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!Apreender a Perfomatividade 
~ Para uma desconstruciio do processo de produciio discursiva 

Isabel Pato e Silva* 

Dominique Crozat" 

Resumo: Progressivamente imposta pOI Austin, Benveniste, Elias e Derrida ou ainda 

Bourdieu, a perfomatividade impele-nos a repensar 0 espa~o atraves das representacoes. Longe 

de ser exaustiva, a adaptacao geografica do conceito aqui proposta inspira-se nas reflexoes 

sobre 0 contexto (Giddens), sobre 0 corpo e a sexualidade (Butler) eo poder (Foucault) a fim 
l	 de encontrar uma forma mais concreta de pensar as relacoes entre a determinacao das estruturas 

sociais e a ac~ao humana. Este instrumento conceptual permite, numa geografia do quotidiano, 

pensar a subjectividade, 'a incorporacao e a identidade social, nacionalidade e etnicidade, 

autoridade no exercicio do poder e posicao social, revelando-se ainda uti! para compreender 

a eficacia da accao e mostrar como e que essa accfio, entendida como urn continuo de praticas, 

e urn processo dinamico que nos permite empreender urn movimento geo-grdfico para pensar 

de outro modo 0 espa~o social e 0 territorio, 

Palavras-chave: Performatividade; Aq:ao; Representaciio; Subjectividade; Contexto; 
Geografia discursiva. 

Os efeitos transformadores associados ao que Em Portugal, nos tiltimos anos, desenvolvem

neste texto se entende por performatividade sao -se na geografia alguns trabalhos implicados na 

frequentes, Quando se anuncia que uma linha de analise do discurso veiculado sob as mais variadas 

metro ira ter este ou aquele tracado, 0 pre~o do	 formas (cinema, imagem, discurso politico... ou 
num sentido mais global, 0 discurso veiculado pelos solo e do imobiliario dispara ao longo do presumfvel 
media). Neste dornfnio inscrevem-se os textospercurso. Da mesma forma, por meio da utilizacao 
publicados na obra Ensaios de Geografia Cultural de indices de ocupacao do solo, os instrumentos 
coordenada por Joao Sarmento, Ana Franciscade planeamento induzem processos de segregacao 
Azevedo e Jose Ramiro Pimenta (2006), assim como socioeconomicos discretos e eficazes. Ligando 
a pesquisa realizada por Maria Aurindo (2006) quediscurso e accao, a performatioidade induz accao e 
se debruca sobre a analise diacronica dos contetidos 

neste sentido ela e em si mesma accao, 
imageticos dos cartazes turisticos em Portugal. 

Sem pretender a referenciacao exaustiva da
Discurso e (rejcomposiefies 

producao geografica portuguesa sobre 0 tema, a 
Identitarias. algumas refereneias titulo exemplificativo, apresentamos alguns pontos 

que distinguem alguns dos textos mencionados, 
o conceito de performatividade impoe-se designadamente quanto aforma como analisam 0 

lentamente em Franca pela releitura de Elias (Haro discurso e ao modo como relacionam discurso e 
che & Montoia, 1995; Lussault, 2000) e Bourdieu representacoes, 
(1982). Numa outra perspectiva nos Estados Assim, Aurindo (2006), analisando o contetido 

i Unidos, Butler sustenta-se em Austin e Derrida. imagetico veiculado, atraves dos cartazes de 
I
f, 
I • Ge6grafa. Investigadora do Centro de Estudos Geograficos, Universidade de Lisboa, Bolseira de doutoramento da Funda~iio para a Ciencia e a 

Tecnologia, isabelpato@f1.ul.pt 
•• Ceographc, UMR 5045 Mutations des Territoires en Europe Universite Montpellier 3, dominique.crozat@univ-montp3.fr 

Cidades • Comunidades e Terriuirios, n." 14,2007, pp. 71 - 86	 71 

mailto:isabelpato@f1.ul.pt
crozat
Zone de texte 
CIDADES-Communidades E Territorios, n°14, junho 2007, 71-86



CIDADES Comunidades e Territ6rios 

promocao turistica ern articulacao corn 0 contexto 

historico e social do pais, no periodo 1911-1986, 

conclui sobre a importancia daquele discurso na 

construcao das representacfies do territorio 

nacional, enquanto destino turistico, Por seu lado, 

Sarmento e Linehan (2006), mais proxirnos da 

perspectiva que aqui nos ocupa, pensam as repre

sentacoes da Irlanda conternporsnea centrando-se 

nos modos de exteriorizaciio daquelas represen

tacoes nas producoes arquitectonicas, imageticas 

e discursos politicos, todos eles, por sua vez, 

implicados na substanciacao da identidade da 

propria Irlanda-ilha. Finalmente, Azevedo (2006, 

71) debruca-se sobre as relacoes que se estabe

lecem entre realizador-filme e entre filme

-audiencia-ambiente na indagacao dos modos 

pelos quais 0 cinema interfere na criacao de lugares. 

Para a autora, 0 cinema desempenha urn papel 

determinante na construcao.do espac;o visto como 

construcao social, ao mesmo tempo que potencia a 

estruturacao das subjectividades por parte do 

observador crttico relativamente ao conteudo 

geognifico do filme que se expressa na propria rela

c;ao entre 0 ser humano e 0 espac;o. Extremamente 

rico pela forma como conceptualiza 0 papel do 

cinema enquanto elemento performativo na 

.rnediacdo da relacao individuo-espaco, este ~exto 

centra-se, no entanto, nos processos inter

subjectivos que se desenvolvem ao nivel da 

interiorizacao da experiencia cinematica, deixando 

de lado todo 0 vasto campo das suas potenciais 

exteriorizar,;6es. 

De urn modo global, a maioria dos textos desta 

obra, de forma mais ou menos explfcita, tern como 

pano de fundo 0 reconhecimento da natureza 

intrinsecarnente politica da cultura, perspectiva 

que subjaz igualmente, e agora no dominio da 

sociologia, a obra Tribos Urbanas: Produciio 

Artistica e Identidade, coordenada por Jose 

Machado Pais e Leila Blass (2004). Como sublinha 

Pais (2004), a grande preocupacao desta pesquisa 

foi a desconstrucao das abordagens do senso comum 

e mass media a partir do reconhecimento do 

caracter performativo dos seus discursos sobre 0 

fenorneno das tribos urbanas, por via da gerac;ao 

de etiquetas que, por sua vez, sao potencialmente 

apropriadas como emblemas de identidade pelos 

jovens, 
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'?is etiquetas criam realidades sociol6gicas. 0 que 

niio significa aceitar que a etiqueta ideruifique 

legitimamente 0 que designa. [...] os jovens silo 0 

que silo, mas tambeni (sem que 0 sejam) 0 que deles 

se pensa, os mitos que sobre eles se criam [.•.] tuio 

reflectem a realidade, embora a ajudem a pensar" 

(Pais, 2004, 12). 

Esta obra reveste-se de grande interesse pelo 

modo como nos possihilita entrar nas sociabili

dades, formas expressivas e sentidos dados as 

mesmas, permitindo-nos aperfei coar a nossa 

capacidade de interpretar as praticas destes grupos 

sem corrermos 0 risco de, como refere Pais recor

rendo a Magnani, confundir a [orca metaforica da 

alusiio com 0 equivoco da ilusiio, 

Sob uma matriz teorica diferente da aqui 

adoptada, ainda que com alguns pontos em comum, 

e incontornavel a referencia ao trabalho de Carlos 

Fortuna (2001, 1999) que, sem uma mencao expli

cita ao conceito, parece te-lo subjacente quando 

nos faz percorrer os meandros da cidade real e da 

cidade metaforica, A partir da analise do processo 

de transformacao da identidade da cidade de Evora, 

a rnobilizacao subjacente do conceito deperformati

vidade pode ser lida a partir da enfase colocada no 

"por em pratica" (2001, 237) de urn processo de 

destradicionalizacao que se nutre das transforma

c;oes sociais e estruturais, mas tamhern das 

modalidades de prornocao e apropriacao simbolica 

dos elementos e,conjuntos daquela identidade, sem

pre sob a autonomia interpretativa dos receptores. 

Fortuna enfatiza 0 grande desafio poljtico, 

analitico e conceptual, que subjaz acornpreensao 

deste processo de destradicionalizacao, ou de urn 

modo mais global, dos processos de "reterritoria

lizacao" cultural contemporaneos. Para 0 autor, 0 

questionamento dos modelos centro/periferia, 

homogeneidade/heterogeneidade culturais para a 

compreensfio dos processos de definicao identitaria 

decorre, e por isso obriga a pensar; a (reicomposiciio 

contextualizada das identidades integrando "nao 

apenas os contextos espaciais e temporais, mas tam

bern os contextos discursivos e a intencionalidade 

politica que lhes subjaz que interferem e condicio

nam 0 sentido da [...] (rejcomposicao identitaria" 

(Fortuna, 1999, 16). 
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Finalmente, refira-se ainda 0 trabalho de 

Paulo Raposo (2002) que, numa perspectiva etno

grafica, estuda 0 papel das expressoes performa

tivas' na contemporaneidade. Como 0 proprio autor 

refere, trata-se de uma pesquisa profundamente 

colonizada por urn conjunto de ideias que emanam 

da abordagem da arte e, particularmente, do objecto 

teatral. Indagando os papeis dos performantes, dos 

poderes locais institufdos e das diversas audiencias 

(insiders e outsiders), 0 autor conclui que 0 acto 

performatioo cultural e parte de urn percurso social 

no qual os individuos constroem identidades e se 

definern por referencia a essa mesma identidade''. 

Em suma, sustentados em matrizes teoricas 

distintas e mobilizando conceitos diferenciados, a 

maioria destas obras analisa 0 discurso situando 

as tensoes inerentes ao processo de (retcomposiciio 

contextualizada das identidades na dialecica hege

monia/contra-hegemonia. Em todos estes trabalhos 

o discurso e entendido como uma actividade social 

produtora de representacoes, mas nem sempre e 

percebido como uma interaccao, na qual, nao se 

trata apenas de pensar palavras e coisas, mas de 

considerar os contributos do proprio discurso para 

a sua configuracao (Lussault, 2003). E para este 

objectivo que nos orientamos. 

Pretende-se neste texto apresentar alguns 

contributos de autores pouco divulgados tanto em 

Portugal, como em Franca, para dar conta da sua 

genese e logicas inerentes, com urn olhar atento 

sobre 0 contexto epistemologico inerente as diferen

tes modalidades de acolhimento e de utilizacao 

deste instrumento conceptual. 0 objectivo e mostrar 

as potencialidades, a plasticidade e as ligacoes do 

conceito de performatioidade com outros instrumen

tos conceptuais. Assim visam-se concretamente: 

Urna apresentacao do conceito de performa

tividade, necessariamente limitada (no quadro 

de urn artigo tambem ele necessariamente curto), 

das abordagens do mesmo nas ciencias sociais 

e humanas e das modalidades de 0 operaciona

lizar numa problematizacao especificamente 

geognifica. 

Argumentar a favor das potencialidades da 

utilizacao do conceito numa abordagem cultural, 

propondo, a sernelhanca de Fortuna (1999, 

2001)3, uma visao activa de cultura ligada a 

praticas concretas imbricadas numa rede de 

significados e de relacoes de poder. Nao se trata 

de uma cultura herdada, mas de uma construcao 

societaria que ela estrutura, pelo que a nos sa 

abordagem seguirii uma interpretacao interactiva 

e d inam ic a, baseada numa cornpreensao 

analitica de relacoes complexas de dominacao, 

oposicao e re-apropriacao que caracterizam a 

sociedade contemporanea. 

Vma mudanca na postura epistemologica na 

direccao de urn posicionamento cientifico 

transversal que integra: contexto, reflexividade 

partilhada e emergencia de Iogicas micro 

politicas, Supoe-se a mobilizacao do conjunto 

da populacao (individuos, grupos, institui

<;oes... ) actuando com e para 0 seu proprio 

destino. Modesto e pragmatico (Thrift, 1996) 0 

investigador eaqui entendido como urn elemento 

das cadeias que conduzem a cornpreensao da 

performatioidade. Desembaracados de delimita

<;oes disciplinares, visamos ir alern dos cultural 

studies. Numa abordagem prudente deixam-se 

abertos alguns desenvolvimentos menos aprofun

dados, com 0 intuito de nao encerrar 0 debate. 

Para alem das representacoes 

Como integrar nas nossas praticas de geo

grafos a nocao de peiformatividade? Apesar do 

optimismo de Lussault (1997)4, Thrift (1996, p. x) 
, .. 

expressa urn "cepticismo consideriivel sobre a 

"representa<;ao", entendida como imagem 

1	 Neste estudo, Paulo Raposo debruca-se, concretamente, sobre 0 Auto-da-Floripe, os Caretos de Podence, os Bonecos de Santo Aleixo. e 0 

Camaval de Torres Vedras, explorando nao apenas os perfomarues, mas os agrupamentos e redes performativas especificas que se constroem em 
torno destes acontecimentos. 

Z	 No campo da antropologia refira-se ainda 0 trabalho de Maria Caldeira da Silva, Susana Matos Viegas e Paulo Raposo que integram a obra 
Corpo Preserue, treze reflexiies antropol6gicas sobre 0 corpo (1996), ainda que rnais distantes da problernatica que aqui mais directamente nos 
interessa: a performatioidade associada ao territorio, 

3 Ver tarnbern a introducao da Ensaios de Geografia Cultural coordenada por Joao Sarmento, Ana Francisca Azevedo e Jose Ramiro Pimenta 
(2006). 

4 Que considera que os sujeitos, formados it imagem dos media possuem a competencia para ultrapassar a visao simplista da representacao 
(Lussault, 1997). 

73
 



C/DADES Comunidades e Territorios 

singularizada que significa algo mais. [Ainda queJ 
Os habitos de urn pensamento representacional
 

ainda persistam obstinadamente na ciencia social
 

. e humanidades". Assirn, 0 mimetismo e urn mau
 

conceito porque dependente "de uma 16gica 

binaria, para fen6menos de uma natureza diferente" 

(Deleuze, Guattari, 2006, [1976J, 26). Escapar a 
representacao como espelho do mundo implica que 

urn pensamento fluido de sentido a esta "evolucao 

aparalela" . 

Fazer a carta e ruio 0 decalque. A orquidea niio 

reproduz 0 decalque da vespa,faz mapa com a vespa 

no interior de um rizoma. Se 0 mapa se opiie ao 

decalque, eporque esui completamente voltado para 

uma experimetuaciio directa sobre 0 real. 0 mapa 

ruioreproduz um inconscientefechado em si mesmo, 

constroi-o, [. . .] 0 mapa faz ele proprio, parte do 

rizoma. f; aberto, e conectcoel em todas as suas 

dimensiies, desmonuioel, incertioel, susceptioel de 

receber modificacoes constantemente. 0 mapa pode 

rasgar-se, ser virado do avesso, adaptar-se a 

montagens de qualquer natureza, ser posta em 

estaleiropor um indioiduo, um grupo, umaformactio 

social. [. . .] Um mapa tem entrtulas miiltiplas, 

contrariamente ao decalque que volta sempre "ao 

mesmo". Um mapa euma questiio de performance, 

enquanto 0 decalque aponta sempre para uma 

pretensa "competencia", (Deleuze, Guattari, 2006 

[1976J,29-30:) 

Ou como defende Mondada (2000, 9) as 

nossas disciplinas atravessam uma crise de 

confianea numa "concepcao da representacao como 

urn espelho mais ou menos fiel da realidade, ligado 

a urn ideal de linguagem como simples veiculo 

neutro de entidades que the pre-existiriam e que 

ela trataria de codificar". Este questionamento 

da centralidade constitutiva do texto torna irnpos

stvel considerar que ele joga "urn papel de 

mediador fiel, eficaz, objectivo porque indivisivel" 

(idem., 10) 
Para alem da ausencia de transparencia do 

texto, esboca-se uma critica do seu papel na confi

guracao e agenciamentos dos objectos descritos: 

os extraordinarios destinos da "Banana Azul" de 

Brunet impoem a correccfio dos efeitos perversos 

desencadeados no ordenamento dos territories por 

hip6teses de investigacao (demasiadamente) bern 

difundidas. As duvidas relativas it universidade e 

ageneralidade do saber produzido, a diversidade 

de pontos de vista tornam impossivel a unicidade 

das versoes dos faetos. Sublinhando a importancia 

dos contextos Kramsch (1999) fala tambem de 

"universalismos parciais". Interessa assim ir alem 
dos contributos que os cultural studies deram a 
p6s-modernidade (Maigret e Mace, 2005, 18). 

Pragmaticamente Thrift (1996) liga perfor

matividade e praticas numa "non-representational 

theory" ou "theory of practices ". Lorimer (2005) 
fala de "more-than-representational geography". 

As presentacoes, manifestacoes performativas de 

urn saber social em usa, exibem a identidade do 

quotidiano: os praticantes dos bailes folks (Revill, 

2004) sao intimamente autenticos, na maneira 

de ser. A pratica da mtisica exprime 0 ser profundo 

dos individuos e dos lugares, uma manifestaciio 

de capacidade para Wittgestein. Por seu lado 

Pasquier (2005, 162) defende que para os jovens 

liceais hoje "a cultura dominante nao e a culLura 

da classe dominante, mas a cultura popular". 

Na presentaciio do selfganham destaque signos de 

pertenca grupal exteriorizados, como a rmisica, 0 

corte de cabelo, a indurnentaria, 0 desporto,-a 

apropriacao do espago publico e a linguagem, todos 

-eles de modos mais ou menos intensos presentes. 

A autonomia cultural que caracteriza os jovens 

contemporfineos gerou, nao uma cisao baseada no 

estilo mas, urn (novo) habitus que paulatinamente 

se impoe atraves de uma cultura extraida da 

experiencia vivida. 

Estas praticas constituem 0 nosso sentido do 

real, urn pensamento em aq;iio, "todo 0 diztJr eurn 

fazer social" (Lussault, 2000). 

"... conhecer 0 mundo 'real' niio depende assim de 

uma logica de 'descoberta' mas de uma relaciio 

social de 'duilogo' carregada-de-poder: 0 mundo 

tuio fala, nem desaparece a favor de um meta 

descodificador: Os c6digos do mundo niio estiio 

esuuicos, esperando ser lidos ... nenhuma doutrina 

particular, represeniactio, descodificaciio ou 

descoberta garante 0 que quer que seja " (Haraway, 

1991,198-99, cit. Thrift, 1996, p. x) 

Agenciamos, enquanto sujeitos, atraves de 

situacoes relacionais que se inscrevem nos codigos 
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espeefficos dos lugares. A rei nterpretacao 

permanente destes codigos permite que nos 

situemos com precisao e actualidade num mundo 

em movimento. Os lugares adquirem uma iden

tidade, uma urbanidade flexivel (Augustin e 

Latouche, 1998), pela diversidade dos discursos/ 

/praticas que os sujeitos tornados actores neles 

inscrevem. Esta geografia total (Thrift, 1996) 

articula diferentes perspectivas teoricas e metodo

logicas, escalas geognificas, e apela a novos 

objectos... A distincao entre urn acto performativiza

do (no sentido da acc;ao emanada] e performativo 

(no sentido nao da sua veracidade ou falsidade, 

mas da sua "felicidade" como a entende Austin) 

esbate-se. Para os habitantes da Cova da Moura, 

empenhados em reconstruir a imagem do bairro 

atraves das visitas guiadas, festas e outros eventos, 

que enfatizam os aspectos positivos da vida 

comunitaria e das especificidades etnicas, onde se 

estabelece a fronteira entre a representacao e 0 

discurso? Onde se estabelecem os limites entre 

a necessidade de reintroduzir a "ordem social", a 

qualificacao urbana e a inovacao social? 

Esta dimensao discursiva do real impoe que 

se recorra ao material teorico de outros campos 

disciplinares, aqui essencialmente a teoria social 

(Giddens), os estudos lingufsticos e a filosofia 

(Austin, Derrida, Butler e Foucault). Nao se trata 

de uma abordagem revolucionaria ainda que alguns 

destes trabalhos sejam recentes. 

Giddens: capacidade de ac~ao 

e contexto 

Na perspectiva da estruturacao espacio

-temporal de Giddens, a dinamica de producao e 

reproducao do territorio e pensada na sua relacao 

com outras configuracoes da vida social, e, de modo 

reciproco, 0 territorio gera form as de organizacao 

social e identidades localmente especificas. 

Para Giddens as transformacoes ou perma

nencias da sociedade jogam-se nas transaccoes 

entre agencia humana e estrutura, sendo esta 

condicao e resultado da accao, factor de cons

trangimento, mas tambem de possibilitacfio. Neste 

sentido a agencia humana refere-se a uma capa

cidade de fazer coisas, implica poder. A formulacao 

de Giddens reve os conceitos de estrutura e sistema. 

Para ele os sistemas sociais possuem estruturas. 

"Estudar a estruturacao do sistema social eestudar 

a forma como os sistemas, por meio da aplicaeao 

de regras e recursos, e num contexto de resultados 

nao intencionais, se produz e reproduz atraves da 

interaccao" (Giddens, 1982, 66). Os sistemas 

sociais, entendidos como as relaeoes reproduzidas 

entre actores individuais e/ou colectivos, 

organizadas como praticas sociais regulares, sao 

sistemas de interaccao envolvendo as actividades 

localizadas dos sujeitos. 

Este processo de estruturacao do sistema 

social assenta na aplicacao de regras e recursos. 

Nos sistemas inscritos na dualidade da estrutura, 

conhecer uma regra e "saber como continuar" 

(Wittgenstein, cit. Giddens 1982, 67). "As opera

c;oes resultantes da consciencia pratioa deixam as 

regras e a interpretacao 'rnetodologica' dessas 

regras emaranhadas na continuidade das praticas" 

(idem, 68). As regras sao, neste sentido, 0 meio de 

reproducao das praticas e permanecem para alem 

da capacidade de os sujeitos formularem clara

mente a propria regra. Acresce que 0 entendimento 

dos recursos como propriedades estruturais dos 

sistemas sociais, leva Giddens a conceber 0 poder 

nao como 0 resultado de urn "estado das coisas" 

mas como uma capacidade. Tal como a regra, 0 

poder encontra-se imbuido na producao das 

praticas sociais por via. da producao de sentidos e 

das sancoes envolvidas na conduta social loca

lizada. 0 poder refere-se assim ao conhecimento 

tactico usualmente utilizado no desempenho do 

fluxo continuo da conduta. Em suma, 0 poder nao 

erecurso, mas mobilizacao de recursos. 

Por seu lado, as propriedades dos sistemas 

levam Giddens a formular que capacidade de trans

formacao e dominacao estao mutuamente ligadas, 

porque os recursos nao sao apenas elementos 

atraves dos quais a capacidade de transformacao e 
empregue como poder, constituindo, tambem, 
elementos estruturais reconstruidos atraves da 

sua utilizacao na interaccao social. Neste sentido, 

"0 'poder' e relacional, [... ] opera atraves da 

utilizacao da capacidade transformadora tal como 

esta e gerada pelas estruturas de dominacao" 

(Giddens, 1982,92). 

Neste processo social 0 papel do contexto e 
fundamental, designadamente nos jogos de poder 

que nele se dao, "[...]. 0 contexto de uueracdio e, 
ate certo grau, configurado e organizado como uma 
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,,I prtuica integral dessa mesma irueracciio vista como 

um encontro comunicativo. [... ] A monitorizaeao 

reflexiva da conduLa em interaccao implica a mohi

lizacao rotineira do contexto fisico, social e temporal 

na manutencao da reflexibilidade [accountability]"5i 
!
j.	 (Giddens, 1982,83-4), ao mesmo tempo que permi

te recriar "os elementos padronizados de reservas 

.de conhecimento", isto e os "esquemas interpre

tativos" como elementos contextualmente rele

vantes. 

I, 

A comunicacao de sentidos liga-se assim 

estreitamente it forma como as relacoes de poder 

funcionam, e inscrevem-se no contexto das sancoes 

normativas. Para explicitar esta afirmacao, Giddens 

recorre a Winch que distingue "esquemas interpre

tativos", ligados it comunicaeao de sentidos, e 

"normas", referentes ao sancionamento da conduta. 

Vma reflexao em tomo de uma conduta "certa" ou 

"errada" poe em conflito e~tas duas dimensoes. 

A regra esta assim intimamente articulada com a 

monitorizacao reflexiva da accao e corn a racionali

zacfio da accao, mas tarnbem com a pratica. 

Na indagacao das transaccoes que se jogam 

entre a estrutura e a agencia humana, compreender 

esta ultima atraves da performatioidade da accao 

situada, remete-nos para a dimensao polftica inscri

ta na inter-relacao entre sujeitos e sujeitos e lugares. 

Quando 0 discurso/pratica, mobilizando as proprio

dades estruturais dos sistemas, num determinado 

contexto, permite recriar os sistemas sociais, a 

acefio e humana e eficaz. .Aceita-]o e compreender 

que 0 poder nao e automatico, sendo antes condieao 

da eficacia da ac<;ao humana do actor que reivindica 

esse poder. E assim aceitavel que 0 poder seja 

susceptive] de uma accao performativa e que esta 

dependa do contexto ffsico, social e temporal e dos 

"esquemas interpretativos" em presenca, No entan

to, a propria performatioidade nao e necessaria

mente reivindicada, porque esta implfcita ao poder. 

Todo 0 dizer e fazer 

"Propriedade da palavra em agir sobre 0 

mundo em transforma-lo" (Mondada, 2003) a 

peiformatividade e urn processo complexo e diversi

ficado. A cerimonia de colocacao da primeira pedra 

de urn edificio publico integra 0 processo depeifor

matividade numa "economia semiotica [que] reune 

sob uma mesma bandeira todos os sinais emitidos 

ou difundidos pelos actores de um conjunto pratico 

e/ou de uma situacao no curso do seu funcionamen

to" (Lussault, 2000, 26) a fim de encarar como 

discursivas 0 conjunto das praticas espacializadas 

porque, "essencialmente dialogicas, afectivamente 

carregadas e orientadas para uma re-cognicao 

mutua" (Thrift, 1996, p, x). 

Em Franca "a investigacao geografica sem 

duvida ainda pouco investiu" (Lussault, 2000, 26) 

este dominio desenvolvido ha 15 anos no mundo 

anglo-saxonico (Brown, 2000; Lorimer, 2005). 

o mesmo se podera dizer do contexto portugues 

onde pouco se tern analisado a construcao das iden

tidades territoriais a partir das praticas situadas, 

com notorias implicacoes no que constitui uma das 

vertentes mais interessantes da analise da cons

trucao identitaria: a sua dimensao polftica e/ou 0 

dominio do que Giddens designa de consciencia 

prdtica (Lorimer, 2005). Esta esta para alem das 

representacoes e da capacidade discursiva, como 

nos revela Lorimer a partir do estudo realizado por 

David Crouch sobre a producao hortlcola em 

contexto domestico. A "criatividade e a textura sao 

mais inelutaveis e expressivas quando emergem na 

pratica (ou pelo menos durante as descricoes que 

as pessoas fazem da pratica]" (Lorimer, 2005, 85). 

Medir a importancia do conceito e compreen

der a sua genese abre perspectivas fundamentais. 

Butler introduz 0 conceito de peifomatividade nos 

estudos de genero para compreender os posioiona

mentos e as identidades incorporadas considerando 

que a accao humana e a estrutura social sao mutua

mente constituidas. Ser e ac<;ao estao ligados. 

Austin (1991) introduz os termos performativo 

e performatividade para descrever os actos de lin

guagem que "fazem as coisas", ou que visam faze

-las (casar, baptizar...). V m acto de linguagem per

formativo mais do que existir, realiza uma ac<;ao 

pela sua simples presen<;a oral ou escrita: "eu 

s	 0 termo accountability (originariamente empregue por Garfinkel) eutilizado por Giddens para designar 0 caracter imputavel da ac~ao humana, 
isto eas explicacoes que os actores sao capazes de dar sobre a sua conduta, mobilizando para 0 efeito reservas de conhecimento de que dis poe 
no decorrer da producao e reproducao da ac~ao. Para Giddens esta reserva de conhecimento social estii tanto presente no decurso como no 
relato da ac~ao, sendo por isso mais abrangente que 0 conhecimento que 0 actor mobilize na racionalizaodo da oonduta. Esta reserva de 
conhecimento e, no fundo 0 que 0 autor designa de consciencia pratica, conceito que Giddens viria a desenvolver em trabalhos subsequentes. 
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baptizo", "eu esqueci-vos" ou "eu vos declaro ma

rido e mulher". Austin distingue-os dos enunciados 

declarativos, ou constativos, simples afirmacoes 

ou estados de facto hinario (verdadeiro, falso), 

incapazes de descrever. As situacoes complexas do 

performativo nao podem converter-se em (afirma

r;oes) falsas mas, em funefio do contexto (ou 

circunstancias) do acto de linguagem, elas podem 

falhar ou realizar (fazer 0 que dizem). Os contextos 

ou circunstfmcias nutrem-se: 

1 - de c6digos feitos de procedimentos validos 

para desencadear 0 performativo; 

2 -J de individuos, de palavras e de circuns

tancias adequados envolvendo 0 acto de 

fala; 

3 - de um efeito previsto do enunciado perfor

mativo. 

Se estas condicoes estao reunidas, 0 acto de 

linguagem realiza-se. Austin qualifica-o de "feliz". 

Se nfio estao reunidas todas as condicoes, 0 acto 

nao pode ser produzido, ou e produzido em condi

r;oes duvidosas, incompletas, de ma-fe. Crer que a 

perfomatividade de um enunciado permite dis

tinguir 0 constantivo do performativo e um contra

-senso, e este e 0 ponto fraco da formulacao de 

Austin (5.a conferencia)". Mesmos nas afirmacoes 

constativas e necessario encarar as condicoes em 

que se da 0 enunciado de modo nuanciado e con

textualizado. Daqui se deduz a necessidade de 

tentar apreender como estes performativos sao 

compreendidos e podem agir. Esta capacidade de 

accao impoe que se considere os performativos 

sobre um outro angulo. 

Por de novo 0 mundo em movimento 

o recurso a este instrumento de inteligibi

lidade do discurso supoe um movimento intelectual 

que integra os contributos do pensamento filos6fico 

frances contemporaneo, designadamente Derrida 

e Foucault, mas tamhem do politico. 

Austin negligencia os actos performativos que 

nao funcionam mas que tambem nao fracassam. 

o seu sentido e produzido num contexto onde :o 

actor utiliza a linguagem como linguagem, de uma 

maneira consciente (um poema, um solil6quio, um 

jogo de palavras). Para Austin (1991 [1970], 55, 

nota 22) "em tais oircunstancias, a linguagem nao 

e empregue seriamente e de maneira especifica, 

mas trata-se de um uso parasitario em relacfio ao 

uso normal - parasitismo cujo estudo remete para 

o dominio dos estiolamentos da linguagem. Tudo 

isto sera excluido do nosso estudo", segundo a hipo

tese de que estas enunciacoes nao tern qualquer 

possibilidade de ganhar porque este dualismo 

feliz/infeliz funciona mal. Nesta concepcao a 

intencao do actor e 0 contexto estao enraizados na 

"metafisica da presenca" (Ramond, 2006). 
Para Derrida este estiolamento performativo 

e encarado como um signa (pharmalwn) que reside 

em cada face do dualismo, ao mesmo tempo perfor

mativo e nfio performativo. Toda a linguagem e 

necessariamente seria. Ela reflecte, repete, reutiliza 

o original serio, Este performativo estiolado, porque 

fora do contexto para Austin, e assim, para Derrida, 

des-contextualizado e re-contextualizado em cada 

utilizacao, Grar;as a este relativismo narrativo pouco 

normativo, todo 0 produto da actividade humana e 

uma narrativa/discurso.ligado a uma estrutura 

narrativa. Derrida visa com circunspeccao e rnetodo 

o conjunto das actividades humanas como um texto: 

dos discursos cientificos ou filosOficos as proposi

r;oes comuns dos individuos ate as suas praticas 

consideradas como situadas. 

Por detras do signo, impossivel adequacao da 

palavra a coisa, perfilha-se 0 mundo da meuifora: 

oreal e metafora, 0 papel metaf6rico da designacao 

torna-a imediatamente performativa. Dai 0 seu 

interesse para repensar as relacoes entre actores e 

planeadores a partir de premissas (Lussault, 1993; 
Soderstrom, 2000) ainda longe de estarem sistema

tizadas. 

6	 No final da 5. a conferencia Austin acabaria por reconhecer 0 fracasso do seu enunciado. As "infelicidades" nao sao apanagio dos 
enunciados performativos, assim como a exigencia de confonnidade factual (entre 0 que e dito e actos subsequentes) nao e exclusiva 
dos enunciados constativos. Nenhum criterio gramatical pennite distinguir uns e outros e 0 caracter "explicito" de certos enunciados performativos 
nao seria, segundo ele, suficiente para os categorizar como tal. Face a estas constatacoes Austin abandonaria a questao da perfonnatividade 
como qualidade inerente a enunciacoes especificas, para retomar a questao da intencao subjacente ao acto de fala. Defende assim que qual
quer enunciacao se decompoe em acto locuoionario (0 significado do que enunciamos), ilocucionario (a forca da aC\iao que praticamos ao 
enunciannos algol e actos perlocut6rios (a producao de efeitos sobre 0 ouvinte atraves do que enunciamos). E e nesta base que admite que a 
problematica da distincao entre perfonnativo e constativo requer uma teoria dos actos de discursos que ilustra na 6.ltima conferencia, mas que 
nunca viria a desenvolver (Austin, 1991; Pires de Lima, 1983). 
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A autonomia 
da representaeao performativa 

o performativo destrona a metafisica da 

presenca, nega as hierarquizacoes entre inteligfvel/ 

, Isensfvel, profundo/superficial, essencial/acidental, 
t proprio/parasite, puro/impuro, originario/derivado, 

modelo/copia, etc., onde 0 segundo termo e 

moralmente desvalorizado, "Derrida (1990, 38) 
apresenta 0 'performativo' como capaz de escapar 

a 'vigilancia' da verdade como adequacao, como· 

uma teoria de certo modo 'libertadora'" (Ramond, 

2006, 4). Em L'esquiues", Abdellatif Kechiche 

mostra-nos 0 poder da palavra em accao, 0 realiza

dor projecta-nos no mundo desconhecido de uma 

cite francesa a partir de uma primeira cena onde 

nos confronta com 0 falar rapido, forte e, sobretudo, 

estranho das cites. Daqui Kechiche leva-nos ate a 
escola e amontagem de urn projecto inimaginavel: 

o de pdr em cena a pega "0 jogo do amor e do 

acaso" de Marivaux", Durante os ensaios dentro e 

fora da escola com a linguagem da cite, para regular 

os conflitos do "mundo real" , articula-se a lingua

gem de Marivaux "em cena" e com ela os papeis 

encamados pelos personagens. Eassim que Krimo 

se toma de espectador passivo, num Arlequin capaz 

de conquistara sua Lisette, por quem se enamora, 

malgrado a sua timidez e a reputacao a defender 

perante 0 ultramasculinizado e desapegado grupo 

de pares. Linguagem e estatutos encarnados 

servirao de mediacao para a regulacao de conflitos 

e deles dependera a realizacao dos projectos, cenico 

e relacionaI. Finalmente, a escolha de.uma pega 

de Marivaux nao e inocua, etambem uma forma de 

responder aqueles que argumentam que a falta 

de dominio da lingua poe em causa a possibili 

dade destes jovens das cites se inserirem na 

sociedade francesa: 

Para alem da representacao, a relacao entre a 

verdade e a imitacao produz urn duplo 

«que niio duplica nenhum simples, que nada 

previne, nada que tuio seja em todo caso ja um 

duplo. Nenhuma referencia simples. Epor isso que 

a operaciio do mimico faz alusiio, mas alusiio a 

nada [...J este speculum ruio reflecte qualquer 

realidade, produz apenas "efeitos de realidade". 

[Esta] reoelar-se-ti inacessivel, de outra forma 

que tuio seja 0 simulacro [...J» (Derrida, 1972,234). 

Esta mimesis afasta-se radicalmente da inter

pretacao platoniana ao suprimir todo 0 recurso ao 

modelo, isto e, esta "copia [...J esta estrutura [...J 
nao mais se reporta a uma ontologia, ou a uma dia

lectica" (Derrida, 1972,235). 0 simulacro ganha 

uma autonomia total, a do marketing ou dos espagos 

hiper-reais: 0 ecomuseu ou 0 parque de atraccoes, 

o themescape (Rodaway, 1994) da Disney. 0 simu

lacro funciona como urn sistema de signos autonomo 

que constroi "urn real mais real que 0 real" ajus

tando-se ao real historico a que se pretende referir 

e ao qual seria imitil querer submete-lo (Crozat, 

2005; 2006). "A passagem onto16gica que 0 verbo 

ser assegurava entre falar e pensar e rompida; a 

linguagem, em consequencia, adquire urn sentido 

pr6prio. E eeste ser que detem as leis que 0 regem" 

(Foucault, 1966, 308): a primazia do discurso sobre 

o objecto institui a performatividade como motor 

da accao humana. 

Nos anos 70, 0 Parque Natural da Hegiao de 

Pilat em Franca instituiu normas arquitecturais 

inspiradas nas casas da vertente SuI. Precocemente 

integrado na area industrial Saint-Etienne, 0 Norte, 

nao tinha urn estilo definido. Progressivamente, 

estas normas (telhas ocas, cor das pinturas, inclina

gao dos tectos... ) acabaram por Ihe dar urn. 0 terri 

torio toma-se essencialmente ideologia territorial, 

discurso performativo de producao da norma, 

permanentemente actualizado pelo evento. s 

Esta actualizaoao liga 0 evento a perfor

matividade sem necessariamente reproduzir 0 

analogo, 

Tambem atraves das festas dos emigrantes da 

comunidade portuguesa na metropole de Bordeus 

se manifesta este discurso iterativo sobre 0 territorio 

com a funcao de reconstruir 0 tempo passado - refor

cado nas diasporas que se constroem na dialectica 

f 
7 Os Esquioos, Podemos colocar a hip6tese de que fazendo uso da antftese enquanto figura de estilo, Kechiche pretende, precisamente defender 

a tese contraria, isto e, utilizando os esquivos - nas suas acepcoes de desconfiado, arredio, fugidio, intratavel, arisco - procura destacar 
precisamente 0 seu oposto, ainda que sem excluir a possibilidade de estabelecer juizos paradoxais (como eproprio desta figura de estilo) aos 
quais nos convida 0 proprio enredo. 

8	 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux (1688-1763), autor de diversos romances e pe~as de teatro, e urn simbolo da perfeicao da lingua 
classica francesa, a antftese da lingua falada pelos jovens das cites. 
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da articulacao entre duas territorialidades: 0 aqui, 

lugar de residencia concreta, e, 0 outro lugar, lugar 

de partida amplamente imaginado por via de cons

tantes reinterpretacoes carregadas de nostalgia. 

Estas festas que perpetuam uma identidade cristali

zada de urn Portugal que ja nao existe nem nas 

regioes rurais de onde provern alguns emigrantes e 

ainda menos em ''Arcos'' de Valdevez ou "Ponte" 

de Lima, de onde sao oriundos a maioria. Esta deca

lage entre 0 aqui e 0 outro lugar esta tambern 

presente na lingua. A maioria dos jovens fala, 

reproduz, urn portugues situado no tempo enos 

lugares-de partida dos seus pais. 

Fish (1980) fala de uma comunidade interpre

tativa, de "pertenca a urn sistema de inteligibi

lidade", para se referir a este acordo sobre as 

normas que ligam 0 conjunto dos discursos e prati 

cas, os seus ouvintes e as instituicoes, para produzir 

conjuntamente 0 discurso e a sua leitura, «0 repor

torio que permite organizar 0 mundo e os seus 

acontecimentos": sem esta metafora, 0 territorio e 

incompreensivel porque e ideologia territorial, rein

terpretacao permanente em tres registos do discurso 

(Lussault,2005): 

olegendario: 0 discurso constitui a legenda 

dourada do territorio e veicula urn sopro 

colectivo, constantemente destinado a 

construir 0 que "nao existe senao sob 

a forma de urn potencial [...] e que exige 

para continuar a existir que a accao 

presente se mantenha" (idem, 53). 

A cena politica: 0 protagonismo de uma 

figura politica permite encamar 0 territorio, 

falar a linguagem do territorio, instituciona

lizado ou nao, este porta palavra (0 repre

sentante, 0 deputado) poe em relacao urn 

territorio, tornado personagem, e a sua 

populacao, Pela sua intermediaeao entre 0 

local e 0 municipal, regional, [ou mesmo, 

segundo a natureza dos factores que 0 colo

cam em destaque, 0 nacional], 0 presidente 

da Camara e 0 prototipo da Figura do eleito. 

A geograficidade: referencia a organizacao 

morfologica do lugar [...]. A aCl1ao do dis

curso participa na organizaeao do espal1o. 

A representacao da metropoles de duas 

margens, em Lisboa ou Bordeus, e inse

paravel das concepeoes que presidem as 

politicas de planeamento do territorio, 

A apropriacao da rua por grupos de jovens
 

essencialmente do genero masculino e
 

tradutora mais do que de uma distincao
 
estatutaria ligada a classe centrada na
 

producao, de uma estratificacao social que
 
u

se faz por via do consumo, mas tambern da !: 
/, 

tf'
producao que se faz a partir desse consumo Ii 

U
(De Certeau, 1973). Esta apropriacao, Ii 
atraves da impressao de traces especificos
 

baseados nas praticas (0 skate, os patins, 0
 

consumo de bebida, de charros, 0 toqueda
 

guitarra... ) imputa aos territories identida


des especificas (os skaters na Praca da
 

Figueira, ou no Parque das Nacoes, em
 

Lisboa, ou ainda em Pey Berland ou nos
 

Quai des Chartrons, em Bordeus... ). Do
 

mesmo modo, sair a noite para certos espa


110s do Bairro Alto e, mais do que urn
 

indicador de gosto, urn indicador de uma
 

, forma de se posicionar socialmente. A apro


priacao dos espal10s urbanos exprime e
 

produz 0 territorio noctivolo e residencial
 

tanto dos centros como das periferias
 

urbanas.
 

Isto conduz-nos a urn terceiro interesse da 

performatividade para a geografia: ligar as 

identidades socioespaciais e accao. 

Devir: Butler 

Num primeiro nivel, defendemos que a identi

dade se nutre, simultaneamente, da estrutura social 

e da aCl1ao humana, 0 que aqui apresentaremos 

recorrendo a duas situacoes transfronteiricas. Num 

segundo nivel, recorremos a Butler que adopta a 

performatioidade aos estudos do genero para por 

em evidencia 0 caracter social da construcao das 

identidades por incorporaciio das normas discursi

vas, e destroear os discursos essencialistas que' as 

colocam como categorias a priori (Butler, 1990). 

Para articular as suas identidades complexas, 

as tatuagens da Virgem de Guadalupe dos chicanos 

de Los Angeles definem umaJronteira transporuioel, 

plastica, A fronteira dos chicanos transcende "[...] 

a delimitacao, a contestacao e defesa das fronteiras 

geograficas, [e as suas tatuagens] podem ser 

entendidas como uma especie de performance, 

encenada sobre urn vasto teatro de circulaeao mate

rial e ideologica que e profundamente repetitiva, 
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citacionai' e mimetica" (Price, 2000,110). Do mes

mo modo a cultura cholas - mestica, transfronteirica 
- dos jovens chicanos nascidos nos Estados Unidos 

de retorno ao pals torna-se a norma para os adoles

centes urbanos da America Central (Quiroz 
Carranza, 2004). 

Por seu lado a fronteira franco-belga em Lille 

mesmo que terrha perdido 0 seu substrato politico 

continua viva. Apesar da abertura das fronteiras 
da Uniao Europeia, 0 "ir a Belgica" nao se banali 

zou. A construcao discursiva da fronteira nas saidas 
de sabado a noite permite criar urn oturo Lugaraces

sfvel e familiar, pennanentemente recontextualizado 

(Crozat, 2001). 

Para Butler, 0 genero e construido e realizado 
pela repeticao, pela iteratividade e alegoria do 

discurso e da cultura envolvente. Asua maneira, 
cada urn fabrica permanentemente 0 genero num 
processo percebido comb natural: pais e professores 

induzem uma sujeicao as normas de poder que 
estruturam a sexuacao dos seus filhos/alunos 

(Acherar, 2005). 

Influenciada por Althusser e, ainda que nao 
de forma directa por Giddens, Butler concebe as 
estruturas sem alicerce fixo ou pre-discursive: a 
ac<;;ao social escapa ao determinismo das supers

truturas - 0 patriarcado, por exemplo, mais que a 
accfio de agentes em contextos e performances 

especfficos e uma «interpelacao eterea. (Brown, 
2000) que se refere em permanencia ao genera e a 

sexualidade. Esta referencia ou contextualizacao 
apoia-se na iteratividade'", 

A iteratividade cria accao, na tensao entre 
temporalidade (0 instante) e a relativa estabilidade 

das estruturas. Esta reproducao permanente mas 
nunca totalmente semelhante einovadora, e a escri
ta do mundo analisada como metafora activa, a do 

autor seguida da de todos os seus leitores. Este 
"simulacro generalizado, esta escrita que circula 

'aqui' no entre-texto de duas ficc;oes" (Derrida, 

1972, 328) constroi a sua realidade na repeticao 

infinita, «nao s6 a realizacao final mas tambern 

urn deslocamento e uma ruptura, 0 sistema aberto 

de repeticao das rupturas" (Derrida, 1972, 328). 

Os territ6rios da sociedade feudal sao bons 

modelos de iteratividade. Para Bloch (1939), a 

rareza do direito escrito explica a capacidade de 

inovacao e a plasticidade social das sociedades 

dos costumes. Nesta, apesar da afirmacao perma

nente do seu caracter imutavel, a repeticao evolui 

para a deformacao sob a influencia dos contextos 

Iocais ou sociais aos quais se adapta permanen

temente. 

Por outro lado, Butler opoe-se a Austin ou 

Benveniste no que se refere ao contexto normativo 

porque eles distinguem peiformatividade (poten

cial) de performance (realizada e assim accao]. 

"Um enunciado performatiuo realiza-se apenas 

quando ideruificcdo como acto. Qualquer um paden], 

proclamar em praga publica 'eu. decreta a 

mobilizac/io geral'. Mas tuio podendo ser acto visto 

dada a/alta da autoridade requerida, tal prop6sito 

€ apenas palavra (. . .J. [um enunciado performativoJ 

tuio existe seruio como acto de autoridade. Ora os 

actos de autoridade sao a partida e sempre 

enunciados proferidos pOl' aqueles que possuem a 

direito de as enunciar" (Benveniste, 1966, cit. in 

Lussault, 1997). 

Contrariando tambern esta ideia de perfor
matividade associada ao direito de enunciacao, 

Sala Pala (2005) mostra que scm dispositivos 

legais, nem constrangimentos administrativos, e por 

vezes mesmo sem a clara consciencia do processo 

de segregacao que produzem, os funcionarios 

encarregues de avaliar os processos de solicitacao 

de ajudas ao alojamento ou ao empreg'O nao tratam 

os negros da rnesma forma que os outros cidadiios. 

Sem poder "de cnunciacao" nas praticas que exerce 

o funcionario tem poder de transformacao e deste 

modo constr6i ou acentua a segregacao. Nesta 

leitura, a forca do acto iniciado por alusiio repetitiva 

torna obsoleta a distincao entre performatividade 

e performance. Butler retoma de Derrida a ideia 

9	 Italico n08SO. Rclativo ao reCUfSO a citacao, aqui substanciada no recurso a palavras, a gestos... , a praticas codificadas, a nonnas discursivas 
atraves das quais os sujeitos revelam a sua adesao a uma identidade. Como a citacao textual trans creve, imita e referencia, mas nao deforma, 
nao censura e nao desenvolve 0 texto pre-existente. 

10	 Tenno utilizado em matematica e informatica (repeticao consecutiva de urn caleulo), em linguistica utliza-se como frequentativo (verbo cuja 
ac<;1io se repete, ex. piscar) ou para descrever urn mati, de intcnsidade da accao (pOIexemplo, em arabe para indicar uma repeticao ou insistir 
sobre a sua intensidade rcpete-se a raiz da palavra, enquanto nas linguas latinas se utiliza 0 prefixo "re". Assim "rever" em portugues, 
corresponde a "ver ver" em arabe. 
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de que 0 contexto normativo nao tern urn alicerce 

que 0 sustente, the de anterioridade ou evidencia, 

A normalidade alterada pela natureza~repetitiva, 

iterativa e aleg6rica do performativo assegura uma 

possibilidade de contexto para garantir a este 

perforrnativo a capacidade de "fazer algo". Deste 

modo e funcao do subentendido que acompanha os 

discursos. 

"[...J as categorias de identidade muitas vezes 

supostas como sendo fundamentais a politica 

femiTfista, isto e, consideradas necessaries para 

mob~lizar 0 feminismo como uma polttica de 

identidade, simultaneamente funcionam para 

limitar e forcar por antecedencia as possibilidades, 

culturais a que se supoe que 0 feminismo se abra. 

Aqueles constrangimentos uicitos que produzem '0 

sexo' culturalmente inteligivel deveriam ser 

entendidos como estruturas politicas generativas e 

tuio como furulacoes naturalizadas. Parado
xalmente, a reconceptualizaciio da identidade 

como um efeito, isto e, como produzida e gerada, 

abre possibilidades a 'agencia' que sao insidio
samente excluidas pelas posiciies que tomam a 

identidade como alicercada e fixada." (Butler, 

1990,147.) 

A nOl1ao de performatividade implica tambern 

uma referencia constante a outro lugarll que 

situa 0 locutor fora da estrutura. Para Serban (2005) 
as traducoes dos romances do romeno para outras 

lInguas tornam 0 sentido insipido, Posicionados 

em observadores distanciados, porque a traducao 

lhes exige menos envolvimento, os leitores criam 

urn exotismo. Do mesmo modo, nos debates 

relativos aos projectos urbanos, confia-se esta 

distancia a imprensa local. Em contrapartida, 

Butler negligencia a automaticidade do contexto 

social. Seguindo Derrida, para quem a descon

textualizacao necessaria do performativo supoe a 

re-contextualizacao em cada acto de linguagem, 

a distancia estrutural entre os locutores enfraquece 

a intensidade perforrnatica do enunciado mas 0 

seu caracter repetitivo e aleg6rico reforca-o. 

Numa posicao oposta a de Bourdieu em Ce que 

parler veut dire (1982) - on de defende que 0 

11 Elsewhereness, "ailleurite"; para Derrida (1967. 68). 

contexto social se impoe aos individuos deixando

-lhes pouca margem de manobra -, Butler valoriza 

a construoao discursiva do social 'sem propor urn 

sistema de pensamento finito, alicercado em 

estruturacoes. Pragmatica, ela responde a urn 

dilema recorrente: porque e que apesar das 

resistencias dos individuos as estruturas de poder 

tais como 0 genero, a etnia, a classe social e a 

sexualidade, estas categorias permanecem factores 

de opressao na sociedade? Para Butler, 0 genero 

nao e essencialista nem redutlvel a urn qualquer 

contexto social imediato. Mas a sua principal 

fraqueza e abandonar 0 recurso a este ultimo (Rose, 

1996). A evolucao da geografia interdita este aban

dono do papel do contexto enunciativo (Lussault, 

1997; Brown, 2000; Besse, 2004). 

Reintroduzir 0 politico: Foucault 

. Os Cultural Studies utilizam a performatioi

dade insistindo sobre a forca da repeticao das cenas 

para suscitar reaccoes ou praticas, alusfies e 

citacoes num discurso vago em torno do poder, mas 

negligenciam 0 contexto desses actos performativos 

ou suas transgressoes (Brown, 2000). A capacidade 

de exteriorizar inerente ao performativo e a interac

I1ao espacial participam do poder do performativo: 

se a linguagem veicula as distincoes sociais, outros 

modelos linguisticos rnenos prestigiados traduzem 

as divisoes do espal10 entre urbano, rural, comuni

tario, subculturas, etc. Estes podem ser privile

giados, impondo contradicoes que os individuos e 

os grupos articulam ao compor uma lfngua pessoal 

adequada a traducao da identidade que eles 

escolhem (Embarki, 2005). 
Foucault, em A ordem do discurso (1971), 

insiste sobre 0 facto de as estruturas sociais, imedia

tas e formais, produzirem urn espal10 politico. Esta 

normalidade impoe-se ao individuo e da-lhe uma 

identidade: deste modo 0 "campo" e "diagrama de 
urn poder que age pelo efeito de uma visibilidade 

geral. Por muito tempo encontraremos no urbanis

mo, na construcao das cidades operarias, hospitais, 

asilos, prisoes, casas de educacao, este modelo do 

campo ou pelo menos 0 princlpio que the subjaz: 0 
sucessivo entalhamento espacial das vigilancias 
hierarquizadas" (Foucault, 1975, 174). Por seu 

lado, para Relph (1981) a organizacao espacial do 
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tipo clonesco, da tipologia do edificado do periurba
no decorre de 16gicas identicas de producao e de 
realce da visibilidade, destes "exercitos de homens 
e de mulheres mutantes", os suburbarutas, 

Do mesmo modo, 0 performatividade do reduto 
homossexual estrutura a sua identidade mais 
eficazmente que a hostilidade dos heterossexuais. 
o reduto emetalora da subjectividade sexual mas 
tam bern das suas interdependencies complexas 
com os seus contextos sociais; ele define e isola. 
A "penalidade perpetua que atravessa todos os 
pontos, e controla todos os momentos das 
instituicoes disciplinares compara, diferencia, 
hierarquiza, homogeneiza, exclui. Numa palavra 
nonnaliza" (Foucault, 1975, 185). 0 reduto, bar 
discreto e suas evocacoes permanentes, constr6i a 
exclusiio nos espiritos homossexuais. Do mesmo 
modo, a sua transgressiio por via da teatralizacao 
da saida do reduto (designada outing) valoriza a 
metafora que se pretende negar: e apenas urn 
desafio, nfio uma revolucao. A 16gica do olhar 
pan6ptico da prisao revela-se muito pertinente tanto 
para 0 loteamento normalizador do periurbano como 
para a homossexualidade: "se os performativos 
agitam as coisas por serem permanentemente 
construidos noutro lugar, esta repeticao reflecte e 
reforca a normalidade dos performativos. Trata-se 
de urn exercicio de poder, 0 poder do discurso que 
define 0 normal, 0 tfpico." (Brown, 2000, 31.) 

o poder de controlo da producao da imagem 
dos lugares permite ocultar os processos de 
interaccao conflituais reais (Agier,1999). A polftica 
social (a erradicacao das barracas ou a criacao do 
Centros de Acolhimento para os sem abrigo) torna
-se urn processo performativo de identificacao/desi
gnacao/distanciamento dos pobres (Pinto c., 2000). 
'Os meios de comunicacao social fabricam 0 pro
t6tipo dos sem abrigo, dec idem 0 modo de 
assistencia adequado (a urgencia) e, impedindo 
qualquer politica a longo prazo, terminam por criar 
as condicoes da sua miseria e seu fechamento na 
rna (Zeneidi, 2002, 33-37). 

A acc;iio voluntarists dos poderes publicos 
que subvencionam festas e espectaculos nos 
bairros de habitat social favorece a adopcao 
pelos jovens de urn modelo de pertenca territorial 
etnica, dita cultura urbana, importado dos Estados 
Unidos, ao qual 0 contexto do subiirbio frances, 
inicialmente diferente, tende a adaptar-se (Crozat, 
2005). 0 mesmo se did da periferia (ou simples
mente) das cidades portuguesas, pontuadas no 

tempo e no espaco por inumeras iniciativas 
desenvolvidas dentro da matriz cultural do hip-hop. 
E0 casu dos ateliers de danca, ou dos parques para 
desportos rolantes que cria condicoee materiais 
para 0 surgimento e perpetuacao destas praticas. 
A adopcao destas, como signo de pertenca grupal 
e emblema de identidade, permitira, por sua vez, a 
sua desterritorializacao, na qual participam tamhem 
outros elementos da preseruaciio do selfinerentes a 
maneira de ser que se revelam na apropriacao (por 
vezes ostentadora, ou mesmo transgressora) do 
espac;o publico. 

Foto 1 - «Skate Park» Terreiro dos Radicais 
no Parque do Tejo - Parque das Na~oes 

(titulo retirado do site 
http://www.parquedasnacoes.pt) 

Fonte: Isabel Palo e Silva 

Foto 2 - Pratica de skate na Praea da Figueira 

Fonte: Isabel Pato e Silva 
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Esta identidade dos lugares atribuida do exte

rior e assumida e engrenada numa profecia auto

-realizadora'" que constroi segregaeoes (Staszak, 

1999). Pode-se reler neste sentido Chignier-Riboul

Ion (2000) atraves de Coffman (1979). A identidade 

segregada dos adolescentes das cites e construida 

por tres discursos negativos convergentes: 0 primei

ro, caricatural, eproduzido pelos meios de comu

nicacao social. 0 segundo e recebido e reproduzido 

pelos residentes destes bairros e 0 terceiro corres

ponde aadop/Saodes ta rotulagem (labelling, Becker, 

1995) pelos jovens. Estes, desde hii quinze de anos , 
que se reivindicam "racaille" (caiera)", instrumen

talizando esta denominaeao e conformando-lhe os 

seus comportamentos. 

Mas como explicar em 2005 a rejeicao violen

ta da re-utilizacao provocadora deste termo por urn 

ministro proximo da extrema-direita? Podemos 

avan/Sar duas explicacoes complementares, Em pri

meiro lugar, pensar que urn conselheiro deste 

ministro lhe apresentou uma analise apoiada em 

Derrida: contextualizando fortemente 0 termo de 

"racaille", suscitar-se-ia uma reaccao dos jovens, 

facil de instrumentalizar. Com efeito, "sem 0 arran

camento ao contexto 0 sentido e a comunicaeao em 

geral sao impossiveis. A condicao de possibilidade 

de qualquer discurso e que este seja reiteravel, ou, 

como diz Derrida, "iteravel", isto e, que continue 

a ser possfvel repeti-lo, cita-Io, do re-citar, transpo

-10, transporta-Io, metaforiza-Io, transplanta-lo 

(tantas maneiras de exprimir urn mesma ideia), num 

outro contexto" (Hamond, 2006, 2-3). Ea logica 

das reportagens de TF1 nos bairros da periferia do 

sul (frequentemente em Trappes ou Creteil) para 

ilustrar urn acontecimento ocorrido na outra extre

midade de Paris. Em Clichy, pelo contrario, a 

atencao focalizada impede qualquer descontex

tualizacao e torna este proposito intoleravel, 

Seguidamente, cinicamente, 0 discurso compoe urn 

sistema. Para existir, 0 ministro, assim como os 

jovens, tern 0 interesse comum de manter esta 

violencia ate ao limite: 0 movimento conquista 

outros bairros estigmatizados para conformar-se 

~ 
! 

com a identidade de atrihuicao atraves da qual se	 
:! ,

aprisionam os seus jovens. . ~ 
Numa outra escala, a extrema-direita difunde II•

as ideias simplistas de Huntington e instrumenta

liza tanto 0 Icone como a accao de outros extremistas 

(AI Qaida). A "teoria do 'choque das civilizacoes' 

funciona como uma profecia auto-realizadora: 

apresentando-se como uma teoria cientffica [...J, 0 

proprio discurso de Huntington toma-se urn ele

mento fundamental da criacao deste choque'" 

(Crepon, 2002, 79) que justifica a polftica dosultra

conservadores americanos. 

As identidades de atribuicao das castas india

nas evoluem de urn sistema hierarquico socialmente 

induzido para uma definicao identitaria. A diferen I 
/Sa passa a ser reivindicada, mesmo pelas castas ~ 
intocaveis porque "nao ha casta que nao tenha uma jf
 

elevada consideracao de si propria" (Cupta, 2000). ~.
 
Os discursos identitarios mais coerentes tomam


-se vantagens economicas,
 

Conclusao I
I 
II 

A manipulacao de imagens performativas na 

ideologia territorial (Lussault, 2000; 2005; So

derstrom, 2000), a instrumentalizacao do medo em iHuntington, ou de Icones prestigiantes (golfes, ,n 
marinas, etc.) iniciarri 0 processo de producao dos J
espacos que mostra a desconstrucao do processo ,
de producao discursiva da regiao (Bourdieu, 1982, ~ 
137). A analise do papel activo destas imagens ~ 

..I
:!;i 

se proceda amudanca de registo do discursivo ao 

societal'", 

implica que se ultrapasse as representacoes, que	 ~ 

B 
~ 

No fundo trata-se de desenvolver uma geo ~ 
II 
~ grafia contextualizada. Urn lugar toma-se contexto	 ~ 

I 
~ 

espaco-ternporal quando 0 social e as praticas ~ 

individuais encontram urn campo de interaccoes 

rmiltiplas (Crozat, 2004). 0 discurso e uma 

dirnensao essencial cujo caracter performativo se 

joga a diferentes escalas. A construcao metaforica I 
das espacialidades, a performatividade, a comuni I 
dade interpretativa, a superacao da representacao, I

I, 
! 

12	 Conceito criado por Thomas e desenvolvido por Merton para quem uma representaeao, mesmo se falsa, pode ter efeitos reais. Utilizado 
intermitentemente, este conceito justifica urn trabalho de fundo com a finalidade de delimitar finamente a utilidade em geografia e aprofundar 
as suas relacoes com a performatividade. 

13 Durante muitos anos utilizado em Franca, mesmo antes da "crise das periferias" para designar a rale ou mais recentemente a escumalha ou os 
chunga. 

14 Para passar da performatividade (potencial) Ii performatividade (efectiva), 
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a retoma da abordagem transaccional e a profecia 

auto-realizadora, oferecern it geografia uma valiosa 

ferramenta para, enfim, praticar uma geografia 

realmente humana. Mas a prati ca de uma 

geografia inovadora para considerar 0 mundo nao 

separa as leituras discursivas das abordagens 

classicas e ultrapassa a ruptura modemidade/p6s

-modernidade ~Lorimer, 2005, 84; Maigret e Mace, 

2005,15). 

Quem faz a geografia? Confusa e frequente

mente poueo formulada, a performatividade einte

grada nas estrategias espaciais, A manipulacao de 

leones e generalizada ate a producao de espacos 

hiper-reais. Outrora apanagio de peritos (entre os 

quais os ge6grafos) e de actores valorizados como 

"instancias de decisao", esta manipulacao e 

praticada hoje com destreza pelo sujeito/actor que 

poe em destaque a sua experiencia do mundo 

jogando com as representacoes (Bourdieu, 1982, 

136; Maigret e Mace, 2005, 15). Mas evitemos a 

ingenuidade. Os acto res priblicos usam habilmente 

estes instrumentos. A "polifonia", discursos sobre 

os discursos. A govemancia surge da interaccao 

entre estes regimes de visibilidade: mais que urn 

debate publico mistificado e fossilizado, esta 

interaccao da-lhe reais eapacidades operacionais, 

nao repousando sobre modelos gerados pela 

metaforizacao, mas implicando uma compreensao 

fina de discursos diferenciados, "das quais importa 

conhecer 0 contexto de enunciacao e de circulacao, 

a identidade dos locutores e destinatarios, 0 seu 

papel de porta-voz de grupos que tern acesso ou 

nao it representacao urbana, ao poder da sua 

palavra, capaz ou nao de desempenhar urn papel 

performativo no espago"(Mondada, 2000, 39). 

Com tais instrumentos, ultrapassar a represen

tagao torna-se urn objectivo da disciplina, em 

especial de uma geografia cultural e social capaz 

de renovar a "accao" ou 0 "simb6Iico" (se este 

termo possui ainda alguma pertinencia], Uma muta

gao tranquila da geografia que numerosos trabalhos 

jii activaram (Viala et Villepontoux, 2007). 



Apreender a Performatividade 

Bihliografia 

ACHERAR L., (2003) - Filles et garr;ons a l'ecolematernelle; 
La construction des ideruites de sexe. Rapport Delegation 
Hegionale aux Droits des Femmes, Region Languedoc-Rous
sillon, < en ligne> http://www.droits-femmes-lr.fr/pdf/ 
maternelle.pdf; consulte Ie 12 mars 2005. 

AGlER, M. (1999) L'invention de La ville. Banlieue, townships, 
invasions et favelas. Paris, Editions des Archives Contem
poraines, 176 p. 

AUGUSTIN, 1.-p., LATOUCHE, D. (1998). Lieux culturels et ~ 

contextes de villes, Bordeaux, MSHA, 214 p. 

AURINDO, M-1. (2006) - Portugal em Cartaz, Representa
<;6es do destino turistico (1911-1986), Centro de Estudos Geo
grafic'os da Universidade de Lisboa, Estudos de Geografia 
Humana e Regional, n." 48, 207 p. 

AUSTIN, L. (1991[1970]) - Quand dire, c'est faire, Paris, 
Le Seuil, colI. Points, 203 p. 

BECKER, H.S. (1995) - Outsiders. Etude de La sociologie 
de La deviance, Paris, ed. Metaile. 

BESSE, 1.-M. (2004) - Le post-modernisme et la geographie. 
Elements pour un deb at. L'Espace geogrophique, n." 1-2004, 
pp. 1-5. 

BLOCH, M. (1968 [1939]) - La societe feodale, Albin Mi
chel, ColI. Evolution de I'humanite, 702 p. 

BOURDlEU, P. (1982) - Ce que parler veut dire. Paris, 
Fayard, 244 p. 

BROWN, M. P. (2000) - Closet Space. Geographies of 
Metaphor from the Body to the Globe. Londres, Routledge, 
170 p. 

BUTLER, J. (1990) - Gender Trouble, Feminism and the 
subversion of identity, London, N-Y, Routledge, 172 p. 

CALDEIRA DA SILVA, M. (1996) - "0 Suq das vaidades" 
in CorpoPresente, treze reflexoes antropol6gicas sobre 0 corpo, 
Oeiras, Celta, pp. 54-71. 

CHIGNIER-RIBOULON, F. (2000) - La banlieue, entre cul
ture populaire de l'honneur et sentiment de marginalisation. 
Geographie et cultures, n° 33, pp. 71-88. 

CREPON M., (2002) - Limposture du choc des civilisations, 
Nantes, Pleins feux ed., 83 p. 

CROZAT, D. (2006), Violencia dos espacos hiper reais, Re
vista FAMECOS, n. ° 29, PUCRS, Rio Grande do SuI (Brasil), 
Abril 2006, pp. 45-54. 

CROZAT, D. (2005) - La construction de l'image ethnique 
par la fete aBordeaux (France): du culturel au social; folklore, 
affirmation identitaire et segregation, io-International Metro
polis Conference, atelier: "Immigrants and urban peripheries: 
the dynamics of people and place", Toronto, octobre 2005, 
< en ligne> http://sand.dr15.cnrsJr!perimetro. 

CROZAT, D. (2004) - Les contextes socio-territoriaux de 
la vie culturelle et de ses evenements, Bulletin de l'Association 
de geographes francais - Geographies, n. ° 2-2004, pp. 
242-255. 

CROZAT, D. (2001) - Bars, boites et pralines. La permanen
te reconstruction d'une frontiere entre Lille, la Belgique et Ie 
Nord de l'Europe a travers les sorties. Hommes et Terres du 
Nord, n. 04, pp. 230-242. 

DE CERTEAU, M. (1973) - L'invention du quotidienne, 1, 
Paris, Gallimard, 347 p. 

DELEUZE, G. & GUATTARI, F. - 2006, [1976] - Rizoma, 
Lisboa, Assirio & Alvim, 62 P

DERRIDA, 1. (1972) - La dissemination. Paris, Le Seuil, 
41Op. 

DERRIDA, J. (1990) - Limited Inc, Paris, Galilee. 

EMBARKI, M. (2005) - Citadin, urbain, rural: les indices 
phonetiques d'affirmation identitaire, Seminaire Praxiling 
ICAR UMR 5191 CNRS-Universite Montpellier 3, 14 mars 
2005. 

FISH, S. (1980) - Is there atext in this class? The authority 
of interpretive communities, Cambridge (Mass.); London: 
Harvard University Press, 394 p. 

FORTUNA, C. (1999) - "Destradicionalizacao e imagem da 
cidade" in Cidade, Cultura e Globalizaoio, Carlos Fortuna 
(coord.), Oeiras, Celta, pp. 231-257. . 

FORTUNA, C. (2001 [1997]) - Identidades, Percursos e 
Paisagens Culturais, Oeiras, Celta, 148 p. 

FOUCAULT, M. (1966) - Les mots et les choses. Paris, 
Gallimard, 400 p. 

FOUCAULT, M. (1971) - L'ordre du discours, Paris, 
Gallimard, 82 p. 

FOUCAULT, M. (1975) - Surveiller et punir. Paris, 
Gallimard, 318 p. 

GIDDENS, A. (1982) - Central Problems in Social Theory: 
Action, Structure, and Contradiction in Social Analysis, 
London, The Macmillan Press, - Dualidade da Estrutura: 
Agencia e Estrutura, Oeiras, Celta, 294 p. 

GOFFMAN, E. (1979) - La Mise en scene de la vie quoti
dienne. 1, La Presentation de soi, Paris, Editions de Minuit, 
251 p. 

GUPTA, D., (2000) - Interrogating Caste, New Delhi, 
Penguin, 300 p. 

HAROCHE, c., Montoia, A. (1995) - Elements pour une 
anthropologie politi que des positions et preseances. (Types 
d'economies psychiques et systemes politiques chez Norbert 
Elias et le duc de Saint-Simon), Cahiers intemationaux de 
sociologie, pp. 247-263. 

KRAMSCH, O. (1999) - El horizonte de la nueva geograffa 
cultural. Documents d'Analisi Ceografica, Barcelone, n" 34, 
1999, pp. 53-68. . 

LORIMER, H. (2005) - Cultural geography: the busyness 
of being "more than representational", Progress in Human 
Geography, 29,1, pp. 83-94. 

Lussault, M. (1993) Images de Laville et politique urbaine;
 
Tours, Maison des sciences de la ville.
 

85 



-----------------------------------CIDADES Comunidades e Terruorios 

Lussault, M. (1997) - Une problernatique de l'image en 
geographic. In Calenge, C., Lussault, M. et Pagand, B. Figures 
de l'urbain. Des villes, des banlieues et de leurs representations. 
Tours, Maison des Sciences de la Ville, pp. 15-33. 

LUSSAULT, M. (2000) - Action(s)! in Levy, 1.,Lussault, M. 
(dir.) Logiques de Tespace, esprit des lieux. Geographies a 
Cerisy. Mappemonde/Belin, 352 p. 

LUSSAULT, M. (2005) - "Les nouveaux territoires" 
Urbanisme, n." 1, may-juin 2005, pp. 52-55. 

MAIGRET, E., Mace, E. (dir.) (2005) - Penser les mediacul
tures. Nouvelles pratiques et nouvelles approche" de la 
representation du monde. Paris, Armand Colin, 186 p. 

MONDADA,1. (2000), Decrire la ville, la construction des 
savoirs urbains dans l'interaction et dans le texte, Anthropos, 
colI. Villes, Paris, 284 p. 

MONDADA,1. (2003) - Entrada "Performativite"; in Levy, 
1., Lussault, M. (diz}, Dictionnaire de la geographic et de 
I'espace des societes, Paris, Belin, p. 704. 

PASQUIER, D. (2005) - Cultures Lyceennes, la tyrannie de 
la majorite, Paris, Ed. Autrement, 180 p. 

PAlS, 1.M. et al. (2004) - Tribos Urbanas, Produciio attistica 
e ldentidades, Jose Machado Pais e Leila Maria Blass (coord), 
Viseu, Imprensa de Ciencias Sociais I ICS-UL, pp. 23- 55. 

PINTO C. T., Concalves, A. (2000) - "Os bairrossociais 
vistos por si mesmos. Imagens, conflitualidades e inseguran
<;a" (l.a parte). Lisboa, Cidades. Communidades e Territ6rios, 
n." 1, pp. 101-11l. 

PINTO DE LIMA, 1.(1983) - Linguagem e acciio: dafiloso
fia analitica a linguistica pragmatica; Coleccao Materiais 
Criticos 3, Lisboa, Ed. Apaginastantas. 

PRICE, P. (2000) - Inscribing the border: schizophrenia and 
the aesthetics of Atlan. Social and Cultural Geography, vol. 
1, n." 1-2000, pp. 101-116. 

QUIROZ CARRANZA, R. (2004) Bandas "cholas": una forma 
de vivir la ciudad, Mexico, Ciudades, n." 63, pp. 43-48. 

RAMOND, C. (2006) - Deconstruction et Performativite: 
L'oral et le moral. Communication au colloque Morale et Per
[ormativite - Nature, Normes, Conventions, Universite 
Bordeaux-3, juin 2004 (no prelo). 

RAPOSO, P. (2002) - 0 papel das expressoes performativas 
na contemporaneidade. Identidade e cultura popular, Tese de 
Doutoramento, ISCTE-Universidade de Lisboa. 

RAPOSO, P. (1996) - "Performances teatrais" in Corpo 
Presente, treze reflexoes antropol6gicas sobre 0 corpo; Oeiras, 
Celta, pp. 125-138. 

RELPH, E. (1981) - Rational Landscape and Humanistic 
Geography, Londres, Croom Helm. 

REVILL G. (2004) - Performing French folk music: dance, 
authenticity and nonrepresentational theory; Cultural Geogra
phies, 1 April 2004, vol. 11, iss. 2, pp. 199-209 (11). 

RODAWAY, P. (1994) - Sensuous geographies, London, 
Routledge, 198 p. 

ROSE, G. (1996) - "As if mirror has bled: masculine dwel
ling, masculine theory, and feminism masquerade" in Duncan, 
N. (ed.) Body Space, Londres, Routledge, pp. 56-74. 

SALA PALA, V. (2005) - Le racisme institutionnel dans la 
politique du logement social, Sciences de la societe, n. 0 65. 

SARMENTO et al. (2006) - Ensaios de Geografia Cultural, 
Joao Sarmento, Ana FranciscaAzevedo e Jose Ramiro Pimenta 
(coord.), Porto, Livraria Editora Figueirinhas, Porto, 134 p. 

SERBAN, A. (2005) - "Drawing Boundaries: Audience 
Design in Literary Translations from Romanian into English" 
equipe Praxiling, ICAR UMR 5191 CNRS-Montpellier 3, 
Seminaire de recherche (7 mars 2005), Montpellier. 

SODERSTROM, O. (2000) - Des images pour agir, le visuel 
en urbanisme. Lausanne, Payot, 140 p. 

STASZAK, J.-F., (1999) - Detruire Detroit. La crise urbaine 
comme produit culturel, Annales de geographie, n." 607, 
mai-juin 1999, pp. 277-299. 

THRIFT, N. (1996) - Spatial formations, Londres, Sages. 

VIALA, 1., VILLEPONTOUX, S. (dir.) (2007) - lmaginaire, 
territoires, societes. Contributions a un deploiemeni trans
disciplinaire de la geographie sociale, Montpellier, Publica
tions de l'Universite Paul Valery Montpellier 3, 499 p. 

VIEGAS, S. (1996) - Pessoas Presentes, Pessoas Ausentes: 
Processos intersubjectivos de consciencia do tempo no enve
lhecimento, in Corpo Presente, treze reflexoes antropol6gicas 
sobre 0 corpo, Oeiras, Celta, pp. 154-17l. 

ZENEIDI-HENRY, D. (2002) - Les SDFet la ville. Geogra
phie du savoir-survivre. Paris, Breal, 2002, 288 p. 

I 

FILMOGRAFIA 

L'esquives, Abdellatif Kechiche, 2003. 

86
 




