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RESUMO: A área de conhecimento Saber Urbano e linguagem, criada pelo Laboratório de             
Estudos Urbanos (Labeurb) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), dedica-se a           
refletir sobre a cidade, pelo discurso. Dessa perspectiva, a prática científica instaurada no             
domínio dos estudos desta área em seu modo de reflexão se configura e se especifica no                
encontro de dois processos de significação, a saber: o processo da espacialização da             
linguagem na cidade e o processo de simbolização do espaço urbano. A partir da compreensão               
desses dois processos, é possível observar em uma análise o modo como os sentidos se               
constituem, se formulam e circulam na cidade em condições específicas de produção que             
estão indissociavelmente ligadas às relações de força e poder constitutivos do espaço urbano.             
Em outros termos, esses dois processos permitem ainda a identificação dos mecanismos da             
determinação histórica dos sentidos e as formas de enunciação que se presentificam na cidade.              
Como os sentidos ganham corpo no espaço urbano? Quais são as formas de enunciação na               
cidade? Que relações de significação se estabelecem a partir dessas formas de enunciação?             
Consideramos a cidade como um espaço de textualização dos sentidos, com sua forma             
material específica: sentido, sujeito, história e sociedade estão “encarnados” nas formas           
arquitetônicas das cidades, nas vias, nos muros, na divisão política dos espaços, mas também              
nas políticas públicas, nos modos de circulação dos sujeitos, nas manifestações políticas, nas             
ocupações, nos monumentos, na arte de rua, nos projetos de diversas ordens, nos vãos. Tudo               
isso constitui formas de enunciação e produz sentidos para/no espaço urbano. Nessa            
perspectiva, esse simpósio tem como objetivo refletir sobre o espaço urbano a partir de              
análises que se dediquem a compreender formas de enunciação específicas na e da cidade de               
modo a problematizar questões de nosso tempo, questões da contemporaneidade.          
Acolheremos trabalhos que analisem a cidade em sua ordem e em sua (des)organização, em              
seus flagrantes, enfim, em sua materialidade simbólica. Em seu real. Assim, almejamos            
buscar compreender a cidade como espaço simbólico, tornando consequente a observação do            
mundo, das relações sociais, das formas e condições de existência dos sujeitos, a partir de sua                
configuração política e histórica que, por sua vez, se manifesta na e pela linguagem. 
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