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Resumo 
 

Neste trabalho exploramos como as relações nas metrópoles podem ser vistas 

pela perspectiva da mobilidade e das fronteiras simbólicas. A ideia é partir da 

constituição dos sentidos da memória das áreas suburbanas para compreender 

como as noções de zonas e redes se articulam nos atravessamentos urbanos. O 

discurso da imprensa aponta como as relações simbólicas dos espaços se atrelam 

à capacidade de mobilidade dos cidadãos, o que vai gerar diferenças estruturais e 

simbólicas entre os bairros das classes médias e altas, e os da periferia - e nas 

relações de poder estabelecidas. Na tentativa de descrever como se processam 

no campo da comunicação os sentidos e lugares que os cidadãos e os bairros 

ocupam, evocamos a cobertura jornalística da inauguração do Parque Madureira, 

no subúrbio do Rio de Janeiro, aclamado pelos governos municipal e estadual 

como marco da integração da cidade.    

 

Palavras-chaves: Cidade. Mobilidade. Jornalismo. Rio de Janeiro. Periferia. 
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Resumen 
 
En este artículo exploramos cómo las relaciones de la metrópolis pueden ser 

vistos desde la perspectiva de la movilidad y las fronteras simbólicas. La idea se 

basa en la constitución de la memoria sensorial de las zonas periféricas de 

entender cómo las nociones de las zonas y las redes se articulan en los cruces 

urbanos. El discurso de la prensa señala cómo las relaciones simbólicas de los 

espacios están estrechamente vinculadas a la capacidad de movilidad de los 

ciudadanos, lo que generará diferencias estructurales y simbólicas y de poder 

entre los barrios de las clases media y alta, y la periferia. Al tratar de describir la 

forma en que procesan en el campo de direcciones de comunicación y los 

ciudadanos ocupan lugares evoca la cobertura de noticias de la inauguración de 

Madureira parque en las afueras de Río de Janeiro, aclamados por los gobiernos 

locales y estatales como un marco integrador de la ciudad. 

 

Palabras-claves: Ciudad, Movilidad, Periodismo. Rio de Janeiro. Periferia. 

 

Introdução 
 
A singularidade das manifestações no Brasil em junho de 2013 ainda não é algo 

distante o suficiente para que possamos ter a dimensão de sua amplitude. O que 

um dia poderá se chamar de “revolta dos vinte centavos”, deixou um brecha de 

problematização não apenas para os valores dos transportes públicos, mas 

também para a própria questão da mobilidade nas metrópoles brasileiras – e a 

relação da mobilidade com o espaço físico-social em sua relação direta com seus 

sujeitos/cidadãos. Os megaeventos como a Copa do Mundo de 2014 e as 

Olimpíadas de 2016 se tornaram caminhos apregoados como salvadores para que 

o Rio de Janeiro e o Brasil alcançassem um grau de desenvolvimento urbano e 



 

social compatível com as grandes metrópoles mundiais. No meio desse caminho, 

o Rio de Janeiro lançou a campanha “Um só Rio” como proposta de unir a cidade, 

conhecida por suas desigualdades sociais. O ponto chave da campanha foram 

obras em áreas da periferia há anos esquecidas pelo poder público, como a 

construção do Parque Madureira, inaugurado durante o evento mundial da Rio 

+20, ocorrido em 2012.  

 

São muito fortes as associações que se orientam por uma concepção de que a 

cidade é apenas resultado de projetos urbanísticos ou políticas e ações 

efetivamente governamentais. O surgimento de uma cidade se dá pelas 

experiências humanas, pelo trabalho humano; o que a torna um processo não só 

racional. É dessa “lógica” que a historiadora Déa Fenelon (apud, Oliveira 2010) 

defende a compreensão de que são as relações sociais desenvolvidas na cidade 

que de certa maneira pautam e delineiam a paisagem urbana; logo, a imagem da 

cidade é um caminho dialético no qual as memórias e significações constroem e, 

ao mesmo tempo, se modificam pelas experiências e vivências sociais. O que nos 

leva a outra forma de conceber o urbano pela valorização da memória. É a partir 

dela que podemos trazer a tona outras maneiras de olhar e perceber o presente 

das cidade criando novas significações. Ao silenciar as experiências presentes e 

passadas de áreas especificas da cidade legitima-se seu afastamento das 

discussões e concepções desse mesmo território. Considerar irrelevantes, 

inapropriadas ou descartáveis o valor de outras vivências nas cidades nos coloca 

numa posição de termos nada mais do que a marginalização e a desqualificação 

de experiências outras. De forma que o discurso/história sobre a cidade surge com 

o único parâmetro para julgar a veracidade e a importância de memórias diversas. 

As historicidades contidas nas palavras “subúrbio” e “suburbano” remetem a 

espaços distantes e carentes de serviços, de equipamentos sociais e de bens 

culturais, que além de remeter a espaços da cidade, incorporam outros 



 

sentimentos, sentidos e imagens que se associam diretamente a modos de viver, 

de morar, e de se relacionar com a cidade.  

 

Se as décadas de 80 e 90 têm entre seus feitos a exacerbação (ou a evidência 

mais nítida pelos eventos relatados anteriormente) da polarização do Rio de 

Janeiro na condição das divisões espaciais, a segunda década do novo milênio 

traz, ao menos nas palavras, a esperança de deixar para trás o passado da 

“cidade partida” esboçada por Zuenir Ventura no livro homônimo. Numa constante 

tentativa de abandonar as condições de insalubridades social e física que 

acometem o Rio de Janeiro desde sua “criação”, o discurso do Rio de Janeiros 

dos sonhos se apoia nos eventos que prometem levar a cidade a um novo 

patamar. Sem nos atermos profundamente aqui às constantes réplicas desse 

intuito e crença desde o final do século XIX e começo do século XX3, a 

propaganda governamental é de uma cidade em construção: obras de 

infraestrutura promovem a cidade integrada em seus aspectos físicos e 

simbólicos. Dentre as obras, uma em especial conclama este aspecto integrador 

por se tratar de uma área de lazer no subúrbio que surge discursivamente como 

ponto de integração da cidade maravilhosa a pontos outros para “além da Zona 

Sul”4.  

 

O Parque Madureira foi construído num terreno que pertencia à concessionária de 

energia Light e durante décadas esteve abandonado entre as torres de 

transmissão e a linha férrea do ramal de Belford Roxo. Construído entre janeiro de 

2011 e setembro de 2012, o Parque foi inaugurado em junho de 2012. Com mais 

de 90 mil metros quadrados e 1,3 km de extensão, é considerado pelos órgãos 

                                                 
3 Numa pesquisa na Biblioteca Nacional dos jornais Gazeta de Notícias e Correio da Manhã do 
início do século XX, encontramos várias referências ao Rio de Janeiro do passado que as obras de 
Pereira Passos e César Sampaio tentavam resgatar.  Em 08 de setembro de 1903, o artigo da 
coluna Actualidades do jornal Correio da Manhã, assinada por Gil Vidal, faz dura crítica às obras 
do Porto e da Avenida Central porque é “utopia acreditar que o Rio volte à antiga importância”. 
4 Bairros nobres da cidade que são próximos às praias.   



 

oficiais o terceiro maior parque público da cidade em área verde, ficando atrás 

apenas do Parque do Flamengo5 e da Quinta da Boa Vista6. Inclusive, tal ponto é 

destaque constante nas matérias do jornal O Globo, que durante a inauguração e 

nos eventos programados para o Parque usa a classificação para criar o paralelo 

de proximidade entre subúrbio e pontos turísticos e aprazíveis.  

 

A cidade e o subúrbio  
 
Há uma vasta bibliografia que se dedica exaustivamente à busca pelos meandros 

e compreensão sobre o conceito de cidade. Da história em Lewis Munford (2001) 

à literatura em Ítalo Calvino (2003), podemos passar pelo crivo definidor a partir da 

quantidade de pessoas, dos índices comerciais da área, das presenças 

obrigatórias de determinadas construções e serviços, da velocidade da 

informação. Podemos encontrar, inclusive, quem a entenda a partir da tríade: 

espaço próprio, de um não-tempo sincrônico e da criação da cidade como um 

"sujeito universal", como nos apresenta Certeau (2011). São pontos de vistas que 

não se excluem, mas se complementam se entendemos que o que predomina são 

os gestos de interpretar seus sentidos. O que está em questão em Orlandi(2004), 

e que interfere diretamente na maneira de conceber as estruturas espaciais que 

estudamos aqui, é a sobreposição do urbano na constituição e entendimento da 

cidade. Além de se sobrepor também ao social da cidade, de tal forma que, 

embora determinações de sujeito e de espaços cruzem-se na cidade para criar 

significados, os destinos dos corpos dos sujeitos e da cidade estão atrelados ao 

que se entende de urbano pairando sobre seus caminhos. Ou seja, é nossa 

compreensão "fechada" de urbano que normatiza a forma como estruturamos 

nossas relações - sendo elas constitutivas da formação da cidade. Seria uma rua 

                                                 
5 O Parque do Flamengo está localizado na área nobre da cidade.  
6 Parque público que no passado foi residência do Imperador D. Pedro II. Ponto turístico da cidade.  



 

sem saída se não fôssemos nós, sujeitos detentores e leitores dos sentidos 

passíveis de deslizes que levam a novas leituras.  

 

Não é preciso ir além para detectar os projetos que se propõem a transformar o 

Rio de Janeiro numa "capital" de eventos mundiais. Os traçados urbanísticos, a 

projeção da cidade, a reurbanização portuária, a construção de redes viárias de 

interligação da cidade (...). Não se trata de minimizar a real necessidade de 

preparar o espaço físico da cidade propício ao seu crescimento desordenado e 

desigual. A questão é exatamente essa. Tapumes na Linha Vermelha7 com 

desenhos coloridos e desapropriações que beiram à usurpação física e moral dão 

minimamente a tônica da lógica dessa sobreposição do urbano. Os traçados, as 

perspectivas, as "malfadadas" linhas são muitas vezes justificativas, na maior 

parte das vezes veladas, para enfrentamentos que camuflam seus vértices 

sociais.   

 

Os sentidos do urbano se estruturam antes, naturalizam-se e trabalham como 

catalisadores do social e dos espaços sociais. Seria a cidade então, a cidade a 

qual nos referimos no nosso tempo e espaço, atravessada pelos sentidos que 

normalizam o simbólico, o político, o social, o econômico da discursividade 

urbana. São atravessamentos do comum constituídos de configurações diferentes, 

que saltam e revelam contradições outras de sentidos além "moldados", 

reinterpretados, fendidos em outras esferas. É porque na naturalização de nossas 

relações desembocam novas relativizações de conceitos - não diria fechados, mas 

cercados e duros de transpor. A respeito das partes da cidade, Laura Maciel 

(2008) em um trabalho sobre o subúrbio, aponta como os subúrbios não são 

considerados bairros que compõem à cidade, mas desvios na expansão urbana 
                                                 
7 A Linha Vermelha é uma das vias expressas do Rio de Janeiro que liga o Aeroporto Internacional 
Galeão a vários pontos da cidade. A via corta vários bairros e municípios da região metropolitana 
do Rio de Janeiro, além de várias comunidades com carência econômica – em tais áreas, vários 
tapumes coloridos com desenhos do Rio de Janeiro funcionam como divisórias entre as casas e a 
via.  



 

planejada, constituídos de anormalidades que destoam do que se pretende 

história da cidade. É desse caminho analítico que ela vai defender seu ponto de 

vista: por não ter uma forte presença simbólica na história da cidade, logo a 

história de seu passado, o subúrbio carioca não ocupa um lugar marcante (e uma 

preocupação de que isso aconteça) no seu presente e futuro. À margem desse 

tempo, os subúrbios não são considerados parte do processo histórico do Rio de 

Janeiro e muito menos são associados a ações que definiram racionalmente 

projetos e práticas de exclusão e segregação – e que se renovam ao longo do 

tempo.  

 

Criamos fronteiras físicas e simbólicas que se inscrevem nas representações 

hegemônicas e subalternas que tomamos dos espaços da cidade. E é enquanto 

sujeitos que conduzimos os enredos dos espaços físicos a ponto de reificarmos os 

espaços pelo (e a partir) das nossas condições e relações sociais. É na condição 

de agente que o poder público significa – não natural e menos ainda meramente 

ao acaso os espaços a partir da forma como são conduzidas as políticas públicas 

da mobilidade pela cidade. 

 

Mobilidades e poder no engessamento do móvel 
 
A capacidade de transporte dos metrôs e ônibus de uma cidade pode garantir a 

concreta mobilidade, troca espacial de um lugar por outro, mas deixa em aberto as 

reais condições de usos e sentidos dos espaços. A repercussão da criação das 

primeiras linhas de ônibus que em 19848 ligavam as Zonas Sul e Norte do Rio de 

                                                 
8 Em agosto de 1984, um simples ponto de ônibus é o estopim para uma discussão que trouxe à 
baila as antigas questões das divergências socioeconômicas e simbólicas do Rio de Janeiro entre 
as áreas nobres da região Sul da cidade e o restante dela, englobada num todo categórico de 
subúrbio. Os novos trajetos dos ônibus que promoviam a integração pela primeira vez entre as 
zonas sul e norte da cidade, projetadas pelo então coordenador de planejamento do Futuro do Rio, 
Jaime Lerner, trouxeram a tona o levantamento de questões para além do simples mover-se. 
Deslocar-se estava embutido de transpassar espaços de permissão, de conivência, e de 
conveniência que, de certa forma, estavam atrelados à possibilidade ou não de convivência. 



 

Janeiro pelo Túnel Rebouças a partir de São Cristóvão e as defesas de pontos de 

vistas diferentes para a abertura da segunda estação de metrô em Ipanema9, na 

Praça da Paz, nos encaminham para um mote importante para o interesse do que 

este artigo se propõe:  do mesmo modo que para Canclini (2005) pensar em 

termos de exclusão e inclusão não pressupõe  a complexa compreensão das 

relações sociais; a mobilidade proporcionada por meios de transportes urbanos 

não transforma a cidade em um espaço de democracia espacial. Estar em 

determinados espaços não elimina as distancias geradas pelos significados 

construídos na (e pela) fraturas de sentidos denotados pelas áreas da cidade de 

tais sujeitos em mobilidade. O que põe em xeque as mais variadas propostas de 

aproximação espaciais das diferenças sociais como se isso bastasse para um 

efeito de aproximação social.  

 

Quando o que percebemos em momentos distintos do nosso recorte é a constante 

intolerância da proximidade física aos socialmente distantes. É o caso de uma 

matéria publicada em 23 de dezembro de 2012 no jornal O Globo em que a 

chamada na capa da edição diz “O desafio de continuar para poucos”, uma 

referência ao bairro da Urca e às ações para impedir (ou diminuir) o número de 

frequentadores no bairro. Embora a contenda dos moradores seja devido à 

construção do Instituto Europeu de Design (IED) que, segundo os moradores 

entrevistados no jornal, vai aumentar o fluxo no bairro, a foto na primeira página 

leva em conta o uso da área como lazer, já que mostra banhistas na Praia 

Vermelha (diga-se de passagem, a Urca é ponto turístico devido à casa de show 

                                                                                                                                                     
Questões como a farofa na praia disputavam espaço nas páginas do jornal àquelas que 
apontavam o alto índice de delitos no Arpoador.   
9 Em 2011 a abertura de uma nova estação em Ipanema, como parte das obras da linha 4 do 
metrô, gerou discussões: de um lado os moradores de Ipanema alegavam que a construção da 
estação na Praça Nossa Senhora da Paz descaracterizaria a arquitetura da praça e do bairro, além 
de precisar derrubar algumas árvores importantes para os moradores. Por outro lado, o Governo 
do Estado alegava que as árvores seriam replantadas e que a obra beneficiaria toda a cidade. No 
meio dessa discussão, a circulação de usuários do metrô pela praça.  Nossa Senhora da Paz 
alterou os ânimos sobre o direito de circulação da população pela área de Ipanema.  



 

Morro da Urca e da trilha para o Morro da Urca e do Pão de Açúcar). Como então 

impedir o acesso de pessoas a um bairro turístico em essência?  Enquanto a foto 

da capa exibe pessoas na praia, o “desafio de continuar para poucos” é 

complementado com as comemorações dos 90 anos do bairro. A maneira 

escolhida pelo jornal para narrar foi apontando celebridades moradoras da Urca, 

como o cantor Lenine, para quem a “Urca é um estilo de vida”, fala que finaliza a 

matéria. Um ponto importante de destacar é que embora haja a chamada na 

primeira página com foto, a matéria tem pouco destaque e é curta.  

 

Para pensarmos as cidades e o controle dos espaços precisamos dar um passo 

adiante na concepção de controle dos espaços – não basta definir territórios ou 

estabelecer fronteiras: mas, sobretudo, nos estabelecermos em rede garantindo 

que nossas significações e referências se deem não apenas no enraizamento, 

mas inclusive na própria capacidade de mobilidade. Estruturar em redes nada tem 

a ver com desterritorialização já que o em geral significa novas territorializações 

baseadas justamente na rede – considerando Guattari e Deleuze, é possível a 

formação de novos territórios na mobilidade, no movimento (HAESBAERT, 2004). 

A competência e a capacidade de ir e vir garantem o controle dos fluxos e a 

criação de referências simbólicas nos espaços em movimento. As relações 

simbólicas com os espaços físicos imóveis se atrelam à capacidade que esses 

sujeitos possuem de também serem fluidos. De tal forma que a possibilidade do 

fluxo avaliza o sentido simbólico da autoridade do fixo, do imóvel.  

 

Não é novidade a configuração das relações sujeitos e espaços com os territórios 

redes. Os nômades se configuram por terem seus territórios definidos pela 

mobilidade - as peregrinações religiosas, a mobilidade “fixa” dos piratas. O que 

temos hoje se diferencia pelos tipos de redes e a forma como se (re)articulam. 

Não se trata, destaca Rogério Haesbaert (2004), de uma mudança qualquer, mas 

uma confluência de território e movimento dotado de significados outros, que se 



 

constrói nos sujeitos que o usufruem. A compreensão da cidade como o espaço 

territorial simbólico e fixo e que também possui suas redes de movimento dão a 

tônica de como as fronteiras zonais territoriais do Rio de Janeiro estão 

alinhavadas para além: se garantem em termos fixos a partir da condição de 

fluidez, da articulação. Por esse viés que a contribuição do levantamento 

bibliográfico e crítico de Haesbaert é essencial para a problemática que propomos 

nesse trabalho. Assim como o espaço de Milton Santos varia do amálgama de 

fixos e fluxos para o de objetos e ações, Haesbaert destaca a inseparabilidade dos 

conceitos dos termos espaços e tempo para compreender como se processam as 

mobilidades espaciais, num avanço dos teóricos que denotavam as análises para 

a clássica dicotomia de territórios e de redes.  

 

É a justaposição desses elementos que dão pistas do caminho que traçamos aqui: 

a de que os sentidos dos espaços perpassam pela fluidez dos sujeitos – seja essa 

mobilidade dos sujeitos permitida ou não. É o efeito ao mesmo tempo 

territorializador e desterritorializador das redes que possibilita que não falemos 

dicotomicamente em territórios e em redes, mas em territórios-redes que ora 

sustentam um fixo e constroem territórios e que ora promovem a desarticulação de 

tais territórios. Uma questão primordial é averiguar em que circunstâncias se dão 

as configurações que pendem para um sentido ou outro, ou aqui, os pendores 

simbólicos dessas significações.  

 
 
O que significa dizer que a territorialização se faz hoje em 

grande parte em torno desses diversos “territórios-redes”? 

Em primeiro lugar, que a possibilidade de usufruir de uma 

maior mobilidade é um fato, mas que a mobilidade é também 

um instrumento de poder extremamente diferenciado e que 

não pode ser sobrevalorizado, pois sabemos não só da 

enorme desigualdade no acesso a diferentes velocidades e 



 

tipos de deslocamento, como também de como o 

deslocamento rápido de uns afeta o tipo de deslocamento (e 

acesso a recursos) de outros, (HAESBAERT, 2004, p.300)  

 
É um processo complexo o que podemos pensar a partir de Haesbaert (2004), 

vejamos: se, como ele propõe, as redes – sejam técnicas, instrumentais, viárias ou 

de telecomunicação – são territoriais à medida que fortalecem a unidade de um 

território e, mesmo que promovam a mobilidade, elas abarcam um processo 

desterritorializador territorializante. Os transportes públicos no Rio de Janeiro, 

levando em conta, por exemplo, a repercussão de um simples ponto final da linha 

de ônibus 461 (São Cristovão – Ipanema) que por ser uma linha de ligação entre 

zonas norte/subúrbio e Ipanema gerou em 1984 uma grande onda de discussão 

sobre a mobilidade pela cidade10 nos leva a um caminho em terceira via: temos o 

que podemos chamar de relativização dos processos de (des)territorialização, em 

que os movimentos são analisados não pelo deslocar dos sentidos, mas o 

deslocar físico que esbarra em sentidos dos sujeitos. Isso, ao mesmo tempo em 

que os sentidos das redes que configuram os sentidos globais de determinadas 

zonas territorializam-se na defesa de um território de sustentação, interno. O que 

vai nos levar a caminhos que, complementarmente articulados aos fluxos 

espaciais, direcionam e reorganizam os sentidos da fluidez que (re)territorializa. 

 

Na matéria “A cidade inteira fez festa, e Madureira sorriu”11 publicada no dia 1 de 

janeiro de 2013 aponta um caminho discursivo presente em muitos outros dizeres 

                                                 
10 Destaque para a coluna de Joaquim Ferreira dos Santos publicada em 04 de novembro de 1984 
no Jornal do Brasil, intitulada “Nuvens suburbanas sobre o céu de Ipanema”. 
11 O bairro ganhou o Parque Madureira em junho de 2012. Com mais de 90 mil metros quadrados 
e 1,3 km de extensão, é considerado pelos órgãos oficiais o terceiro maior parque público da 
cidade em área verde, ficando atrás apenas do Parque do Flamengo e da Quinta da Boa Vista. 
Inclusive, tal ponto é destaque constante nas matérias do jornal O Globo, que durante a 
inauguração e nos eventos programados para o Parque usa a classificação para criar o paralelo de 
proximidade entre subúrbio e pontos turísticos e aprazíveis. De acordo com a Prefeitura do Rio de 
Janeiro é o primeiro parque público do Brasil com certificação AQUA, o selo de sustentabilidade da 



 

sobre o bairro: a tônica da mobilidade. Embora um dos destaques de Madureira 

como centro comercial importante da Zona Norte seja justamente sua capacidade 

de congregar diversas linhas de ônibus e por ter duas estações de trem próximas, 

o mote de vantagem apontada pela matéria (essa e muitas outras) se trata 

justamente de uma tentativa discursiva de engessamento da mobilidade uma vez 

que em várias matérias desde a inauguração do parque a questão da mobilidade é 

bastante evidente e constante na cobertura jornalística do O Globo. 

 

São os sentidos que engendram que de certa forma determinam as lógicas da 

mobilidade: tal relativização pauta nessa chance de fluidez o que a fixa: é o 

aventar não precisar deslocar-se numa rede de mobilidades que invoca as 

relações de poder por detrás do transportar-se e das finalidades logísticas da 

mobilidade. Com referência ao “Piscinão de Ramos”12 e às 28 favelas pacificadas 

da cidade como pontos de festas no Reveillon, o texto aponta a questão discutida 

aqui: “A nova atração do bairro atraiu moradores, que, no lugar de pegarem os 

ônibus lotados e enfrentarem trânsito pesado para ir ver os fogos na Zona Sul, 

decidiram prestigiar o primeiro réveillon do Parque Madureira, bem pertinho de 

casa.” 13 Durante os dias que antecederam as comemorações da virada do ano no 

Rio de Janeiro, muitas matérias destacavam a programação com shows da virada 

em vários pontos. Muito se fala sobre a diversidade de apresentações. E seja nas 

falas dos entrevistados ou no próprio texto, a tônica da mobilidade parece ser 

sempre uma sombra – uma sombra justamente para o oposto, para a não-

mobilidade. É o que podemos encontrar na matéria “Para celebrar 2013 na Zona 

Norte”, com a fala destacada de um integrante da Portela: “É uma honra me 

apresentar em Madureira. Ninguém mais precisa se deslocar para Copacabana, 
                                                                                                                                                     
Fundação Vanzolini. A nova área de lazer fica no antigo terreno da Light, atrás do Shopping 
Madureira.  
12 Em 2001, a prefeitura e o governo do estado do Rio de Janeiro inauguram a sensação do verão 
carioca de 2002, o Piscinão de Ramos, atrás de um Ciep, às margens da Avenida Brasil, no 
complexo de favelas da Maré. A piscina artificial com água da Baia de Guanabara é uma 
alternativa de lazer às praias da zona Sul e da Barra da Tijuca.  
13 O Globo, 01 de janeiro de 2013.  



 

agora temos a nossa festa — vibra Monarco, um dos integrantes da Velha 

Guarda.” O “nossa festa” apregoado como o que de inovação traz o Parque 

Madureira para a noção de integração sedimenta ainda mais o sentido de certa 

forma cristalizado de que “cada um tenha seu cada qual”. O “nossa festa” traduz 

assim os sentidos de que mesmo a cidade que se propõe integrada por ampliar as 

áreas de lazer – e que comungam em sua literalidade como espaços de 

integração social – traz à baila as mesmas concepções de cisões entre os 

espaços. O que nos remete a David Harvey quanto à organização territorial 

hierarquizada das cidades para a necessária equidade no desempenho das 

funções nas mais diferentes regiões, já que facilidades diferentes lidam com 

escalas diferenciadas. Vemos em que medida a organização de uma cidade 

precisa levar em conta a necessária dinâmica reativa frente às mudanças do 

sistema urbano. A ênfase na “não necessidade” de locomoção entre as zonas da 

cidade é uma forma de deixar estanque a mobilidade da cidade, um deslocar-se 

não dinâmico para além de um espaço localizado, o que compromete a proposta 

de interligar, de integrar. A própria noção de interligar se complexifica se levarmos 

em conta que “o centro do subúrbio” com uma estrutura de transporte ampla como 

é Madureira, não tem sequer uma única linha viária que ligue à Zona Sul ou um 

ônibus metrô de superfície que ligue ao metrô. Embora com muitas linhas, o bairro 

não tem a malha de possibilidades como outras regiões14.  

 

O deslocamento é possível dentro de um limítrofe delimitado de espaços e bairros 

vizinhos. Essas relações de poder são determinantes para compreendermos de 

que forma as decisões sobre as praticas materiais fixam as regras do jogo social, 

o que não deve pressupor que nesse jogo a “vitória” seja inevitavelmente dos que 

definem tais regras. Diz Harvey,  

                                                 
14 Com dados atuais (2013), Madureira conta com inúmeras linhas de ônibus, mas NENHUMA 
delas se conecta à Zona Sul da cidade. Também não há estação de metrô. No entanto, há 
conexão com a linha férrea com a estação de Madureira e uma linha que liga o bairro (e vários 
outros da Zona Norte) ao Centro da cidade com a linha 355 (Madureira/Tiradentes). 



 

 

Há demasiado exemplos de consequências involuntárias 

(nos quais quem tem o poder define regras que solapam sua 

própria base de poder) e de grupos de oposição que 

aprendem e usam as regras para esmagar aqueles que as 

conceberam para que essa equação simples tenha 

credibilidade. Contudo, a hegemonia ideológica e política em 

toda sociedade depende da capacidade de controlar o 

contexto material da experiência pessoal e social. Por essa 

razão, as materializações e significados atribuídos ao 

dinheiro, ao tempo e ao espaço têm grande importância no 

tocante à manutenção do poder político. (HARVEY, s/d, 

p.58). 

 

A base ideológica discursiva para os sentidos das linhas viárias e férreas são 

constitutivas da organização urbanística da cidade desde o século XIX. E as 

questões econômicas atreladas às divisões sociais pautam a lógica das malhas 

(Abreu 2011). Pois bem, usando as justaposições possíveis pela combinação 

território-rede chegamos, como propõe Rogério, a uma rede de articulação de dois 

ou mais territórios descontínuos e, que permite superar a noção de poder 

exclusivista presente na noção clássica de território, deixando em aberto novas 

percepções para as diferentes formas territoriais de articulação de tal poder. Ao 

mesmo tempo, é importante destacar que a proposta que ele defende não 

desconsidera a noção de território-zona, aparentemente superada. Nesta, os 

limites são bem definidos e privilegia a homogeneidade e a exclusividade. É daí 

então que partimos para buscar entender como se processam no Rio de Janeiro 

nos efeitos de sentidos que materializam os ordenamentos em relação aos 

espaços e aos sujeitos da cidade, no discurso jornalístico: grita os sentidos da 

integração de uma cidade que faz festa, e exacerba em sua capacidade de dizer o 



 

mesmo pela tangência do oposto numa nada incomum referência do “cada 

macaco no seu galho”. 

 

Voltando a Madureira, pensando na tal capacidade discursiva de dizer o mesmo 

de forma diferente, ao conceito de paráfrase proposto por Orlandi (2007), segundo 

o qual em todo dizer há sempre algo que se mantém, às diferentes formas de se 

dizer o mesmo. Uma sedimentação que encontramos na estrutura simbólica 

quando nos defrontamos com as notícias/reportagens sobre os espaços do Rio de 

Janeiro: outra formulação ao organizar as falas sobre os espaços para jogar com o 

mesmo. Se em dezembro e janeiro há muitas matérias sobre o Parque, no mês da 

inauguração a cobertura foi mais tímida e também direta com destaque para a fala 

do então Governador Sérgio Cabral: “A inauguração deste parque na Zona Norte, 

no subúrbio carioca, é muito importante. Acabou essa coisa de cidade partida. 

Vamos cuidar da cidade como um todo.”15 (grifo nosso). Os sentidos do parque 

num contexto de estratégia discursiva não se dão diretamente e separadamente 

como separação ou agregação da cidade, mas que se constroem paulatinamente 

a partir de sua existência polissêmica como uma paráfrase de outros momentos. 

 

Nem precisamos nos deslocar muito no tempo para que no mesmo mês de 

dezembro que apregoa exaustivamente as maravilhas do Parque Madureira, é o 

mesmo momento da matéria dita acima sobre a tentativa de transformar a Urca 

em um espaço para poucos. O jornalismo disciplinarizador deixa brecha para certa 

dislexia quanto à lógica dos sentidos: se uma matéria prega a agregação de 

outros bairros ao Parque Madureira (“Casa cheia no Parque Madureira” – área de 

lazer inaugurada pela prefeitura recebe 50 mil pessoas no fim de semana”), a 

matéria da Urca, ao contrário, aponta a necessidade de preservação do status quo 

de uma região turística. É importante destacar nessa perspectiva como nos 

                                                 
15 O Globo, 23de junho 2012. (e 24 de junho no impresso). http://oglobo.globo.com/rio/parque-de-
madureira-abre-as-portas-ao-publico-5297838 



 

territórios das áreas urbanas do Rio essa articulação e poder se estruturam 

discursivamente na impressa por significados distintos para espaços distintos em 

que os territórios exercem articulações outras (para além de suas limitações) e 

relações de poder. O conceito de territórios-rede de Haersbaert (2004) apresenta 

alguns pontos chaves fundamentais para a compreensão do que propomos aqui: 

enquanto a mobilidade se sobressai como instrumento de poder; territorializar-se 

implica a ação de controlar fluxos e de comandar as redes. É na superposição de 

tais caminhos que podemos perceber então como as redes não estão 

desmaterializadas já que redesenham novos territórios com cargas maiores de 

imaterialidade. E os sentidos, gerados para as noções de zona sul e subúrbio, por 

exemplo, se tornam as referências territoriais dotados de carga simbólica que vai 

trabalhar “pesado” no controle da mobilidade.  

 

Considerações finais 
 
O controle dos fluxos não se dá apenas nas construções de barreiras físicas 

embora sejam decisivos no controle de entrada e saída de pessoas. No entanto, 

nas relações de um mundo em que os territórios se configuram pela (e na) rede e 

em que as relações de poder se estabelecem, o controle do fluxo, da mobilidade, 

dos sujeitos/cidadãos perpassa por vertentes para além do físico – as informações 

da rede dão mostra do seu potencial – mesmo assim, não podemos ignorar os 

fatores que exercem influência no controle da mobilidade de pessoas. As relações 

de Madureira e do Parque numa constante referência da não-necessidade da 

mobilidade deixa em mostra como os sentido de mobilidade estão sujeitos às 

interferências para além da locomoção de espaços a outros. Não se trata apenas 

de locomover-se, mas de condicionar os fluxos nas (e pelas) relações de poder 

que criam sentidos para Madureira e como tais significados configuram seus 

fluxos zonais e de redes na indissociável relação de atração, de repulsa e de 

relação que compõem os fluxos urbanos.  



 

 

Temos então território-zona e território-rede exercendo diálogos que não excluem 

suas características essenciais de delimitação e de mobilidade, mas ao contrário é 

justamente o exercício mútuo que garante que estejam indissociáveis. A filiação 

dos sentidos da cidade partida e da cidade integrada comungam na mesma base 

simbólica dos espaços de sujeitos e de sujeitos dos espaços – quando os jornais 

apontam os aspectos de semelhanças entre os espaços criados para o lazer nas 

áreas do subúrbio e destaca a arborização do Parque Madureira que “só é menor 

do que o Parque do Flamengo e a Quinta da Boa Vista”, podemos ler a partir das 

analogias e relações a reprodução dos mesmos sintomas de 

aproximação/distância socioespacial provocada pelos significados construídos 

para o sentido de deslocamentos espaciais e simbólicos.  

 

Ora, não estaria a cidade mais próxima desta ideia de fluidez e de indefinição do 

que a compõe do que simplesmente de limites estanques? É na multiplicidade que 

ela abarca que podemos encontrar as sobreposições e superposições que nos 

encaminham às indissociáveis relações do território e das redes. Daí que se torna 

essencial percebê-los imbricados.   
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