do enrijecimento do pescoço. 

A cidade evoca essa multiplicidade de conflitos, o personagem de O falso mentiroso 

nunca ouve as vozes em casa, sempre na rua. Fluem dos ares do espaço, fragmentos de 

histórias e um misto de sensações, pelos corredores da memória que é da cidade e do sujeito, e 

que, ao mesmo tempo, não é de ninguém. O citadino não pode olhar para trás e o seu quadro 

citadino se configura às avessas: “Contraem-se os músculos servicais. Desconjuntam os ossos 

do pescoço. Pedestres viram sombras. Dia vira noite. Sol vira lua. Vejo estrelas à luz do dia” 

(SANTIAGO, 2004, p. 11). 

Percebe-se que as teias da vida urbana trazem sérias conseqüências, inclusive o 

descontentamento, que leva as pessoas a olharem para trás constantemente, resultando em 

sintomas patológicos de ordem crônica, devido ao desgaste com a repetibilidade. O 

“videoclip” do cotidiano citadino apresenta, escancaradamente, o descentramento da vida da 

cidade, diante do que, se diz que cidade, agora, é um espaço aberto à exploração e à 

exposição, devido ao deslocamento dinâmico que o (re)configura. 

 
 
 
1.2 Mapas textuais e subjetivos da cidade 

 
 
 

Na contemporaneidade, a compreensão de cidade é ampliada porque ultrapassa o 

parâmetro de mera descrição física e contempla a cidade simbólica, capaz de cruzar o lugar 

com sua vida cotidiana, e a metáfora, produzindo uma cartografia dinâmica, agregando à 

materialidade do valor de usos e de trocas, o valor simbólico, configurando uma cartografia 

imaginária, um misto de: cartografia – rede – texto, cuja leitura procura engendrar uma 

possível legibilidade (GOMES, 2008). A cidade é como um livro a ser lido e interpretado de 

forma consideravelmente aberta, múltipla; mas sua leitura é complexa, assim como o texto 

nela e por ela escrito, por tratar-se de uma produção plural e inacabada, de aspecto volátil que 

parece caminhar rumo ao desconhecido. 

A dificuldade frente à leitura do texto urbano tem relação direta com os múltiplos 

personagens que se mostram autônomos, cada um com suas histórias que, de alguma forma, 

num determinado ponto ou espaço da cidade, são entrecruzadas, num clímax coletivo e único 

a reuni-los, mesmo que de forma imaginária, configurando narrativas bastante a-lineares e, 

por isso mesmo, semanticamente confusas. Entender esta constatação como processo e 
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produto textual é perceber-se diante de um sistema de fragmentação maior, para além do 

texto, porque é parte das culturas do referido momento contemporâneo. 

Esse cenário citadino dos múltiplos signos faz com que a cidade escape à perspectiva 

de concepção totalizadora do seu espaço e o conceito tradicional de cartografia é questionado 

enquanto representação espacial no âmbito da exatidão e da completude, assim, os mapas não 

mais realizam a representação do espaço urbano de forma cartesiana, porque a cidade rompe 

as fronteiras geográficas, ultrapassa todos os limites pré-estabelecidos, devido a sua atividade, 

seu crescimento acelerado, incontrolável e descentrado, assim como a vida e as identidades 

ditas pós-modernas que são formatadas a partir das culturas, nesse caso, entendidas como “um 

processo de montagem multinacional, uma articulação flexível de partes, uma colagem de 

traços que qualquer cidadão de qualquer país, religião e ideologia pode ler e utilizar” 

(CANCLINI, 2008, p.32). 

Este descentramento contemporâneo faz com que a cidade tenha forma e postura 

abertas, por meio de mudanças práticas, tanto nas vivências de culturas quanto de mercado, 

para o qual não importa nenhuma relação de fidelidade dos objetos ou produtos simbólicos 

com os territórios originários, e nisso consistem os processos de globalização e 

internacionalização, entendidos por Canclini (2008) como 

 
 

uma abertura das fronteiras geográficas de cada sociedade para incorporar bens 
materiais e símbolos das outras. A globalização supõe uma interação funcional de 
atividades econômicas e culturais dispersas, bens e serviços gerados por um sistema 
com muitos centros, no qual é mais importante a velocidade com que se percorre o 
mundo do que as posições geográficas a partir das quais se está agindo (CANCLINI, 
2008, p. 32). 

 
 
 

Diante dessa nova configuração de sociedade e de espaço, constata-se que a cidade se 

mistura, assumindo um perfil de global no local. Devido à compreensão dessa marca 

contemporânea da urbanização, Canclini (2008) convoca o cidadão da cidade dizendo: 

“Glocalize-se” porque o local está globalizado tanto por aspectos positivos, a exemplo da 

abertura para a fluidez do comércio nacional e internacional, da visitação à cidade, com cunho 

turístico, quanto pelos itens negativos, como problemas comuns de poluição e trânsito que 

obrigam a cidade a transcender o local. 

O autor faz a ressalva de que “além da cidade histórica e da cidade industrial, existe a 

cidade globalizada, conectada com as redes mundiais da economia, finanças e comunicações” 
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(CANCLINI, 2008, p.85). Naturalmente, esse perfil de cidade globalizada afeta as identidades 

dos sujeitos tornando-as transterritoriais e multilinguísticas, estruturadas muito mais pela 

lógica do mercado do que pela do Estado e atuam através da produção industrial da cultura, de 

sua comunicação tecnológica e do consumo segmentado dos bens. O cidadão cuja identidade 

é pós-moderna sente-se como habitante da cidade e não da nação, mas a cultura dessa cidade é 

uma intersecção de culturas, sem compromisso com o local. 

Nessas circunstâncias, entende-se que toda ideia de enquadramento entra em declínio e 

verifica-se que a cidade não tem um único foco organizador, porque ela, enquanto dinâmica, 

cabe e está em toda parte e não cabe, nem está plenamente, em parte alguma. Realizar a 

possível leitura da cidade é ousar transitar pelo seu universo espacial, por natureza, 

desordenado. Se os processos da globalização se mostram como complicadores para o 

entendimento do território citadino, isso se desdobra de forma mais agudizada no âmbito da 

cartografia. Daí poder dizer que essa nova realidade de cidade conclama uma nova concepção 

cartográfica, na qual caibam textos, sutilezas e subjetividades que são parte das identidades. 

Hugo Achugar (2000) reforça que, tradicionalmente, os processos de identificação e  

de representação das identidades sempre foram realizados a partir de várias relações de 

pertencimentos: regional, nacional, temporal e genealógica, por exemplo; e que na 

contemporaneidade, sobretudo com o advento da internet e de tantas formas de fragmentações 

da vida urbana, ocorre exatamente o contrário, a perda do valor e das noções de tempo e 

espaço. O autor afirma que tal fenômeno, certamente, é uma nova cartografia, que sofre 

alterações, mas mantém traços fundamentais da antiga. Nela perdura tanto a memória de um 

passado colonial com suas desigualdades econômicas e sociais, quanto as diferenças 

linguísticas, culturais e de acesso à cidadania. Nesse aspecto, o que se percebe como uma 

cartografia globalizada se mostra flexível e subjetiva, delineada pelo texto da cidade 

contemporânea, no mesmo sentido em que fala Canclini (2008) no tocante à quebra da 

tradicional autenticidade dos mapas urbanos. 

A cidade como texto se apresenta fragmentada e infinita, comparável a um labirinto e, 

como já dito, a um hipertexto, onde é fácil se perder entre as tramas, as imagens, os 

monumentos, os ruídos, os odores, os sinais e as histórias que dão acesso a tantas outras, e 

que, por sua vez, são re-escritas cotidianamente, numa dinâmica a instaurar o caos, a mais 

absoluta desordem, comprovando que, como diz Sarlo (2009, p.25), “la ciudad presenta uma 
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proliferación de signos de naturalezas encontradas que se asocian, compiten, se anulan o 

entran en conflicto”4. 

Em suas análises sobre a cidade contemporânea, a autora sempre afirma que o 

princípio de desorganização é uma marca do urbano, e essa abordagem não se distancia do 

imaginário citadino constituído pelo medo do perigo, da exposição, da transgressão e dos 

choques. É natural à cidade o caráter do aleatório, da desordem, da indeterminação e da 

casualidade, o que resulta numa crise de insegurança, uso desmedido de drogas, ocorrência de 

corrupção, configuração de favelas, bairros muito pobres, urbanização fechada, bairros 

privados, como experiência do cotidiano na cidade atual. 

Esse espaço citadino desorganizado não poderia caber em um mapa tradicional e 

previsível porque sua dinâmica contraria a correspondência cartografia/território. O mapa da 

cidade pós-moderna comporta a sensibilidade capaz de assimilar os movimentos do cotidiano 

urbano, os quais também passam a ser elementos utilizados na diagramação do mapa urbano 

que é fluido, aberto, imaginado. A cidade é fluida, conflitiva, para além de “bi-facial”, 

multifacial. Essas tantas faces problematizam a configuração do espaço da grande cidade, ou 

ainda, dos espaços que ela comporta. 

Nas narrativas em análise, entendem-se como cenas de cidade os recortes de 

experiências relatadas, os quais cabem em qualquer cidade, transitam em espaços indefinidos; 

sabe-se que a narrativa se dá num espaço urbano, num binarismo de não ser campestre, mas 

“as cidades” em si, Rio de Janeiro ou Buenos Aires, não são tratadas com tanta relevância, no 

sentido de fincar marcos territoriais. À guisa de exemplo, dois relatos, partes das narrativas 

em análise, iluminam essa concepção de cenas urbanas. Em O falso mentiroso, o nascimento 

do protagonista: 

 
 

Não nasci como a maioria. De graça. Por obra e feito da fertilização natural. Custei 
os olhos da cara dos meus pais adotivos [...] papai tirou a carteira do bolso. Tirou um 
maço de notas graúdas, dobradas, presas por elásticos. O montante tinha sido 
acertado com antecedência e seria rateado entre o obstetra, a enfermeira-chefe e a 
cegonha. Nessa ordem, valor decrescente (SANTIAGO, 2004, p. 45). 

 
 

 
Esse trecho serve de mostra de uma trama complexa da vida urbana, mas a cidade só 

está como “pano de fundo”; ela não é anunciada, nem identificada, contudo, seus sinais estão 

presentes pela existência de uma inferida instituição hospitalar que se faz notória pela 

4 “A cidade apresenta uma proliferação de signos de naturezas opostas que se associam, se anulam ou entram em 
conflito”. 
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presença de um médico obstetra, uma enfermeira-chefe e uma cegonha que compactuam com 

um processo de adoção, no mínimo misterioso; trata-se da efetivação de compra de uma 

criança, Samuel, o protagonista da ficção. 

Nesse pequeno trecho da história de Samuel, lê-se uma série de outras informações: a 

compra do bebê foi planejada previamente, o pai adotivo tinha dinheiro, e o narrador ainda 

sugere uma configuração de quadrilha do hospital em questão. Esse drama é passível de 

existir em qualquer cidade, na contemporaneidade; por isso, não importa o nome da cidade, e 

o mapa não consegue fechar as fronteiras desse espaço urbano. 

Em A cidade ausente, um jornalista, protagonista da ficção sai à caça de fatos 

conflituosos, seguindo pistas sinistras, num espaço supostamente além do mapa. As pistas 

sugerem o olhar para as margens da cidade, ou para as versões da cidade que costumam 

assustar, por estarem fora dos quadros de cidade imaginada, no sentido de Sarlo (2009), 

referentes ao belo e ao elaborado. Nos rastros das notícias, o jornalista-investigador busca os 

relatos efervescentes das tramas citadinas: 

 
 

No início pensaram que ele trabalhava para a polícia, porque publicava as matérias 
antes que fatos se produzissem. Era só ele pegar o telefone e receber as notícias com 
duas horas de vantagem (PIGLIA, 1993, p. 10). 
Uma desconhecida vivia ligando para ele e passando dicas como se os dois fossem 
amigos da vida toda (PIGLIA, 1993, p. 12). 

 
 

 
A atmosfera da cidade é imediatamente percebida nesses trechos que sugerem 

“caminhos” fugidios, formas de contatos à distância, sem nenhum tipo de relação pessoal, 

inferindo que isso é desnecessário no mundo globalizado. Fica evidente que essa imagem de 

cidade enquanto dinâmica é cabível a todas as cidades e que os vínculos invisíveis da 

tecnologia atravessam fronteiras geográficas a realizar conexões de interesses entre as 

pessoas. O mapa que Júnior tem a seguir é textual, é constituído de linguagem e requer uma 

perspicácia interpretativa e atitudinal por parte do receptor, o jornalista em questão. 

Na contemporaneidade, a cidade comporta espaços variados em seu interior. Em 

conformidade com a citação de A cidade ausente, têm-se espaços declarados públicos, como 

são percebidas a existência de um departamento policial e outro jornalístico, bem como 

ocultos ou desconhecidos que comportam convencionais anonimatos. Descobre-se que essa 

fragmentação se dá a depender dos usos e das intenções, ou ainda, que os espaços no espaço 

urbano têm relação direta com as identidades e, evidentemente, com as vivências, as cenas da 
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vida cotidiana. Isso porque a cidade é delineada, também, ou muito mais, pelos traços que os 

citadinos desenham por meio das suas vivências: trabalho, lazer, relações, escolhas, enfim, 

suas histórias. 

As cenas de cidade têm a ver com o comportamento desse urbano frente à pós- 

modernidade, à globalização, ao apagamento das fronteiras, à inserção na multiplicidade de 

signos. Falar de vida na cidade enquanto “cenas” é inferir que o contexto citadino se constitui 

em uma representação, mais especificamente, fragmentos de representação, “cena” de um 

todo, ainda que não se possa falar em cidade como “um todo”; fala-se, contudo, de forma 

subjetiva ou imaginada. Desse modo, a configuração da cidade ganha o teor de um misto entre 

o concreto e o subjetivo, o real e o imaginário; componentes inevitáveis para o construto de 

uma sociedade dinâmica e aberta. 

É entre esse real e imaginário que a literatura transita como forma de expressão 

artística que enxerga as configurações urbanas de maneira mais próxima, tem um olhar 

detalhista, irônico, sugestivo e até crítico do contexto citadino; muitas vezes, evidenciando a 

efervescência da vida, ressaltando a pulsação das experiências urbanas, antes mesmo de seus 

aspectos arquitetônicos, estruturais e territoriais. Assim sendo, ressalta-se que a literatura 

colabora para o delinear da reconfiguração da cidade que não cabe no desenho plano de um 

mapa tradicional. Vale reforçar que a cartografia modificada adequada à cidade que também 

mudou deve ser capaz de abarcar os comportamentos e de contemplar “a tensão entre a 

racionalidade geométrica com o emaranhado das existências humanas”, conforme Gomes 

(2008, p. 23). Do contrário, será necessário falar desse espaço urbano à maneira de Canclini 

(2008) como “cidade sem mapa”, ou ainda, se para ela houver um mapa, em sua concepção, 

ele é afetado pelos modos de vida dos citadinos. Concepção essa que é imaginada, inventada 

pelo sujeito, dotada de valores ideológicos e representada através das linguagens. 

Nessa abordagem, “invenção” pode ser compreendida como imaginação e criação, não 

como falseamento do real. Os conceitos são inventados; inventam-se nações, estados, cidades, 

comunidades imaginadas, bem como, os valores que as permeiam. Não há dúvidas de que o 

imaginário de um povo é capaz de configurar uma nação e que as sensações e as marcas de 

um grupo fazem de um lugar social uma comunidade imaginada. Anderson (2008) enfatiza 

que as nações são imaginadas, mas não é fácil imaginar nem se imagina com base no nada, no 

vazio. Os símbolos, as vivências culturais, a história, a memória, os sinais de nação, são 

importantes recursos a conferir o sentimento de pertença a uma comunidade inventada. 

Assim são as cidades; “imaginadas” na acepção de que fazem sentido para a alma e 

constituem objeto de desejos e projeções. Elas são imaginadas pelo imaginário afetuoso, pelo 
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sentimento de pertença compactuado pelos sujeitos citadinos, pela atmosfera do espaço 

compartilhada por eles. Vale salientar que Canclini (2008) corrobora com essa perspectiva ao 

falar da existência de novos vínculos invisíveis na cidade – a mídia, como construtores de 

uma camaradagem horizontal, e também, imaginada, entre os sujeitos urbanos. 

No sentido de Anderson (2008), por ser uma comunidade imaginada, a nação é 

“limitada e soberana”. Limitada no tocante aos aspectos geográficos. Em contradição, a nação 

é soberana, por conseguir transcender as limitações territoriais pré-estabelecidas, através do 

sentimento de pertença comungado entre o povo-nação. Quanto à cidade, a lógica é a mesma; 

não se consegue estabelecer uma correspondência entre o desenho geográfico e a sua 

efervescência porque o sentimento de pertença à cidade extravasa as divisas demarcadas. 

Sarlo (2009) fala que La ciudad vista tem versões, é representada de maneiras 

diversificadas e que a cidade imaginada é bem diferente da real, ela é notadamente uma 

representação constituída de recortes selecionados, os quais se prestam a povoar o imaginário 

dos visitantes, já que os recortes de cidade apresentados omitem as realidades que não 

interessam ser apresentadas. Não se trata de uma referência da cidade como um todo, mas 

sim, da “imaginada”, a que povoa o imaginário, a que não é, necessariamente, concreta. A 

autora enfatiza que a cidade imaginada é a cidade do discurso pedagógico, a que é forjada 

para ser apresentada aos turistas, que ilustra produtos culturais citadinos; ela é impecável, 

atrativa e bela; é, também, superficial e até invisível do ponto de vista da concretude. Por 

tratar-se de cidades imaginárias e imaginadas, como As cidades invisíveis, de Calvino, são 

cidades invisíveis àqueles que pretendem vê-las enquanto estrutura de concreto. 

A cidade real é caracterizada por Sarlo (2009) como: “a cidade das mercadorias”, “a 

cidade dos pobres”, “a cidade dos estranhos”, “a cidade cultural”, dentre outros recortes que 

são sugeridos e que configuram cenas de cidade pós-moderna, indiciando a configuração de 

cidades dentro da cidade; entre as quais há cidades concretas e imaginadas. Entende-se, por 

essa percepção do espaço urbano, que a cidade real só pode ser lida através do experimento; é 

a vivência com a cidade que a desvelará como tal; vê-se que demanda tempo para vencer o 

desafio de não realizar uma leitura superficial do espaço citadino. 

Faz-se necessário atentar para o distinto entendimento de comunidades imaginadas, 

nos estudos teóricos de Canclini (2008) e de Anderson (2008). Segundo Canclini (2008), com 

a globalização e a desterritorialização, toda sociedade é fragmentada e múltipla, uma 

montagem sem vínculos que a amarre como um corpo, esvaindo assim, as identidades 

concebidas como expressão de um ser coletivo, no que resulta a concepção de nação ou 

comunidade de vivência, a exemplo de cidade, como comunidades imaginadas. Por outro 
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lado, Anderson (2008) sugere que exatamente por causa do seu estado fragmentário é que a 

cidade é uma comunidade imaginada; ou seja, ela é inabarcável em sua totalidade, mas a 

sensação de pertencimento ao local e ao total se mantém, ainda que esse local seja marcado 

pela convivência de múltiplas tradições e novas invenções, inaugurando uma realidade de 

cultura global. Percebe-se que, à cidade, cabe a concepção desse paradoxo, ela é imaginada no 

sentido de Anderson (2008), mas sua identidade é fragmentada como diz Canclini (2008). 

De todo modo, notam-se rastros da sensação de pertencimento que não são apagados 

pelo contemporâneo; porque apesar do estado fragmentário, a camaradagem conta com outras 

formas de conectar o povo; de maneira “imperfeita”, talvez, mas entende-se com Anderson 

(2008), que não há comunidades “verdadeiras”, todas são imaginadas, assim, elas não se 

distinguem pelos critérios de autenticidade ou falsidade, antes são distinguidas pelo estilo em 

que são imaginadas; mas que são imaginadas, não há dúvidas. O autor diz ainda, que é por 

meio do material impresso, romance, jornal, etc. que a nação se converte em uma comunidade 

imaginada sólida, recorrendo a histórias previamente selecionadas. 

Na memória do sujeito citadino, esses relatos registrados tanto pela narrativa histórica, 

quanto pela ficcional, são testificados, reconhecidos, e suscitam um sentimento de pertença 

que solidifica a sua cidade como uma comunidade imaginada. Frente a essa constatação, a 

literatura sempre foi e ainda é uma forma legítima de representar a nação ou a comunidade a 

que se proponha ao mesmo tempo em que se representa a si mesma. Entende-se então, que a 

literatura é indispensável no processo de sedimentação das sociedades, e que a ficção 

contemporânea tem sido uma forte aliada junto à consolidação da cultura urbana e da própria 

urbe. 

Com a força do mercado editorial, há casos nos quais a arte que, teoricamente, deveria 

ter compromisso com a própria arte, perde a “aura”, no sentido de Benjamin, e se presta a 

representar recortes de um contexto, a serviço de quem a encomenda, junto ao artista. A 

produção ocorre como a voz de um determinado poder a configurar no imaginário do povo 

leitor aquilo que interessar desenhar, no intento de tentar burlar circunstâncias reais, 

apresentando assim, cenário e contexto imaginários. 

Assim, com o auge da arte sem “aura” advindo da industrialização cultural, que torna a 

cultura em mercadoria e em espetáculo, a perda do valor da experiência resulta na 

configuração da arte fugaz. Nesse contexto, entende-se por “aura” da arte o altíssimo grau de 

elaboração que essa comportava, na pretensão de que o esmero e o refinamento artístico 

funcionassem como uma espécie de escudo contra a banalização completa da produção 

artística, por copistas ou pelas mídias. 
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Nesse ponto, vale lembrar os elementos constitutivos da pós-modernidade, 

apresentados por Jameson (1997), já discutidos nesse texto, dentre os quais se destacam a 

falta de profundidade na arte e em todo o âmbito cultural, salientada pela cultura da imagem e 

do simulacro, o novo tipo de achatamento, novo tipo de superficialidade e o esmaecimento 

dos afetos, que pode também ser caracterizado, no contexto mais estreito da crítica literária, 

como o esmaecimento da grande temática, ou de toda espécie de apego ao fazer artístico. 

Esses aspectos são perfeitamente capazes de caracterizar a suposta “desauratização” da arte 

no sentido benjaminiano. 

Não obstante, o pós-modernismo é caracterizado pela convivência de muitos 

fenômenos distintos num mesmo contexto e de forma globalizada, então Jameson (1997) 

chama a atenção para outra presença constitutiva do pós-modernismo que é a força da 

indústria cultural que vende a ideia da repetição e padronização dos gostos e do próprio fazer 

artístico, também, corroborando com a “desauratização” da obra de arte, no sentido de “fim 

do objeto único e do culto a ele associado em virtude de sua raridade e da experiência da 

autenticidade”, conforme observa Olgária Matos (2009). A autora afirma ainda que: “Além 

disso, a ‘perda da aura’ diz respeito à transformação das relações como o passado e com a 

tradição” (MATOS, 2009, p. 83). Numa instância em que passado, experiência e tradição 

caem em demérito, a unicidade ou “aura” que conferia à obra de arte um caráter insubstituível 

e uma duração que atravessava a barreira do tempo, perderam o sentido e, na 

contemporaneidade, cedem espaço à instantaneidade. 

Percebe-se então que a indústria cultural modifica a percepção e criação artística, e a 

“obra de arte”, na concepção de Benjamin, desaparece no universo do espetáculo. A literatura 

como  parte  da  cultura  contemporânea  apresenta  e  representa  muito dessa realidade. Os 

autores da ficção atual, que tomam a cidade como cenário ou pano de fundo para suas 

histórias, presentificam em seus trabalhos muitas marcas dessa arte de narrar o instante, na 

qual se percebe a marca do dia-a-dia do povo, com seus modos de vida, seus conflitos, ainda 

que com isso o imaginário citadino do leitor contemporâneo ou da ficção deste momento, 

tenha sido bastante “contaminado”, ou seja; nada de um imaginário elaborado visando o ideal. 

Na ficção urbana da atualidade, a urbe é representada como uma comunidade imaginada a 

partir do sistema da própria vida; é configurada como o espaço da pressa, tragédia, crueldade, 

reificação, caos, fragmentação, incertezas, dentre tantos outros aspectos similares, que 

desenham o mapa comportamental da cidade contemporânea que pode ser qualquer

 cidade, submersa nesse contexto histórico, político, social, cultural,  de 

multiplicidades em todos os sentidos, áreas e aspectos. 
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A produção literária é afetada pela dinâmica que dá vida à sociedade, pelo mercado, 

pela globalização e tudo que o constitui. Os autores se ocupam de presentificar, através da 

escrita, a forma fragmentada, desconexa, incongruente, quase irreal, captada dos contextos da 

cidade real, sem que falte a estes inscritos o impacto ou força dos escritores que optam pelo 

realismo mais direto da linguagem, permeada pelos seus imaginários. Vê-se uma literatura 

dita curta e grossa, urgente, no sentido literal, relativo ao que se faz sem demora, por um autor 

com pressa para um leitor igualmente apressado. Sente-se nesses textos que não há tempo 

para o burilar outrora despendido à produção aurática. 

De acordo com o imaginário de Piglia (2003), a cidade é ausente, é metaforicamente 

uma máquina de narrar histórias, é o patrimônio configurado pelas ruas e locais citados, mas é 

também a vida, inclusive a considerada marginal, obscura e suspeita, mas que faz parte do 

enredo que delineia o imaginário urbano decadente, em meio a tantos outros enfoques. “Nesse 

país quem não está preso trabalha para a polícia” (PIGLIA, 2003, p. 16). Esse é um 

imaginário da nação argentina, pronunciado na cidade Buenos Aires, pelo narrador de A 

cidade ausente, habitado por um clima opressor, pela corrupção dos poderes e por relações de 

interesses escusos. Nesse contexto, seus habitantes são afetados apresentando sintomas 

psicológicos, resultando num imaginário conflitivo, como se percebe no ponto de vista do 

personagem Fujita, responsável pela vigilância do museu da cidade: 

 
 

O poder político é sempre criminoso – disse Fujita. – O Presidente é um louco, seus 
ministros são todos psicopatas. O estado argentino é telepata, seus serviços de 
inteligência captam a mente alheia. Eles se infiltram no pensamento das bases. Mas 
a faculdade telepática acarreta um grave inconveniente. Não consegue selecionar, 
capta qualquer informação, é extremamente sensível aos pensamentos marginais das 
pessoas, aquilo que os velhos psicólogos chamam de inconsciente (PIGLIA, 2003, p. 
52). 

 
 

 
Nota-se, por meio desse trecho da narrativa, que a leitura do perfil identitário da 

cidade e do povo é complexa, de aspecto perverso, doentio, cujo funcionamento aproxima-se 

do sistema panóptico, forjado para o controle opressor da cidade e da nação. Conforme 

Michel Foucault (1987), o esquema panóptico pode ser explicado como um mecanismo 

elaborado e utilizado pelo poder para vigiar o sujeito; trata-se de uma “máquina” de fazer 

experiências, modificar o comportamento, treinar ou retreinar os indivíduos. Nesses termos, 

do imaginário desse urbano, sabidamente monitorado, transbordam sensações de pavor, 

insegurança e diversos outros problemas atingindo os âmbitos objetivos e subjetivos. 
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Em O falso mentiroso, a imaginabilidade da cidade é, também, diversificada; tem o 

imaginário de tramoias, crimes, conflitos identitários, desordens; mas camuflado por uma 

imaginada configuração de família, trabalho, escola, arte, amizades, negócios, interesses; 

jogos representacionais. A vida é dupla e o sujeito é múltiplo, não há pureza identitária nem 

social, como é próprio do contemporâneo. 

 
 

[...] Tiveram que me esconder do público, sob pena de serem acusados de sequestro, 
ou de convivência criminosa com o obstetra e a enfermeira da maternidade, onde a 
mamãe, a verdadeira, me deu à luz (SANTIAGO, 2003, p. 180). 

 
 

 
A cidade é imaginada, também, como um ambiente de insegurança, crimes, dúvidas; o 

lugar do desconhecido. Na narrativa, a compra de uma criança foi o meio pelo qual um 

homem e uma mulher constituíram a sua “tradicional” família: pai, mãe e filho; neste caso, 

nem tanto tradicional, dadas as circunstâncias do nascer desse menino na família. Essa 

ocorrência problematiza o poder do dinheiro e do status social, por meio dos quais, pessoas 

sem escrúpulos adquirem o que não conseguem por mérito ou condições naturais; “comprar” 

é a palavra de ordem na geração capitalista do pós-modernismo. 

Essa é a tônica do imaginário da cidade real; a cidade diante dos olhos de todos não 

permite mais que o sujeito seja convencido pela cidade imaginada pelo discurso pedagógico e 

mercadológico do turismo, que mostram apenas o lado aprazível. O imaginário urbano é 

permeado pela beleza, pelos brilhos e encantamentos que a cidade tem, mas também, pelo 

medo, pela violência, pobreza e perigos diversos. 

A mídia faz seu papel de amenizar os perigos e convocar o mundo à cidade que 

divulga; os recursos tecnológicos estão a serviço desse fim e se empenham de modo a 

aproximar as pessoas do engodo. De todo modo, os produtores de mídias sabem que a 

sociedade não é desavisada quanto à existência dos outros imaginários da urbe, os quais não 

são propagados, porque não interessa que sejam vistos. Ainda assim, os sistemas midiáticos, 

por meio das suas linguagens, são os principais recursos a costurar a manta da camaradagem 

horizontal da cidade como comunidade imaginada. 

Vale a ressalva de que as comunidades são inventadas e mascaradas sob falsas 

aparências. As cidades são constituídas de pessoas que sempre souberam que estão ligadas a 

outras nunca vistas, e que, portanto, os laços a uni-las são imaginários, como é imaginária a 

própria comunidade, caracterizada por traços culturais, a exemplo da língua, do credo, do 
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consumo, da moda, da comida, das festas e demais tradições; ou seja, a criação da 

comunidade se dá a partir dos signos que a permeiam e a ficção de Piglia e Santiago dispõe de 

marcas para (re)apresentar o tipo de comunidade imaginada correspondente à cidade em 

questão, no contexto da atualidade. Para este perfil de espaço urbano, deve haver uma 

cartografia correspondente, um mapa imaginado pelas subjetividades dos discursos da vida. 

 
 

2 (RE)CONFIGURAÇÕES DA CIDADE CONTEMPORÂNEA 
 
 
 

Os debates sobre as culturas e as sociedades, no campo acadêmico, põem os  

estudiosos da área, repetidamente, diante das expressões “pós-moderno” e “contemporâneo” 

como termos equivalentes no que se refere ao contexto histórico-temporal, distinguido pelos 

traços das culturas que influenciam significativamente as novas formações identitárias, as 

quais são notadamente urbanas. Desse modo, os reflexos do clima que se chama “pós- 

modernidade” são percebidos em todos os aspectos da vida urbana, de forma concreta e 

sensitiva, isto é, da estrutura e configurações espaciais aos usos que se faz dos tais espaços 

(re)configurados. 

Do ponto de vista mais simples, entende-se o vocábulo “contemporâneo” como sendo 

tudo aquilo que é produzido na atualidade ou nos últimos anos, captando o tempo presente e o 

enxergando a partir do afastamento necessário a tal exercício. Salienta-se, porém, que nestes 

termos de concepção complexa, tal palavra é comumente usada como substituta de “pós- 

moderno”, ambas compreendidas como referentes aos modos de vida múltiplos, da atualidade, 

ou, mais propriamente, como a face cultural da globalização. Nessa perspectiva, reafirma-se 

que o pós-modernismo é reconhecido pela predominância cultural, constante da coexistência 

de uma série de características que, apesar de terem em comum, traços da irreverência do 

contemporâneo, são bem diferentes entre si. Entende-se, então, que o conceito de pós- 

moderno são está associado à concepção de um estilo, antes, trata-se de um fenômeno que 

opta pela multiplicidade como modo de vida cultural. 

Por ser este o tempo das diversidades e dos múltiplos, tudo o que se pretenda como 

fundamentação teórica a seu respeito não passa de ensaios, dados as incertezas e 

complexidades, no tocante à crítica da cultura em estado de efervescência. Os estudos já 

realizados deixam claro que não é fácil sistematizar análises teóricas referentes ao tempo 

presente, estando submerso e envolvidos com esse tempo. Os resultados de tais tentativas só 
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poderiam ser confusos, discutíveis e divergentes, como são muitas das produções críticas que 

se conhecem, mesmo que se saiba do suposto distanciamento requerido aos estudos 

entendidos como científicos. De todo modo, dizer que as críticas são confusas e divergentes 

não aponta nenhum demérito, antes, sinaliza coerência com as próprias características da 

atualidade e a abertura para reflexões complementares, instaurando as desconfianças e 

mudanças que surgem em meio à trajetória espaço-temporal. 

De antemão, o nível de complexidade que envolve os termos em questão já sinaliza 

que não se deve pretender uma conceitualização definitiva para os termos, até porque, pelo 

que se conhece do pós-modernismo, defini-lo não seria uma atitude pós-moderna, mas sim, 

uma grande incoerência; do mesmo modo, a experiência de vida cotidiana mostra que o 

contemporâneo é intempestivo. Nesse sentido, ratifica-se o caráter da abertura à 

multiplicidade e imprevisibilidade, próprio desse momento, sobre o qual não é possível 

sistematizar um uso ou impor um significado conciso e coerente, porque esse conceito, além 

de ser contestado, é também intrinsecamente conflitante e contraditório. É muito acertada a 

fala de Rouanet (1987) quando diz que, se os termos “pós-modernismo”, “pós-modernidade” 

ou “contemporaneidade” são tão indefinidos é porque refletem um estado de espírito, mais do 

que uma realidade cristalizada. 

Sabe-se, porém, que em termos de cultura brasileira, a base referencial de tempo 

correspondente ao pós-moderno dá-se a partir do final dos anos 80/início dos 90 aos dias 

atuais, embora se saiba que essa classificação é mais sensitiva do que cronológica. 

Caracterizada por uma mudança de paradigma no campo das ideias, que insurge numa 

diversidade de novas expressões artísticas e atitudinais, de base estética diferenciada da 

moderna. Nesse aspecto, o “novo” paradigma cultural implica na diferenciação inscrita nas 

formas de expressões artísticas. Nas percepções e vivências desses novos modos de fazer 

artes, se lê a ideia de Rouanet (1987) ao dizer que o pós-moderno “se define” (se é que ele se 

define), em sua acepção mais geral, por um questionamento da modernidade, no todo ou em 

parte. Relacionando o modernismo ao pós-modernismo, vê-se que enquanto o primeiro 

momento é possível de ser interpretado como um determinado movimento de mudanças, 

progressos e críticas a esses processos; o momento contemporâneo dito pós-moderno não é 

algo que se possa estabelecer de uma vez por todas, porque, como já dito, não se tem o 

distanciamento suficiente à análise, por mais que haja esforço dos estudiosos por afastar-se do 

contexto, ao discorrerem suas reflexões. 

Jameson (1997) discute a complexidade da conjuntura do pós-modernismo, dizendo 

que o conceito para tal movimento, se é que existe um, tem que surgir no fim, e não no 
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começo das discussões do tema. O autor tenta clarear o contraponto modernidade versus pós- 

modernidade, passando pela tradicional referência contrastante da natureza frente à 

urbanidade ao dizer que, no modernismo, ainda subsistem alguns resíduos da “natureza”, ou 

do mais velho, do arcaico; a cultura ainda pode fazer alguma coisa com tal natureza como 

referente. 

Ao contrário disso, na contemporaneidade, não se tem a pretensão de tomar a natureza 

como referente cultural, antes, a cultura está diretamente associada ao que há de mais 

modernizado. Os movimentos que acontecem com a cultura, o poder que ela tem nesse 

contexto sócio-histórico é muito relevante para a compreensão da vida na pós-modernidade 

ou, conforme Jean François Lyotard (2009), na “condição pós-moderna”. Jameson (1997) 

ressalta que a esfera cultural foi dilatada desembocando na esfera da mercadoria, assim, 

cultura e mercado se misturam, a gostos e contragostos. 

Por interesses mercadológicos, aprendeu-se a inventar ou copiar muitas coisas, à 

maneira de Jean Baudrillard (1981), a geração contemporânea vive a era dos simulacros e 

utilizando-se da hiper-realidade o sujeito é estimulado a negociar e lucrar com quase tudo na 

vida, quer produtos ou ideias. Ainda que, às vezes, a palavra “tudo” não consiga dizer nada, 

essa palavra genérica parece ser a melhor utilizada para caracterizar a essência constitutiva do 

fenômeno pós-moderno, enquanto dinâmica cultural; o fenômeno que cede espaço ao “tudo”, 

no âmbito da cultura. 

Sabe-se que a cultura tem relação direta com a arte, o espaço, o tempo, os valores, o 

mercado, as pessoas, enfim, interfere na vida do cidadão e do lugar habitado por ele. Segundo 

Jameson (1997, p.14) “na cultura pós-moderna, a própria ‘cultura’ se tornou um produto, um 

produto exatamente igual a qualquer um dos itens que o constituem”. Assim sendo, a grande 

marca desse tempo é o consumo da própria produção da mercadoria, em processo. Desse 

modo, chega-se ao que Linda Hutcheon (1991) chama de crise dos referentes; o crescimento 

exacerbado do mercado favorece a explosão dos simulacros. 

Conforme os estudos de Baudrillard (1981), entende-se por simulacro a reapresentação 

de algo que já existe, ou seja, uma espécie de “cópia” sobre a qual não se espera a 

equivalência ao referente, porque, em sendo cópia, é outro construto, uma reinvenção.  

Ambos, a suposta coisa “original” e o simulacro, coexistem. Nas palavras do autor, seria “um 

real sem origem nem realidade: hiper-real”, um duplo operatório; não irreal, mas simulacro; 

um fenômeno muito próprio da pós-modernidade. Mais adiante, o desenrolar da análise 

aprofundará a questão do simulacro. Ainda caminhando rumo às discussões sobre a pós- 
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modernidade, o lócus temporal do fenômeno do simulacro, Jameson (1997) segue tentando 

esclarecer que ela pode ser compreendida como 

 
 

o que se tem quando o processo de modernização está completo e a natureza se foi 
para sempre. É um mundo mais completamente humano do que o anterior, mas é um 
mundo no qual a cultura se tornou uma verdadeira ‘segunda natureza’ (JAMESON, 
1997, p.13-14). 

 
 

 
Dizendo isso, Jameson (1997) corrobora com o contraste entre O campo e a cidade, 

estabelecido na análise de Williams (2011); na perspectiva de espaço, entende-se “natureza” 

como o campo e “mundo humano” como a cidade. O autor afirma que a “segunda natureza”, 

relativa aos construtos advindos dos progressos tecnológicos, midiáticos e mercadológicos é 

preponderante nesse contexto contemporâneo e é produto da/na vitrine urbana. Há uma 

relação intrínseca entre o espaço urbano e os movimentos culturais que o permeia; ressalta-se 

que a cidade é um grande marco da inventividade moderna que, tanto marca a modernidade 

como é marcada por ela. Na contemporaneidade, a cidade vive o impacto da vida urbana com 

todas as rasuras que a cultura pós-moderna deixa no espaço citadino. 

Acalorando os debates sobre as modificações do espaço urbano, Jameson (1997) 

refere-se à cidade como fruto da segunda natureza, a natureza construída pelo homem em suas 

buscas por progressos. Assim, a urbe, como forma de sociedade, é a mais ousada, desmedida, 

atraente, assustadora e maravilhosa criação humana; é o cenário produtor e expositor de 

simulacros por sua própria natureza, cuja essência constitutiva é a modernização e os recursos 

tecnológicos que viabilizam a proliferação de construtos hiper-reais. De toda sorte, tudo o que 

se diz na tentativa de caracterizar a cidade não consegue fazê-lo por completo; como diz 

Gomes (2008), é uma pretensão querer abarcar completamente a cidade, dada a sua amplitude 

e complexidade. 

Nesse sentido, essa cidade lembra “o monstro” pontuado por Williams (2011), ainda 

que a figura pareça demasiado obsoleta e sensacionalista para a compreensão contemporânea, 

a metáfora pode ser usada na tentativa de falar de grandezas, poderes, atrativos, dentre tantos 

outros atributos do inabarcável. As construções de aço, metal e vidro, a luz elétrica, as ruas,  

as galerias e as vitrines, apenas, não caracterizam a cidade contemporânea. A lógica cultural 

da pós-modernidade descentra a cidade, tornando-a tão indefinível como o fenômeno que a 

atravessa. 
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Em A cidade ausente, de Ricardo Piglia, Monito, um personagem da narrativa, tem um 

ângulo de visão da paisagem citadina por meio da qual compara a cidade a um cinema; mas 

propriamente a uma tela de cinema antes do filme começar; isto é, o espaço próprio da 

representação de histórias; perspectiva a ratificar que o espaço citadino é constante de atores e 

espectadores que se revezam a depender dos relatos. Essa é a percepção da cidade, por 

Monito, através da janela do bar onde estava: 

 
 

Pelo vidro da janela se via o resplendor elétrico das lâmpadas brilhando sob o sol. 
‘Isso daqui parece um cinema’, pensou Monito, ‘que nem uma tela de cinema antes 
do filme começar’ (PIGLIA, 1993, p. 11). 

 
 

 
Em toda a narrativa de A cidade ausente, de Ricardo Piglia, a cidade acontece e aos 

poucos se desvela, enquanto em seu interior ocorrem os mais variados conflitos. Através da 

busca do jornalista Júnior por descobrir mistérios da vida urbana, o narrador onisciente faz 

saber que esse protagonista investigativo atravessa a cidade quando ela está com as ruas em 

noite cerrada, mas as luzes fazem-na iluminada e os terraços de alguns prédios chamavam a 

atenção com um facho azul a varrer o céu e assim “a cidade se dissolve na névoa do outono” 

se mostrando como um espaço indecifrável e inexato, lido e entendido pelas sensações que 

suscita por sua própria natureza urbana e contemporânea. A cidade de Piglia é vista e sentida 

como o espaço do desconhecido, dos construtos arquitetônicos e de luzes que ora alumiam 

algumas histórias, ora alumiam outras, dentre tantos relatos que são diluídos no cenário 

urbano. 

Na obra O falso mentiroso, de Silviano Santiago, a cidade é rascunhada como o 

ambiente onde as próprias vidas, com todas as experiências que acarretam, são 

representações, porque a cidade é o palco absoluto do espetáculo, do efêmero e dos 

simulacros. Nesse espaço, a constituição tradicional da família é questionada, o poder de 

compra inserido na sociedade pelo sistema capitalista é suscitado pelo episódio da compra de 

um filho seqüestrado, a compor a sonhada família “padrão”, pai, mãe e filho, que não 

aconteceu naturalmente, dentre outros relatos transcorridos em espaços de caráter objetivo e 

subjetivo constantes da narrativa. Ambos os textos literários em questão se prestam a 

apresentar a cidade como esse espaço das possibilidades pelo critério da verossimilhança, 

permitindo uma abertura de sentidos própria do contemporâneo e da literatura produzida na 

condição pós-moderna. 
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“Condição pós-moderna”, no sentido de Lyotard (2009), designa o estado da cultura 

após as transformações que afetaram as regras da ciência, da literatura e das artes, a partir do 

final do século XIX, e que apresenta novos estatutos dos saberes, os quais embalam a vida 

urbana fazendo-a ganhar ritmo, dinamicidade e tornar questionáveis muitos aspectos do 

urbano. Esses questionamentos do contexto citadino ocorrem naturalmente, uma vez que, ao 

pós-moderno, compreendido como condição da cultura, é própria a incredulidade frente ao 

metadiscurso filosófico-metafísico e às pretensões universalizantes, em quaisquer categorias, 

inclusive de espaço a exemplo da cidade, dando lugar à plurissignificação das coisas neste 

referido espaço. 

Diante da multiplicidade de signos nesse contexto cultural, a leitura da cidade é 

dificultada porque o texto urbano constitui-se de componentes abstratos e imagens concretas, 

da cidade como espaço e como lugar; ou seja, da vida com suas sensações, necessidades e 

sensibilidades, bem como, do território e patrimônio histórico reconhecido pelo povo; ambos 

os aspectos dão largas margens ao imaginário dos seus intérpretes, os quais, naturalmente, dão 

sentido à cidade. É Gomes (2008, p.23) quem diz que “a cidade pode ser entendida como um 

ambiente construído como necessidade histórica, resultado da imaginação e do trabalho 

coletivo do homem que desafia a natureza”. 

Paradoxalmente, na medida em que a cidade é construto do homem, na condição pós- 

moderna, ela escapa ao controle desse homem e o surpreende como se fora personificada e 

tivesse vida própria. Isso porque, com as crises que surgiram no mundo, no tocante às culturas 

de modo geral, resultando em modificações substantivas de ordem concreta e espiritual, a 

cidade é atravessada pelo que se chamou de novos estatutos dos saberes e dos fazeres. Visto 

que essa mudança paradigmática é um fator preponderante na caracterização da cultura pós- 

moderna, obviamente, afetou os princípios de funcionamento do espaço urbano, instaurando 

dúvidas sobre sua forma de estrutura e imaginário outrora estáveis, principalmente, no tocante 

ao espaço; aspecto no qual esse estudo melhor se atém. 

Em seus estudos sobre espaço, Augé (2010, p. 33) afirma que “a segunda 

transformação acelerada, própria do contemporâneo, e a segunda figura de excesso, 

característico da supermodernidade5, referem-se ao espaço”. O próprio autor salienta que falar 

de excesso de espaço diante de uma população que cresce de forma desmedida, como de 

forma desmedida ocorrem os processos de urbanização, é meio paradoxal. A depender de 

como se compreende esse fenômeno, a ideia do excesso de espaço pode ser contrariada 
 

5 Conforme Augé (2010, p.32,33), a supermodernidade pode ser entendida como o lado “cara” de uma moeda da 
qual a pós-modernidade só nos apresenta o lado “coroa” – o positivo de um negativo. 
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porque, às vezes, tem-se a sensação de que o planeta vem sendo encolhido. Observa-se que o 

segredo para o suposto excesso espacial está posto no que o autor chama de “transformação 

acelerada”. 

Na opinião de Augé (2010), vive-se a era das mudanças de escala no que diz respeito à 

conquista espacial, o que incorre no deslocamento dos parâmetros espaciais frente à suposta 

superabundância de espaço. Isso também não poderia ter ocorrido de uma hora para outra; a 

experiência de vida pós-moderna tem ensinado o sujeito a descentrar o olhar, porque o mundo 

da super ou pós-modernidade não tem as dimensões exatas do espaço em que se pensa viver. 

Então, vive-se num espaço em que ainda não se aprendeu a olhar, por isso, torna-se necessário 

reaprender a olhar esse espaço, e é importante que o sujeito consiga tirar algum proveito dessa 

experiência. 

Na prática da urbanização, as transformações aceleradas se mostram como forças 

problematizadoras da cidade e são percebidas, principalmente, pelos processos de 

fragmentação, que problematizam a totalidade; a crise dos referentes que problematiza a 

noção de originalidade e autenticidade; o poder do mercado e do Estado que impõe ora de 

forma sorrateira, ora agressivamente a sua vontade planejada ou repentina; o conceito e a 

prática da desterritorialização que questiona a fixidez, trazendo a mobilidade, e nessa 

dinâmica acelerada de vida urbana, o lugar da memória também é problematizado, na maioria 

das vezes, pelo que se pensa ser a ausência dele; os lugares de memória na atualidade são 

caracterizados pelas propostas de luta contra o esquecimento, envolvidos pelo olhar do 

mercado, mais precisamente no campo do turismo. 

Retornando aos agentes de transformações do urbano elencados, deixa-se claro que a 

fragmentação incide diretamente sobre o espaço e sobre os sujeitos em suas identidades e todo 

o modo de vida; constata-se que, quanto aos problemas das referências, se recaem sobre as 

culturas como aspecto positivo pelo viés da multiplicidade, também são negativos no tocante 

à “legitimação prática” dos simulacros, fato que se de algum modo é aceitável como forma de 

acesso a um objeto desejado e caro em versão original, por outro, implica prejuízo e 

desvalorização ao fazer artístico com qualidade e primor. Em suma, há uma relação paradoxal 

quanto aos referentes e à vida prática dos cidadãos consumidores. 

A prática do simulacro como o caminho para a produção em série é apenas uma dentre 

tantas transformações do espaço e da vida urbana, instauradas pelo poder agressivo do 

mercado, porque vale enfatizar que este é o segmento gerador de muitas, senão de todas, as 

desestabilizações urbanas e sociais, as quais passam, também, pelo poder político, resultando 

em constantes implosões ou explosões sobre o cidadão comum. Juntos, o poder do mercado e 
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o poder político fazem surgir o que poderia ser visto como impossível, a exemplo da 

desterritorialização, pelos meios da globalização com o natural descentramento e desapego, 

quase que total, às referências de natureza geográfica, históricas e de memória. Através destas 

práticas cujo tom é de notória problematização frente aos conceitos e forma de vida 

cartesiana, enxerga-se na cidade contemporânea uma reinvenção da cidade moderna. A 

memória, trazida em cena, também de forma modificada, ressalta a matiz da cidade, frente aos 

ruídos da efervescência contemporânea. 

Essas problematizações, que são apenas um recorte dentre tantos outros, promovem 

uma relação de contentamento/descontentamento própria do contemporâneo e que já faz parte 

da dinâmica de vida da cidade. Ao que se percebe, os citadinos emprestam ou dão vida à urbe, 

e ela, por sua vez, usufrui dessa vitalidade, sem reservas; a julgar pela dinâmica que instaura e 

impõe aos cidadãos que a habitam e são habitados por ela. 

Ser habitado pela cidade suscita a possibilidade da fragmentação e multiplicidade da 

urbe, naturalmente percebida no contexto em questão. O sujeito leva consigo o “poder” de 

presentificar rasuras de uma determinada cidade, onde quer que ele esteja; isso numa 

perspectiva representacional, por meio da cultura urbana vivenciada pelo citadino a configurar 

imagens de uma referida cidade, mesmo fora do que seria, tradicionalmente, o seu território. 

Fica claro que esse sujeito é constituído de elementos culturais, tanto da sua cidade 

quanto de tantas outras, como diz Calvino, “idênticas, mas distintas”, considerando que o 

progresso e seus correlatos nivelam cidades, almas, gostos, costumes. O pós-modernismo, 

visando à rapidez e à lógica de mercado, apagam as diferenças, instaura o valor da 

padronização. Então, Gomes (2008) discute esse paralelo homem-cidade/cidade-homem,  

num tom de crítica, citando o pensador alemão Nelson Brissac, ao responder à pergunta: “As 

cidades habitam os homens ou são eles que moram nelas?” Brissac afirma: 

 

 
Hoje, nem a cidade – sem rastros e sem história – nos habita, nem os homens – que 
não sabem mais ver – habitam a cidade. A alma dos lugares parece ter-se perdido 
para sempre. Reduzidos a locais moldados pelo hábito, com seus habitantes 
conformados com traços preestabelecidos (BRISSAC, 1992, apud GOMES, 2008, p. 
170). 

 
 

 
Nesse trecho supracitado, o autor instaura uma questão hipotética ao dizer que “a alma 

dos lugares parece ter-se perdido para sempre”, até porque, num contexto cuja essência é a 

amplitude, torna-se inviável afirmar, fechando qualquer concepção. Gomes (2008) refere-se à 
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perda da alma da cidade enquanto experiência no sentido de Benjamin, como memória 

histórica cumulativa e coletiva, mas nota-se que há uma alma na cidade contemporânea, 

entendida como o ânimo, as emoções, justamente os aspectos que ampliam a cidade à 

categoria de “espaço” - conjugação própria dos lugares em seus usos. Sobre isso, está posta 

uma discussão mais detalhada, adiante. 

Sob o ponto de vista de cidade enquanto espaço, lugar com alma, é que se suscitam 

reflexões no intuito de mediar a relação homem/cidade: De fato, a cidade habita as pessoas? 

Seriam esses citadinos inteiramente esvaziados de marcas locais que os identifiquem com o 

espaço onde moram? Até que ponto o global e o local são mesclas indissociáveis? Seria esta 

uma cidade reconfigurada? Deve-se entendê-la como “una” ou a cidade é plural em  si 

mesma? Onde ela começa e onde termina, já que a sua compreensão territorial transcende os 

mapas? Percebe-se que, na atualidade, a cidade não tem limites de espaço, as tecnologias em 

uso no espaço urbano fazem-na transterritorial, constituída pela passagem e pelas relações 

entre o dentro e fora do seu território, implicando a acepção de lugar e não lugar, no sentido 

de Augé (2010); essa discussão que está posta no texto, à frente, no mesmo capítulo. 

Vê-se, portanto, que a cidade como categoria de espaço desperta olhares e curiosidade 

investigativa. Os diversos discursos construídos sobre ela são quem confere os sentidos e a 

inteligibilidade da sua vasta natureza. Mesmo sendo muitos os estudos já realizados em torno 

do espaço citadino, a cidade continua inovando e surpreendendo porque a proliferação dos 

signos nesse espaço continua vertiginosa, como diz Henri Pierre Jeudy (2005, p.81): “A 

cidade excede a representação que cada pessoa faz dela. Ela se oferece e se retrai segundo a 

maneira como é apreendida” e essa percepção furtiva aponta para os mistérios que a cidade 

produz e guarda em seu interior, o desconhecido que pode conter boas ou más surpresas. 

 
 
 
2.1 Transformações do/no espaço citadino 

 
 
 

Desde que o progresso citadino é objeto de estudo, notadamente, do século XIX aos 

dias atuais, os estudos da urbanização sempre mostraram que a cidade é fruto de construtos 

imaginários, concretizados por meio das linguagens, das artes, das culturas e dos povos; mas, 

o que se apresenta como extremamente distinto nessa concepção imagética do urbano, da 

modernidade à pós-modernidade, sobretudo no tocante ao espaço são justamente as questões 

referentes às demarcações territoriais ou ao apagamento destas. 
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A cidade moderna, com os recursos e estilo de vida próprios da modernidade, era 

territorial, consolidada mais ou menos de forma arbitrária a um espaço pré-estabelecido, 

legitimamente registrado em cartório e devidamente representado pelo mapa correspondente. 

Em suma, compreendia-se a correspondência entre as formas de registros do urbano e o 

próprio construto “cidade”. Ao contrário disso, a cidade pós-moderna é transterritorial e 

multilinguística. Estrutura-se menos pela lógica dos Estados do que pela dos mercados; opera 

por meio da produção industrial da cultura, de sua comunicação tecnológica e do consumo 

deferido e segmentado dos bens. Esta cidade é um assombroso e atraente cenário para 

representações dos mercados, das artes e das vidas. 

Apesar da importância e notoriedade da cidade no âmbito das representações culturais 

urbanas, ser palco para representações da vida não chega a ser o grande diferencial da cidade 

pós-moderna frente à moderna; antes, a cidade contemporânea ganha destaque pelo caráter do 

comportamento “desmedido”; a desordem em lugar da organização, o tumulto, a 

agressividade imperiosa que atravessa todos os segmentos do universo citadino tem 

imprimido mudanças radicais no território da cidade, que por sua vez se dilata, a critério das 

demandas mercadológicas e criacionistas da atualidade. 

A cidade conta com uma alta tecnologia a favor dos seus construtos, considerando-se 

que se vive o tempo de romper desafios, configurar coisas, até pouco tempo inconfiguráveis, 

isto devido à compreensão de representação como reinvenção, processo que consta de “uma 

inserção referencial e a imaginativa invenção de um mundo” conforme (HUTCHEON, 1991, 

p. 187). Nesse sentido, o espaço urbano torna-se o lócus dos “incríveis”, nos sentidos positivo 

e negativo do termo, no tocante à estrutura e à pulsação das ruas. Os acontecimentos incríveis 

que são vistos na cidade tem relação com todas as superações, o que é positivo, mas também 

de absurdos, eventos que são considerados como desmedidos no sentido negativo do termo. 

O imaginário urbano é constituído dos sentidos advindos de processos 

representacionais configurados pelas mídias, as artes, os monumentos, a história, à qual, 

conforme Hutcheon (1991), só se tem acesso de forma textualizada, o que significa ser ela 

mesma um processo de reinvenção e representação, haja vista que passa pelo sujeito escritor 

que a narra conforme sua captação. Como produção cultural, a literatura contemporânea lê e 

escreve a cidade conforme a imagina, lembrando-se que, de acordo com Anderson (2008), a 

imaginação ocorre a partir de elementos que a nutrem. Assim, o imaginário da cidade na 

literatura é irrigado pelo espaço, entendido como o território e pela vida, a depender dos usos 

que são feitos do lugar. 
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O “ambiente cidade”, no aspecto que engloba as noções de lugar e espaço ou não 

lugar, tem sofrido alteração na conjuntura da contemporaneidade, o que vem sendo discutido 

por estudiosos do âmbito da cultura urbana, dentre os quais Sarlo (2006) se destaca 

corroborando com essa concepção modificada da urbanização. Exemplo de tantas das suas 

reflexões acerca da cidade é o fenômeno que ela chama de ausência de “centro”; segundo a 

autora, essa nova realidade assinala uma característica do novo paradigma para a grande 

cidade contemporânea. Nesse sentido, ela explica que 

 
 

Em muitas cidades não existe um centro. Quer dizer: um lugar geográfico preciso, 
marcado por monumentos, cruzamentos de certas ruas e avenidas, teatros, cinemas, 
restaurantes, confeitarias, ruas de pedestres, anúncios luminosos cintilando no 
líquido também luminoso e metálico que banha os edifícios. Antes, podia-se discutir 
se o ‘centro’ de fato terminava em tal rua ou um pouco depois, mas ninguém 
discutiria a existência de um único centro: imagens, ruídos, horários diferentes. Ia-se 
ao centro, partindo dos bairros, como se fosse uma atividade especial, de feriado, 
como programa noturno, para compras ou, simplesmente, para ver e estar no centro 
(SARLO, 2006, p. 13). 

 
 

 
Nessa constatação, está assinalada uma mudança de ordem estrutural e 

comportamental no cenário urbano. A cidade fragmentada e múltipla não comporta mais um 

único centro; há centros para cada uma das “cidades” dentro da cidade. Esse é o caso dos 

grandes bairros das cidades, os quais são completamente independentes de um suposto 

“centro”; neles, há tudo o que se procura, de necessidades a lazer ou satisfações de viés mais 

supérfluo. Os bairros têm estruturas e vida funcional própria, compatível a cidades menores, 

dentro da cidade em questão, inclusive com referências gerenciais por meio de lideranças de 

bairros, eleitas pelos moradores, a representar os interesses da comunidade local. 

Constata-se então, que as pessoas, sobretudo, os moradores de bairros grandes e ricos, 

não se encantam com a paisagem do tradicional centro da cidade e que, desses bairros, já não 

se vai ao centro porque se está num espaço satisfatório em infraestrutura, a atender com 

ofertas materiais e simbólicas. Deste modo, as distâncias frente às práticas da vida urbana se 

encurtaram, tanto porque a grande cidade, do ponto de vista do planejável, deixou de crescer, 

como diz Sarlo (2006), como porque o sujeito urbano já não se desloca por ela de ponta a 

ponta, por entender que isso é desnecessário. 

Acrescenta-se a essa compreensão o fato de que, se algo que se queira na cidade não 

esteja ao alcance do citadino nas mediações do seu próprio bairro, conta-se também com a 

estrutura e os serviços virtuais que estão como braços extensivos da urbe a facilitar acessos, 
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encurtar distâncias, driblar falta de tempo, dentre outras perspectivas recorrentes no cenário 

urbano. Tais elementos desconfiguram e deslocam o centro urbano enquanto lócus maior do 

mercado, dos encontros, da cultura etc., trazendo-o para dentro das casas ou de qualquer 

espaço onde seja convocado por meio da internet. Reforçando esse aspecto, Canclini (2008) 

ressalta que os usos da cidade são, eminentemente, de ordem funcional, beirando o viés da 

obrigatoriedade. 

Segundo Sarlo (2006), uma espécie de substituição do centro urbano é o shopping 

center, mas a autora ressalta que essa substituição acontece, de forma simbólica, no tocante ao 

prazer que se tinha em ir ao centro por motivo de lazer, encontros com amigos e artes, 

realização de compras especiais etc. A analista e crítica cultural faz questão de enfatizar o 

aspecto extremamente contrastante entre o shopping center e o centro urbano, dizendo que, 

embora o shopping carregue em sua nomenclatura o significante “centro”, na prática, mostra- 

se avesso ao centro da cidade, primeiramente pela paisagem configurada por uma espécie de 

cápsula espacial, cheia de previsibilidade, ordenação, conforto e segurança, aspectos nos quais 

se estabelece a contraposição estrutural e funcional com as ruas do centro da cidade. 

Além disso, a autora assegura que o shopping não foi preparado para ser percorrido do 

início ao fim, como uma rua ou uma galeria. Ele é cheio de armadilhas de ordem 

mercadológica, muito bem planejadas, as quais sorrateiramente fisgam o sujeito, que se sente 

atraído pela atmosfera que paira no (não)lugar, agregando sons, cheiros, cores, formas e tantas 

outras “belezas”, responsáveis por tornar bem sucedidas as investidas do mercado, instigando 

o sujeito ao consumo, muitas vezes irrefletido. Essa intenção está posta na própria estrutura e 

organização do espaço shopping, que suscita desejos e sonhos, difundindo uma imaginária 

acessibilidade democrática. 

Sem referência de memória urbana, deixando a realidade histórica e social à parte, o 

shopping é configurado com a finalidade de ser independente da cidade e, na medida do 

possível, substituí-la, como uma espécie de “cidade em miniatura”, porque nesse espaço, é 

possível realizar todas as atividades reprodutivas da vida: comer, beber, brincar, descansar, 

gastar, pagar, realizar negócios, frequentar cursos, distrair-se à maneira da flanerie 

contemporânea. 

No intuito mercadológico, que visa ao consumo e não à história ou à tradição do lugar, 

toda grande cidade tem alguns shoppings funcionando a todo vapor, uma vez que, na 

contemporaneidade, a experiência assentada na tradição, memória histórica e social, dá lugar 

às vivências efêmeras. Realidades como essa reafirmam que mudam as estruturas do espaço e, 

concomitantemente, os usos que são feitos dos mesmos; como diz Williams (2011), essas 
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transformações técnicas são chamadas de melhoramentos e progressos, dos quais resultam 

aplausos para alguns de seus efeitos e críticas a outros, ou até, a indiferença é percebida como 

expressão indiretamente apresentada pelos sujeitos urbanos frente às modificações impostas 

pelos processos da pós-modernidade. 

Ao que se percebe, o “descentramento” em questão pode ser entendido no sentido 

literal e tradicional, ou seja, na acepção de Sarlo (2006), por se tratar de um descentramento 

concreto e do âmbito espacial da cidade, e no sentido metafórico que sugere a queda do 

sujeito cartesiano, conforme estudos de Stuart Hall (1999), portanto, da vida e da cidade como 

tal. A cidade, como todos os construtos da atualidade, é atravessada pela efervescência 

própria do contemporâneo, portanto, é descentrada por sua própria natureza. Essa percebida 

agitação extrema da/na cidade, advinda, na maioria dos casos, dos processos de 

mercantilização e da notória desigualdade social, caracteriza um novo perfil da vida urbana, 

implicando a fragmentação do espaço citadino a partir das necessidades dos sujeitos. 

Sarlo (2009) enfatiza, por meio de uma minuciosa análise, recortes de cidade aos quais 

ela intitula conforme a constatação dos usos efetivos que são feitos dos lugares. Dentre os 

enfoques, há a constatação reflexiva do que a autora chama de “cidade das mercadorias” – diz 

respeito à essência e configuração da cidade relativa ao mercado, ao amplo comércio que ela 

abarca em si mesma, seja ele de natureza formal, empresa institucionalizada, ou informal, 

vendas ambulantes. Nessa discussão que associa a cidade à mercadoria, Sarlo relaciona mais 

uma vez as ruas da cidade ao shopping com seus elaborados benefícios que elencam fatores 

como: beleza, segurança, conforto, etc. Enfim, a autora afirma o que já se percebe pela 

vivência: o shopping é imaginariamente inclusivo, mas não passa de um cenário, um 

requintado palco de representações, extremamente a serviço do mercado. 

Outra cidade no interior das cidades contemporâneas, segundo La ciudad vista por 

Sarlo, é a “cidade dos pobres”. Com os processos da globalização, na cidade enquanto espaço 

que não conhece limitações de nenhuma natureza, quer seja espacial, temporal ou geográfica, 

crescem assustadoramente os espaços ocupados pelos pobres que fazem das ruas, espaços de 

trabalho e de ócio, onde, por não terem abrigos, simulam habitações em marquises, pontes, 

árvores e céu. Em muitas cidades, a existência desse povo e dessa situação, com variantes, 

entre abandonados, menores, idosos, drogados, alcoólatras, etc., faz parte de uma paisagem 

costumeira do ambiente urbano, de modo que novidade seria não vê-la. São 
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los nómades urbanos, los chicos de la calle - Aquellos sin residencia fija de ningún 
tipo. Constituían una masa de seres ambulantes por la ciudad, por sus calles y 
lugares públicos (SARLO, 2009, p. 60).6 

 
 
 

Referindo-se a essa escancarada desigualdade social e de má distribuição de renda no 

âmbito do urbano, Sarlo (2009) sublinha que um abismo divide a cidade dentro dela mesma. 

Esse abismo se chama diferença social e, na cidade, além de configurar a “cidade dos pobres”, 

dá vida, também, à “cidade do medo” e ao imaginário da violência urbana que se assenta em 

muitas faltas, de ordem objetiva e subjetiva na vida de homens, mulheres e crianças que 

deveriam ser vistos como cidadãos, mas que não conseguem fazer o devido uso da cidadania, 

teoricamente, direito de todos. 

Isto posto, ressalta-se que a experiência urbana tem mostrado que a cidade não se 

encerra nos luxos e vantagens das modernidades tecnológicas e contemporâneas; antes, a 

cidade passa por um contexto alarmante de crise de insegurança, drogas, corrupção, favelas, 

pobreza, urbanização fechada, bairros privados, dentre outros desajustes, ou composições fora 

do previsto, a gerar desconfortos de naturezas variadas. Conforme A cidade vista por Sarlo 

(2009) e pelo citadino contemporâneo, há razões de ordens práticas a mostrar que 

 
 

El espacio social de los sectores populares se ha fragmentado, además por otras 
razones suplementarias. Se han reconfigurado las ciudades, divididas por barreras 
culturales intimidatorias y por las diferencias en los consumos materiales (SARLO, 
2009, p. 93).7 

 
 
 

Na prática da cidade, não faltam razões pelas quais seu espaço seja fragmentado como 

está, denotando a visível reconceitualização e redefinição do perfil citadino, como processo de 

uma constante reorganização desorganizada, muito dada à mobilidade em lugar da fixidez, 

num construto que, eminentemente, descarta o valor da memória. Canclini (2008) concorda 

que essa reorganização da cidade globalizada ocorre por conta da cultura, do mercado, das 

artes de modo geral, dentre outros atributos inerentes às forças tecnológicas e aos fazeres 

contemporâneos, notadamente voltados aos interesses do consumo, mas salienta que não é 

 
6 Os nômades urbanos, os meninos de rua – aqueles que sem residência fixa de nenhum tipo. Constituíam uma 
massa de seres ambulantes pela cidade, por suas ruas e lugares públicos. 
7 O espaço social dos setores populares se fragmentou, além disso, por outras razões suplementares. As cidades 
se reconfiguraram, divididas por barreiras culturais intimidatórias e pelas diferenças nos consumos materiais. 
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pelo viés do consumo que a sociedade se fragmenta, antes, essa estratificação social, 

demarcada pelos conflitos entre classes e distinção entre os grupos, ganha continuidade em 

relação à distribuição e apropriação dos bens. 

No tocante ao consumo desenfreado, vale lembrar as críticas de Jameson às vivências 

do contemporâneo que tratam todas as construções de forma confusa, na tentativa de encaixar 

todo fazer cultural como produto. Sobre isso, ele diz: “a própria ‘cultura’ se tornou um 

produto, o mercado tornou-se seu próprio substituto, um produto exatamente igual a qualquer 

um dos itens que o constituem” (JAMESON, 1997, p. 14). Do ponto de vista de Sarlo (2006), 

o mercado é mesmo muito perverso e excludente; pode tanto quanto a religião ou o poder 

[Estado]. Ela explica que o mercado 

 
 

acrescenta aos objetos um ‘algo mais’ simbólico fugaz, porém tão poderoso quanto 
qualquer outro símbolo. Os objetos criam um sentido para além de sua utilidade ou 
de sua beleza ou, melhor dizendo, sua utilidade e sua beleza são subprodutos desse 
sentido que vem da hierarquia mercantil (SARLO, 2006, p. 30). 

 
 

 
Ainda nessa discussão, e contrariando o rigor da opinião de Sarlo (2006) frente às 

ofertas mercantis, Canclini (2008) defende a ideia de que o consumir, bem como as mudanças 

nas formas de fazê-lo, alteram as possibilidades e as maneiras de exercer a cidadania, daí 

estabelece a relação de Consumidores e cidadãos. A rigor, esse tema é posto no intuito de 

dizer que consumir é exercer a cidadania, isso porque, sob o ponto de vista do autor, o sujeito 

consumidor julgará com autonomia o que quer e deve comprar, frente à vastidão do mercado. 

Em defesa dessa consciência do cidadão frente ao consumo, Canclini (2008, p.61) afirma que 

“é inegável que as ofertas de bens e a indução publicitária de sua compra não são atos 

arbitrários”. 

No entanto, a realidade de grande parte da sociedade contemporânea, consta de um 

quadro de alienação em lugar da informação ainda muito grande, da baixa qualidade nos 

processos educacionais na escola pública de ensino básico, ressaltando assim, a desigualdade 

social como vergonhoso e gritante elemento que permeiam a cidade, atravessando, inclusive a 

força do mercado e diversas outras categorias do âmbito citadino. Essa difícil situação torna 

as “certezas” de Canclini (2008) e de Sarlo (2006), questionáveis; o que também se mostra 

como normal, numa instância em que todos os estatutos são questionados, o funcionamento 

urbano, com suas complexas vertentes, não ficaria ileso. 
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Notadamente, o consumo e suas complicações é uma das marcas da reconfiguração 

urbana que já não é novidade para o citadino. Quando “se vive uma cidade”, necessariamente 

se é participante de muitas das suas atividades e, desse modo, percebem-se as alterações nos 

espaços e as transformações da cidade a cada nova configuração. Devido à inserção dessa 

realidade de reconfigurações espaciais constantes, frente aos citadinos, a imaginabilidade do 

espaço urbano também sofre alterações que reverberam em discursos, produções artísticas, 

sensações, comportamentos e, por fim, numa cidade reconfigurada por fragmentos de 

imaginários que tanto são da esfera do real quanto da ficção. 

Em referência ao novo paradigma da cidade enquanto estrutura e funcionalidade 

Canclini (2008) fala que 

 

 
As grandes cidades, dilaceradas pelo crescimento errático e por um 
multiculturalismo conflitante, são o cenário em que melhor se manifesta o declínio 
das metanarrativas históricas, das utopias que imaginaram um desenvolvimento 
humano ascendente e coeso através do tempo (CANCLINI. 2008, p. 121). 

 
 

 
A cidade, em si, concentra a representação da própria crise contemporânea a assinalar 

o fim das utopias, dos valores cartesianos e coesos. As modificações identificadas no espaço 

urbano passam por concepções filosóficas, históricas, sociológicas, chegando a problematizar 

questões simples das rotinas diárias dos sujeitos. Isto é, no sentido de Michel de Certeau 

(2011), a invenção do cotidiano dos cidadãos, com suas artes de fazer as coisas mais 

corriqueiras, vai imprimindo, sorrateiramente, uma série de irreverências naturais, implicando 

mudanças na cidade convencionalmente imaginada. 

O imaginário desse urbano reconfigurado na mente dos cidadãos consta de uma 

mescla entre o horror e o glamour. Na medida em que se mudam as noções de cidade, de 

espaço, de tempo, de cultura, de vivências em geral, o sujeito urbano testifica que a vida não 

funciona como antes; perderam-se os referentes, compreendidos como “dados”, matéria bruta, 

conforme discussão de Hutcheon (1991) e, no mundo dos avessos, o sonho de confortos e 

facilidades outrora associado à cidade torna-se uma realidade de conflitos e pesadelos 

assustadores, marcado pela constante insegurança, uma sensação bem própria da vida urbana 

pós-moderna, e que se manifesta de forma pluralizada; gira em torno do mercado de trabalho, 

está no âmbito da integridade física e emocional, é também da ordem dos saberes, da 

habitação, do trânsito, da violência, da economia, enfim, trata-se de uma insegurança plena, 
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um elemento forte, capaz de atravessar todos os espaços da cidade, de modo que ninguém está 

livre de ser vitimado por ele. 

Em suma, é nítido, na contemporaneidade, que o espaço urbano agrega uma série de 

catástrofes de toda ordem, as quais são partes do imaginário citadino num caminho de mão 

dupla; isto é, faz parte do imaginário porque é parte do espaço concreto da vida urbana, assim 

como faz parte da vida urbana por ser alimentado pelo imaginário mental do seu povo. É 

importante enfatizar que as produções artísticas, sobretudo a literatura, são afetadas pelos 

elementos constantes dos imaginários pessoais e coletivos dos artistas. Há quem diga que o 

imaginário artístico, pela presença da arte, no tocante à sensibilidade, equilibra o imaginário 

da vida crua, cotidiana, ao passo que são uma forma de registro das histórias com seus 

sofrimentos. Nesse sentido, Canclini (2008) diz que 

 
 

os discursos literários, artísticos e de comunicação de massa, além de serem 
documentos do imaginário compensatório, servem para registrar os dramas da 
cidade, do que nela se perde e se transforma. Podem nos ajudar a encontrar um estilo 
de explicação e interpretação adequado à medida e ao modo das coisas que vem 
ocorrendo (CANCLINI, 2008, p. 94). 

 
 

 
No tocante aos discursos literários, Beatriz Resende (2008) discute que, quanto à 

ficção contemporânea, não se pode dizer que o imaginário urbano compensa a presença real 

das catástrofes porque, na maioria das vezes, os autores sublinham muito mais os dramas da 

cidade, do que amortizam as asperezas que ela apresenta. A produção literária nesse contexto 

é afetada pela dinâmica que dá vida à sociedade, pelo mercado, pela globalização e tudo que a 

constitui. Não se diz que essa literatura representa, de forma amenizadora – nem de nenhuma 

outra forma-, a realidade, porque ela, a literatura, é também um construto sobre a realidade e 

se apresenta como tal. 

Como realidade do contexto contemporâneo, vê-se uma literatura dita curta e grossa, 

urgente, no sentido literal relativo ao que se faz sem demora, por um autor com pressa para 

um leitor igualmente apressado. Segundo Karl Erik Schollhammer (2009, p.11) “a urgência é 

a expressão sensível da dificuldade de lidar com o mais próximo e atual, ou seja, a sensação, 

que atravessa alguns escritores, de ser anacrônico em relação ao presente”. 

Assim, as formas artísticas da sociedade contemporâneas, a exemplo da literatura, em 

destaque, as que problematizam questões referentes à cidade na condição pós-moderna, se 

caracterizam por serem narrativas que instauram uma realidade ficcional reconhecida 
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enquanto verdade representacional. Essa realidade ficcional, no texto literário contemporâneo, 

é tão próxima da vivenciada nas ruas das cidades, que se torna possível enxergar o movimento 

de mão dupla em ambos os construtos; vê-se a literatura apresentando a cidade na mesma 

medida em que a cidade apresenta elementos da literatura. Gonçalves (2011, p. 191) comenta 

esse deslocamento no estatuto da representação por meio do qual ocorre a mencionada 

refração, esclarecendo que: “a representação, então, antes de representar algo externo, uma 

realidade, passa a ser questionadora no sentido inverso, ou seja, ela pode estar forjando uma 

realidade (externa). Desse modo, a representação pode não representar, mas sim apresentar”. 

No que concerne à representação da cidade, testemunha-se que ambas as realidades 

citadinas se complementam como supostos duplos: cidade real e cidade ficcional; as duas 

reivindicam o reconhecimento recíproco de seus construtos imaginários, mas reais. Nesse 

sentido de problematizações sobre o representar, Gonçalves (2011) enfatiza que a 

representação contemporânea parece não mais representar, pelo menos conforme a concepção 

tradicional, isso não ocorre; diz-se que rasuras, crises, mortes, perdas e representações, se 

representam, não representam mais o mesmo. Ao que parece, isso se mostra bastante 

conflituoso, como se fora produto resultante da crise maior conhecida como pós-modernidade. 

Nessa perspectiva, o escritor contemporâneo é aquele que consegue manter-se num 

distanciamento capaz de captar seu tempo e enxergá-lo; consegue estar em um ângulo do qual 

é possível captá-lo, sem necessariamente ser aquele que representa “a realidade” da 

atualidade, a não ser que o faça pelo caráter da inexatidão, inadequação e estranheza que é 

facilmente perceptível nesse tempo e compatível com a ficção contemporânea. 

Nas obras O falso mentiroso e A cidade ausente, narrativas em questão, cuja ênfase da 

análise é a representação da vida urbana, os autores presentificam, através da escrita, a forma 

que Resende (2008, p. 31) analisa como “fragmentada, desconexa, incongruente, quase irreal, 

captada dos contextos da cidade real, sem que falte a estes inscritos o impacto dos escritores 

que optam pelo realismo mais direto da linguagem”, mesclado a elementos próprios do fazer 

literário: verossimilhança, imaginário fantástico, paradoxos, metáforas, metonímias, antíteses, 

humor e ironia, por exemplo; tudo isso, sublinhado pelo olhar crítico. Apesar de essa literatura 

ser marcada pela presença do realismo do convívio cotidiano, Resende (2008) ressalta que 

 
 

é o fragmentário da narrativa, acompanhada por certo humor e ironias sutis, que 
impede que a obra se transforme puramente no relato do mundo cão. A narrativa 
entrecortada evita a catarse como conseqüência, propondo em seu lugar a crítica 
numa espécie de distanciamento que comove, mas não ilude (RESENDE, 2008, p. 
31). 
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A recorrência dessas marcas textuais na ficção pós-moderna é vista nitidamente nas 

cidades apresentadas pelos autores e textos em questão. Nas obras em análise, a cidade é 

escrita como um romance que agrupa um misto de “fortalezas” e inseguranças, belezas e 

feiúras, riquezas e pobrezas, dentre outros duplos opostos ou complementares, que 

configuram um ambiente urbano cujos indícios apontam para uma reconfiguração espacial. 

Samuel, narrador de O falso mentiroso, ao se referir à cidade contemporânea 

representada pelo Rio de Janeiro, como “tão cara e perigosa”, mostra um aspecto paradoxal, 

visto que a riqueza que circula no interior da cidade não é capaz ou direcionada a garantir 

elementos de segurança; vê-se a partir desse exemplo que a cidade é o lugar dos pólos 

extremos, cuja tônica pulsante é o mercado, de modo que a qualidade da vida urbana só é 

acessível aos que tem poder de consumo, mas nem por isso lhes é garantido o fator segurança. 

O que se sabe é que a vida na cidade consta de diversos jogos de relações por sobrevivência, 

jogos de interesses, supostamente justificáveis pelo agressivo embate entre vida e morte, 

ganho e perda, inclusão e exclusão dos sistemas sociais urbanos. 

Nesse ínterim, do âmbito representacional da vida urbana, as instâncias público e 

privado caracterizam outro duplo veementemente questionado, ora visando fortalecer a 

permanência das fronteiras entre ambos, ora beirando a reflexão sobre o apagamento desses 

limites. Em O falso mentiroso, os papéis sociais e os espaços fragmentados da cidade 

representam os duplos fronteiriços entre público e privado, remetendo ao público, cenas tidas 

como ética e moralmente corretas, coerentes com valores tradicionais, julgadas pela sociedade 

hipócrita - no contexto da multiplicidade própria do contemporâneo, principalmente, onde o 

juízo de valor único e totalizante não faz mais sentido. 

Assim, segundo Samuel, a memória da dinâmica da cidade consta da existência de 

uma vida dupla para todos os personagens, sujeitos urbanos, ricos ou pobres, homens ou 

mulheres, todos têm duas versões para suas histórias de vida, de modo que não é fácil 

perceber a linha tênue que separa a realidade da representação, resultando na compreensão de 

que, na contemporaneidade, os simulacros permeiam os construtos reais, quer seja por meio 

dos recursos tecnológicos e midiáticos, quer seja por meio dos valores delineados pelas 

conveniências. Essa constatação pontua o caráter da fragmentação e multiplicidade, próprios 

do contemporâneo, constatando que há versões de cidade, como diz Sarlo (2009) ou, 

conforme as metáforas de Gomes (2008), há faces/avessos, sendo sempre uma parte dada à 

representação ao público e outra, relativa aos bastidores, ao privado. 

Esta caracterização que problematiza a vida pública e privada no contexto urbano de O 

falso mentiroso, também é clara em A cidade ausente, sobretudo pelo ar de mistérios que a 
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narrativa inspira. Desde o princípio da história, se sabe que há coisas da vida da cidade a 

serem desveladas, de modo que Júnior, o narrador protagonista, faz um trabalho de jornalista 

investigativo, seguindo pistas anônimas e estranhas que lhes vão surgindo, de “detetives” 

desprovidos da autoridade investida a um profissional da comunicação, para tornar público o 

que por tanto tempo se lutou por manter privado, fora dos anais da história da nação e da 

cidade. Os recortes de relatos da narrativa configuram faces da cidade, a fragmentação dos 

espaços urbanos, apontando para a existência de duplos ou hiperrealidades na construção 

concreta da cidade contemporânea. 

Além dos duplos que operam a fragmentação, os indícios de reconfigurações do 

espaço urbano também são presentificados conforme Sarlo (2006), através das rasuras 

deixadas no cenário citadino pelo excesso de publicidade, provocando poluição visual e 

sonora, numa efervescência de informações e apelos mercadológicos, tornando-se 

características dessa “nova” identidade urbana, alterando sua paisagem e viabilizando uma 

conturbada narrativa visual da cidade. Daí poder-se dizer que a leitura da cidade, de forma 

literal, presta-se a guiar o citadino pelo espaço urbano. A existência de textos literais na 

cidade mostra caminhos, fala de ofertas, narra histórias que constam do horror e do louvor e, 

assim, afastam ou convidam os cidadãos a serem parte da alma da cidade. 

Os meios de comunicação que fomentam a fragmentação, as tensões sobre as 

referências, o poder do mercado, os processos de desterritorialização e as (des)memórias, são 

eminentes colaboradores para a suposta reconfiguração espacial da cidade, na medida em que 

estabelecem ponte de ligação entre o perto e o longe, o pobre e o rico, o morador do 

tradicional centro e o da periferia, construindo o que tanto Sarlo (2006) quanto Canclini 

(2008) entendem serem novos vínculos invisíveis de camaradagem. Vínculos invisíveis, mas 

indubitáveis, presentes e fortes, aos quais todos os cidadãos aderem e por meio deles 

compartilham de um mesmo imaginário de vida. 

O consumo concreto e simbólico “na” e “da” cidade é outro traço da urbanidade 

contemporânea que incide no desenho do espaço, sublinha Sarlo (2006). Através das mídias 

eletrônicas, em destaque a televisão e a internet, se efetivam as influências e consequências 

mais elementares da globalização sobre os cidadãos comuns; todas as culturas se 

interpenetram num espaço nacional-internacional que adota características locais segundo a 

força que tenham as indústrias culturais de cada país/cidade. Sarlo (2006) diz ainda que 



61 
 

 
 
 

Os habitantes da cidade encontram na mídia uma cultura em que cada um reconhece 
sua medida e cada um crê identificar seus gostos e desejos. Esse consumo 
imaginário reforma os modos com que os setores populares se relacionam com sua 
própria experiência, com a política, com a linguagem, com o mercado, com os ideais 
de beleza e saúde. Quer dizer: tudo aquilo que configura uma identidade social 
(SARLO, 2006, p. 105). 

 
 

 
Retoma-se o fato de que, quanto ao consumo, Sarlo e Canclini apresentam pontos de 

vista extremamente contrários; segundo Sarlo (2006, p. 41), o mercado tem o poder de 

excluir, “promete uma forma ideal de liberdade e, na contraface, uma garantia de exclusão”; o 

embate de Canclini frente a esse aspecto do mercado está assentado na defesa de que 

consumir é uma das formas de exercer a cidadania e de que o consumo pode ser racional; 

assim sendo, o autor pontua que saber lidar com o consumo é um elemento das novas 

identidades sociais configuradas na contemporaneidade. 

De acordo com essa tese de Canclini, pensar no mercado como poder que aliena é 

“lugar comum”; coloca o sujeito como desqualificado moral e intelectualmente, e por isso, 

extremamente manipulado pela suposta onipotência dos meios de comunicação de massa, 

como se esses incitassem os cidadãos a lançarem-se irrefletidamente sobre os produtos do 

mercado. Ao discordar dessa relação entre sujeito e mercado, o autor ressalta que o trâmite 

entre ambos é um processo mais complexo e que as ações publicitárias não forçam as decisões 

dos cidadãos detentores das chamadas novas identidades. 

Considerando que não se pode falar das novas identidades como homogêneas, pelo 

contrário, sabe-se que são muito distintas em suas constituições, não parece acertado afirmar 

que elas têm um perfil definido. Contrariando o tom fatalista de Sarlo em dizer do pleno poder 

do mercado frente à completa fragilidade do consumidor e, do mesmo modo, da total 

segurança cancliniana de que isto não ocorre, vê-se que as duas coisas ainda acontecem, 

porque as novas formações identitárias deixam brechas às duas possibilidades. Há sujeitos 

notadamente influenciados pela mídia, pelo mercado, e que sofrem por não conseguir atender 

aos apelos dessas duas forças. Assim também, há pessoas que conseguem decidir sobre sua 

postura diante dos mais atrativos apelos midiáticos e mercadológicos, configurando o 

consumo consciente, que Canclini afirma ser um exercício de cidadania, natural ao perfil das 

chamadas novas identidades. 

Paralelos às novas identidades sociais, novos espaços são consolidados em espaços 

sociais modificados coniventemente com as necessidades sinalizadas pelo povo; esse aspecto 

realça que a relação entre o lugar e os sujeitos que o habitam dá “forma” ao espaço. Trata-se 
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de um processo próximo do que Canclini (2008) chama de redefinição do perfil da cidade, 

fenômeno decorrente dos usos que se faz dela, os quais requerem uma reorganização do 

espaço urbano. Pensa-se nessa redefinição do urbano, segundo as reflexões de Canclini, a 

partir de cenas do cotidiano, conforme ele explicita: 

 
 

Estou pensando no executivo e no profissional liberal que saem de sua casa falando 
no telefone celular enquanto dirigem o carro, chegam ao escritório, recolhem os 
faxes [e-mails] que entraram na noite anterior, os respondem, passam informações 
pelo sistema de computação e pelo modem, voltam para casa à noite e vêem as 
notícias em inglês pelos canais que recebem graças ao cabo ou à antena parabólica. 
Estes comportamentos sugerem o modo como a cidade se reordena através de 
vínculos eletrônicos e telemáticos. Não deixa de ser a cidade crescida junto com a 
indústria, como o comprova a cada dia a poluição espetacular, mas é também a 
cidade que se conecta dentro de si mesma e com o exterior, não só através dos 
tradicionais transportes terrestres e aéreos, do correio e do telefone, mas também por 
cabo, fax [internet] e satélites (CANCLINI, 2008, p. 87). 

 
 

 
A mostra dessa suposta rotina diária põe o cidadão dentro e fora da cidade onde ele 

está concreta ou teoricamente radicado. Isso se dá num processo de presença e ausência, longe 

e perto, local e global configurando a vida urbana que a cidade não comporta apenas em si 

mesma, antes, abre portas às vivências advindas de outros contextos, saberes e mecanismos, 

sem os quais a dinâmica citadina já não funcionaria com a mesma desenvoltura. Reitera-se 

que o espaço urbano é um construto social assumidamente globalizado, multicultural e 

transterritorial: um espaço redefinido pela multiplicidade. 

 
 
 
2.2 Cidades contínuas: tensão entre espaço, lugar e não lugar 

 
 
 

Os lugares fazem parte das narrativas, como fazem parte da vida em perspectiva real; 

por isso, nos textos literários, esses lugares sempre aparecem ou são fomentados tanto pela 

presença quanto pela ausência. O leitor de uma história necessita perceber, pelo menos, sinais 

que apontem para “onde” (referência de lugar) a narrativa é alocada. Sabe-se que, muitas 

vezes, os espaços onde se passam os textos ficcionais são também fictícios, podendo tipificar 

muitos outros espaços da mesma categoria num dado contexto, os quais podem ser 

imaginários ou psicológicos. Ainda assim, de alguma forma, os espaços da narrativa são 
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identificados, mesmo que por rastros, necessários para dar a base que ambienta e 

complementa as histórias da ficção. 

As configurações de ambientes que aparecem nas narrativas contemporâneas 

viabilizam a reflexão de conceitos referentes ao espaço e seus correlatos: lugar, não lugar, 

território, (des)territorialização, globalização, mundial e local, centro e periferia, margem, 

Estado-nação, entre outros que se costuma usar no tocante à territorialidade. Estudiosos do 

tema, a exemplo de Michel de Certeau (2011) e Marc Augé (2010), propõem uma 

compreensão de alguns desses termos, buscando para eles sentidos apropriados que os 

“definam” a partir de suas características peculiares e dos usos que são feitos das variadas 

espécies de espaço. 

Tanto Certeau (2011) quanto Augé (2010) apresentam uma tênue distinção entre lugar, 

não lugar e espaço, explicando que o lugar deve ser entendido como o território, que é 

estático, identitário, relacional, histórico, geográfico, antropológico8. O não lugar refere-se ao 

lugar que não agrega marca identitária, sendo designado, basicamente, como lugar de 

passagem, de usos globalizantes e generalizados; nomeá-lo como não lugar, não implica uma 

negação do lugar, antes, este é caracterizado por um esvaziamento no âmbito relacional, é 

identificado como um trânsito do lugar, um lugar precário; a exemplos deste, têm-se os 

shoppings centers, as vias aéreas, ferroviárias, rodoviárias e os domicílios móveis 

considerados “meios de transporte” (aviões, trens, ônibus), dentre outros cuja instabilidade 

que lhe é própria configura o não lugar, ou o “lugar qualquer”. 

Com palavras específicas de Augé (2010, p. 73): “Se um lugar pode se definir como 

identitário, relacional e histórico, um espaço que não pode se definir nem como identitário, 

nem como relacional, nem como histórico definirá um não lugar”. Aparentemente, nessa 

afirmativa, está estabelecida uma relação de oposição prática para distinguir lugar e não lugar; 

no entanto, essas noções fronteiriças são complexas e esmaecidas, porque é do âmbito da 

ressignificação espacial da pós-modernidade, contexto sócio-histórico e cultural da várias 

possibilidades. Nesse sentido, o leitor é rapidamente acordado a perceber que a suposta 

definição, assentada no binarismo apresentado, não cabe à realidade social e espaço-temporal 

do contemporâneo; antes, paradoxalmente, lembra as postulações modernas, centradas em 

princípios cartesianos. 

 

8 
Ao falar de lugar, Augé faz uso do termo “lugar antropológico” para referir-se àquela construção concreta e 

simbólica do espaço que não poderia dar conta, somente por ela, das vicissitudes e contradições da vida social, 
mas à qual se referem todos aqueles a quem ela designa um lugar, por mais humilde e modesto que seja (AUGÉ, 
2010, p. 51). 
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É interessante falar de (re)formulações espaciais no contexto do contemporâneo, 

enquanto hipóteses; nestes termos, quanto ao não lugar, o autor ressalta, a partir de 

constatações no cotidiano prático, que a supermodernidade é produtora dessa espécie de 

espaço, considerando-se que se vive num mundo onde se nasce numa clínica e se morre num 

hospital e que, nesse ínterim do nascer ao morrer, vive-se muito mais tempo de passagem 

pelos não lugares, do que propriamente num lugar de relação identitária e fixa. Consoante 

com essa realidade espacial, 

 
 

se multiplicam em modalidades luxuosas ou desumanas, os pontos de trânsito e as 
ocupações provisórias (as cadeias de hotéis, os clubes de férias, os acampamentos de 
refugiados, as favelas, onde se desenvolve uma rede cerrada de meios de transporte 
que são também espaços habitados [...] um mundo assim [promete e] é prometido à 
individualidade solitária, à passagem, ao provisório e ao efêmero... (AUGÉ, 2010, p. 
74). 

 
 

 
A categoria “espaço” é compreendida como uma instância maior, capaz de abarcar 

lugar e não lugar. O espaço é o lugar com o ânimo, devido aos usos que lhe conferem 

dinâmica, modificando o lugar, transformando-o em espaço peculiar. Nesse sentido, entende- 

se que nas narrativas têm-se espaços, porque as histórias se apropriam dos lugares, o que leva 

o leitor ao entendimento de que o lugar não é mais o mesmo porque a vida modificou o tal 

lugar. Na concepção de Certeau (2011), o lugar refere-se à configuração de posições, implica 

uma indicação de estabilidade. O espaço é o conjunto de movimentos que se desdobram nesse 

lugar; é um lugar praticado; por isso, compreende-se que o pedestre torna a rua, 

geometricamente definida pela urbanização, em espaço. 

Posto desse modo, também conforme Certeau (2011), parece haver uma delimitação 

exata e de simples entendimento, mas ainda que se queira não se trata de uma compreensão 

capaz de precisar cada uma das “espécies de espaço” em discussão neste estudo, porque os 

limites desses conceitos não podem ser pontuais, nem capazes de instrumentalizar o leitor 

para o reconhecimento prático. 

Tomando o ambiente urbano, como espaço em questão, considera-se que, nele, o texto 

da cidade é inscrito, abordando a multiplicidade da cultura e das vivências, imprimindo a 

percepção de espaço cuja forma é aberta, sem amarras ao espaço cultural e geográfico do 

local, num misto de lugar e não lugar, conforme Augé (2010) quando diz que: 
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O lugar e o não lugar são, antes, polaridades fugidias: o primeiro nunca é 
completamente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente – palimpsestos em 
que se reinscreve, sem cessar, o jogo embaralhado da identidade e da relação 
(AUGÉ, 2010, p. 74). 

 
 

 
Considerando a “falta de pureza” na compreensão das categorias lugar e não lugar, 

entende-se que as cidades contemporâneas, nas narrativas de Piglia e de Santiago, apontam a 

configuração de espaços, isto é, lugares apropriados pela dinâmica das histórias. Tratam-se de 

lugares universalmente reconhecidos e nomeados: Buenos Aires, Avenida de Mayo, La Plata, 

Rio de Janeiro, Avenida de Copacabana, etc. que embalam causos inusitados e peculiares. Nas 

histórias constam, também, lugares de passagem, ou não lugares, a exemplo de hotéis; em 

Buenos Aires, o Majestic; no Rio de Janeiro, o Copacabana Palace; aeroportos, estação de 

trens, sempre mencionados como espaços que alocam as histórias em algum momento. Em 

suma, esses tipos de não lugares são os espaços onde as histórias acontecem. 

As cidades das narrativas, como da vida real, em plena contemporaneidade, são 

constituídas de várias espécies de espaço, os quais se desdobram em lugares antropológicos e 

lugares de passagem. Isso se dá, naturalmente, em todas as cidades. Referir-se ao espaço 

urbano como cidades contínuas é querer dizer que aquilo que se entende por cidade e se 

reflete à luz das cidades Buenos Aires e Rio de Janeiro, não se encerra nessas. As mesmas 

perspectivas percebidas nas duas cidades em questão seguem para todas as cidades na 

contemporaneidade, sobretudo, porque se entende e se aborda cidade, na condição pós- 

moderna, enquanto comportamento, atmosfera da urbanização. 

A expressão “cidade contínua” é um empréstimo de um dos perfis das cidades 

invisíveis de Ítalo Calvino, que representa a capacidade da cidade em se renovar em si mesma 

todos os dias, dada sua dinâmica, e de, paradoxalmente, ser a mesma enquanto essência, 

fundamentação e concepção, porque guarda a memória do lugar, com sua ideologia de origem 

e funcionamento. Esse “mesmo”, no diferente, no tocante à cidade, remete ao sentido 

empreendido por Gomes (2008), Todas as cidades, a cidade. Assim, as cidades são contínuas 

por repetirem suas formas de vida e de espaços umas nas outras, em conformidade com o que 

diz Calvino: 

 
 

Se ao aterrissar em Trude eu não tivesse lido o nome da cidade escrito num grande 
letreiro, pensaria ter chegado ao mesmo aeroporto de onde havia partido [...] 
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– Pode partir quando quiser – disseram-me -, mas você chegará a uma outra Trude, 
igual ponto por ponto; o mundo é recoberto por uma única Trude que não tem 
começo nem fim, só muda o nome no aeroporto (CALVINO, 2003, p. 123). 

 
 

 
Essa compreensão da repetibilidade de cidade infere que a cidade, como espécie de 

espaço, apreende, em comum entre a categoria, a mesma memória de espaço e vida social, por 

isso, se repete mesmo sendo outra. Essa é a primeira abordagem para a reflexão da 

continuidade, em pauta. Neste sentido, ser contínua tem relação direta com guardar a memória 

do passado, reinventando-se constantemente, a partir de uma configuração e rotinicidade já 

posta. Ser contínua tem a ver, também, com os usos feitos dos lugares, que os tornam espaços 

peculiares, marcados pelo caráter da mobilidade que guarda a essência. Além do fator 

“continuidade”, a citação de Calvino, delineia com muita propriedade a cidade marcada pela 

presença do lugar, porque identitário, e do não lugar, enquanto o lugar comum ou qualquer. 

Outro sentido ao adjetivo “contínua”, agregado neste estudo, é referente às questões 

fronteiriças. A cidade globalizada é contínua, também, por ser aberta, pela quebra de 

fronteiras, pela interligação do local com o global, pelo mercado livre, pelas mídias, pela 

internet, enfim, porque já não se concebe um espaço social, sobretudo uma cidade, que se 

caiba em si mesma e se feche para o mundo. Daí dizer que, nesse contexto, as cidades são 

contínuas, são para além da sua cartografia. 

Calvino também apreende esse sentido para cidade ao descrever Pentesiléia, em “As 

cidades contínuas 5”: 

 
 

Pentesiléia é diferente. Você avança por horas e não sabe com certeza se já está no 
meio da cidade ou se permanece do lado de fora. Como um lago de margens baixas 
que se perde em lodaçais, Pentesiléia expande-se por diversas milhas ao seu redor 
numa sopa de cidade diluída no planalto [...] Às pessoas com que se depara, você 
pergunta: Para Pentesiléia? Elas fazem um gesto circular que não se sabe se quer 
dizer: ‘Aqui’, ou então: ‘Mais adiante’, ou: ‘Aqui em volta’, ou ainda: ‘do outro 
lado’ (CALVINO, 2003, p.149-150). 

 
 

 
Será que de fato Pentesiléia é diferente? As cidades sem fronteiras são realidades 

incontestes na contemporaneidade, no que se reconhece a imagem da cidade “diluída numa 

sopa de cidades”, para as quais as questões fronteiriças enfraquecem, dando lugar à 

desterritorialização e seus termos correlatos. As pessoas não conseguem pontuar onde 

começam nem onde terminam as cidades que, por natureza, são contínuas. 
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Trazendo essas reflexões à tona, vêem-se nas cidades ou nos espaços urbanos 

representados pelos textos A cidade ausente e O falso mentiroso que essas discussões, à luz de 

Augé, justificam o reconhecimento dos espaços nas narrativas de Piglia e de Santiago como 

“espaços-tipos”, cuja concepção é aberta, extensiva e possível a qualquer cidade. Ressalta-se 

sempre que a referência ao espaço faz-se pelo viés da alma do lugar, ainda que ao fim do seu 

estudo teórico sobre espaço, na obra Não lugares, Augé (2010, p. 98) afirme que: 

 
 

Na realidade concreta do mundo de hoje, os lugares e os espaços, os lugares e os não 
lugares misturam-se, interpenetram-se. A possibilidade do não lugar nunca está 
ausente de qualquer lugar que seja (AUGÉ, 2010, p. 98). 

 
 

 
Em verdade, o lugar e o não lugar se opõem e se atraem desde a forma gráfica que os 

inscreve, bem como as noções que são dadas a cada um dos termos. Nesses moldes, a 

problemática paradoxal e inconclusa para tais expressões e seus referidos conceitos se mostra 

da mesma forma conflituosa que convivem as discussões de moderno e pós-moderno; em 

ambos os casos, o primeiro termo, com toda a carga conceitual que carrega, se mantém 

inscrito no segundo, que é julgado por alguns críticos como sendo outra coisa, sem relação 

alguma com as noções que se tinha. O que se observa, sob o aval de Augé (2010) é que lugar 

e não lugar são realidades que convivem pacificamente, encontrando-se sempre que possível 

ou necessário, até porque os estudos relacionados a lugar e não lugar não têm a pretensão de 

apartá-los em teoria, nem constatar tal separação na vida prática. 

 
 
 
3 O ROMANCE DA CIDADE: A CIDADE AUSENTE E O FALSO MENTIROSO 

 

 

 
Os objetos de análise do estudo em questão são os livros, cujos títulos compõem a 

proposta anunciada neste terceiro capítulo: A cidade ausente e O falso mentiroso. Trata-se de 

dois textos que apresentam marcas notórias da pós-modernidade, conforme discussões de 

Jameson (1977), e da ficção nesse contexto, desde os títulos das obras literárias, que trazem 

paradoxos construídos pela linguagem, de modo a aguçar a curiosidade do leitor para a 

leitura. A cidade ausente e O falso mentiroso são, por natureza constitutiva, dois lugares 

ficcionais e reais de discussões sobre o fazer literário, sendo eles os próprios construtos 
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ficcionais sobre os quais debatem. Ambos apresentam questionamentos de temáticas 

importantes no âmbito da literatura e das teorias literárias na pós-modernidade. 

Neste sentido, a representação é discutida pelos textos literários em análise, no sentido 

de Hutcheon (1991), como reinvenção, ou, às vezes, como simulacros, discutidos por 

Baudrillard (1991) como formas de representações que representam a si mesmos. Assim 

sendo, a narrativa e os elementos que a constituem, de forma tradicional e contemporânea, são 

suscitadas, quer pela presença, quer pela ausência dos parâmetros estabelecidos para a 

configuração de uma narração, a exemplos da linearidade, da temporalidade, do lugar e 

desenvolvimento dos narradores e autores, dos topos ficção e realidade, original e cópia, 

dentre outros embates do campo ficcional, todos muito bem cingidos pelos fios das memórias 

dos seus narradores, cujas identidades são bastante incomuns e bipartidas. 

Em Ricardo Piglia, A cidade [ser] ausente, imprime um tom de falta e da nostalgia que 

atravessa a alma da cidade nos dias atuais, que na trama é representada por Buenos Aires. A 

rigor, o título do texto ficcional propõe um enredo sobre uma cidade que existe e é 

marcadamente definida, em seu título, pelo artigo definido “a”, referindo-se à capital da 

Argentina, vista pelos traços presentes na narrativa, mas que se refere à cidade 

contemporânea, de forma universal, porque o comportamento dessa urbe é reconhecido em 

todas as outras de mesmo porte, a exemplo da cidade do Rio de Janeiro, lócus da narrativa de 

Silviano Santiago. 

Vale ressaltar, desde o princípio desta análise dos textos ficcionais, que há uma marca 

na carreira profissional e artística de ambos os autores que os aproxima em suas maneiras de 

fazer literatura, como quem brinca com os parâmetros da ficção e das tantas teorias ficcionais 

no pós-modernismo. Ambos são ficcionistas e ensaístas, críticos da literatura e da cultura 

latino americana no contexto dito pós-moderno ou contemporâneo. Parece-lhes simples o 

“brincar” com as linhas fronteiriças da ficcionalidade, da teorização e da realidade observável 

nas ruas das cidades. Do mesmo modo, há uma mistura perspicaz entre os elementos da 

narrativa que são desestabilizados e reinventados para essas histórias, no que é compatível 

com as características do perfil literário contemporâneo. 

Piglia faz um jogo de histórias na narrativa, no qual o narrador se perde como “autor 

da voz”, quando submerso dentre os relatos produzidos pela máquina de narrar, a máquina de 

Macedônio, percebida como autora e mentora de todos os relatos da história, colocando o 

narrador, como coisa narrada, onde toda a história é impessoal, construto da máquina, 

portanto, inumana, descontrolável e desconfiável. Ao que parece, o suposto e inicial narrador, 

Júnior, disputa esse papel com a máquina-Elena. Quem revela segredos da vida de Júnior, ao 
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leitor, é seu colega de trabalho, Emílio Renzi, um conhecido personagem pigliano, presente 

em vários dos seus textos e reconhecido como duplo ou alter-ego do autor, a julgar pelas 

muitas características que o aproximam do personagem. Em entrevista à revista Veja, Piglia 

admite que Renzi é para ele uma maneira de, pela literatura, experimentar vidas possíveis. 

Em O falso mentiroso, vê-se que certos “fatos” da vida e memória do narrador Samuel 

se misturam a elementos da história real do autor, Silviano Santiago. Isso instiga o leitor a 

mergulhar no jogo ficção/realidade, narrador/autor, verdade/mentira, num processo onde tudo 

é mentira e tudo é verdade. Desconfia-se que Samuel seja Silviano, inspirado nos heterônimos 

de Fernando Pessoa. Ainda que ele diga tratar-se de uma falsa mentira, a verdade enquanto 

fato pertencente à história identitária de Santiago está impressa na foto da capa do livro, que é 

Silviano Santiago bebê; está também na menção da cidade de Formigas, Minas Gerais, onde 

nasceu Santiago e que é apresentada como cidade de origem para uma das identidades, dentre 

as cinco configuradas por Samuel, para ele mesmo. Seguindo essas e outras pistas, o leitor é 

incentivado a identificar o narrador com o autor; mas, na verdade isso não importa num texto 

eminentemente ficcional; o que importa é maestria com que ele é escrito, e neste quesito, O 

falso mentiroso é regido de modo a envolver seu leitor, num jogo que desvela um amontoado 

de memórias. 

Antes do debruçar sobre esses objetos de estudo, não se pode imaginar o grau de 

semelhança que eles apresentam entre si, no tocante a seus aspectos estilísticos, isto é, tanto 

em forma quanto em conteúdo das temáticas apresentadas nas histórias. Pode-se constatar, 

através da leitura e dos processos comparatistas, que ambos os textos são distintos, mas muito 

próximos, de maneira a viabilizar uma discussão que desperta interesse investigativo em 

admiradores e pesquisadores do âmbito da literatura/fazer literário, cidade/cultura urbana, 

memória e ficção contemporânea. Os textos objetos desta pesquisa são de origens nacionais 

distintas, sendo A cidade ausente, de Piglia, um premiado texto da literatura argentina, 

publicado em 1993, e O falso mentiroso, de Santiago, um texto de memórias ficcionais, 

publicado em 2004, obra da literatura brasileira contemporânea. 

No aspecto “forma”, as narrativas apresentam uma série de deslocamentos, 

reinvenções e ausências, se comparadas ao que se tem como estrutura num texto tradicional. 

Os elementos início, meio e fim não se dão linearmente, portanto, nunca se sabe ao certo onde 

é o fim ou onde é o começo. As divisões em capítulos, na obra de Piglia, se dão como que por 

temáticas, sendo exatamente quatro: I O encontro, subdividido em outros tópicos sinalizados 

por números ou temas; II O museu, III Pássaros mecânicos e IV Na margem, todos 

subdivididos segundo a mesma lógica. 
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Santiago ousa tanto quanto Piglia no quesito da formatação. O seu texto começa sem 

se anunciar. Não há índice, os capítulos não têm títulos nem numeração; sabe-se que um 

termina porque se deixa o restante da página em branco e segue na próxima; algumas vezes, 

nem ao menos o tema em questão se encerra. Percebe-se como um diferencial em cada novo 

capítulo, que os primeiros parágrafos são sempre constituídos de uma única palavra ou frase, 

como se fosse o título do capítulo, de forma deslocada. Infere-se que o primeiro parágrafo 

representa o título, não apenas por constar de uma palavra ou frase, mas porque, de fato, esses 

parágrafos (palavras ou frases) sempre dizem do texto que será desvelado, ou seja, o 

anunciam. 

No tocante às temáticas das memórias de Samuel, estão distribuídas de forma a-linear 

entre os capítulos, sendo que o primeiro tem característica de introdução de toda a narrativa, 

um suposto resumo de toda a sua história. Já no capítulo “um” surge um “eu” inicial do 

protagonista que derrama um pouco das lembranças de sua origem e de imediato instaura a 

discussão “verdadeiro X falso”. Na primeira fala, o narrador declara a “falta” principal da sua 

vida, da qual resultam tantos transtornos até a fase adulta. 

No segundo capítulo, o narrador lembra-se da fase escolar e, no terceiro, retorna às 

lembranças da maternidade, ao processo de “adoção”, com detalhes que intensificam seu 

sentimento de filho ilegítimo. No mais, surgem ao longo do capítulo e em meio a toda a 

narrativa, outras histórias, causos curtos regidos pelos engenhosos caminhos da memória de 

Samuel, que se propõe a narrar sua autobiografia começando do nascimento, estando ele no 

momento em que já tem mais de sessenta anos. Nesse caso, como é natural às histórias que 

têm a memória como artifício narrativo, não há um ritmo regular. Registra-se, na história, 

aquilo que vêm à memória, na ordem em que vier. 

Paralela à (des)organização do conteúdo das memórias, que são narradas de forma 

bem peculiar, está a forma estrutural do texto: (des)organizado de forma completamente 

autônoma, fora de qualquer noção de padrões canonicamente estabelecidos e ditos próprios ao 

bem fazer literário. Com intenção de clarear essa afirmativa, cita-se um caso percebido entre o 

quinto e o sexto capítulos; último parágrafo do capítulo cinco: 

 
 

A formalidade capenga e hipócrita do viajante não encobria desleixo afetivo ou 
sentimental. Papai gostava de mamãe, ambos gostavam de mim. O teatrinho paterno 
à mesa encobria. 
Encobria o quê? (SANTIAGO, 2004, p. 100). 
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Início do capítulo seis: “Encobria os negócios do papai no exterior – que passaram a 

proporcionar resultados mais lucrativos do que os realizados no Brasil” (SANTIAGO, 2004, 

p. 101). Observa-se que o sexto capítulo é continuação direta do anterior e que, portanto, para 

efeito de sentido, não justificaria ser outro capítulo, poderia, naturalmente, ser o mesmo. 

Ainda quanto às características incomuns na forma da narrativa de Santiago e que 

despertam a atenção, destaca-se o capítulo onze; um capítulo entre parênteses, literalmente, 

constituído de uma conversa sobre o texto, sobre as abordagens realizadas, a proposta da 

escrita, enfim, o capítulo mostra-se como uma conversa entre a ficção e a realidade, sobre o 

narrador e o autor, num tom de proximidade e comunhão, também, entre narrador e leitor a 

respeito de processo literário. Essa relação com o leitor é percebida de maneira contundente, 

beirando a maneira machadiana de narrar. Um exemplo disso é quando o narrador diz: “Peço- 

lhe desculpa, caro leitor, por tê-lo feito sucumbir ao feitiço da linguagem” (SANTIAGO, 

2004, p. 176). Além dessas marcas, toda a narrativa é assumidamente fluida, sem nenhuma 

conjunção adversativa, sem contestações de qualquer natureza, inferindo que a voz do “dono 

das memórias” confere autenticidade ao que é narrado. 

Afinal, como se percebe neste construto o texto da cidade na condição pós-moderna? 

Ou ainda, o que dizer da relação de textos pitorescos como esses e a cidade contemporânea? 

A resposta pode ser: Tudo. A dinâmica que ressignifica as vivências na cidade ressignifica o 

texto ficcional e o próprio romance urbano em sua estrutura e sentidos. As formas de usos da 

cidade que ressignificam substancialmente a cidade ressignificam também as culturas, os 

valores, os saberes, os fazeres cotidianos, as artes, inclusive o modo de conceber literatura, 

leitura e texto. Num contexto cuja lógica se assenta nos deslocamentos resultantes de 

problematizações de diversas naturezas, entende-se que cidade é texto, sedia textos e é 

produtora de textos, conforme diz Gomes (2008, p.56): “A cidade é território textual por 

excelência da transmissão e da estocagem, da multiplicidade potencial, um universo jamais 

saturado de imagens.” A julgar pela complexidade das suas histórias, seus tamanhos e formas, 

se aposta que a cidade tenha em si mesma um polêmico romance, à maneira da ficção 

contemporânea. 

O título da narrativa de Piglia, A cidade ausente, já tem relação direta com o processo 

de mobilidade da cidade; elemento que a torna incapaz de manter em si mesma, em seu 

espaço, a experiência vivida e gerada, aquela que consta na memória do sujeito que a 

constituiu ontem, num “ontem” literal. Mesmo num distanciamento de tempo pequeno, como 

a cidade não para seu processo de mobilidade, o sujeito olha para trás e percebe que a cidade, 

como tal, não é mais encontrada. Nesse sentido, de acordo com o próprio Piglia em entrevista 
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cedida à revista Veja
9: “Todos temos, em algum lugar, cidades ausentes”. Há cenas e espaços 

urbanos que sempre que se volta a eles, eles não estão lá porque se foram, estão ausentes. 

Sobre isso, Sarlo (2009, p.91) afirma: “Es cierto que, comparada con su propio pasado, la 

ciudad no es la misma”.10 

Constata-se que o texto da cidade é fluido, incerto, reinscrito cotidianamente, à 

maneira de um palimpsesto. A Babel é outra boa metáfora usada por Gomes (2008), que 

ilustra a multiplicidade textual da cidade, evidenciando como a 

 
 

forma urbanística se prolifera cada vez mais sofisticada e ilegível, performática, 
fazendo e desfazendo suas torres, não mais de tijolos cozidos, mas de concreto, aço  
e vidro, trazendo ainda inscrito em seu emblema o signo da não-permanência, da 
destruição (GOMES, 2008, p. 90). 

 
 
 

Essa realidade de cidade mutável tem relação direta com os perfis identitários dos 

cidadãos que a habitam. Nesse sentido, A cidade ausente corresponde à diversidade e ao 

descentramento esperado, devido ao contexto, porque é constituída de personagens meio 

malucos, talvez, inverossímeis enquanto pessoas, um misto entre andróides e humanos, muito 

mais críveis como elementos de uma ficção científica. Todos são bem excêntricos e 

sintomáticos; fala-se de paranóicos, catatônicos, dentre outros portadores de patologias de 

ordem mental que os fazem transitar entre a ficção e a realidade, a passividade e a agitação, o 

dentro e o fora da vida e do espaço “cidade”, onde estão. Esse construto ficcional se mostra 

como uma crítica aos tempos atuais e seus processos sintomáticos; indicia que o homem pós- 

moderno, afetado pelos efeitos da tecnologia, da globalização e do capitalismo desenfreado, 

apresenta sérios problemas de convivência, talvez devido à falta do que se entende por valores 

humanos. 

Santiago também discute o desconforto frente à “coisificação” dos homens e da vida, 

resultante dos jeitos de atuar e conseguir o que se quer, na conjuntura contemporânea, cuja 

lógica que impera é a do capitalismo. Essas sensações estão postas, por exemplo, quando 

Samuel conta de sua chegada à casa dos pais “falsos”, os adotivos. Ele “lembra-se” que entrou 

na casa e na família que o adota/compra, pelos fundos; segundo ele, como se entrega pão e 

leite; sente-se coisa, objeto. “Os novos pais vieram me receber à porta da cozinha” 

 
9 Trata-se de uma videorreportagem produzida Por Maria Carolina de Maia e publicada no site da Veja, edição 
do dia 16/12/2010. 
10 É certo que, comparada com seu próprio passado, a cidade não é a mesma. 
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(SANTIAGO, 2004, p. 43), confidencia o personagem. Num tom de enjeitado, reclama da 

insatisfação quanto à forma não convencional como surge na família onde está. Em seu ponto 

de vista, não há sentimentos próprios de família, não há o aconchego inicial, típico à chegada 

de um bebê num lar, antes, ele sente-se fortemente “coisificado”. Sobre isso, conta: 

 
 

Recebeu-me como se recebe uma sacola do caixeiro em loja de tecidos. Observando, 
para ver se todas as compras estavam lá dentro e não havia engano. Dali me levou 
para o berço. [...] Meu pai ficou na cozinha. Deu-nos as costas. Nós as demos a ele, 
ao nos distanciarmos para os aposentos nobres da casa. Acertava não sei que contas 
– até que sei – com a enfermeira (SANTIAGO, 2004, p. 44). 

 
 

 
Samuel segue falando do seu estranhamento, reforçando a sua sensação de estar sendo 

tratado como coisa ao dizer: “Depositou-me no berço”. E assim, afirma receber um tratamento 

que chama de “artificial humano”, ao qual ele relega, dizendo preferir tudo que seja artificial 

tecnológico; a ser artificial, que o seja de uma vez. Nestes termos, essa gente artificial, em 

Santiago, se assemelha aos humanos robóticos, de Piglia, em A cidade ausente. Percebe-se 

que artificial é o comportamento, não a matéria da qual são constituídos. 

Tal artificialidade nas relações são notadamente lidas nas histórias da cidade 

contemporânea, como uma presença sintomática da pós-modernidade, o chamado 

esmaecimento do afeto (JAMESON, 1997), já discutido neste texto de dissertação. Por meio 

de vivências incomuns e subversivas, o texto urbano fala da ascensão do capitalismo em 

detrimento do apego afetuoso, falas de outras bases familiares ou, ainda, da ausência de tais 

bases, está escrito, também, sobre as identidades fragmentadas e reinventadas. Em suma, lê-se 

nas ruas de qualquer cidade que as narrativas são bastante repulsivas, violentas e assustadoras; 

longe de serem aconchegantes e confortáveis. 

Outra forte presença nessas narrativas da ficção contemporâneas e do texto citadino é 

o elemento paradoxal. Nesse sentido, Piglia discute a transitoriedade da vida urbana, 

instaurando, em sua história, um museu para uma sociedade que não sabe guardar, que não 

valoriza experiência, nem memória coletiva e cumulativa, conforme a crítica benjaminiana, 

pontuada no primeiro capítulo da dissertação, ressaltando o que o autor chama de pobreza de 

experiência. Jeudy (2005) acredita que o museu, uma forma de conservação de patrimônio 

público, existe como maneira de trabalhar o luto. Encarregando-se do depósito das 

lembranças, a existência do espaço museu libera as pessoas do peso das responsabilidades 

infligidas à memória. Conforme Jeudy (2005): 
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O museu faz com que imaginemos que a cidade está ao lado, que se entregará a nós 
somente quando estivermos de novo fora desses locais consagrados às artes e à 
cultura. O silêncio reinante dentro dele consagra essa separação, convidando ao 
recolhimento (JEUDY, 2005, p. 119). 

 
 

 
O museu de A cidade ausente, vigiado pelo personagem Fujita, é o local onde se 

guarda, principalmente, a Elena-máquina. Uma máquina de narrar e “perpetuar” relatos. Com 

a memória que lhe é injetada, o simulacro da mulher chamada Elena parece ganhar vida 

própria, conforme Macedônio declara: “O segredo [...] é que ela aprende à medida que vai 

narrando. Aprender quer dizer que ela lembra o que já fez e tem cada vez mais experiência” 

(PIGLIA, 1993, p.36). 

A máquina parece suscitar um mistério ao evocar os ecos e rastros invisíveis, apenas 

ventilados pela existência de uns poucos nostálgicos, a exemplo dos personagens Macedônio, 

Elena, Fujita e Russo. Júnior, o protagonista, “narrador” e jornalista, realiza o papel de 

investigador que, de forma destemida, transita em meio à cidade, à maneira do flâneur, 

fazendo das pistas que recebe sua esgrima para atravessar a multidão e defender-se dos 

choques urbanos; mas se percebe na narrativa que a função de narrar ora é de Júnior, ora é da 

máquina-Elena. 

Metaforicamente, a cidade, ficcional e real, pode ser vista como a máquina de relatos 

da contemporaneidade. Ela também tem nome, identidade. Na ficção de Piglia, a produtora de 

relatos é a máquina-Elena, ou seria a própria Buenos Aires? Na realidade da cidade, as 

produtoras de relatos podem ser a “máquina-Rio de Janeiro”, Buenos Aires, Salvador, Ilhéus, 

Itabuna: “Cidade” – máquina de fazer histórias, lócus de histórias entrelaçadas, um típico 

“romance” contemporâneo, labiríntico, babélico, híbrido, uma grande e complexa narrativa 

constituída de tantas outras. 

O uso da metáfora “máquina de narrar” para a cidade faz com que ela passe a ser 

entendida como o espaço onde todos os sentidos são possíveis, desde que articulados pelas 

linguagens. Assim, o grande código para a leitura da narrativa urbana é decifrar os percursos 

das diversas formas de linguagens que nela transitam e que ela utiliza. Neste caso, a leitura da 

cidade está diretamente relacionada com a mobilidade, porque os seus sentidos advêm da 

linguagem que, por sua vez, é dinâmica. Em conformidade com um trecho de um dos relatos 

da máquina-Elena: “Só o silêncio persiste, claro como a água, sempre igual a si mesmo” 

(PIGLIA, 1993, p. 101). 
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Sabe-se, porém, que até essa afirmativa, aparentemente cheia de razão, é discutível 

porque o silêncio fala. No campo da memória, que é o fio a costurar tanto a trama de Piglia 

quanto a de Santiago, o silêncio pode ser um trunfo, usado como forma de resistência e de 

linguagem capaz de dizer, muito mais do que se diria por palavras. De acordo com Pollack 

(1989), o silêncio e o “não-dito” guardam memórias subterrâneas de uma sociedade civil 

dominada ou de grupos específicos desta sociedade. O silêncio não significa nulidade; trata-se 

de uma tipologia de discurso interior, “moldada pela angústia de não encontrar uma escuta, de 

ser punido por aquilo que se diz, ou ao menos de se expor a mal entendidos” (POLLACK, 

1989, p. 6). Na ficção, nas ruas e na vida, há momentos nos quais só o silêncio persiste. O 

silêncio é resistente. É a linguagem da memória subterrânea, e o texto da cidade consta, 

também, desses discursos que escapam à memória enquadrada, mas que atuam como 

linguagem. 

Quanto à linguagem e suas marcas na ficção contemporânea, o texto de Piglia, da 

estrutura às temáticas em questão, reúne uma série de aspectos que o caracterizam como 

produção literária tipicamente pós-moderna. Trata-se de um texto que, além de brincar com os 

pólos verdade/mentira, como já mencionado, tem intertextualidade e até um tom de paródia, 

no caso da personagem Elena-máquina com a trajetória de morte e embalsamento de Eva 

Perón11, e, por fim, o leitor descobre que a narrativa é engenhosamente construída por um 

processo de metalinguagens. A história de A cidade ausente é recheada de outras histórias que 

resultam numa só, num processo cíclico que passa pela máquina de produzir relatos. 

No tocante à intertextualidade, a narrativa de Santiago é fortemente marcada desde o 

início por meio dos nomes dos membros da família protagonista: Samuel e seus pais, os 

“falsos”, Ana e Eucanaã. Seus nomes já os anunciam como duplos ou paródia de Ana e 

Elcana, personagens que, conforme a narrativa bíblica, se amavam muito, mas a mulher era 

triste por não poder ter filhos, numa sociedade notadamente patriarcal. Consta que, em meio à 

intensa dor pela infertilidade, essa mulher orou a Deus e ele a respondeu positivamente 

dando-lhe um filho ao qual ela chamou de Samuel, que significa “ouvido por Deus”. Ocorre 

que, em suas orações, Ana prometeu a Deus que ofereceria a Ele o seu filho, caso o recebesse. 

O filho seria consagrado a Deus, entregue para os serviços sagrados no templo. E assim foi 

feito. Após o desmame, Ana levou Samuel ao templo e lá o deixou. 

 
 
 

11 Trata-se da primeira dama da Argentina que se destacou na política mais do que o seu esposo, o presidente. 
Envolveu-se em questões sociais, até à morte. Seu corpo foi embalsamado, tornando-a um mito que fortaleceu o 
imaginário do peronismo argentino. 
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Essa é a tônica da história de Samuel, de O falso mentiroso, e seus pais, ainda que às 

avessas. Santiago desconstrói o drama de Ana e Elcana, constante do I livro de Samuel, velho 

testamento da Bíblia. Em O falso mentiroso, há uma proposta de família tradicional, que é 

questionada e reinventada pelos caminhos alternativos da contemporaneidade e do 

capitalismo. A mãe é Ana ou Donana, como conhecida, o pai, Eucanaã, sobre o qual se sabe 

da bigamia/poligamia, semelhante ao Elcana que tinha duas esposas, o casal Donana e 

Eucanaã “comprou” um filho que chamou de Samuel. Esse Samuel sente-se abandonado ou 

entregue na maternidade pelos pais biológicos, semelhante ao Samuel da Bíblia, ao ser 

entregue a Deus, no templo. 

Vê-se que, grosso modo, a história central de O falso mentiroso é escrita nos moldes 

do relato bíblico mencionado; o duplo na vida de Samuel começa pelos perfis dos pais e pelo 

seu próprio nome, paralelo à história do contexto bíblico; mas a história do Samuel, de 

Santiago, não se encerra nesse modelo; antes, transcende os limites imagináveis, 

desdobrando-se em supostas conseqüências que sobrevieram ao menino/homem Samuel. Por 

meio da reescrita e da reinvenção, à maneira de Hutcheon (1991), Santiago constrói uma 

ficção que é reflexão e crítica aos modos de vida na atualidade, com seus caminhos escusos.  

A narrativa sugere, talvez, uma alternativa para “resolver” o referido problema de  

infertilidade na família, sob critérios ilegítimos, passíveis, em tempos pós-modernos, nas 

grandes metrópoles com seus meios e subterfúgios: “comprar” uma criança, parece que seria 

mais fácil. 

Ao que se vê, a intertextualidade, ora com tom de paródia, ora de pastiche, nessa 

construção familiar, é a maior falsa mentira de Samuel e de Santiago, a engendrar uma série 

de outras que surgem como resultado do mote principal: um filho que é “deixado” pelos pais 

biológicos na maternidade e que chega a uma “falsa” família sob circunstâncias não 

convencionais. Daí em diante, tudo na sua vida pode ser “falso” e tudo pode ser “verdadeiro”. 

Observando esse episódio da trama, percebe-se uma possibilidade de reverberação 

“verdadeira”, isto é, possível de existência na realidade do tecido textual citadino, em meio às 

vivências nas sociedades urbanas, cujo contexto social é o das multiplicidades de construtos, 

de sentidos, perspectivas, olhares, parâmetros etc. Assim sendo, o eco das narrativas em 

análises têm formas e efeitos cíclicos, giram e contemplam questões comuns nas sociedades, 

nas quais essas problemáticas podem ser reincidentes. 

Entender uma narrativa como uma forma cíclica nos textos de Piglia e Santiago não 

infere um fechamento, não se tem essa pretensão, antes, se pretende dizer que os seus sentidos 

permanecem reverberando no imaginário do leitor, ciclicamente, a partir de inúmeros aspectos 
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das muitas histórias na história, num processo anacrônico e fragmentado. Nesses termos, 

entende-se o texto da cidade nessas narrativas, como um construto híbrido, tenso, mas curioso 

e problematizador. É também polissêmico, lugar de representações e mobilidades. A presença 

desses elementos mostra que nem sempre, ou muito poucas vezes, o texto citadino é 

harmonioso, antes, ele se inscreve sob fortes conflitos e agressões. Constata-se que, no 

romance da cidade, há registros de afagos e violências, tanto de ordem simbólica quanto 

concreta. 

 
 

3.1 Piglia, Santiago e a cena urbana 
 
 
 

Supor que a percepção da cidade só é possível em se tratando de cenas é 

imediatamente entender que toda ela, em sua vida cotidiana, é constituída de uma grande 

representação, cuja totalidade não se consegue empreender; isso ratifica a análise de Gomes 

(2008), que enfatiza esse aspecto do espaço citadino. A visibilidade das cenas urbanas 

depende de cada pessoa, depende também do ponto de vista, do lugar onde se está, da 

perspicácia da visão, da leitura e compreensão do todo apresentado. De todo modo, o olhar 

sempre capta cenas; isto é, recortes, fragmentos (in)voluntariamente selecionados pela 

condição do sujeito urbano, em meio ao turbulento contexto da atualidade. 

Ao tratar-se de “cena”, no sentido das abordagens reflexivas de Sarlo (2006), se 

pressupõe um universo de representações constante de atores, ações, cenário, contexto, 

sentido, totalidade e fragmento. Tentando destrinchar esses elementos, estabelecendo relações 

com a cidade contemporânea, é possível dizer que ela está para o palco e o cenário, cujos 

atores são os citadinos, que apresentam cenas com as invenções dos seus cotidianos, num 

contexto de multiplicidade, para o qual não se pretende sentidos totalizadores. Numa outra 

abordagem, a cidade é percebida como personagem das cenas e autora das histórias, devido à 

sensação de autonomia que o espaço urbano transmite; como se de forma muito natural a vida 

acontecesse, na cidade e pela cidade. 

Essa notoriedade da cena urbana ganha sentido e forma, naturalmente, através das 

artes de fazer coisas corriqueiras ou elaboradas, e que são expressas por inúmeros modos de 

linguagem; assim sendo, a literatura, como forma artística, construída eminentemente por 

palavras, é colaboradora essencial à configuração de cenas urbanas. O narrador do romance 

urbano, pós-moderno à maneira de Silviano Santiago, se utiliza da experiência de outros e a 
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partir do que vê, não do que necessariamente vive, rascunha impressões apreendidas pelas 

suas visões e sensações, configurando cenas por meio dos seus relatos. 

Em meio a uma vasta produção de artes nos dias atuais, não é só a literatura que 

apresenta cenas da vida urbana; outros fazeres culturais cotidianos também realizam 

representações de tais fragmentos da cidade com muita maestria, a saber, as artes plásticas, as 

músicas, a televisão, a internet, o mercado, as ruas, a fotografia, o jornalismo, que não deixa 

de contar com a arte em sua constituição, dentre várias outras invenções de produções, que se 

importam em enfatizar recortes do urbano, apenas por sensibilidade artística ou pelo 

incômodo que esses quadros humanos ou inumanos da urbanidade ainda provocam em 

algumas pessoas. 

Os textos literários da atualidade, especialmente as ficções de Piglia e Santiago, são 

consoantes com uma sociedade do efêmero, da desmemória, da polissemia narrativa, das 

crises identitárias e de qualquer tipo de referente. Seus textos são também lugar das 

provocações no âmbito literário, artístico e imaginativo, beirando os (des)limites da 

verossimilhança, apagando ou confundindo o percurso dos relatos, convocando o leitor desse 

texto a uma leitura-aventura, numa proposta onde tudo precisa ser descoberto e onde os 

sentidos não estão dados linearmente, porque serão construídos, também, na junção da 

imaginação do autor com a do leitor. O leitor dessas cenas precisa ser investigativo, sagaz, 

rápido e móvel, porque na literatura, como na vida real, ele precisa mudar de posição. Ora 

esse sujeito leitor é convocado a atuar, ora a dirigir a cena dando sentidos, ora ainda, a assistir 

a apresentação; mas de alguma forma, ele estará sempre envolvido no processo da cena 

citadina. 

A fim de clarear essa discussão, tem-se um exemplo de cena da vida urbana e pós- 

moderna: 

Consta que um menino sem pai, aliás, que não conhece o pai biológico, foi roubado na 

maternidade e criado por uma família que o compra das mãos de uma enfermeira, um obstetra 

e um motorista. Este menino cresce, torna-se homem, mas sabe de suas “faltas”; falta de 

conhecimento sobre a origem, de pais biológicos, de parâmetros centrados ou centralizadores, 

de história simples e linear. Essa vida de faltas, eminentemente, acarreta conseqüências graves 

no corpo e na alma do sujeito em questão. A criança é percebida como uma pessoa cheia de 

manias, de traumas e esquisitices. As reverberações sintomáticas advindas da confusão de 

vida desse menino afeta seu aspecto físico, o corpo, e psicológico, a mente. Sabe-se, por 

exemplo, que ele tem ódio de leite e que atribui isso a ausência da mãe, na infância e na vida; 

que tem problema crônico de torcicolo, de tanto olhar para trás a tentar avistar o pai biológico 
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que nunca chega e que por isso esse menino, já quando homem, freqüenta assiduamente uma 

clínica de fisioterapia: “Não fiz tração nem uma nem duas vezes na vida. Fiz muitas, 

muitíssimas vezes. Sou cliente de carteirinha do doutor Feitosa” (SANTIAGO, 2004, p. 11). 

Um recorte de uma história sem sentido? Um causo corriqueiro na vida urbana 

contemporânea? Uma cena. Se real ou ficcional, depende de quem a lê/vê. Esse caso 

específico é apresentado como uma cena contemporânea configurada por Santiago, em O 

falso mentiroso, mas que, a partir da realização da leitura, o leitor é quem vai dizer se ela é 

falsa ou verdadeira, de acordo com sua realidade ou a experiência adquirida pela observação e 

participação da vida social urbana. Quantas são as crianças que se vêem tipificadas por 

Samuel, o personagem “perdido”, de Santiago? Quantos sujeitos vivem tentando se 

reencontrar ou reinventar todos os dias das suas vidas, sequeladas pelos conflitos, perdas, 

desestabilizações e incertezas? Não se pode precisar um quantitativo que responda a essas 

perguntas; talvez, nem que se aproxime do número concreto. 

O fato é que a literatura contemporânea apresenta, em sua essência de cunho ficcional, 

esse elemento do real, e nisso promove uma mistura, sobre a qual não se sabe ao certo, até que 

ponto essa cena, enquanto invenção de vida, é do âmbito da arte ou da realidade. Ao que 

parece, sobretudo, no contexto urbano, a vida também é cena e a cena também é vida. Trata- 

se de um “jogo de cenas” diante do qual os critérios ficção e realidade perdem o sentido 

dicotômico, de forma estanque, pura e simples, porque a ficção passa a ser vista como uma 

realidade da produção artística, do contexto contemporâneo, vastíssimo e consumista de arte 

enquanto produto nas “prateleiras” do mercado, conforme reflexões de Jameson (1997). 

Assim, a arte como invenção do cotidiano faz parte da vida das pessoas e da cidade, num 

misto entre ficção e realidade, encontrados no mesmo espaço, sujeito e representação. 

Em outra cena: Tem-se um homem profissionalmente bem sucedido, um jornalista, 

estado civil, “separado”, abandonado pela mulher, que carrega a filha dos dois, e que o deixa 

desorientado. Adiante, por indicação de um conhecido, senhor Emílio Renzi, fica-se sabendo 

que essa história de abandono familiar na vida do referido homem começou com sua mãe ao 

deixá-lo com o pai e ir morar em Barcelona com a filha mais nova. Esse homem adota, por 

opção de vida “viajar”, rodar o país inteiro. Por fim do seu propósito, do dinheiro e das 

energias, volta à sua cidade e recomeça a trabalhar. Ele chama-se Júnior e é de Buenos Aires. 

Sabe-se que tem menos de trinta anos, mas que parece ter uns sessenta; dizem que tem cara de 

alucinado, mas se mostra muito inteligente e competente no que faz, prova disso é que: 
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Dois meses depois [de iniciar o novo emprego] era o homem de confiança do diretor 
e estava à frente de investigações especiais. Quando foram ver, ele sozinho 
controlava todas as notícias da máquina (PIGLIA, 1993, p. 10). 

 
 

 
O indicativo da fonte, na citação acima, já revela que esta é uma cena da cidade de 

Piglia, em A cidade ausente; mas, não surpreende a ninguém a existência de tantos outros 

relatos como esse na vida urbana da atualidade. Júnior é um personagem que tipifica os 

sujeitos pós-modernos. Mostra-se sintomático, psicologicamente afetado pelas intempéries e 

controvérsias da sua vida; seu colega de trabalho diz que ele tem cara de alucinado, olhar 

obsessivo e olhinhos estrábicos cruzados num ponto perdido do oceano. A prima de Júnior 

“pensava que ele era um gênio incompreendido, que vivia obcecado pelo passado da família” 

(PIGLIA, 1993, p. 10). 

Ser “Júnior”, na narrativa de Piglia, já não é por acaso; tradicionalmente, ser chamado 

assim é ter o nome do pai acrescido da palavra “Júnior” ao final; faz referência a uma 

“repetição” identitária, como uma espécie de duplo do pai, geralmente com intuito de 

promover uma homenagem ou memória honrosa. Entende-se, portanto, que o Júnior da 

narrativa de Piglia é maior que isso; é o duplo do homem contemporâneo, em sua vida, seus 

conflitos, desafios, sucessos e frustrações. Júnior é o falso herói, é o que fala e é falado, o que 

pensa ter o poder de narrar, mas, ao final se sabe que ele é personagem de uma narrativa 

maior, incontrolável, robótica, desumana, produzida pela máquina ou pela própria cidade, 

como construtora de relatos. 

A cidade contemporânea produz história e modela as pessoas. Oferece recursos 

tecnológicos e intelectuais, instiga agressivamente às conquistas profissionais, a galgar por 

pódios extremamente disputados nos quais não cabem todos. Nota-se que essa sociedade é 

produtora de opressão, angústia e toda espécie de sentimentos ruins, frente a uma quantidade 

de alegria, bem menor, porque de menor alcance, devido ao caráter capitalista, seletivo, 

excludente e perverso. Essa é uma sociedade que pode engodar o cidadão, porque à medida 

que o favorece com suas novidades, o rouba de si mesmo, de sua família, sua história e 

propósito original, num engendrado e sutil paradoxo. 

Nesses relatos mencionados, inscrevem-se as práticas do espaço no sentido de Certeau 

(2011). Segundo esse autor, a expressão “práticas de espaços” tem a ver com procedimentos 

que não podem ser controlados pela administração panóptica e que se reforçam como uma 

proliferação ilegitimada, mas estabelecida; procedimentos estes que podem ser: andar, falar, 
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viver, por exemplo. No pulular desses acontecimentos, pelos habitantes da cidade, o lugar 

torna-se espaço, cenas urbanas. 

Sem grande esforço, vê-se Piglia e Santiago como dois intelectuais ficcionistas que 

pegam cenas do cotidiano urbano para mote de suas pitorescas narrativas, dando um tom de 

realismo às múltiplas histórias que só são críveis comparadas às cidades reais, porque essas 

são absurdamente incríveis. Isto é, a realidade das cidades, às vezes, se confunde com a 

ficção. Neste sentido, à maneira de Hutcheon (1991), a produção literária contemporânea 

tenta enfraquecer os muros que separavam os territórios da ficção e da realidade. Conforme a 

autora ressalta, menos do que destruição dessas esferas, o que a ficção tem feito é uma 

problematização produtiva de toda a noção da relação entre linguagem (literatura) e realidade, 

seja ela ficcional ou histórica (HUTCHEON, 1991). 

Tanto Piglia quanto Santiago, como transitam entre a ficção e as teorias críticas do 

contemporâneo, sobretudo com ênfase na produção literária latina americana, apresentam uma 

literatura construída no entre lugar da ficção, a realidade e as teorias referentes ao fazer 

literário. Por isso, seus textos são, eminentemente, o lugar de discussões e mesclas peculiares 

de elementos da arte literária, das teorias complexas desse tempo chamado pós-moderno e 

com recortes de cenas da vida, com suas pluralidades culturais observáveis. Assim sendo, fica 

dito de imediato que esses não são textos quaisquer; a presença da complexidade própria à 

ficção contemporânea é intensificada devido às vivências e experiência dos seus autores. 

De forma perspicaz, esses ficcionistas entram e saem das suas histórias por caminhos 

que eles mesmos abrem e fecham, instaurando dúvidas quanto ao que contam, bem como, 

quanto à autenticidade de seus modos de contar. Nesta mesma perspectiva, particularmente 

nas obras A cidade ausente e O falso mentiroso, os autores misturam-se sutilmente entre o 

narrador e os personagens, por meio de rastros das suas histórias pessoais e reais. Piglia o faz 

criando um personagem alter ego que está em todos os livros, vê e sabe de tudo em suas 

narrativas, como já comentado; Santiago salpica de si mesmo nas memórias e histórias na 

narrativa, entrando na pele de Samuel, deixando o leitor ligeiramente confuso. 

Essa questão da relação entre os textos ficcionais de ambos os autores faz lembrar 

outra vez da discussão de Hutcheon (1991) quanto aos problemas das referências, e faz pensar 

que, sendo os autores sujeitos tão bem engajados na vida social urbana, de forma a consumir e 

produzir cultura, conhecimento, crítica, artes, etc. se vêm e podem ser vistos como bases 

referenciais a representar, também, como seus modos de vida, o homem citadino, afetado pelo 

pacote de (des)critérios, oportunidades e possibilidades advindos dos processos de 

urbanização com suas modernizações. São eles também, como todos os demais, sujeitos 



82 
 

 
 
 
resultantes da fragmentação generalizada, portanto, possíveis participantes da ficção como da 

vida. 

Nesses termos da discussão ficção/realidade, narrador/autor, sente-se, nos textos de 

Piglia e Santiago, o uso prático da ideia de outro importante ficcionista da Literatura de 

Língua Portuguesa, José Saramago, para o qual a fronteira entre autor e narrador é mesmo 

muito tênue, ou até inexistente. Ousadamente, ele afirma que o que existe mesmo é o autor 

nas narrações ficcionais, e assim se assume como um narrador intruso em suas histórias, 

imprimindo, aparentemente, opiniões pessoais em toda a fala do narrador que constrói. Toda e 

qualquer reflexão que se faça, beirando esses parâmetros entre o real e o ficcional na arte 

literária da contemporaneidade, levará à afirmativa de Silviano Santiago: “Literatura é 

paradoxo”; não passa de uma mentira com tom de verdade, ou de uma verdade com tom de 

mentira. 

Versados no uso das ferramentas de linguagens, Silviano Santiago e Ricardo Piglia, 

são escritores inseridos nos contextos histórico-culturais, respectivamente do Brasil, da 

Argentina, da América Latina e do mundo. Assim sendo, esses ficcionistas desenvolvem uma 

produção textual que foca não somente a cena urbana, como também configura esse 

movimento entre o sujeito que escreve e o sujeito que narra. Isso se dá pelos espaços 

transterritoriais das culturas, identidades, críticas, saberes, artes etc., critérios por meio dos 

quais esses escritores atravessam, lidando com fenômenos emergentes que, tencionam suas 

atividades criadoras, resultando em novas formas de contar histórias, a exemplo do que se tem 

em A cidade ausente e O falso mentiroso. 

Tendo em vista as marcas da ficção contemporânea, bem como as discussões teóricas 

que foram e têm sido realizadas nessa área, tomar o topos “verdades e mentiras” como norte 

para uma discussão no âmbito da literatura é brincar com esse jogo de opostos, numa 

instância temporal e cultural onde isso já não faz mais sentido. De todo modo, sempre que 

necessário, vale recorrer aos estudos de Iser (1996) onde essa questão está bem fundamentada 

e pronta para aquietar levantes que problematizem a referida relação de binarismo. 

Conforme Iser (1996, p.13) “o ficcional contém elementos do real sem que se esgote 

na descrição deste real”, ou seja, a ficção não tem compromisso com o real, antes o tem com a 

coerência, com a narrativa. Desse modo, ao passo que o ficcionista constitui um mundo real 

por representação, não constitui coisa alguma; seu construto nada mais é do que um ato de 

fingir; mas, fingir não é mentir, é re-criar o real por meio de processos descritos como 

seleção, combinação e auto-desnudamento. 
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Segundo o autor explica, a fase da seleção é onde começa a ocorrer a transgressão de 

limites, na medida em que os elementos do real acolhidos pelo texto se desvinculam da sua 

então estruturação semântica ou sistemática de que foram tomados. Segue-se o momento da 

combinação, que é a etapa onde os relacionamentos intratextuais são criados. Como esse 

relacionamento é um ato do fingir, ele se revela conforme a intencionalidade do texto. Por 

fim, a fase da auto-indicação ou autodesnudamento, ocasiona um ato de duplicação peculiar 

designado pela expressão “como se”, que por sua vez, indica que o mundo representado no 

texto deve ser visto como se fosse um mundo, embora não o seja, pois o mundo textual não 

significa aquilo que diz, já que é linguagem. 

Na literatura, a verdade está para a construção de mundos possíveis, verossímeis; 

assim, não há mentiras, há criações, imaginações e histórias. Apresentar discussões entre 

verdade e mentira na ficção é intencionalmente um provocativo no discorrer sobre o processo 

de representação na condição pós-moderna, em conformidade com Hutcheon (1991) que 

problematiza os referentes não os negando, mas ressaltando que eles são sempre 

“desconfiáveis”, porque são textos, linguagem, interpretação, seleção, e que não têm valor de 

correspondência; a autora afirma ainda que a literatura não tem significado por meio de 

nenhum tipo de referente, uma vez que o referente é uma entidade discursiva. 

Sendo o referente, entidade discursiva ou não, na obra O falso mentiroso, a referência 

é a memória, ou seja, é duplamente desconfiável. Sendo assim, esse texto ficcional se mostra 

como uma instigante narrativa a discutir a representação frente às questões do contemporâneo, 

ou até a apresentar-se como produção cultural da própria contemporaneidade, sendo que, ao 

passo em que representa, apresenta faces relevantes dessa condição que é eminentemente 

paradoxal. Desde o título do texto, insurgem paradoxos, que apontam para o contemporâneo e 

para o fazer literário; este, enquanto um construto naturalmente “falso mentiroso”, porque 

ficcional. 

A arte literária está no âmbito dessa falsa mentira; é mentira, porque não deve ser 

tomada como a realidade, mas é uma falsa mentira, por tratar-se de uma (re)criação, 

(re)invenção, e assim não carregar consigo a carga negativa do valor semântico da palavra 

“mentira”, como atitude relativa ao mal, ao erro, ao não-ético e ao subversivo. Antes, o jogo 

semântico resultante da combinação entre as palavras “falso-mentiroso” positiva a suposta 

mentira, que deixa de ser mentira por tratar-se de uma categoria de verdade; a ficção, a 

literatura. Desse modo, o leitor é convidado a conhecer os meandros dessa memória fabulosa, 

contada pelo narrador. 
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Em meio aos processos de idas e vindas, nos relatos de Samuel, no quinto capítulo, o 

narrador ou o autor trata o texto como um processo de elaborada encenação, no sentido de 

dramaturgia. Isso é percebido pelo emprego de elementos e expressões apropriadas ao gênero 

dramático e ao teatro, conforme se percebe no fragmento que se segue: 

 
 

Falha nossa! 
Foi intensa a minha empolgação durante a feitura do retrato de papai. Tão intensa, 
que acabei negligenciando a figura do misterioso italiano. Deixei-o recluso nos 
camarins do capítulo anterior. 
Para conduzi-lo até o palco, não precisava tê-lo vestido como nobre renascentista. 
Calçado peruca, meias e escarpins. Empoado as faces. Camuflado o cê-cê com 
perfume francês. Vestimenta e acessórios de beleza pouco ajudam a enriquecer o 
retrato do personagem. [...] 
Bastava ter escolhido dois ou três objetos simbólicos para colocar em cena. [...] ao 
fundo do capítulo anterior [grifo nosso] (SANTIAGO, 2004, p. 89). 

 
 

 
Os grifos do trecho em destaque são feitos a fim de realçar a consciente menção ao 

lugar do texto como verdade construída para apresentar e representar criticamente supostas 

vivências, pelos caminhos das memórias do narrador e do autor. As palavras “camarins”, 

“palco” e “cena” ressaltam a clara relação texto/representação, instaurada na narrativa de 

Santiago. A consciência da narrativa como esse lugar de representação se mostra, ainda, por 

afirmativas como: 

 
 

Gabriel merecia passar algum tempo no purgatório dos camarins. [...] Concluo. Não 
foi por incompetência narrativa que deixei nos camarins nosso querido Falópio. [...] 
Falópio não poderia vir assim, ó, sem mais nem menos, para o primeiro plano das 
minhas memórias (SANTIAGO, 2004, p. 92-94). 

 
 

 
Se, em muitas vezes, narrador e autor se misturam nesse construto narrativo, no quinto 

capítulo isso é percebido com muita nitidez. Vê-se que o narrador ou o autor tece uma relação 

dialógica com o leitor, sobre o processo da escrita dessa história, num tom que lembra o estilo 

confessional de camaradagem machadiana, junto ao seu leitor. Exemplo disso são falas como: 

“Penitencio-me. Raríssimas vezes abri uma nesga no capítulo anterior... [...] confesso. Posso 

ter cometido equívocos no capítulo anterior. Cometi-os, sem dúvidas...” (SANTIAGO, 2004, 

p. 91). 
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Usando essa estratégia de aproximação ao leitor-receptor, ou por outros caminhos, no 

palco do texto de Santiago, como de qualquer outra forma artística de (re)apresentação e, 

também, na esfera da realidade, costuma-se dar um jeito para ocultar o que se quer ou se julga 

necessário. Na narrativa, além das desculpas e das justificativas de aspectos “confessionais”, 

usa-se com o fim de ocultar intenções ou ações, a palavra “pano”, como recurso metafórico 

para o constante esconder das coisas da vida, consideradas escusas, conforme consta da 

narrativa, uma declaração relativa às questões do pai de Samuel: 

 
 

Papai vivia de negócios honestos e escusos. De negócios camuflados. O recurso ao 
disfarce era coisa corriqueira no ramo de indústria a que se dedicava. Suas 
expressões de comerciante eram compostas com a palavra pano. Quem não 
conhecesse à frente da indústria pensaria que tinha parte, não com o demo. Com o 
alfaiate da esquina. Panos quentes. Pano lento. Pano rápido. Dar pano para mangas. 
Ter pano para mangas. Por baixo do pano. Pano de fundo. 
Tradução. Encobrir-se. Deixar encobrir-se. Passar por outro. Passar por ninguém. 
Caso fosse preciso adotar uma identidade, que fosse por baixo do pano 
(SANTIAGO, 2004, p. 101-102). 

 
 

 
Os “panos” viabilizavam saídas dissimuladas para os interesses éticos e moralmente 

duvidosos. Possibilitam também a configuração de vidas dúbias na sociedade urbana, 

apontando para as esferas públicas e privadas, individual e coletiva, da fachada aparente e dos 

segredos em oculto. Sabe-se que na contemporaneidade, essas fronteiras vêem sendo ruídas 

pelos processos globalizantes, os recursos tecnológicos e midiáticos que instauram a 

publicização do privado e a privatização do público, num iminente mesclar de aspectos que 

existem simultaneamente. De todo modo, ninguém está imune aos julgamentos de um 

remanescente de cidadãos urbanos, guardiões de resquícios de tradições relativas a valores 

morais, éticos, religiosos etc. 

Mais adiante, autor/narrador de O falso mentiroso seguem “brincando” com os 

paralelos verdade/mentira, por meio de expressões que problematizam a referida relação 

antagônica e que são usadas numa suposta pretensão de revelar coisas ocultas através de 

sentenças como: “Na verdade”; “Minto”; “Não trapaceio”; “Mentira”, usadas em meio ao 

texto. Em nenhum momento, a narrativa propõe um duelo ético e moral entre verdade e 

mentira; antes, essas duas possibilidades são fomentadas como verdades, no sentido de 

existência. É nessa perspectiva de duplos paralelos e paradoxais que está construída a 

narrativa das falsas mentiras de Silviano Santiago ou de seu narrador Samuel. 
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Colocar um construto literário a ser julgado enquanto verdade ou mentira não pode ser 

outra coisa senão um jogo de linguagem. Especialmente neste jogo ficcional de Silviano 

Santiago, a suposta mentira deixa de ser mentira pela assunção pública da mesma, de forma 

escancarada no título da obra: O falso mentiroso. Se isto que se diz é verdade, a afirmativa é 

falsa; se o que diz o título é falso, a afirmativa é verdadeira e, por isso, realmente falsa. O 

autor atribui esse paradoxo, originalmente, a Euclides de Mileto (século IV a.C.), e revela a 

fonte e a forma na contra capa da obra, com crédito da Enciclopédia Mirador. 

Em A cidade ausente, a problematização de valores como “verdade” enquanto 

“realidade e presença” é instituído de imediato pelo título do texto, que propõe o desafio 

narrativo de falar de uma cidade de forma distanciada. A cidade em questão existe, sabe-se 

sobre ela, mas ela não está. Seria verdade ou mentira dizer da ausência da cidade, entendida 

como lugar, não lugar, espaço e ambiente da vida? Vê-se que esta é a cidade universal, espaço 

com características e perfis em comum entre todas as demais, cuja presença é evocada pela 

ausência, num quadro citadino que se faz verdade em meio à balbúrdia da 

contemporaneidade. 

Na cidade de Piglia, os episódios apresentados são todos discursivos, produzidos pela 

máquina de narrar, ou seja, são invenções, mas que são publicadas pelo olhar de um jornalista. 

Nesse caso, as histórias são duplamente postas como verdade, por estarem na esfera da ficção 

literária e do olhar investigativo de um profissional em jornalismo, o narrador Júnior. Assim, 

tão bem calçadas pelo poder conferido a estas duas instâncias, não há de se duvidar que as 

histórias da história de Piglia, em A cidade ausente, são “autenticadas”. 

Afinal, em que cidade não constam memórias subterrâneas, histórias de perversão e 

mistérios, à margem do que se percebe no espaço de fluxo central, bem como, os avessos da 

ideia de ordenação e civilidade, causadores da sensação de temor e insegurança? Este lado 

ruim é o duplo do lado bom da cidade, ambos são verdade nas experiências de vida 

cotidianas. Na concepção de cidade ausente em Piglia, o lado ruim parece estar mais evidente, 

problematizando o imaginário lado confortável, do senso comum e divulgado pela mídia, 

pelas instituições de interesses turísticos. 

Da observância e reflexão das problemáticas faces urbanas é que surgiu a elaboração e 

publicação de La ciudad vista, de Sarlo (2009), definindo parcialmente a cidade a partir das 

formas de uso da mesma e de como esses usos promovem inovações “definitivas” no espaço 

público, conforme discussão apresentada no capítulo dois deste texto. Nestes termos, as 

vivências e constatações da urbanização têm assegurado as variadas versões que a cidade 

apresenta como verdades incontestes, porque as experiências não as deixam mentir. 
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À maneira de Piglia, a cidade seria, metaforicamente, uma narrativa que reúne vários 

gêneros, com um forte apelo ao suspense, ao drama, ao caráter investigativo; aspectos que 

inferem a existência de elementos ocultos a serem revelados a partir do interesse e trabalho 

investigativo. Para tanto, seguir as pistas da dinâmica urbana requer atenção ao conselho 

constantemente dado a Júnior: “Tomar cuidado!”. Às vezes, os traços deixados entre os 

espaços urbanos imprimem pavores; a confissão do narrador onisciente, sobre as sensações de 

Júnior, em determinada experiência num ambiente citadino, é exemplo disso: 

 
 

O elevador era uma gaiola e o teto estava cheio de escritos e grafites. [...] olhou seu 
rosto no espelho e teve a impressão de estar numa teia de aranha; a sombra das 
grades na parede emoldurava seu crânio escanhoado, sua caveira melancólica. O 
corredor do segundo andar estava vazio; as paredes amareladas e o carpete abafavam 
o rumor áspero da rua. Júnior tocou no dois vinte e três e a campainha pareceu soar 
num outro lugar, fora da cidade e do hotel. [...] A mulher mal abriu a porta [...] A 
mulher era um resplendor pálido na penumbra do quarto (PIGLIA, 1993, p. 18-19). 

 
 

 
A experiência mencionada suscita sensações de desconforto e estranhamento devido 

ao aspecto inóspito do urbano e comprova, ainda, que o lado sombrio da cidade, também é 

verdade. Considerando que, na pós-modernidade, a verdade é pluralizada, conclui-se, 

minimamente, que todos os elementos constitutivos das narrativas são possibilidades de 

verdades. Os ambientes são verdades, os dramas, os “sujeitos-tipos” dos cidadãos 

contemporâneos, os problemas, a própria arte literária com seu peculiar modo de fazer, 

também o são. São verdades ficcionais e bastante compatíveis com mostras da vida urbana 

com suas complexidades, sagacidades e sabedorias. Em referência a Sarlo (2009), é possível 

dizer que essas cidades rascunhadas pela ficção têm relação de similitude com La ciudad vista 

por todos, na cidade “pessoal” de cada homem, aquela bem próxima, onde se vive. 

Nem no tocante aos duplos identitários, já tão comuns na vida social citadina, não se 

pode dizer que um é verdade e outro mentira, porque ambos são realidades e coabitam um 

mesmo homem, espaço, cidade, história, memórias, registros; mas também é verdade que não 

se espalham esses discursos a todo vapor, porque não se tem a intenção de propagar que, por 

causa da multiplicidade de identidades e de modos de vida, a suposta liderança ou governo da 

sociedade perdeu o controle, razão pela qual a vida urbana parece ganhar autonomia e 

autenticidade por meio dos seus fazeres cotidianos. 

Pode-se dizer, também, observando as vivências urbanas, que verdades e mentiras se 

entrelaçaram tornando-se uma coisa só. O que se vê, então, depende sempre do ponto de vista, 
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e das construções possíveis pelas linguagens artísticas, as quais se desdobram em memórias, 

textos, invenções, criações como supostas portas de entradas e saídas frente ao paradigma das 

multiplicidades apresentado pelo contexto contemporâneo. 

Se verdade e mentira são como cara e coroa da moeda realidade, esses parâmetros já 

não causam estranhezas, nem há como um destes aspectos existir em detrimento do outro. 

Ambos fazem parte da fragmentação, já normal, do sujeito que, conforme o narrador de 

Santiago, será múltiplo até à morte. Samuel tem essa consciência e a declara sem nenhum 

pesar: 

 
 

Na morte deixarei de ser múltiplo para ser singular. O ser se multiplica em nós. O 
cadáver não. É tão íntegro e solitário quanto a mais indesejáveis das gentes. A 
morte. As memórias póstumas são de um eu sem fendas. Não estas (SANTIAGO, 
2004, p. 182). 

 
 

 
Num tom de assumido louvor a toda espécie de duplos, cópias, versões frente ao 

anterior paradigma da modernidade com seu binarismo, autor/narrador das falsas mentiras de 

Santiago afirmam: “Somos todos similares”. Num outro momento afirmativo sobre a cópia 

como verdade, ele diz: “Sou original na maneira de conceber. Olho para copiar. Copio para 

enxergar.” Talvez se tenha chegado ao ponto de afirmar que ter versões para todas as coisas 

seja uma necessidade. Enxergar opções de verdades, também o seja. Num pólo oposto, o 

conflito permanece, porque, desse modo, o sujeito lida com a dificuldade em diagnosticar a 

mentira, em meio a tantas verdades; ou seria a verdade em meio a tantas mentiras? 

 
 
 
3.2 Duplos ou múltiplos de cidade: Lugares de memórias/memórias dos lugares 

 
 
 

A cidade, no contexto do contemporâneo, é o corpus para análises de natureza variada, 

pelas mais diversas ciências. No campo da literatura, sobretudo da crítica da cultura, o espaço 

citadino tem sido analisado e questionado à luz de estudos teóricos de antropólogos, 

sociólogos e estudiosos afins. Segundo Richard Sennett (1998, p. 58) 
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É provável que existam tantos modos diferentes de se conceber o que é uma cidade 
quantas são as cidades existentes. O mais simples diz que uma cidade é um 
assentamento humano no qual estranhos irão provavelmente se encontrar 
(SENNETT, 1998, p. 58). 

 
 

 
Sendo um espaço assim configurado, “a cidade é uma concentração na qual problemas 

de representação têm toda possibilidade de surgirem rotineiramente” (SENNETT, 1998, p. 

58). Quanto às questões representacionais, Sennett associa a rua ao teatro, entende-se a rua 

como espaço público diante do qual o sujeito se porta de maneira diferente do que costuma 

portar-se em casa. Deste modo, Sennett considera que o cenário lógico para se estudar a 

relação palco-rua é a grande cidade. Assim sendo, a literatura apresenta a cidade por meio de 

fragmentos em forma de relatos a delinear espaços dentro dela, num afã de destacar cidades 

dentro da cidade. De maneira bem nítida, esse processo é percebido em O falso mentiroso e A 

cidade ausente, os textos ficcionais em análise nesta dissertação, conforme reflexões que se 

seguem. 

O falso mentiroso é um texto constituído de relatos relativos às memórias do 

personagem narrador e protagonista: Samuel Carneiro de Souza Aguiar, sujeito que se 

reinventa em várias versões, delineando, de memória, cenas da sua vida, do nascimento aos 

60 anos, quando ele então, narra flashes da sua autobiografia. Enquanto Samuel desvela suas 

memórias, a cidade é delineada como espaço, lugar e não lugar, a ambientar os percursos da 

sua vida, ao passo que, também, delineia a vida urbana. 

A cidade ausente é uma narrativa argentina premiada pelo jornal Página 12, em 

enquete com críticos e escritores, como o romance do ano em 1992. A obra combina 

elementos de vários gêneros: romance amoroso, romance político, romance policial ou de 

ficção científica; este é um ponto de partida e um marco estilístico, da obra, do autor e da 

própria ficção contemporânea, conforme se tem observado e tem sido discutido por críticos da 

produção literária, a exemplo de Beatriz Resende e Karl Erik Schollhammer, ao dizerem da 

metamorfose e multiplicidade vistas na literatura da contemporaneidade. 

Em A cidade ausente, o texto é plural, como a cidade, a vida e as novas identidades. A 

narrativa consta de histórias que se desdobram em tantas outras, e que, enquanto acontecem, 

rascunham lugares precários como espaços fugidios, passageiros e ressignificados – não 

lugares; mas, para chegar a esta configuração, as histórias de A cidade ausente se apropriam 

dos lugares, com suas histórias e memórias, para apresentar um espaço reinventado pela 

ficção. 
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Fala-se de apresentação pela ficção porque se acredita que não se possa dizer que essas 

literaturas representam a realidade porque elas, em si mesmas, são realidades de um fazer 

literário da pós-modernidade, conforme discussões já postuladas neste texto, à luz dos estudos 

teóricos de Hutcheon (1991), ou até, como espécie de simulacros de vidas possíveis, à 

maneira de Baudrillard (1991); sendo assim, a literatura da atualidade se mostra como um 

construto da cultura contemporânea, que se apresenta a si mesma. Reitera-se, embasado em 

Jameson (1997), que para esse fim, o termo “pós-moderno” deve ser visto como a produção 

de pessoas pós-modernas. 

Em meio aos novos paradigmas da pós-modernidade, as formas de arte e de vida 

desafiam o sujeito à inserção e compreensão do âmbito cultural de modo geral. Exemplo disso 

se dá através do exercício de leitura da cidade nos textos ficcionais contemporâneos, por 

tratar-se de um processo de interpretação e assimilação bastante complexo. De antemão, 

percebe-se, em conformidade com Sarlo (2009), que há versões de uma mesma cidade ou de 

cidades dentro da cidade. Esta constatação, inclusive, é posta como uma das realidades que 

corrobora para o que se entende por reconfiguração do espaço urbano; o fenômeno tem a ver 

com a fragmentação e dá o mote para empreender a percepção das duplas ou múltiplas faces 

citadinas. 

Nesse sentido, Gomes (2008) reafirma que, nas atuais circunstâncias da globalização, 

a cidade nega-se a operar como totalidade; então, a percepção urbana só é possível como um 

processo que procede por cortes seletivos, flagras, analogias, convergências que se articulam 

através de leitura, incorporando diferenças e especificações imprevisíveis e espontâneas, que 

marcam a identidade do espaço urbano. Neste contexto, as identidades, da cidade e do sujeito, 

sofrem uma interação recíproca e inevitável, paralelamente fragmentadas. Desse modo, 

percebe-se que a fragmentação imprime coerência nos processos artísticos 

(re)apresentacionais e é notadamente utilizada nos textos literários da atualidade. 

Assim, as memórias de Samuel, à maneira de flashbacks, na obra ficicional O falso 

mentiroso, trazem alguns momentos narrados num tom de escancarada inverossimilhança, 

críveis somente pelo viés da reconhecida reinvenção de memória. Isso ocorre nos relatos das 

suas lembranças de recém-nascido, por exemplo, as quais ele compartilha em vários capítulos, 

não segundo o que soube por ter ouvido dizer, antes o faz de acordo com sua experiência e 

compreensão pessoal, desde o nascimento. 

Com esse relato, o leitor é naturalmente levado a associar o perfil da proposta de 

memória de O falso mentiroso, de Silviano Santiago às Memórias póstumas de Brás Cubas, 

de Machado de Assis, dado aos extremos das condições de narrativa de ambos os 
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personagens; em Santiago, tem-se a apresentação das memórias de alguém desde o momento 

em que nasce, em Machado, desde o momento em que morre. De acordo com Halbwachs 

(2006, p. 43) “não nos lembramos da primeira infância porque nossas impressões não se 

ligam a nenhuma base enquanto ainda não nos tornamos um ser social”. 

No texto de Silviano Santiago, a trajetória de vida do protagonista, narrada de 

memória, instaura problematizações quanto ao estatuto da representação e sublinha a 

fragmentação que redefine a cidade. O protagonista, Samuel, não sabe ao certo sobre suas 

experiências desde a mais tenra idade; logo, ao falar sobre essa fase da vida, sobretudo quanto 

à relação com os pais, ele diz que “advinha”, equivalendo dizer; invento, crio, imagino, finjo 

que sei. Para que não restem dúvidas, ele adverte: “Posso estar mentindo, posso estar dizendo 

a verdade” (SANTIAGO, 2004, p.9). 

Nessa afirmativa, surge o primeiro de muitos duplos no âmbito da representação, que 

atravessa a narrativa: verdade/mentira. Outro duplo marcante da história gira em torno dos 

pais do narrador, aos quais ele classifica como verdadeiros e falsos; os verdadeiros são os 

biológicos, os falsos, os adotivos. Há uma forte alusão aos jogos representacionais, 

identidades duplas, até quíntuplas; discussão sobre original/cópia, ficção/realidade, 

público/privado, fragmentação e várias versões de verdades. 

Esses duplos oposicionais e ao mesmo tempo paralelos passam por toda a narrativa 

que, por sua vez, é assimétrica, fragmentada e atravessada por um jogo de anacronismo a 

configurar cenas, ora do passado, ora do presente; ora do privado, ora do público, envolvendo 

os personagens num constante jogo figurativo, que faz alusão ao que Sennett (1998) chama de 

“papéis”. Segundo esse autor, um papel é geralmente definido como um comportamento 

apropriado a algumas situações, mas não a outras. 

Na narrativa, todos os principais personagens têm seu duplo a configurar identidades 

distintas para as esferas pública e privada; doutor Eucanaã, o pai falso, era advogado de 

profissão; essa era a sua identidade profissional apresentada em público, mas sustentava a 

família com uma misteriosa fábrica de preservativos, atividade do âmbito do privado. Dona 

Teresa, para o público, era a secretária do doutor Eucanaã, mas era também sua amante e de 

tantos outros; dona Ana, a mãe falsa, uma extrema religiosa, cujo papel na narrativa é 

imaginado e transita entre mártir, bruxa, coadjuvante, cega ou favorecida; de todo modo, o 

filho e narrador esclarece que jamais a confrontara; a enfermeira era, também, quem 

agenciava e viabilizava os seqüestros de bebês, no hospital. Esses duplos em questão 

representam as esferas do público e do privado da vida urbana representada por esses tipos 

humanos. 
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Sennett (2008) discute as noções de público e privado estabelecendo relação 

oposicional entre ambas as perspectivas, associando o privado à natureza e o público, à 

cultura. Isso significa dizer que, no âmbito público, as ações dos sujeitos são moldadas e 

limitadas, ou seja, são representações, no sentido de reinvenção. Enquanto no privado, o 

sujeito vive de acordo com o que lhe é natural, sem a elaboração dos atos. Segundo o autor, o 

âmbito público impõe limites que se prestam a “corrigir” o âmbito privado, uma vez que o 

privado está para o natural e, nesse contexto, o homem se portaria como um animal, 

marcadamente rude, portando a deficiência da incivilidade, do não aceitável ou convencional. 

Dadas essas circunstâncias de duplicidades e ambigüidades, Samuel tem cinco versões 

para sua origem, configurando identidades subjetivas, constituídas pelos meandros entre o 

público e o privado da sua história. Vale a ressalva de que a esfera pública é entendida como o 

lugar da fachada, e a esfera privada, como o lugar dos segredos. Desde o princípio da história 

de vida de Samuel, seu pai procurou ocultar a origem do filho, comprando o silêncio da 

enfermeira. O narrador “lembra-se” desse episódio ao dizer que não nasceu como a maioria, 

que foi comprado ou contrabandeado, não se sabe ao certo. Assim sendo, é evidente o esforço 

do pai para não permitir vir ao público a identidade do recém-nascido, bem como as 

circunstâncias da sua adoção; mas, até que ponto esses trâmites estão assegurados no âmbito 

do privado, quando a enfermeira-chefe, a cegonha e o obstetra já são co-autores da ação que 

precisava ser sigilosa? 

Percebe-se que a suposta fronteira entre público e privado, na narrativa, como na 

condição pós-moderna, é questionada e esmaecida, numa conjuntura em que a vida está 

assentada sob jogos representativos, num grande e envolvente “faz de conta”, cujas relações 

são justificadas pelas conveniências e interesses. Como a perspectiva da cena se dá de igual 

modo para todos, vive-se o acordo tácito do fingir que não se vê o que deveria ser privado e 

escapa ao público. 

Nesse emaranhado de representações de vidas, Samuel fala de seus nascimentos: 
 
 

Na minha certidão a data de nascimento não é a do meu nascimento. É a data da 
minha morte para os meus pais. Os verdadeiros. O dia do meu nascimento na 
certidão é o dia do meu renascimento na casa dos meus pais. Os falsos. [...] Somos 
dois. Somos um. Um é cópia do outro. (SANTIAGO, 2004, p.48). 

 
 
 

Samuel segue os seus relatos autobiográficos com a seguinte abordagem de si mesmo: 

“eu, o original” e “eu, a cópia”. Como sempre nesta história, a memória é o fio a costurar a 



93 
 

 
 
 
trama da narrativa. A proposta de realizar relatos de memória tende a conferir um tom de 

autenticidade ao dito, mas nesse construto, entende-se memória como uma entidade 

representacional, um recurso discursivo utilizado a (re)apresentar realidades reinventadas, no 

sentido de Hutcheon (1991). Conforme a compreensão de memória em Halbwachs (2006) o 

sujeito participa de dois tipos de memória, uma individual, outra coletiva, e ao trazer essa 

memória ao presente, há necessariamente um processo de lembrança, seleção, ordenação, 

(re)invenção. Logo, o texto resultante desse construto é outro texto, da ordem do ficcional. 

A memória que reconstrói o texto da vida de Samuel toma a cidade como “pano de 

fundo”, rascunha cenas de espaço citadino a representar o lócus para as tramas da vida urbana. 

Na narrativa de Santiago, os ambientes no interior da cidade, a tipificar versões da vida 

urbana, são a casa, a rua, o escritório, a escola, o circo, a oculta fábrica de preservativos, 

dentre outros sugeridos. Como o texto propõe a leitura da cidade enquanto espaço, lugar e não 

lugar, devido à dinâmica que configura a vida citadina, as memórias do narrador de Santiago 

viabilizam um exercício de leitura subjetiva dos movimentos, da vida, do patrimônio e de 

todos os sinais da cidade, a saber: a descrição dos costumes, festas, tradições, valores, crises e 

demais características do espaço urbano. 

Em A cidade ausente, texto ficcional de Piglia, a leitura da cidade pode ser feita de 

forma muito semelhante ao que se percebe em O falso mentiroso, de modo a dialogarem entre 

si por meio das suas metáforas que constituem paralelos entre ambos os textos ficcionais. A 

narrativa de Piglia apreende a cidade pelos fragmentos de histórias e lugares que configuram 

espaços de usos diversificados. Nota-se que o narrador inscreve, nas histórias d’A cidade 

ausente, espaços metafóricos que ilustram vivências e condições de vida urbana, a exemplo da 

clínica, do museu, da oficina, das ruas, do jornal, do hotel Majestic e da ilha. Percebe-se que 

esses espaços se mostram como configurações-tipos de espaços urbanos na 

contemporaneidade. 

A clínica, às avessas, nos moldes imaginários de Piglia, é a imagem usada para 

representar a existência de uma versão perigosa de cidade, dentro da cidade; a que prende e 

que enlouquece ao invés de curar loucuras, a que confunde, tenta impor o controle, recruta 

sujeitos ditos enfermos mentais; mas ela é um engodo, uma armadilha, ela é sinistra e 

complexa. Na construção representacional do “espaço-clínica”, as narrativas em análise se 

encontram e se complementam; o texto O falso mentiroso também consta de uma clínica, a 

qual o protagonista Samuel freqüenta constantemente e deixa isso claro desde que começa a 

contar sua história. 
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A clínica, em O falso mentiroso, é o lugar de conserto e manutenção do sujeito que 

sofre de doença crônica e por isso é cliente assíduo do “espaço-clínica”. A existência 

necessária desse espaço-clínica faz referência à condição do sujeito, à condição patológica, 

mais notadamente. Sinaliza, também, a configuração de uma crítica às identidades que são 

multipartidas, multiplicadas e alteradas, instaurando crises de “razão”, lógica e bom senso. A 

clínica é um lugar de memória da cidade, a guardar a memória doentia e sofrida que reverbera 

pelo espaço urbano na condição pós-moderna. 

Outros espaços correlatos a esse são a oficina e a fábrica, em Piglia, e o atelier de 

pinturas, em Santiago. Esses espaços representam, nas narrativas, espaços de produzir 

simulacros, num afã de deter o controle, a presença, com uma versão do que se quer ter ao 

alcance, quando não se pode ter em condição de originalidade. Nesse sentido, Piglia apresenta 

um engenheiro Russo, que cria a Elena-máquina, contratado por Macedônio, um apaixonado 

que solicita esse construto altamente inovador como forma de apreensão da presença da 

mulher amada que morreu após tempos internada na já referida clínica da cidade12. 

Em O falso mentiroso, o simulacro se dá no âmbito das artes plásticas. Samuel é um 

copista de telas de pintores famosos e reconhecidos pela genialidade; na medida em que ele 

consegue copiá-los de modo a ser difícil identificar a cópia do original, defende que, então, o 

genial é ele, devido a “autenticidade” da sua arte de copiar. Assim, Samuel sustenta a defesa 

veemente da cópia: 

 
 

Não podia não ser a favor da cópia. Era a salvação da lavoura. Tinha ojeriza por  
tudo o que se apresentava ao público como original e autêntico. Puro. Imaculado. 
Queria macular nuvens, mares, montanhas, rios, campos, animais e pessoas. 
Macularia a Virgem Imaculada, se me permitissem os deuses do Olimpo, a tradição 
judaico-cristã e os mitos colonizadores europeus – e Donana. [...] Sou a favor da 
cópia. Da autêntica cópia legítima (SANTIAGO, 2004, p. 141-142). 

 
 

 
Samuel segue dizendo que a “cópia é platônica”, mas não no sentido de mimese, ou 

seja, cópia distanciada do original em segundo ou mais graus, e por isso, inferior. Para 

Samuel, a cópia é o “reino do belo, do bem e do bom. A cópia substitui o que é original e que, 

 
12 

Esta mesma ideia foi reproduzida em uma novela da Rede Globo de televisão que esteve no ar em 
setembro/2011, exatamente sob a mesma motivação: apreender a presença da mulher amada. Trata-se da novela 
intitulada Morde e assopra do horário das 19 horas. Na trama, um cientista da robótica, romântico e apaixonado 
por sua mulher Naomi, ao deparar-se com sua falta pelo seu desaparecimento, investe na produção de uma 
mulher robô e passa a considerá-la extremamente compatível com a sua mulher desaparecida. 
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ao nascermos nos é dado de presente pelo sêmen que fecunda o óvulo. Pelos deuses, melhor 

dito” (SANTIAGO, 2004, p.143). Na medida em que a produção da qual se diz ser uma cópia 

se propõe ser uma versão melhorada, ela é apresentada como superior e é óbvio que se trata  

de outro construto, não do mesmo. 

Além de representar ambientes resguardados à produção de (re)inventos, a oficina, a 

fábrica e o atelier de pinturas estão também como um lugar de refúgio, um esconderijo ou 

“lugares de memórias”, conforme Pierre Nora (1993) quando diz que esses são lugares onde a 

memória se cristaliza e se refugia, que os mesmos nascem e vivem do sentimento de que não 

há memória espontânea. Nas narrativas em análise, esses espaços se prestam a representar 

espaços de isolamento, de alienação do sujeito, da condição do inacabado remetendo à 

necessidade de consertos e transformações contínuas do que está posto na sociedade 

contemporânea. 

Piglia configura, escancaradamente, o museu como o lugar da memória da cidade em 

seu texto, o que se mostra indiscutível e coerente, uma vez que, de acordo com Nora (1993, p. 

9), “a memória se enraíza no concreto, no espaço, no gesto, na imagem, no objeto”. O 

capítulo II de A cidade ausente chama-se “O museu”, sobre o qual, consta na narrativa, que 

“ficava numa zona afastada da cidade”; nesta menção à localização geográfica do museu está 

a inferência à distância entre o que lá está posto e a vivência contemporânea; também nesta 

ênfase ao distanciamento, se vê representada a desvalorização das memórias, de modo a pô- 

las à parte. 

A zona afastada da cidade, onde fica o museu, e o próprio museu, representam um 

fragmento do espaço urbano, ou uma versão da cidade, para a qual se dá a função de guardar 

espécimes raras, memórias, histórias, arquivos, mistérios, até uma suposta “essência” da 

espécie humana, que ironicamente vem se extinguindo enquanto tal. E é nisso que resulta essa 

mostra (in)humana, um tipo andróide, simulacro de uma mulher. Elena passa então a ser 

“substituída” pela Elena-máquina, beirando o fantástico, a personagem robô “ganha alma”. 

De maneira indireta, mas aprofundada, a narrativa de Piglia já é em si mesma um lugar 

de memória constituído de tantos outros, em meio às tramas de suas histórias. Do mesmo 

modo, ou ainda de maneira mais contundente, em O falso mentiroso – Memórias, o próprio 

texto é, assumidamente, o lugar de memória do narrador, do autor e da cidade. Entende-se que 

um livro pode ser um lugar de memória na medida em que estes “são lugares com efeito nos 

três sentidos da palavra material, simbólico e funcional, simultaneamente, somente em graus 

diversos” (NORA, 1993, p.21). Mesmo um lugar de aparência puramente material e 

funcional, como um depósito de arquivos, um manual de aula, um testamento, pode ser um 
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lugar de memória se a imaginação o investe de uma aura simbólica. Como simbolismo e 

imaginação são essências da escrita ficcional, pode-se dizer que um texto ficcional, em 

especial, os textos de Piglia e de Santiago utilizados nesta análise são, claramente, lugares de 

memória. 

Mais um espaço urbano identificado na análise literária, este, em A cidade ausente, é a 

redação de um jornal; na verdade, trata-se do primeiro espaço configurado na narrativa. Piglia 

apresenta o ambiente jornalístico representado pelo Jornal El mundo, para o qual Júnior 

trabalha, como o espaço representativo da mídia que tanto investiga como é o elo entre a 

informação, ainda que elaborada, e a sociedade; constitui “o poder” que busca furar as 

cortinas dos bastidores e se põe a revelar o oculto da vida urbana. É possível dizer que a vida 

da cidade sofre o julgamento da mídia, que a promove, a critica e, consequentemente, a expõe 

ou omite, conforme os interesses e a manipulação do poder. 

Na narrativa de Santiago, os cidadãos preocupam-se com o olhar julgador do povo, no 

sentido moral e ético, numa sociedade que insiste em ser demagoga e procurar a representação 

das tradições, com rituais inalterados, apesar da efervescência da atualidade. A fim de 

problematizar valores morais e éticos instituídos ao longo dos anos, Santiago constitui para 

cada um dos seus personagens, um duplo, relativos à vida privada, íntima e irreverente e à 

vida pública, a que se mostra, pelo menos, razoavelmente compatível aos padrões 

tradicionalmente esperados. De certo modo, visando o “cuidado” em atender o olhar e 

julgamento de pessoas na sociedade, as quais tipificam algumas categorias como classes, 

religiosidade, etc. fica estabelecida uma crítica veemente aos valores aparentes, mas irreais. 

Isto é comprovado com o relato do narrador quando diz: 

 
 

Papai tornou-se papa hóstia pelas mesmas razões que o levaram na juventude a 
buscar o diploma de bacharel em Direito. A botar banca de advogado no centro da 
cidade. A comprar as Obras Completas, em inglês, de Malthus. Medo do que vão 
dizer. Culpa pelo que faz. Temor do inferno social. Remorso. Expiação. E outros 
quetais (SANTIAGO, 2004, p.135). 

 
 

 
Apesar da presença, nas narrativas em análise, de tantos elementos questionadores do 

convencional, ambas as obras rascunham em suas histórias, a configuração de espaços 

tradicionalmente legitimadores dos discursos da vida. Em Santiago, esse espaço que autentica 

os relatos das vivências num tom documental é representado por um cartório que, como de 

praxe, realiza os registros de nascimentos, negociações importantes e até certidões de morte. 



97 
 

 
 
 
Naturalmente, a narrativa consta do registro civil do menino Samuel, talvez, como uma 

estratégia narrativa para assentá-lo a partir dessa lógica numa identidade “definitiva”; pelo 

menos, para efeitos civis, ele é aquele sujeito que consta da sua certidão de nascimento. 

Em Piglia, a instância legitimadora das ocorrências da vida é representada pela mídia, 

notadamente, pela configuração da redação de um jornal impresso, que é presentificado com 

alguns detalhes desde as primeiras páginas da história da cidade ausente e da vida de Júnior. 

O jornal é o lugar onde começam as investigações que resultam em emaranhados caminhos 

constitutivos da vida urbana, dando margem ao entendimento de que todo o enredo da 

narrativa passa pelas vias do registro interpretado, escrito e impresso. Ressalta-se que o jornal 

El mundo não é televisionado, oralizado, antes é impresso, inferindo a ideia mínima de fixidez 

própria da escrita e da impressão. 

Nesses termos tanto o cartório quanto o jornal impresso são postos como lugares de 

memórias sociais e coletivas. Num mundo de tanta transitoriedade, sente-se a necessidade 

urgente de lugares guardiões de memória, tipicamente, arquivos. Sabe-se, portanto, que o 

jornal impresso como lugar de memória é bastante precário, porque o jornal tem a propriedade 

de estar datado no dia seguinte, mas, a rigor, restam por algum tempo, pelo menos no âmbito 

interno, os arquivos, tanto digitais quanto das edições impressas e veiculadas. Trata-se de 

memórias vulneráveis, amontoados de registros de vida urbana que logo mais serão reescritos 

num processo de constante palimpsesto. 

Ainda quanto aos espaços urbanos em A cidade ausente, há um hotel, o “Majestic”, 

que representa a falta de morada própria e fixa, uma espécie de esconderijo, uma forma de 

escape ao controle do panoptismo social da vida urbana. O hotel traz à tona a identidade 

descentrada dos sujeitos contemporâneos; hotel é lugar de passagem, de acolhidas 

temporárias, é impessoal, rotativo, de todos quantos queiram, passem, estejam distantes do 

seu lar. Ele é visto exatamente como contrário à fixidez do lar e à ideia de pertencimento; 

hotel é não lugar. O texto de Piglia, em sua primeira linha de história, conta que “Júnior vivia 

dizendo que gostava de morar em hotéis”, consta, também, que a mulher de Júnior o deixou 

levando a filha, e que ele “vendeu tudo que restava na casa e se dedicou a viajar”, evidente 

que parando em hotéis ou pensões, rodou o país por duas vezes, notadamente, como um 

amante da mobilidade em detrimento da fixidez. 

Em O falso mentiroso, a falta de fixidez é configurada pela ambiência de um circo 

como espaço desterritorializado, da mobilidade, do lazer e trabalho informal. 

Metaforicamente, tipifica uma versão da cidade onde os pobres precisam fazer 

“malabarismos” para sobreviver, onde os “gladiadores” precisam vencer ou livrar-se dos leões 
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cotidianos; onde criança trabalha, sustenta a família e corre riscos, conforme a trajetória do 

personagem Zé Macaco, narrada por Samuel: 

 
 

Zé Macaco era filho de doméstica. Dizem que neto de famoso jurisconsulto, cujo 
nome calo. Morava em Botafogo. Freqüentava o grupinho do posto 5 em 
Copacabana. Não tinha condições para cursar o científico. Menos ainda a 
universidade. Não podia se dedicar ao luxo e à boa vida de artista amador. Morava 
com a mãe. Alugavam um quarto num cortiço da rua da Passagem. A mãe ficou 
perrengue. O filho virou arrimo de família. De novo foi precursor. O primeiro de nós 
a enfrentar o mercado de trabalho (SANTIAGO, 2004, p. 30). 

 
 

 
Por fim, em uma das histórias do mosaico d’A cidade ausente, de Piglia, há uma ilha, 

que se vista do ponto de vista literal, nada tem a ver com a cidade sobre a qual se diz ser sem 

fronteiras; mas, a ilha da cidade contemporânea é subjetiva, caracterizada pelo isolamento e 

pela solidão em meio à multidão. Nesse sentido, quanto mais aberta e sem medidas a cidade, 

mais solitárias e indiferentes são as pessoas; isto é, menos humanos e mais máquinas se 

tornam os homens urbanos contemporâneos. 

Nas falsas memórias de Santiago ou de Samuel, o que separa os homens como ilhas é 

o fingimento e não no sentido ficcional, mas no sentido de falseamento do real; os sujeitos 

não se desvelam ao outro tal como são, por isso, não se aproximam, não se conhecem nem se 

ajudam. As atividades são de caráter competitivo e extremamente capitalista. Vê-se que, 

entendidas desse modo, também há ilhas a cercar as vidas dos citadinos em O falso mentiroso; 

talvez as ilhas sejam as próprias pessoas fechadas em si mesmas, a irrigar ambições, pseudo- 

vitórias, poderes constituídos por contra-valores. 

A julgar por esses espaços metafóricos trazidos à reflexão pelos textos ficcionais em 

questão, A cidade ausente, de Piglia e O falso mentiroso, de Santiago, vê-se que há espécies 

de espaços urbanos que são encontrados nas cidades da contemporaneidade, basicamente 

como formas padrão, a configurar duplas ou múltiplas facetas do espaço urbano. As metáforas 

para esses espaços, nas narrativas, falam da condição da cidade, do comportamento, da 

memória, das culturas, dentre outras inferências que são percebidas nos ambientes 

configurados. Na maioria das vezes, as faces da cidade na ficção apontam sintomas, têm um 

tom patológico, denunciam a má condição da vida, em detrimento do que deveria ser visto 

como vantagens dos “modernismos” em usos. 
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3.3 A cidade oculta em A cidade ausente e O falso mentiroso 

 

 

 
As análises críticas sobre as cidades contemporâneas apontam uma série de sintomas 

em comum entre elas, evidenciando que os ventos da globalização puseram-nas em estado de 

crises que acarretam descrenças e desconfortos. Ao que parece, a ascensão dessa condição 

sensitiva e patológica da cidade de modo geral, também, é da ordem das “produções” pós- 

modernas, ou seja, o clima tenso entre as pessoas, no que concerne às relações sociais, é um 

elemento do conhecido mal estar citadino. Este tópico da análise tenta esquadrinhar o espaço 

urbano e de lá extrair um remanescente de humanidade, à luz das fendas deixadas pelos textos 

literários em questão. Desse modo, por um momento deixam-se à parte as tantas faces 

problemáticas da cidade, para falar do que seria um “lugar” ameno neste espaço; entendido 

também, como condição de vida minimamente feliz ou humanizada. 

O termo “cidade oculta” é aqui utilizado como uma espécie de “duplo bom” de cidade 

dentro de qualquer referida cidade. Esse duplo não é facilmente visto, devido ao clima de 

tensões que povoa a atmosfera urbana. Pensar uma cidade oculta é mostrar que as reflexões 

sobre a vida e a urbanidade não são constituídas, apenas, de discursos e vivências 

apocalípticas. Talvez custe perceber, mas há vida na cidade, entre a pulsação descontrolada e 

os lampejos de sossego; em meio à névoa cinzenta da poluição, advinda das “fábricas de 

materialismos”, resta alguma gente boa, há camaradagem horizontal, como diz Canclini 

(2008). 

É por meio dessa camaradagem, um sentimento de pertença ao contexto de vivência, 

que os cidadãos nunca antes conhecidos entre si, defendem-se pelos laços invisíveis que os 

unem como parte de um mesmo território de experiências simbólicas e concretas. Isto retifica 

que, de algum modo, da ordem das sensações e não da razão, a solidariedade entre pessoas de 

mesmo lugar de origem, mesmo sem se conhecerem, evidenciam que elas compartilham mais 

do que um adjetivo pátrio; elas são envolvidas por um sentimento de comunidade, de 

integração num dado espaço discursivo que beira ao discurso de nação e de comunidade 

imaginada, no sentido de Anderson (2008). 

Talvez isso signifique que ainda há quem preze um abraço, um sorriso, um olhar. 

Sabe-se, contudo, que esses são a exceção da regra; são minorias, e que por força das 

circunstâncias ficam sem muita visibilidade. Supõe-se que esses fazem parte, ou dão forma, 

por assim dizer, à “cidade oculta” dentro da cidade, àquela versão que é preciso procurar 

minuciosamente para encontrar. De todo modo, há um leve conforto em saber que ela existe; 
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pequeninha, talvez, mas encontra-se a cidade feliz, dentro da infeliz, à maneira de Raíssa, de 

Calvino (2003): 

 
 

Em Raíssa, cidade triste, também corre um fio invisível que, por um instante, liga 
um ser vivo ao outro e se desfaz, depois volta a se estender entre pontos em 
movimento desenhando rapidamente novas figuras de modo que a cada segundo a 
cidade infeliz contém uma cidade feliz que nem mesmo sabe que existe 
(CALVINO, 2003, p. 142). 

 
 

 
Toma-se aqui a palavra “feliz” como expressão genérica para referir-se a todo 

resquício de sentimento humano, relegado nos dias atuais, tido como piegas, mas que se bem 

procurado, encontra-se em algum espaço da vida de algumas pessoas, de forma oculta, latente. 

A maioria das produções textuais, mesmo da contemporaneidade, é costurada por fios 

invisíveis de relações de afeto, as quais são presentificadas, muitas vezes pela falta, pelas 

conseqüências sintomáticas dessa ausência. A marca desta problematização que beira a 

reivindicação dos afetos entre as pessoas, que está posta tanto nas narrativas de Piglia, quanto 

de Santiago. 

Por mais paradoxal que possa parecer, é o sentimentalismo, o amor excessivo de 

Macedônio por sua mulher Elena que providencia a confecção do simulacro de mulher, 

admitindo, em tese, a presença da imagem robótica construída, em lugar da sua amada. Em 

suma, se esta máquina-mulher é a mentora de todas as histórias gravadas a circular pela 

cidade, pode-se dizer que, o amor que a originou está por trás disso tudo; mas, na ficção 

contemporânea, como na realidade, os bons sentimentos que movem os espaços e a vida da 

cidade ficam sempre por trás, bem ocultos, não cabe destacá-los nesse contexto das pressas e 

das tecnologias; as evoluções tecnológicas sim, estas são ascendentes e estão em moda. Sem 

uma observação crítica, ninguém diria que o amor costuraria o enredo de uma ficção da 

atualidade, sendo mote para idéias que apontam para ficção científica. Vê-se, em A cidade 

ausente que, engenhosamente, o amor é resguardado em museus, como se fora um 

patrimônio, reconstruído pelos processos científicos e tecnológicos, recursos da pós- 

modernidade. 

De forma semelhante, Santiago cria memórias de um homem que se narra como 

problemático, pela falta do amor da família de origem; sua mãe adotiva, que ama a ideia de ter 

um filho mas, paradoxalmente, ao recebê-lo não sabe amá-lo, não tem para ele amor de mãe, 

com naturalidade. Seu pai ama seus próprios interesses que não têm compromisso com 



101 
 

 
 
 
nenhum aspecto de afeto humano. Para este “pai”, a sua paternidade está assentada na 

provisão financeira, abundante, próspera; neste intuito ele empenha-se se reinventando, 

mentindo, trapaceando, enganando, fingindo, copiando etc. Estes são os (contra)valores que 

permeiam o texto de forma visível, os valores do bom senso só são presentificados pela 

ausência. 

Por outro lado, “alegria” na cidade, (re)apresentada pela narrativa, está, também, em 

perceber as vantagens advindas dos progressos tecnológicos, os quais mudaram a vida dos 

cidadãos comuns de forma significativa. Em Piglia, tais progressos são percebidos pelos 

inventos da robótica, e em Santiago, o tema de alta relevância é a produção de preservativos, 

“camisinhas-de-vênus”, que notadamente ganham campo pela aceitabilidade, forte 

comercialização, extrapolando o território da cidade em questão, através das exportações 

feitas pelo pai de Samuel, Dr. Eucanaã, em suas misteriosas viagens ao exterior. 

Ironicamente, o homem que não consegue “procriar” é quem interfere no controle de 

natalidade nas famílias, a partir do seu ramo escuso de trabalho. Produzir e vender camisinha 

instaura, na narrativa e na sociedade, um exemplo de área de trabalho escusa, a qual é trazida 

à tona, como altamente polêmica para um país de índole católica, desestabilizando esse 

dogma religioso, uma vez que as autoridades eclesiásticas condenam veemente o uso do 

produto camisinha, considerando que os filhos não devem ser evitados e que tal uso, também, 

instigaria a prática sexual indiscriminada e descompromissada entre as pessoas, sobretudo os 

jovens e não casados. Na realidade social da contemporaneidade, esse combate tem perdido a 

força, por causa da propagação em massa em defesa e incentivo do uso do preservativo, de 

modo que, se a igreja não concorda, também não tem força suficiente para abortá-la como 

acessório corriqueiro cujo uso é aconselhado como garantia para as relações sexuais ditas 

seguras. 

Polêmicas religiosas à parte, o produto “camisinha” é trazido ao ambiente urbano, pela 

narrativa de Santiago, como um bom invento resultante do progresso e da modernidade. Logo 

mais, no âmbito da saúde pública ou das ciências, surge a “penicilina”, como antídoto contra 

as doenças sexualmente transmissíveis que porventura viessem a surgir, e com esse remédio 

no mercado farmacêutico, cai a importância do uso do preservativo, na narrativa (não na vida 

real), do que decorre a quebra da fábrica de camisinha, do Dr. Eucanaã e, consequentemente, 

sobrevém a crise financeira sobre a sua casa. Como uma espécie de balanço da vida e dos 

progressos, o narrador relata a decadência da família num tom de conformidade, já que seria 

esse o curso normal da história: “Da camisinha à penicilina. Desta à estreptomicina. Os 
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reveses da vida. Os reveses dos reveses - como poderia tê-los adivinhado naquela época?” 

(SANTIAGO, 2004, p. 120). 

Outro segmento no tocante aos avanços tecnológicos são as representações dos 

inventos robóticos de Piglia, que despontam como incríveis construções à maneira de uma 

ficção científica, produzida por engenheiros experientes, convocados e deslocados dos seus 

espaços incertos, para acrescentar à cidade com seus construtos ultra-avançados: uma mulher- 

robô com inteligência artificial, que se analisa, narra, evolui, “mantém a presença” de uma 

mulher humana que morreu e, por fim, causa medo, devido à autonomia que adquire, 

resultando no descontrole do criador frente à criatura. Como se não bastasse, consta que, no 

museu d’A cidade ausente, há a réplica de um pássaro mecânico que se movimenta em 

direção a água, até os dias de hoje, e que se encontra acorrentado numa vitrine para efeito de 

contemplação. 

Esses modernismos surpreendem tanto positivamente, quanto negativamente. Alegram 

olhares interessados, mas assustam olhos acostumados a visões comuns, porque deslocam o 

sujeito do conforto frente ao óbvio, previsível e plano. A presença dessas “máquinas-seres” 

parece dizer que é a hora dos fazeres mais complexos, para além do linearmente entendível; 

nisto vê-se que a produção contemporânea tem relação direta com os desafios. Esse aspecto 

também agrada e desagrada, mas é uma realidade do tempo presente. 

Vale a ressalva de que o progresso tem duas faces, uma visível outra oculta, sendo 

uma boa, outra ruim, que traz a presença e a ausência, fazendo menção ao passado e ao 

presente, à lembrança e ao esquecimento. De todo modo, a virada de circunstância 

apresentada pelo progresso instaura, frente ao sujeito, uma crise, com tensão, desconforto e 

insegurança por fazê-lo lidar com o novo. Às vezes, é difícil ver nesse novo, vantagem e 

alegria; assim, esse lado pode ficar oculto, embora presente; mas é possível dizer que as 

produções dos progressos colaboram para a configuração da cidade oculta, a que é feliz em 

algum lugar da cidade, mesmo que não se saiba da sua existência. 

Parecem razoavelmente satisfatórios os exemplos retirados das narrativas para 

colaborar com a configuração da cidade oculta na cidade, mas não param por aí. Dois outros 

elementos sublinhados nas histórias, percebidos como substanciais à configuração da cidade 

invisível ou oculta são “o silêncio” e “o imaginário”. Consta na narrativa de Santiago que 

Samuel, seu narrador protagonista, tem uma esposa que se chama Esmeralda e que, não por 

acaso, é muda. Essa mulher também tinha um duplo identitário, algumas pessoas a chamavam 

de “Socorro”. Descobre-se, ao final da história, que Esmeralda nunca existiu e que Samuel 

nunca teve mulher, nem filhos. Essa suposta esposa era produto do seu imaginário, apenas. 
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Em suma, esse homem, cria imaginariamente uma mulher muda, o que para ele é um tesouro 

(Esmeralda) de valor inimaginável, uma espécie de “Socorro” frente aos ruídos da vida. Ele 

detinha o poder da voz da sua querida Esmeralda, e assim era “feliz”/satisfeito, num mundo 

interior, subjetivo de silêncios e imaginações. 

Numa imagem de aspecto semelhante, um recorte de um dos relatos de Piglia fala da 

existência “do nódulo branco” em algum lugar da cidade; mas notadamente, “na margem” 

dela. A narrativa tenta explicar esse nódulo branco como uma espécie de célula primordial, a 

origem das formas e das palavras. Seria como um núcleo que é a origem de todas as vozes e 

de todas as histórias. Seguindo esse viés, entende-se que, na realidade ou na imaginação, a 

cidade consta de espaços de refúgio, dentre a constelação de imagens que a povoa. Essas 

lacunas em branco seriam a cidade oculta na cidade, um lugar minimamente resguardado para 

ser feliz, onde se possa imprimir sentidos ao espaço, a partir das vivências que o sujeito julgue 

importar. 

Relacionando essa imagem ao silêncio, na narrativa de Santiago, esse nódulo seria o 

lugar do silêncio dos signos, em meio a tantos barulhos de informações. O nódulo branco se 

reforça como o espaço disponível para que lhe dêem sentidos por meio da linguagem, 

enquanto a cidade em seu entorno acontece. Essa configuração indica que, apesar de tantas 

informações que chegam a poluir o espaço citadino, sempre haverá, em algum lugar de 

qualquer cidade, nódulos brancos, abertos a leituras e sentidos interpretativos, minimamente 

pessoais e humanos, pela presença da subjetividade. 

À luz desses exemplos metafóricos da ficção, entende-se que, nas entrelinhas, a cidade 

oculta, da felicidade, entendida também, como falta e busca desta, existe no interior das 

cidades contemporâneas; a cidade que quer os afetos, que sente a falta deles, que se percebe 

sintomática devido à falta que as relações de apego fazem à vida e que segue embalada pelo 

alucinante ritmo da condição pós-moderna, existe. Essa cidade de difícil visibilidade sempre 

está em pequenos e frágeis agrupamentos nos espaços citadinos, como versões preciosas de 

formas de vida urbana. De maneira simples, sem nenhuma necessidade de elaboração, é 

possível afirmar que as pessoas nas cidades, como os seres humanos de todos os tempos e 

lugares, querem ser felizes; isso, com resquícios necessários do aprendizado do ontem, a 

exemplos de valores nítidos em suas memórias e histórias de vida pessoal e social. Essas 

pessoas estão espalhadas por toda a cidade que, em ritmo de entusiasmo, mas ainda assim, 

lentamente, constroem cidades ocultas dentro de qualquer cidade da qual são parte. Nesse 

sentido, ressalta-se que, à maneira de Raíssa, uma das cidades ocultas de Calvino, toda cidade 

infeliz contém uma cidade feliz, que nem mesmo sabe que existe. 
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Na informação de que toda cidade guarda cidades em seu interior, se assenta a versão 

da “cidade oculta”. Ressalta-se, oportunamente, a afirmativa de Jeudy (2005, p.103) quando 

diz que: “Há nos modos de apreensão de uma cidade uma relação complexa entre o visível e o 

invisível – o que pode parecer ‘o mais visível’ nem sempre é visto”. Isso serve para dizer que 

o elementar, como o valor às relações humanas, coisa comum e corriqueira, que de imediato, 

parece óbvio e presente, já não é visto, tem sido ofuscado pelos brilhos da cidade. O autor diz 

ainda que a constelação de imagem no espaço urbano promove, nas pessoas, a cegueira que as 

impede à percepção de sua real configuração. “Os habitantes não vêem sua cidade, eles vêem 

a partir da sua cidade, assegura Jeudy (2005). Em conformidade com as análises de Gomes 

(2008) e Sarlo (2009), esse autor reforça a questão do ponto de vista, como fator 

preponderante para a percepção do espaço urbano quando diz que: 

 
 

A configuração interna da cidade só pode ser apreendida como um todo de maneira 
abstrata, a partir de sua própria invisibilidade. A adoção de um ponto de vista é 
sempre o ato de reconhecimento de uma cegueira. Adotar um ponto de vista é uma 
maneira de constituir o ponto cego da percepção (JEUDY, 2005, p.86). 

 
 

 
Estudos teóricos asseguram que não é ilusão a existência do invisível no visível, uma 

vez que ninguém vê tudo do lugar onde está. O duplo visível/invisível se desdobra em seus 

correlatos: justa/injusta, boa/má, acolhedora/excludente, e assim segue trilhando caminhos ora 

paralelos, ora extremamente opostos. Nos dias atuais, o lado justo, ético, límpido, etc, está 

oculto; para enxergá-lo, requer ao modo de Calvino (2003) apanhar lentes, fitar o olhar e a 

atenção porque o lado oculto da cidade parece ter tamanho de “uma cabeça de alfinete”; outra 

vez, esta é uma imagem de Calvino ao falar do lado oculto da cidade de Olinda, no afã de 

dizer que a maioria do espaço urbano é mesmo caótica, e que esse é o lado visível da cidade. 

A problemática da cidade oculta nas cidades é, como todos os outros aspectos da 

urbanização, uma questão transterritorial, que não está em Buenos Aires ou no Rio de Janeiro, 

antes, está na cidade-mundo, ressaltando que a cidade, por meio do comportamento, passa do 

seu caráter particular para o reconhecimento universal. A grande cidade contemporânea deixa 

no espaço todas as suas marcas: o risco de atravessá-la, o medo que assalta os passantes com 

frequência, a dor diante de sofrimentos a que se assiste a cada dia, a iminência da tragédia 

cada vez que se entra em um carro. Ao mesmo tempo, as necessidades da aproximação 
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excessiva, as novas reconfigurações de família, não são mais do que sinais da solidão, da 

anomia, da distância entre os ocupantes encarcerados da cidade. 

A ficção contemporânea, como produto da grande cidade mundializada, traz para o 

texto uma relação de intersecção entre as cidades do mundo. A cidade das narrativas em 

questão pode ser qualquer cidade; todas as cidades, a cidade, como diz o ensaísta Renato 

Cordeiro Gomes. Os autores se A cidade ausente e O falso mentiroso, criadores de histórias 

com fortes subjetividades, vão radicalizando a ruptura espaço/tempo/modo, de suas narrativas, 

onde a rua é qualquer rua, qualquer esquina, a qualquer momento e sempre carregado de um 

“mesmo” modo de vida urbana. É fato que se identifica uma cidade em particular nestes 

textos ficcionais, porque as ações passam por Buenos Aires e pelo Rio de Janeiro como 

cidade de origem, a cidade que suscita os modos de vida com traços pertencentes a qualquer 

cidade, mas a nenhuma cidade específica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS – AS VOZES DA CIDADE SÃO OUVIDAS 

 
 
 

Os textos literários analisados comparativamente nesta dissertação, compatíveis com o 

espaço cidade da atualidade, deixam claro o fato de que a cidade é eminentemente 

polissêmica. Esta cidade que se percebe de maneira universal, não serve apenas de cenário 

para apresentações, ela é território simbólico de olhares, leituras, percepções e sensações. Por 

meio de sua forma de vida, ela fala, se expressa, opina, dita, rege o universo ao seu entorno. 

Felizmente, suas vozes são ouvidas e de várias formas são apreendidas pelas artes 

contemporâneas, que se multiplicam no ritmo das efemeridades, muito próprias ao clima que 

se chama pós-modernidade. 

“Ser ouvida” é um ponto positivo para cidade. Significa que há quem lhe preste 

atenção, que os sons são nítidos e os discursos inteligíveis. Apreender essas vozes em forma 

de arte é melhor ainda; isso confirma que os textos, além de serem compreendidos, atraem 

parceiros, interessados em serem agentes multiplicadores de sentidos e de olhares, ou 

simplesmente, em explorar os imaginários que povoam as ruas. Seja qual for o motivo, a 

multiplicidade artística da contemporaneidade dialoga e acrescenta aos discursos da 

urbanização e da vida nesse contexto. 

As vozes da cidade, impressas no amplo texto citadino, são reconhecidas pelos 

cidadãos que a habitam, bem como, pelo leitor das narrativas contemporâneas que passam por 

qualquer espaço-cidade mundo afora. São textos que falam das versões citadinas no interior 

de uma mesma cidade, ou seja, seus reversos; falam do mercado que muito tem a ver com os 

usos do espaço, fator que impetra inovações definitivas na urbanização; das culturas, no 

tocante a todas as áreas da vida; há, também, textos nas imagens que ilustram, confundem, 

informam e deformam (a exemplo das propagandas), mas que sempre apresentam resultados, 

principalmente relacionados ao mercado, a produção e comercialização cultural. 

As leituras do romance urbano são feitas de forma muito sutis, adentrando as 

subjetividades do espaço, captando o que paira na atmosfera urbana como signos, podendo 

também, ser bastante agressiva e incomodar pessoas, devido à publicação de ideias 

demasiadamente ousadas, nada convencionais, éticas ou politicamente corretas. Independente 

do viés que se siga rumo à interpretação dos textos enunciados pela cidade, as leituras 

interpretativas e críticas podem e devem ser feitas numa abordagem globalizante e 

transterritorial a misturar os tempos, os espaços e os modos de fazer. 
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Nos caminhos da discussão apreendida nessa dissertação, atenta-se que os estudos 

contemporâneos das culturas urbanas lêem a cidade, à maneira de um romance híbrido de 

gêneros, de temáticas, formas, estilo e modo de fazer, de forma geral. Essa cidade, conforme 

percebida subjetivamente, não pode está contida nos mapas, ela é muito mais uma 

comunidade imaginada, conforme Anderson (2008), ou imaginária e invisível, no sentido de 

Calvino. 

Os usos do espaço urbano estão mudados, extrapolaram os planejamentos da 

urbanização, porque em meio a conflitos e falta de opções melhores, a relação sujeito/cidade 

precisou ganhar autonomia, ganhar ou apossar-se das praças e avenidas, onde homens, 

mulheres e crianças tiveram que invadir as ruas, para morar, para trabalhar e inventar modos 

de vida. Assim, paradoxalmente, hoje, em meios a tantas riquezas que são produzidas, as ruas 

são tomadas por pessoas que perambulam pelos espaços públicos, como se fossem o que têm 

de mais particular e pessoal. Essa é uma face lamentável da cidade vista, e quanto a isso, 

aplica-se a fórmula: Todas as cidades, a cidade. Todas reúnem, em seus espaços, ascendência 

e decadência, riquezas e pobrezas. Pobrezas no sentido mais amplo e profundo, relativas às 

experiências, às memórias, a valores humanos. 

A esse caráter comportamental do espaço urbano, cabe o uso de diversas metáforas, as 

quais ilustram do glamour ao pavor na cidade. Diz-se que são labirínticas, babélicas, 

monstruosas, etc. Os textos literários A cidade ausente e O falso mentiroso são aproximados 

por meio das ilustrações metáforas presentes em ambos. Clínica, museu, circo são exemplos 

de espaços conhecidos pelo sujeito comum e que se prestam a ilustrar criticamente a cidade 

pós-moderna. São ainda, espaços da ficção e da realidade por onde circulam as discussões em 

torno da representação na contemporaneidade, à maneira de simulacros, implodindo nos 

confrontos dos pólos verdade/mentira, possível/impossível, na atmosfera urbana; dentre 

outros espaços metafóricos que problematizam tanto a cidade da ficção quanto a da realidade 

contemporânea. 

A partir dessas e de outras imagens bem pertinentes, questionamentos da cidade são 

suscitados, com vozes de lamento, protestos, dúvidas ou, simplesmente, constatação; porque o 

cidadão urbano atenta para a reconfiguração do espaço citadino e precisa adaptar-se a ele, 

relacionar-se com ele, sobreviver em meio a ele. Constata-se que essa é uma realidade de 

cidade modificada, à base de uma suposta desordem organizada. Independente do 

planejamento urbano antecedente, a cidade acontece, as ruas funcionam; na prática, a forma- 

cidade é resultante da modelagem que recebe através das vivências; assim, o texto citadino 
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tem a voz do sujeito urbano que sente a cidade, ou melhor, que também é a cidade que vive e 

pela qual tem uma relação identitária e afetiva. 

Piglia e Santiago apreendem cidade em suas ficções, entendendo esses sentidos 

funcionais da grande cidade, que não se contém. Isso é percebido em suas histórias recheadas 

de sentidos, de memórias, de paradoxos e especificidades. A cidade ausente e O falso 

mentiroso são obras nas quais se vê as marcas do perfil literário dito contemporâneo, de 

autores que atravessam o universo da ficção e da realidade com olhos e mãos na arte e na 

crítica, na imaginação e no trabalho laborioso e amadurecido, uma vez que tanto são 

ficcionistas, quanto ensaístas e professores universitários de literaturas, no âmbito do território 

latino americano. Faz-se necessária a ressalva de que este é um trabalho a partir de obras 

literárias, notadamente especiais, no sentido de que nenhum elemento do texto destes dois 

autores está por acaso, ou por experimento; antes, sabe-se que tudo o que passa pelos seus 

textos tem razão fundamentada para estar. 

Desse modo, em suas histórias e cidades, tudo o que há de concreto e de simbólico, de 

presença e de ausência, de ficção e de realidade, pode ser lido como discurso das ruas, de uma 

cidade qualquer, marcando a desterritorialização da cidade globalizada que, na narrativa, 

trata-se de Buenos Aires e Rio de Janeiro, como cidades-tipo de todas as cidades 

contemporâneas. Como oásis em solos áridos, há uma tênue voz produzida pela cidade oculta 

na cidade, a refrigerar o desespero dos cidadãos urbanos desconfiados e temerosos frente aos 

sons da vida que os cerca. Trata-se da voz do respeito, da camaradagem, das vivências 

simples, às vezes retomadas do fundo da memória como lembranças, que vêem à tona 

rasuradas pelo trânsito no deslocamento espaço/temporal; essas e outras formas de “vozes 

amigas”, raramente são ouvidas porque estão na parte oculta/invisível da cidade. Assim como 

a cidade, tais vozes, também, estão “debaixo dos panos”, conforme imagem de Santiago; mas 

existem até no silêncio, como forma de resistência. 

Esses elementos de ordem estrutural e funcional da cidade, suas duplas ou múltiplas 

faces, as fragmentações identitárias, os vários textos que ganham sentidos com o leitor usuário 

do espaço, a própria forma inventiva de narrar a cidade, são vozes da urbanização que ecoam 

entre ruas, avenidas, praças, monumentos, fábricas, casas etc. Sem discernir esfera pública ou 

privada, longe ou perto, as vozes da cidade alcançam o sujeito urbano tornando-o, na maioria 

das vezes, assujeitado, parte do processo, sendo ele mesmo, também, um texto polissêmico a 

ser lido, um “elemento” sígnico do urbano, ou ainda, uma peça no confuso jogo textual do 

mosaico da cidade. 
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O que se vê na prática é que a cidade pós-moderna enquanto um espaço fragmentado e 

ao mesmo tempo globalizado implica em múltiplos e incertos estilos de viver, de morar, de 

consumir e de sentir etc. Isso tem a ver com a fragmentação, também, das identidades, que 

então, são descentradas. Esse aspecto fractal da vida urbana deixa claro que não é possível 

falar da cidade de forma totalizante, já que as referências, agora, são plurais, atemporais, 

desterritorializadas e, num ínterim entre o global e o local, torna-se possível falar de cidade 

sem fronteiras. 

Reitera-se que os fatores enfatizados nesta análise, como forças preponderantes para a 

quebra de paradigmas da cidade moderna, são os mesmos que implicam a reconfiguração, a 

saber: a fragmentação, dos espaços e das identidades, os problemas de referências, que dizem 

respeito aos segmentos diversificados da vida, das ciências ao mercado etc., e o próprio 

mercado que imprime uma força incontestável na sociedade capitalista contemporânea. Esses 

são apenas alguns pontos salientados pelas reflexões comparativas realizadas e constantes 

deste texto. Há várias outras formas de questionamentos, mas vale ressaltar que, à força 

desses elementos da vida social que problematizam a cidade, é acrescido o poder das mídias e 

de toda gama de recursos tecnológicos, sobretudo os advindos pela conexão da rede mundial 

de computadores, com a internet. Tudo isso, naturalmente, fomenta os processos e o 

estabelecimento do que se entende por globalização, desterritorialização e 

internacionalização, com todo o acervo de mudanças que constitui essas políticas sociais. 

Um novo paradigma a reger a cidade não afeta apenas o espaço, os lugares, no âmbito 

do concreto. Ocorrem mudanças de ordem objetivas e subjetivas na vida do povo que dá alma 

a cidade; nesse sentido, estudiosos críticos da cultura pontuam fenômenos comportamentais 

das pessoas que a olho nu caracterizam aspectos sintomáticos. A reconfiguração do espaço e 

da vida urbana acarreta muitas perdas, desajustes e constantes choques conforme diz 

Benjamim. Tais sintomas passam, por exemplo, pelas ausências – de relações humanas, de 

tempo, de saúde, de desafios possíveis e saudáveis, de lazer, de humanização de modo geral; 

nisso insurgem crises – de identidades, de referentes etc.; pelas dores de forma generalizadas  

e marcadamente pela opressão do mercado. Aqui não se encerram os aspectos da urbanização 

que tornam a cidade sintomática, mas esses enfoques são o bastante para exemplificá-los. 

Ao longo da análise comparatista constante desta dissertação, as evidências foram 

contundentes quanto aos reflexos entre as cidades real e ficcional, salientando que ambas 

podem ser reais e imaginadas ao mesmo tempo. Há de se admitir que o texto da cidade 

engendra um romance bastante complexo, que só permite uma leitura parcial, fugidia e difícil. 

De todo modo, a realidade da vida urbana, com sua efervescência, continua exercendo uma 
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força centrípeta, ao mesmo tempo em que se mostra repulsiva, e nisso a cidade é bastante 

paradoxal. Para o contexto do contemporâneo, a cidade ser paradoxal não é demérito algum, 

antes, é carregar em seu tecido textual a marca cultural desse tempo chamado pós-moderno, 

com suas (re)invenções do cotidiano, resultantes em culturas que são produtos e produtos que 

são culturas, à maneira de Jameson (1997). 

Os textos literários objetos da análise viabilizaram uma correspondência ímpar entre  

as discussões teóricas ditas pós-modernas e as próprias obras, na condição de produtos 

contemporâneos. Nesse sentido, as narrativas de Piglia e Santiago realizam o movimento de 

se apresentarem a si mesmas, diante do leitor da atualidade, como parte do que se entende por 

arte literária atual ou ficção contemporânea, conforme discussão de críticos da cultura, a 

exemplo de Resende (2008). 

De alguma forma o perfil identitário e intelectual dos autores ficcionistas favoreceram 

o referido diálogo entre ficção e teoria, dentro da própria ficção. Consta que suas carreiras de 

vida são marcadas pelas passagens e produções no âmbito da crítica ensaística, do exercício 

acadêmico, bem como pela reconhecida produção ficcional que é notória nas premiações de 

mérito literário ao longo dos anos e dos lugares. Por serem homens de olhares da ficção e da 

análise crítica, seus textos ficcionais, sobretudo estes que são trazidos nesta pesquisa, são 

marcados pela presença de embates que discutem este fazer literário, passando por questões 

como o real e o imaginário, o poder do texto, os referentes na contemporaneidade, simulacro, 

memória como recriação, portanto, texto, dentre outros aspectos vistos nas narrativas. 

Nesse contexto, dada a conjuntura da cidade contemporânea, o romance da cidade vai 

ganhando forma mais complexa, configurando uma rede sígnica para essa nova realidade, ou 

realidade transformada. A cidade passa a narrar histórias enquanto ela acontece. O leitor 

urbano segue o texto das ruas, providenciando o afastamento necessário para quem quer ver e 

contar/reinventar os movimentos da vida, dos mais sutis aos mais grotescos, sempre em 

partes, porque ele só consegue ler por um ângulo. Diante dessa condição tem-se, 

naturalmente, um romance urbano configurado por fragmentos da cidade. 
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