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RESUMO

Por meio desta dissertação, exercício de aproximações e articulações 
teóricas, pensa-se uma potência da imaginação a reger as práticas urbanas 
construtoras dos cotidianos da cidade. Propõem-se compreender as práticas, 
que imbricam as experiências da caminhada e da narração conforme sugere 
Michel de Certeau, como ação ético-política que se realiza através da 
imaginação potente traçada a partir da Ética de Bento de Espinosa e da 
apropriação do pensamento espinosano por Gilles Deleuze e Félix Guattari. 
Desta forma, aponta-se à existência da cidade viva, à cidade que se reconstrói 
constantemente pelos passos de seus caminhantes e praticantes, aqueles 
que de forma simultânea, incansavelmente, também reconstroem-se ao 
engendrarem modos de ser, estar e agir, modos singulares implicados na 
multiplicidade dos corpos da cidade. Discorre-se sobre a relação entre corpo 
e cidade; um corpo que se faz pela cidade e uma cidade que se faz pelo 
corpo. Destacam-se os corpos desejantes que fazem, das narrativas postas 
em existência pelos agenciamentos coletivos de enunciação, insumos a sua 
reconfiguração e atuação micropolítica. Corpos ativos no jogo dos encontros 
e das afecções, imbricados na complexidade e nas disputas pela produção 
de cidade que transformam e maquinam os desejos pelos quais os corpos 
se movem. Vislumbra-se, assim, a cidade, em memória à Ana Clara Torres 
Ribeiro, onde a vida se faz apesar e com o que simplesmente aí está e é. 

Palavras-chave: Potência da imaginação; Espinosa; Práticas cotidianas; 
Corpo e cidade; Afetos e afecções.
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RESUMEN

Por medio de esta disertación, ejercicio de aproximaciones y articulaciones 
teóricas, se piensa una potencia de la imaginación a regir las prácticas urbanas 
constructoras de los cotidianos de la ciudad contemporánea. Se propone 
comprender las prácticas, que imbrican las experiencias del caminar y de la 
narración según sugiere Michel de Certeau, como acción ético-política que se hace 
a través de la potente imaginación desarrollada a partir de la Ética de Baruch 
Spinoza junto a la actualización y apropiación del pensamiento espinosano por 
Gilles Deleuze y Félix Guattari. Así se señala la existencia de la ciudad viva, 
la ciudad que se reconstruye constantemente por los pasos de sus caminantes 
y practicantes, aquellos que de forma simultánea, incansablemente, también 
se reconstruyen al engendrar modos de ser, estar y hacer, modos singulares 
implicados en la multiplicidad de los cuerpos de la ciudad. Se discurre sobre la 
relación entre cuerpo y ciudad; un cuerpo que se hace por la ciudad y una ciudad 
que se hace por el cuerpo. Se destacan los cuerpos deseantes que transforman 
las narrativas, puestas en existencia por los agenciamientos colectivos de 
enunciación, en insumos a su reconfiguración y actuación micropolítica. Cuerpos 
activos en el juego de los encuentros y de las afecciones, imbricados en la 
complejidad y en las disputas por la producción de ciudad que transforman y 
maquinan los deseos por los cuáles los cuerpos se mueven. Se vislumbra, así, la 
ciudad, en memoria a Ana Clara Torres Ribeiro, donde la vida se hace a pesar 
de todo y con lo que simplemente está y es.

Palabras clave: Potencia de la imaginación; Spinoza; Prácticas cotidianas; 
Cuerpo y ciudad; Afecto y afecciones. 
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 Com esta dissertação, tecitura realizada essencialmente 

por articulações e aproximações teóricas, centra-se na 

compreensão de uma potência da imaginação a reger as práticas 

urbanas dos praticantes da cidade1. Neste sentido, esta potência 

é traçada a partir da Ética de Bento de Espinosa, enquanto 

o entendimento sobre as práticas urbanas, à luz de vários 

autores como Michel de Certeau (2014) e Paola Berenstein 

Jacques (2014), é costurado de forma a suscitar a implicação 

e imbricação entre corpo e cidade, a relação responsável 

pela construção e reconstrução cotidiana da complexidade 

1 A presente dissertação em versão e-book, aprovada pela banca examinadora 
que acompanhou o desenvolvimento do trabalho, possui uma outra versão 
em diferente diagramação que atende às exigências e normativas de 
formatação do trabalho acadêmico conforme orientações para repositório 
institucional da Universidade Federal da Bahia. Apresentando identicamente 
este mesmo conteúdo, esta outra versão encontra-se disponível na biblioteca 
da Universidade Federal da Bahia e no seu repositório online. 
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da cidade contemporânea. Para isso, são organizados quatro 

capítulos principais. Antes deles, um preâmbulo, Salvador, abril 
de 2017; a cartografia de uma série de encontros na cidade. 

Apresenta-se um objeto que concatena a narração visual 

das presenças e ausências postas em existência durante um 

percurso, a partir da experiência de caminhada pela cidade 

e de situações de encontro do corpo caminhante com outros 

corpos, também corpo que escreve estas palavras. Como um 

gatilho ao desenvolvimento do pensamento e do raciocínio 

teórico articulado em todo o processo dissertativo, a cartografia 

consiste na sobreposição de narrativas que expõem fragmentos 

residuais da experiência do corpo caminhante com o mundo, 

dos encontros de outros tempos ainda instalados no corpo 

sensível, das narrativas coletivas que se espalham pelo vento 

e recortes daquilo que dá língua às maquinações do desejo. Na 

compreensão de que a caminhada e a narração engendram uma 

prática urbana inventora dos espaços da cidade, a proporem 

múltiplas cartografias que jogam com os espaços e que, 

consequentemente, lançam perspectivas possíveis sobre o 

entendimento da complexidade da cidade, com a dissertação 

concentra-se sobre o pensar uma potência da imaginação que 

opera esta prática urbana. Assim, desloca-se teoricamente no 

sentido de se considerar uma potência da imaginação enquanto 

mecanismo fundamental aos movimentos da caminhada e da 

narração de cidade, na constituição de uma prática urbana 

recriadora dos espaços e cotidianos. 

 A partir disso, no primeiro capítulo, Cartografia dos 
afetos: a caminhada em construção, é feita uma introdução 

sobre a problemática que se estrutura: as práticas urbanas 
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articuladoras de múltiplas perspectivas de cidade e produtoras 

de diferentes modos de ser, estar e agir nos espaços urbanos, 

diante de lógicas hegemônicas que se esforçam pela 

homogeneização e esterilização das diferenças, pela gestão da 

complexidade urbana em função de uma perspectiva dominante 

de cidade. Neste capítulo introdutório relata-se também o 

processo de feitura desta dissertação, tentando-se cartografar 

os encontros fundamentais no percurso de amadurecimento 

teórico que engendraram o discurso dissertativo como aqui 

apresentado.

 No segundo capítulo, Corpo que se faz pela cidade, 
cidade que se faz pelo corpo, desenha-se a implicação 

produtiva entre corpo e cidade, tal relação por meio da qual 

cidade e corpo se nutrem e se constituem. Pensa-se um 

corpo caminhante e praticante da cidade que se apropria 

da ordem estabelecida, dominante e controladora da vida 

urbana, para transformar-se e recriar-se constantemente, 

pela perseverança da existência singular e das maquinações 

do desejo movente. De forma simultânea às táticas pelas quais 

estes praticantes fazem a vida cotidiana, as estratégias de poder 

hegemônicas, vinculadas às flutuações do sistema econômico 

vigente, aperfeiçoam seus mecanismos em favor da ideia de 

cidade que lhes cabe como conveniente, afetando os corpos 

sensíveis. Assim, neste capítulo, aproxima-se das proposições 

de Michel de Certeau (2014) sobre as práticas ordinárias de 

cidade e seus praticantes ordinários; das proposições de Paola 

Berenstein Jacques (2014) sobre a errância urbana, os errantes e 

as narrativas errantes; rememora-se a emergência da metrópole 

moderna a transformar drasticamente o sistema sensível da 
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percepção humana; evoca-se o estado blasé de Georg Simmel 

(1976) e o flâneur de Charles Baudelaire; diante das práticas 

higienistas e sanitaristas que estipulam o urbanismo enquanto 

campo disciplinar da metrópole, articulam-se brevemente as 

análises de Michel Foucault sobre os dispositivos disciplinares 

e os mecanismos biopolíticos de governo da população; com 

Gilles Deleuze (2013a) menciona-se a sociedade de controle; 

com Félix Guattari e Suely Rolnik (2013) apontam-se os 

mecanismos estratégicos daquilo que os pensadores chamam 

de Capitalismo Mundial Integrado, a instauração de uma razão 

hegemônica e os processos de produção de subjetividade, 

também alguns dos conceitos articulados por Gilles Deleuze 

e Félix Guattari (2011a; 2011b; 2012a; 2012b; 2012c) em 

Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, como agenciamentos 

coletivos de enunciação, agenciamentos maquínicos de desejo, 

territorialização e desterritorialização.

 No terceiro capítulo, A potência da imaginação, estuda-

se a Ética de Espinosa a fim da compreensão de uma potência 

da imaginação como capacidade inerente ao corpo humano. 

Através do acesso direto às proposições estruturadas pelo 

filósofo da Ética e das atualizações do pensamento espinosano 

por Gilles Deleuze (2002; 2017), busca-se pensar uma 

ordem própria fundada pela imaginação que possibilita ao 

corpo um primeiro gênero de conhecimento de si e de mundo. 

Uma ordem que também, quando não apaziguada pelo 

conhecimento racional, isto é, pelo conhecimento proveniente 

da razão objetiva, possibilita a formação do mais potente 

dos conhecimentos, a chamada ciência intuitiva, a salientar 

a potência da imaginação nos processos de transformação e 
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recriação das existências. Com o auxílio de Deleuze (2002; 

2017) e de comentadores da Ética, como Marilena Chauí 

(2011) e Chantal Jaquet (2015), busca-se concatenar com o 

vocabulário e pensamento espinosano um léxico dos encontros 

potentes, da maquinaria que faz dos encontros entre corpos 

as situações nas quais a potência da imaginação exerce seu 

poder ativo de criação e de maquinação dos desejos que movem 

cada existência singular. Assim, da intricada sequência de 

proposições da Ética, destacam-se alguns conceitos – substância 

única, extensão e pensamento, corpo e mente, conatus e desejo, 

afetos e afecções, imagens e ideias, memória e hábito, a crítica 

às noções comuns – para encadeá-los conforme um pensar 

que sistematize o encontro através do qual a imaginação se 

faz potência.

 No quarto capítulo, Imaginar cotidianos, emergir 
cidades: agenciamentos ético-políticos, na tentativa de pensar 

a prática urbana que imagina cotidianos e que faz emergir a 

complexidade e multiplicidade da cidade contemporânea, 

são operadas articulações e aproximações teóricas a partir do 

que se discute e do que se apresenta nos capítulos anteriores. 

São traçadas possíveis linhas discursivas que pensam alguns 

encontros conceituais, agenciadores de uma dimensão 

ético-política sobre as práticas urbanas. Uma força de ação 

ético-política que faz reverberar das práticas a potência da 

imaginação traçada com o pensamento espinosano. Intui-se, 

sobretudo, por uma prática pela qual os corpos, nos seus mais 

variados e singulares modos de existência, empenham-se em 

perseverar nas tramas dos cotidianos da cidade contemporânea. 

Efetivando-se a multiplicidade e a recriação continuada de 



perspectivas e ideias que cartografam pela existência de outros 

modos de presença nos espaços, pela não cristalização ou 

inconstância na produção de narrativas desestabilizadoras 

dos processos de homogeneização hegemônicos.

 Por fim, um quinto capítulo, Considerações, em 

tom de breves considerações finais, direciona-se mais para 

inconclusões do que para conclusões. Aponta-se para outros 

lugares por onde a discussão encontra outras dúvidas e por 

onde a pesquisa talvez mostre como inevitável a compreensão 

melhor sobre um comum, explicitando a necessidade que põe 

esta pesquisa de pensar e problematizar mais profundamente 

o que se pode compreender sobre um comum.
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1
CARTOGRAFIA DOS AFETOS:

A CAMINHADA EM 
CONSTRUÇÃO



Há muito tempo, não olhava um céu estrelado. Recentemente, tive a 
oportunidade de fazê-lo. Para isto, caminhei sem ver durante certo 
tempo, pisando muito lentamente e de forma insegura. Para ver o 
que não via, precisei deixar de ver o que via sempre. Precisei trocar 
de cegueira. (RIBEIRO, 2012, p. 67)
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 Por meio do caminhar pela cidade e da narração desta 

caminhada, movimentos compreendidos por Michel de Certeau 

(2014) como imbricados e constituintes de uma prática urbana, 

que presenças e ausências o praticante põe em condição de 

existência? 

 Salvador, abril de 2017. 

 Numa série de percursos realizados pelas ruas da 

cidade, corpo em trânsito, desloca-se pelo espaço urbano na 

aventura dos encontros com outros corpos. Tais percursos são 

feitos de instantes nos quais o corpo, caminhante e singular, 

entra em contato com os outros corpos1, gerando-se situações 

1 Como corpo, entende-se o que diz Deleuze (2002, p. 132) a partir da 
leitura espinosana: “Um corpo pode ser qualquer coisa, pode ser um animal, 
pode ser um corpo sonoro, pode ser uma alma ou uma ideia, pode ser um 
corpus linguístico, pode ser um corpo social, uma coletividade”. Unidades 
materiais e imateriais, naturais e artificiais, animadas e inanimadas, humanas 
e inumanas. O que define um corpo são as suas relações de repouso e 
movimento, intensidades e afetos, como discorre-se posteriormente. Corpo 
especificamente enquanto homem, ser humano, quando houver dúvidas 
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recíprocas de um “afetar e ser afetado” capaz de engendrar 

afetos a dispararem pelo corpo sensível. Os afetos – alegria, 

tristeza, amor, ódio, por exemplo –, produtividades sensíveis 

do contato com outros corpos, levam os corpos afetados 

a modulações psicofísicas desencadeadoras de estados 

afetivos inéditos, desencadeadoras da recriação constante 

da complexidade singular que se desloca. Isto é, do encontro, 

o ser afetado se transforma, metamorfoseia-se, inventa-se em 

outros. Reinventa e recompõe seus modos de ser, estar e agir 

na cidade.  

 Através do exercício teórico de pensar este encontro, 

a partir da compreensão proposta pelo filósofo do século 

XVII Bento de Espinosa, compreende-se: o corpo entra em 

contato com outros corpos, humanos ou inumanos, afeta-

se, do encontro são geradas marcas corporais – imagens 

articuladas pelo corpo afetado como impressões do que afeta, 

como vestígios do corpo que afeta –, das marcas corporais 

uma ideia se produz sobre os corpos outros e, da ideia, a 

afirmação mental da existência daquilo que lhe afeta. Neste 

processo, no ato de afirmar-se uma existência presente ou 

ausente no percurso, diferentes elementos atuam: as marcas 

e impressões corporais, dos corpos com os quais se entra em 

contato de imediato ou referentes a situações de encontro 

de outros tempos, ainda instaladas e atuantes na realidade 

singular do corpo sensível; a atividade da memória e do hábito, 

este que ordena a experiência de encontro dispondo aquilo 

nesta dissertação, falar-se-á também de corpo caminhante, praticante, 
corpo sensível, corpo singular, unidade psicofísica.
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que se vê, se ouve, se sente, se fala, conforme encontros 

anteriores; também as noções comuns aos corpos, estipuladas 

por uma razão que instaura sistemas de coerências lógicas, que 

convenciona certos, errados e racionalidades preponderantes. 

Compreende-se que tais diferentes elementos concatenam-se 

e desconcatenam-se, estipulam, de maneira instável e volátil, 

novos arranjos, outras composições, proliferam conexões 

múltiplas que efetivam a própria produção de conhecimento 

sobre a cidade, a construção de uma perspectiva da cidade por 

onde se percorre. Na aproximação com o que sugere Michel de 

Certeau (2014, p. 174-176), tais diferentes perspectivas podem 

ser entendidas, quando relatadas, narradas, manifestadas, 

como as bricolagens:

Os relatos de lugares são bricolagens. São 
feitos com resíduos ou detritos de mundo. [...] 
Só há lugar quando frequentado por espíritos 
múltiplos, ali escondidos em silêncio, e que 
se pode “evocar” ou não. [...] Os lugares são 
histórias fragmentárias e isoladas em si, dos 
passados roubados à legibilidade por outro, 
tempos empilhados que podem se desdobrar mas 
que não estão ai antes como histórias à espera 
e permanecem no estado de quebra-cabeças, 
enigmas, enfim simbolizações enquistadas na 
dor ou no prazer do corpo. 

 Na multiplicidade dos corpos e nos espaços constituídos 

das situações de encontro entre eles, espaços de sociabilidade, 

compreende-se a cidade como construída e reconstruída 

constantemente em função das inúmeras e inventivas 

perspectivas tecidas. A formarem um complexo emaranhado, 
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elas implicam-se umas as outras, imbricam-se, tensionam-se 

e configuram as disputas inerentes à existência da cidade. São 

perspectivas que, essencialmente, cartografam os encontros 

durante a caminhada, cartografam os afetos e as intensidades 

que tomam conta do corpo. Quando narradas, são heterogêneas 

cartografias dos encontros, cartografias dos afetos e das 

intensidades que instigam a visibilidade, ou invisibilização, de 

determinadas existências no percurso. Ao invés de pretenderem 

uma ideia única e inequívoca da complexidade urbana, que 

mapeiam e esquadrinham o espaço percorrido a apontarem 

nele suas existências ou a narrarem certa realidade indefectível, 

as perspectivas singulares fazem referência às dinâmicas pelas 

quais os afetos, diante da cidade, processados nas experiências 

da caminhada e da narração, são concatenados em cada sistema 

psicofísico, em cada corpo sensível. Em referência ao que 

Suely Rolnik (2016) sugere pensar enquanto cartografia, à 

luz de Gilles Deleuze e Félix Guattari, uma perspectiva de 

cidade pensada enquanto uma cartografia dos encontros, 

antes de elucidar um possível fragmento de cidade, articula 

matérias de expressão e possibilidades de dar corpo visível aos 

movimentos do desejo daquele que perspectiviza, daquele que 

cartografa. O desejo é aqui compreendido, neste momento, 

como “[...] aglomerados de afeto-e-língua, indissociáveis, 

formando constelações existenciais singulares” (ROLNIK, 

2016, p. 70). A ideia construída sobre a cidade, neste sentido, 

refere-se aos engendramentos dos afetos na configuração 

da atualidade sensível da própria complexidade singular, 

caminhante e desejante. Perspectiva singular que implicada 

nas também singulares perspectivas de corpos outros, no 
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acontecimento da multiplicidade construtora dos cotidianos 

da cidade contemporânea. 

 Propõe-se pensar que são por esses instantes de 

encontros transformadores da singularidade, recriadores 

dos modos de ser, estar e agir na cidade, também instantes 

de encontro pelos quais se constroem perspectivas e noções 

sobre a complexidade urbana, que estrutura-se uma prática 

urbana, um praticar a cidade. Tem-se a prática enquanto ação 

ético-política que põe em existência a dimensão cotidiana 

da cidade contemporânea, um praticar a cidade ativo, 

problematizador dos espaços, que faz dos movimentos da 

caminhada e da narração realizados pelos corpos praticantes 

a implicação entre corpo e cidade, a feitura de um corpo a 

partir da cidade e de uma cidade a partir do corpo. Deste 

ponto de entendimento, com as palavras trazidas neste 

momento, exercita-se o pensamento em função de uma questão 

fundamental ao raciocínio da dissertação: como pensar uma 

potência da imaginação que opera estas práticas urbanas 

construtoras dos cotidianos da cidade contemporânea? A 

articular aquilo que se vê, se ouve, se sente, se fala, o enunciável 

e o visível, também o não dito e o invisível, esta potência 

da imaginação, especificamente traçada a partir da Ética 

de Espinosa2, é proposta neste exercício dissertativo como 

2 Utiliza-se a Ética de Espinosa traduzida por Tomaz Tadeu, na edição de 2016 
da editora Autêntica. A obra, na qual constam as cinco partes da Ética – a 
saber: I. Deus, II. A natureza e a origem da mente, III. A origem e a natureza 
dos afetos, IV. A servidão humana ou a força dos afetos, V. A potência do 
intelecto ou a liberdade humana – traz uma sequência de definições, axiomas, 
proposições, demonstrações, corolários e escólios. A seguir, quando tais 
partes da Ética forem citadas ao longo do texto, as indicações referentes 
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mecanismo fundamental que rege os diferentes modos pelos 

quais acontece a ação de praticar a cidade. A discussão, assim, 

tem por objetivo pensar de que forma esta imaginação pode 

funcionar a engendrar uma dimensão ético-política sobre a 

prática urbana, esta que, conforme propõe-se, constitui-se 

como prática feita na imbricação da experiência sensível da 

caminhada e da narração diante dos instantes de encontro entre 

corpos, das situações dos encontros sensíveis. Dessa forma, o 

que está em jogo sob a circunstância de questão dissertativa é o 

pensar sobre um modus operandi desta potência da imaginação. 

Um modus operandi, modo de operação, maneira pela qual 

transcorre o funcionamento, a maquinação da potência no 

engendramento das práticas urbanas, como mecanismo atuante 

nas táticas pelas quais os corpos se apropriam dos espaços da 

cidade, imaginando e concatenando existências no percurso 

na forma de presenças e ausências. Pensa-se a articulação 

de uma potência compreendida como aquela que urge pela 

perseverança das singularidades dos corpos, implicadas à 

multiplicidade urbana produzida nos encontros e situações de 

sociabilidade, indispensáveis à existência da cidade múltipla 

e heterogênea.

 Uma potência através da qual os praticantes assumem 

a construção ético-política dos cotidianos da cidade 

contemporânea. Instrumento de resistência e energia vital 

naturalmente latente e inerente ao corpo humano, transforma 

a prática em ação ético-política desestabilizadora das lógicas 

dominantes da cidade que, de forma estratégica, agem na 

à localização na obra serão apresentadas em nota de página como esta.
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emissão de forças homogeneizadoras e esterilizadoras das 

heterogeneidades da complexidade urbana. Lógicas que 

estruturam sistemas de vigilância, mecanismos de disciplina, 

controle e governo dos corpos, insistentes na transformação 

das singularidades e da multiplicidade dos espaços em unidades 

programadas e controladas, em conveniência à manutenção 

de uma única ideia e perspectiva de cidade estipulada pelas 

flutuações da ordem dominante. 

Se é verdade que por toda parte se estende e se 
precisa a rede da “vigilância”, mais urgente ainda 
é descobrir como é que uma sociedade inteira 
não se reduz a ela: que procedimentos populares 
(também “minúsculos” e cotidianos) jogam com 
os mecanismos da disciplina e não se conformam 
com ela a não ser para alterá-los; enfim, que 
“maneiras de fazer” formam a contrapartida, 
do lado dos consumidores (ou “dominados”?), 
dos processos mudos que organizam a 
ordenação sociopolítica. Essas “maneiras de 
fazer” constituem as mil práticas pelas quais 
usuários se reapropriam do espaço organizado 
pelas técnicas da produção sociocultural. (DE 
CERTEAU, 2014, p. 40)

 Neste sentido, a potência da imaginação, enquanto 

capacidade dos corpos que caminham e que se encontram com 

outros corpos nos seus percursos, também capacidade atenta 

às maquinações dos desejos moventes de cada singularidade, 

é pensada como potência apropriadora dos discursos e 

enunciações referentes aos mecanismos estratégicos, tem-

se a apropriação dos consensos e das ideias hegemônicas de 
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cidade promovidas pela ordem esforçada por controlar as 

dinâmicas urbanas. Isto é, para justamente no engendramento 

de outras possibilidades e perspectivas de cidade, as ideias e 

os consensos concentrados na homogeneização e esterilização 

dos espaços comuns, estes constituídos quando os corpos 

singulares justamente se encontram, são apropriados pelos 

praticantes e, com a potência da imaginação, transformados 

e recriados constantemente na configuração de outros modos 

de ser, estar e agir. A recriação destas ideias e consensos, a 

produção de narrativas que cartografem outros espaços e 

que coloquem em existência outras presenças e ausências, 

cartografias que reiterem as disputas travadas pela existência 

de diferentes modos de fazer a vida na cidade, corpos “Fazendo 

a vida apesar e com o que simplesmente aí está e é” (RIBEIRO, 

2012, p. 58), desta maneira, torna-se a tarefa ético-política 

da prática urbana que possui a potência da imaginação a 

fundamentar seu funcionamento. Tarefa ético-política no 

enfrentamento pela não permanência ou não cristalização 

de uma específica ideia urbana, a possibilitar a cidade do 

dissenso, da diferença e da multiplicidade edificada a partir 

da produção constante de perspectivas e narrativas outras. 

 Para isso, para pensar e problematizar a questão que 

norteia as palavras que se seguem – a potência da imaginação 

como mecanismo operador dos modos pelos quais as práticas 

urbanas constroem os cotidianos da cidade contemporânea –, 

os estudos necessários a este exercício dissertativo consistem 

em aproximações e articulações teóricas, realizadas conforme 

o percurso desenhado a seguir. 
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1.1 
A aventura como 

modo de percurso

 Especifica-se esta dissertação, antes de mais nada, 

como extensão do exercício de pensamento dedicado 

fundamentalmente à articulação e proposição de aproximações 

teóricas e conceituais. Aproximações pelas quais se procura 

pensar sobre uma potência da imaginação, a partir de Espinosa, 

que possa teoricamente ser entendida como movimento 

operador das práticas urbanas, aquelas construtoras da 

complexidade e multiplicidade dos cotidianos da cidade 

contemporânea. Com este exercício, concatena-se, desta 

forma, uma discussão teórica e conceitual estabelecida no 

campo do urbanismo a partir de uma abordagem filosófica, 

sendo o desenvolvimento desta discussão um desafio que o 

corpo-pesquisador, nem arquiteto ou urbanista, nem filósofo, 

propõe-se a enfrentar3. Este corpo, como aquele compreendido 

3 Designer industrial formado pelo Instituto Federal de Santa Catarina, com 



60

à luz dos apontamentos de Deleuze e Guattari (2012b, p. 49), 

passa a definir-se não “[...] pela forma que o determina, nem 

como uma substância ou sujeito determinados, nem pelos 

órgãos que possui ou pelas funções que exerce”, mas sim, 

pelas relações de repouso e movimento estabelecidas com 

outros corpos, pelos afetos e intensidades que o atravessam na 

vivência de tais relações. As palavras traçadas ao longo desta 

dissertação, portanto, são articulações do próprio pensamento 

que se aventura a partir das relações e situações de encontros 

no percurso dissertativo, das intensidades e dos afetos 

atravessantes que reformulam constantemente a dimensão 

singular da existência. Neste sentido, o exercício realizado pelo 

corpo nem arquiteto/urbanista nem filósofo, mas corpo que se 

reconfigura e se transmuta incansavelmente, realiza-se como se 

por uma superfície instável e movediça o próprio pensamento 

percorresse, uma superfície metamorfoseante e o pensamento 

que por ela percorre se esforça por assimilá-la, reconhecê-

la, cartografá-la. Por isso, de antemão, pede-se licença aos 

arquitetos, urbanistas, filósofos, para a realização deste 

exercício tateante, reconhece-se sua possível precariedade, 

assume-se a instabilidade desta superfície e também os 

presumíveis deslizes ou diminuto apuro filosófico-conceitual. 

 Como tática do pensamento e do corpo em movimento, 

instaura-se uma situação de se estar e de se pensar “entre”: 

entre o urbanismo e a filosofia, entre o território de um corpo 

período de graduação-sanduíche em Belas Artes na Universitat de Barcelona. 
Corpo a lançar-se no exercício proposto e que se põe em movimento diante 
de novos afetos e intensidades, compreendidos aqui como atravessamentos 
capazes da transformação sensível do próprio corpo.



61

que se engendra urbanista e o território de um corpo que se 

engendra filósofo, entre o que se quer dizer e o que se escuta 

do vento4, entre um estado voyeur e um estado caminhante5, 

entre um modo observador-pesquisador e um modo vivente na 

cidade concentrado na perseverança da existência singular em 

meio aos trânsitos cotidianos. “Estar ‘entre’ não quer dizer ser 

uma coisa ou outra, quer dizer ser temporariamente uma coisa 

e outra. Estar no meio de [en train de]... Em transformação. É 

não somente estar no meio ou em um meio, mas ser o próprio 

meio” (Jacques; Tufano; Guez apud: JACQUES, 2013, p. 10)6. 

Estar entre não é se convencer de tais dualismos e assumi-los 

para si de forma intercalada, de forma conveniente ao próprio 

movimento, mas sim, forjar com tais pares outros espaços, 

flutuantes, oscilantes, é abrir-se à experimentação. O exercício, 

4 Em referência às enunciações coletivas, que se dissipam com o vento, 
como propõe Deleuze (1998, p. 61) com a afirmação de que “A escritura 
não tem outro objetivo: o vento [...]”.

5 Em referência a Michel de Certeau (2014, p. 158), entre um estado voyeur, 
como se o corpo assistisse aos fluxos da cidade do alto, à distância, “Ser 
apenas este ponto que vê, eis a ficção do saber”, entre um estado caminhante, 
do jogo dos passos, “[...] ‘embaixo’ (down), a partir dos limiares onde cessa 
a visibilidade, [...] caminhantes, pedestres, [...] cujo corpo obedece aos 
cheios e vazios de um ‘texto’ urbano que escrevem sem poder lê-lo” (DE 
CERTEAU, 2014, p. 159).

6 A definição sobre estar “entre” proposta por Jacques, Tufano e Guez 
(apud: JACQUES, 2013), refere-se, partindo do debate entre lugar e não 
lugar proposto por Marc Augé (Non-lieux: introduction à une anthropologie 
de la surmodernité. Paris: Seuil, 1992), aos espaços intermediários, espaços 
do entre ou espaços do meio-lugar. “O meio-lugar não seria exatamente 
um lugar preciso, nem um não lugar, mas a sua prática, a sua apropriação 
ou seu uso”. Apropria-se desta compreensão do estar “entre” de forma a 
utilizá-la na explanação que aqui se faz sobre o exercício do pensamento 
na proposição dissertativa.
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deste modo, permite o corpo-entre a outras miradas, a outras 

perspectivas, outros afetos e intensidades. Permite trocar-se 

de cegueira, em referência à citação de Ribeiro (2012) que 

abre este texto. É como equilibrar-se sobre a linha bamba 

que um pensamento estruturalista, arborescente, define 

entre os específicos espaços de discussão ou permear-se nas 

voláteis imbricações, nas infinitas ramificações produzidas 

por um modo de pensar rizomático. Modo rizomático que, 

desacreditado do pensamento arborescente e enraizado, como 

indicam Deleuze e Guattari (2011a, p. 34), estimula o exercício 

do raciocínio como produção de “[...] hastes e filamentos 

que parecem raízes, ou, melhor ainda, que se conectam com 

elas penetrando no tronco, podendo fazê-las servir a novos 

e estranhos usos”. Corpo e pensamento, assim, juntos em 

movimento, percorrem na expectativa por novos afetos e 

intensidades, alastram-se em busca de associações, conexões, 

relações, tal como um rizoma: 

Um rizoma não começa nem conclui, ele se 
encontra sempre no meio, entre as coisas, inter-
ser, intermezzo. A árvore é filiação, mas o rizoma 
é aliança, unicamente aliança. A árvore impõe 
o verbo “ser”, mas o rizoma tem como tecido a 
conjunção “e... e... e...”. Há nesta conjunção força 
suficiente para sacudir e desenraizar o verbo ser. 
Para onde vai você? De onde você vem? Aonde 
quer chegar? São questões inúteis. [...] É que o 
meio não é uma média; ao contrário, é o lugar 
onde as coisas adquirem velocidade. Entre as 
coisas não designa uma correlação localizável 
que vai de uma para outra e reciprocamente, 
mas uma direção perpendicular, um movimento 
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transversal que as carrega uma e outra, riacho 
sem início nem fim, que rói suas duas margens 
e adquire velocidade no meio. (DELEUZE; 
GUATTARI, 2011a, p. 48-49)

 Como forma de realização do exercício proposto, 

levando-se em consideração a circunstância do estar e do 

pensar “entre”, em função deste modo rizomático de se 

engendrar corpo e pensamento, evoca-se como princípio 

metodológico o princípio da aventura citado por Roland Barthes 

(2012). Em 1979, Barthes (2012) questiona-se ao escrever sua 

obra A câmara clara: “O que meu corpo sabe da Fotografia?” 

(BARTHES, 2012, p. 17). Recorrendo a fotos específicas, 

Barthes posiciona-se diante de cada imagem fotográfica e, 

a partir de como articulam-se as capacidades sensíveis, os 

afetos, a memória e o hábito, o pensador tece narrativas de 

encontros; encontros ente ele e as presenças que o próprio 

corpo põe em condição de existência ao se deparar com a 

imagem. Compreende-se que neste exercício de Barthes (2012) 

está em jogo uma tal dinâmica que faz do próprio corpo medida 

à construção de determinado saber fotográfico, um movimento 

de operar-se a narração da experiência dos afetos sensíveis 

diante da imagem para ensaio do objeto e do campo fotográfico. 

É pela atividade de ocupar-se da dimensão da singularidade 

e do exercício do “eu” como um princípio heurístico7 que 

o pensamento de Barthes (2012), assim, desenvolve-se. As 

7 Roland Barthes (2012, p. 17), ao discorrer sobre o método em A câmara 
clara, faz referência a Nietzsche: “Mais valia, de uma vez por todas, 
transformar em razão minha declaração de singularidade e tentar fazer da 
‘antiga soberania do eu’ (Nietzsche) um princípio heurístico”.
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imagens, selecionadas pelo pensador, vão de retratos realizados 

por fotógrafos constantemente evidenciados em narrativas 

historiográficas sobre o campo fotográfico até uma porção de 

cenas que evocam a memória familiar do próprio pensador. 

Tais imagens, ora são expostas pela reprodução material da 

própria fotografia, ora são narradas verbalmente ao colocar-se 

diante da foto. “Um desconhecido me escreveu: ‘Parece que 

o senhor prepara um álbum sobre as Fotos de família’ [...]” 

(BARTHES, 2012, p. 70). É pela via dos afetos que Barthes 

elege as fotografias de forma a compor os encontros no seu 

texto, isto é, sob a responsabilidade de seus afetos estão as 

afinidades eletivas, a seleção dos elementos que compõem 

o exercício de pensar sobre o campo que ele se propõe a 

discorrer. 

[...] o estalo. [...] O princípio da aventura 
permite-me fazer a Fotografia existir. De modo 
inverso, sem aventura, nada de foto. Cito Sartre: 
“As fotos de um jornal podem muito bem ‘nada 
dizer-me’, o que quer dizer que eu as olho sem 
pô-las em posição de existência. [...] Nesse 
deserto lúgubre, me surge, de repente, tal foto; 
ela me anima e eu a animo. Portanto, é assim 
que devo nomear a atração que a faz existir: 
uma animação. A própria foto não é em nada 
animada (não acredito nas fotos “vivas”) mas 
ela me anima: é o que toda aventura produz. 
(BARTHES, 2012, p. 26-27)

 Com a aventura dos encontros enquanto procedimento 

na seleção das fotografias, o estalo é um instante de encontro 

no qual se produz sensivelmente, pelas dinâmicas psicofísicas, 
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determinado estado de animação capaz de pôr em existência a 

própria imagem para o corpo que se afeta. Imerso na aventura 

e com o desencadeamento dos estalos, “[...] em vez de seguir 

o caminho de uma ontologia formal (de uma Lógica), eu me 

detinha, guardando comigo, como um tesouro, meu desejo 

ou meu desgosto; [...] me interessava pela Fotografia por 

‘sentimento’; [...] como uma ferida: vejo, sinto, portanto noto, 

olho e penso” (BARTHES, 2012, p. 28). Eis o método de 

Barthes (2012) em A câmara clara: escutar e dar voz aos 

afetos que percorrem o corpo, transformá-los nos próprios 

critérios à produção de conhecimento sobre o campo que o 

pensador se propõem a pensar. O discurso articulado, assim, 

compromete-se com a força e a potência dos afetos, têm-se os 

afetos como constituintes da própria engrenagem intelectual8. 

Diante disso, no aventurar-se do pensamento, compreende-

se que de forma semelhante ao princípio da aventura em 

Barthes (2012) acontece a construção da questão norteadora 

do presente exercício de dissertação, também a seleção do 

recorte teórico aqui apresentado e seu desenrolar. Isto é, 

8 Vale ressaltar que fazer dos afetos elementos constituintes da própria 
engrenagem intelectual remonta, como propõe Giacóia Junior (2015), pelo 
menos um dos enclaves narrados pela história do pensamento filosófico 
ocidental. Como exemplifica Giacóia Junior (2015), de um lado, com 
Schopenhauer (1788-1860): os afetos como fatores de perturbação, 
como elementos que desvirtuam o entendimento das coisas, a vontade de 
manter o silêncio em relação a qualquer manifestação da ordem dos afetos 
caracterizaria a mesma vontade do sujeito ideal do conhecimento objetivo. 
Por outro lado, com Nietzsche (1844-1900): a crítica ao conhecimento 
objetivo questionando-se a suspensão dos afetos como uma castração do 
intelecto, a perspectiva de que quanto maior a constelação de afetos, tanto 
mais rico poderá ser o conhecimento. Neste ponto, o princípio da aventura 
em Barthes (2012), portanto, fortalece-se com a compreensão de Nietzsche.
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entende-se que é pela aventura dos encontros, dos estalos 

durante o percurso de realização deste exercício, estalos 

diante de fragmentos de textos, do primeiro contato com 

diversos pensadores e da leitura de seus conceitos, que o 

corpo-entre propõe uma série de articulações, aproximações 

teóricas e conceituais de maneira a se costurar um possível 

discurso dissertativo. Neste exercício, portanto, a aventura 

dos encontros é o modo fundamental pelo qual são operadas 

as articulações e aproximações propostas ao longo deste texto.

 Com um projeto preliminar de pesquisa por debaixo do 

braço, o corpo-entre aventura-se diante do exercício proposto. 

Este projeto inicial, como uma presença a acompanhar o 

percurso de construção desta dissertação, teve sua forma 

desenhada a partir de uma experiência realizada na cidade 

de Florianópolis, no ano de 2014. Motivados pelas excursões 

dadaístas e deambulações surrealistas realizadas em Paris 

na primeira metade do século XX, diferentes indivíduos 

percorreram o mesmo espaço físico delimitado em um centro 

urbano contemporâneo, como parte de uma atividade de 

prática estética e preâmbulo à reflexão da caminhada como 

processo criativo de um fazer artístico. Disto, cada caminhante 

produziu materialmente um artifício visual que fosse capaz de 

narrar a experiência urbana. Surgiram fotografias e montagens 

cartográficas que, quando esclarecidas por seus realizadores, 

evidenciaram possibilidades visíveis de um mesmo espaço 

físico, suscitando-se o entendimento de que uma área espacial 

pode ser apreendida de diferentes maneiras, que inúmeras 

possibilidades de cidade coexistem e se imbricam sob um 

mesmo nome. A respeito de um trajeto, enquanto um primeiro 
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transeunte narrou a experiência de caminhar norteado pelo sol 

que se põe no horizonte ao fim do dia, um segundo elaborou 

uma narração a partir da observação do lixo acumulado pelas 

ruas no fim do mesmo dia. Com tal experiência, interessava ao 

projeto preliminar não as singulares perspectivas construídas 

sobre o espaço percorrido, como elementos de síntese ou como 

imagens herméticas de carácter conclusivo e encerradas em 

si mesmas, como retratos de determinada vivência no espaço 

urbano. O que o projeto tentava posicionar em discussão, 

enquanto questão vital da pesquisa, o que daquela experiência 

justamente sobrevive na dissertação hoje apresentada, era 

o pensar sobre um modus operandi: o engendramento, a 

articulação, a constituição das diferentes ideias, das infinitas 

perspectivas sobre a cidade estimuladoras do movimento que 

incessantemente transforma e reorienta as noções sobre o 

cotidiano urbano das cidades contemporâneas, a implicação 

entre singularidade e multiplicidade.

 Com os inúmeros encontros no processo de pesquisa, 

sem perder-se de vista a intenção manifestada pelo projeto 

preliminar, a questão aos poucos complexificou-se até 

o estado no qual hoje esta dissertação é apresentada. Se 

para Barthes (2012) o princípio da aventura dos encontros 

promove instantes de atravessamentos que fazem para ele a 

fotografia existir, da mesma forma compreende-se que esta 

aventura, como modo de percurso deste exercício dissertativo, 

possibilitou três importantes e fundamentais marcos para a 

realização das aproximações e articulações aqui colocadas. 

Estes três marcos, descritos como conjuntos de encontros 

imbricados, são destacados como responsáveis por instigarem 
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o processamento do pensamento conforme a configuração 

que esta escrita dissertativa expõe. Isto é, dos incontáveis 

encontros sucedidos no decorrer do exercício proposto, no 

jogo dos afetos e das intensidades que atravessam o corpo-

entre – corpo nem arquiteto/urbanista nem filósofo, imerso 

em leituras que a todo momento o desterritorializam e por 

isso a proceder conforme a aventura de Barthes (2012), 

aquela que faz dos próprios afetos o critério à seleção do que 

expor no seu texto –, três conjuntos de encontros passaram a 

direcionar o próprio pensamento, apontando e explicitando 

alguns caminhos possíveis para pensar a questão posta desde o 

projeto preliminar. Estes conjuntos de encontros, organizados 

textualmente como uma sequência de três marcos fundamentais 

à dissertação, na cadência do tempo da experiência vivida 

e na intensidade dos afetos são encontros completamente 

imbricados, interconectados, não lineares. Sem sobrepô-los 

aos outros encontros não citados, mas não menos importantes, 

devires silenciosos de extrema importância interligados e 

também responsáveis pela realidade dos encontros que aqui são 

destacados, portanto, estes três marcos são rememorados aqui 

na tentativa de compartilhamento com o leitor do percurso 

teórico estruturante do exercício proposto9.

 O primeiro deles refere-se a uma série de constantes 

encontros orquestrados pelo/no Laboratório Urbano10.

9 Destaca-se que as questões, termos e conceitos apresentados na sequência 
são explicitados e problematizados nos capítulos seguintes, sendo a pretensão 
deste momento a indicação dos encontros fundamentais ao percurso teórico 
deste exercício, a previsão do que será discutido posteriormente.

10 O Laboratório Urbano é um grupo de pesquisa coordenado por Paola 
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Encontros com textos de Georg Simmel, Walter Benjamin, 

Michel de Certeau, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Félix 

Guattari, Guy Debord, Jacques Ranciére, Giorgio Agamben, 

Georges Didi-Huberman, também Milton Santos, Ana 

Clara Torres Ribeiro, Pasqualino Romano Magnavita, Paola 

Berenstein Jacques, Fernando Gigante Ferraz, entre outros. 

As discussões e os trabalhos realizados dentro do grupo de 

pesquisa, concentrados na articulação desse arsenal teórico 

em uma perspectiva crítica sobre o próprio campo do 

urbanismo, trabalhos publicados sobretudo na revista Redobra11 

e também nas publicações referentes ao Corpocidade12, indicam 

a esta dissertação um pensar sobre a experiência urbana, 

um pensar lúcido de um corpo que se faz pela cidade e de 

uma cidade que se faz pelo corpo. Este primeiro conjunto 

de encontros, fundamental à configuração do exercício 

dissertativo, evidencia um urbanismo crítico que pensa a 

Berenstein Jacques, vinculado à linha de pesquisa Processos urbanos 
contemporâneos do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo 
da Universidade Federal da Bahia. O corpo-entre em questão fez parte 
do grupo pelo período em que se realizaram os estudos e o processo de 
desenvolvimento desta dissertação, de abril de 2015 a abril de 2017.

11 Publicação do Laboratório Urbano referente ao projeto de pesquisa 
Experiências metodológicas para a compreensão da complexidade da cidade 
contemporânea, contando com 14 números de 2008 a 2014, sob a coordenação 
editorial de Fabiana Dultra Britto e Paola Berenstein Jacques. Disponíveis 
em: <http://www.redobra.ufba.br>. Acesso em: outubro de 2017.

12 Encontro promovido pelo Laboratório Urbano e pelo grupo de pesquisa 
Labzat: Laboratório Coadaptativo, grupo coordenado por Fabiana Dultra 
Britto, pertencente ao Programa de Pós-Graduação em Dança da Universidade 
Federal da Bahia. As publicações referentes ao encontro são Corpocidade: 
debates, ações e articulações (BRITTO; JACQUES, 2010) e Corpocidade: 
gestos urbanos (BRITTO; JACQUES, 2017).
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cidade a partir das relações aparentemente invisíveis tecidas 

entre os seus praticantes. Praticantes e práticas que jogam 

com uma ordem socioeconômica estabelecida e edificada, 

imbricadas e engendradas juntamente às lógicas próprias de 

um dispositivo urbanístico dominante, produtor de corpos e de 

inúmeras estratégias disciplinares e de controle, sendo uma delas 

a produção de subjetividades por exemplo. Lógicas esforçadas 

pelo aprimoramento dos mecanismos que continuamente são 

empregados no controle dos modos pelos quais os praticantes 

perseveram na multiplicidade da cidade, estratégias de 

homogeneização e esterilização das heterogeneidades e dos 

processos de singularização das existências. Neste sentido, 

as experiências da caminhada pelas ruas e das narrações de 

cidade ganham uma compreensão teórica que insere fôlego e 

disposição de resistência à realização dos percursos cotidianos. 

A caminhada e suas narrações tornam-se movimentos ético-

políticos que dimensionam o corpo praticante da cidade 

enquanto figura atuante na construção da própria complexidade 

do espaço urbano, tornam-se movimentos que possibilitam 

o corpo atento e ativo aos seus processos de singularização 

indispensáveis à formação da multiplicidade.

 Diante do exercício do pensar a experiência da 

caminhada pela cidade e da narração desta experiência13,  

compreende-se que é impossível não lembrar: 1) das 

13 Para pensar a caminhada e a narração da experiência urbana, destaca-se 
como fundamental ao processo dissertativo a participação na disciplina 
Apreensão da cidade contemporânea, ministrada por Paola Berenstein Jacques 
no primeiro semestre de 2015 como componente curricular do programa 
de mestrado em que se realiza esta dissertação. 
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narrativas que trazem a experiência de choque causado pela 

emergência da metrópole moderna, a caminhada que provoca 

estados comportamentais outros atentos a “[...] como as 

transformações urbanas modificam a experiência sensível, 

subjetiva, dos habitantes das grandes cidades, seja do ponto de 

vista fisiológico, seja, sobretudo, numa perspectiva psicológica” 

(JACQUES, 2014, p. 57); 2) da figura do flâneur em Baudelaire 

ao narrar as transformações higienistas do prefeito Georges-

Eugène Haussmann na cidade de Paris no século XIX, ou ainda 

da recriação de tal figura por Walter Benjamin ao percorrer 

as ruas parisienses na primeira metade do século XX; 3) da 

multidão de Londres, a cidade mais populosa do mundo em 

1840, que fascina Edgar Allan Poe e que também desconforta 

e espanta Friedrich Engels; 4) das caminhadas na teoria e 

prática das vanguardas modernas, das excursões dadaístas, 

das deambulações surrealistas, mais a frente na década de 60 

a deriva letrista que se transforma na crítica dos situacionistas 

ao urbanismo moderno14.

 Ao pensar a caminhada e a narração como movimentos 

constituintes de um praticar a cidade que se apropria 

dos espaços, potentes da criação e recriação contínua da 

complexidade urbana, como sugere Michel de Certeau (2014), 

através do entendimento sobre a prática é possível debater, de 

forma crítica e ético-política, a multiplicidade constituinte da 

14 Conforme estuda Jacques (2014) em Elogio aos errantes, compreende-se 
também neste histórico das experiências urbanas e narrativas de caminhada, 
apesar de não citados nesta dissertação, a importância dos modernistas 
brasileiros dos anos 20 e 30, dos tropicalistas dos anos 60, as experiências 
de Flávio de Carvalho (1899-1973) em São Paulo e o Delirium ambulatorium 
de Hélio Oiticica (1937-1980).
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cidade contemporânea. É justamente a partir do engendramento 

de cartografias de diferentes modos de praticar a cidade, 

cartografias de corpos desejantes naturalmente potentes, 

implicados na feitura do cotidiano, que a multiplicidade se 

instaura; não se cristalizando na permanência de uma única 

ideia de cidade, mas a própria multiplicidade a metamorfosear-

se constantemente. Sobre esta prática, ao invés de uma 

perspectiva teórica com a qual talvez possa se concentrar em 

discutir a situação de controle, que lamenta o aprimoramento 

dos mecanismos e das estratégias de uma ordem dominante, 

reforça-se a importância de pensar a capacidade do corpo 

em fazer-se perseverar nos seus mais diferentes modos. Isto 

é, busca-se compreender a prática a partir do viés teórico 

que entende a capacidade do desejo movente e da potência 

da imaginação, intrínseca aos corpos, em tornar possível um 

constante reinventar-se, um constante produzir-se vida mesmo 

sob forças que tensionam em favor de modos convenientes 

a uma ideia única de cidade. Por este discernimento teórico, 

evoca-se, com base no pensamento deleuziano, a fala de 

Pasqualino Romano Magnavita (2012, p. 30-31), quando 

insiste-se na compreensão de uma potência ética ao invés de 

ressaltar as frequentes tecituras do pensamento acadêmico 

que lamentam o empobrecimento da própria experiência15:

15 Compreende-se que Magnavita (2012), ao mencionar o empobrecimento 
da experiência, refere-se, sobretudo, ao seguinte recorte teórico: 1) a 
experiência traumática da metrópole em Georg Simmel (1976), narrada 
diante das transformações urbanas da cidade de Berlim no contexto de pós-
Revolução Industrial que antecede a Primeira Grande Guerra, responsável 
por profundas alterações psíquicas comumente citadas como responsáveis 
pelo enfraquecimento do potencial criativo do indivíduo moderno; 2) o 



73

[...] criar eticamente algo na variação contínua 
da existência. [...] A questão não é apenas 
lamentar o empobrecimento da experiência, 
mas, reconhecer a riqueza e potencialidade 
das novas tecnologias e que, dependendo da 
criatividade daqueles que as usam, elas podem 
se tornar instrumento de resistência ao controle 
social existente. Pois, se o empobrecimento da 
experiência refere-se à real possibilidade dos 
sentidos enquanto organismo (visão, audição, 
olfato, paladar e pele), e que continuam 
inalienáveis nos corpos, o importante é 
reconhecer que a desterritorialização dessa 
estratificação orgânica, não é propriamente um 
empobrecimento, mas, uma maior possibilidade 
de criar [...] enquanto corpos desejantes, em que 

enfraquecimento da capacidade de transmissão da experiência proferida 
por Walter Benjamin (2012a, p. 213) em 1933: “É a experiência de que a 
arte de narrar está em vias de extinção. São cada vez mais raras as pessoas 
que sabem narrar devidamente. É cada vez mais frequente que, quando o 
desejo de ouvir uma história é manifestado, o embaraço se generalize. É 
como se estivéssemos sendo privados de uma faculdade que nos parecia 
totalmente segura e inalienável: a faculdade de intercambiar experiências”; 
ainda em Benjamin (2012b, p. 124), rememorando-se os combatentes 
silenciosos que retornavam às casas após vivenciarem o campo de batalha 
da Primeira Guerra Mundial, “Mais pobres em experiências comunicáveis, e 
não mais ricos. Os livros de guerra que inundaram o mercado literário dez 
anos depois continham tudo menos experiências transmissíveis de boca em 
boca”; 3) a total expropriação da experiência em Giorgio Agamben (2005, p. 
21), como algo que já não mais pertence ao próprio homem, “[...] o homem 
contemporâneo foi expropriado de sua experiência: aliás, a incapacidade 
de fazer e transmitir experiências talvez seja um dos poucos dados certos 
de que disponha sobre si mesmo”; 4) também diante dos processos de 
espetacularização cultural questionados na década de 60 por Guy Debord, 
pelos quais a potência da representatividade pela imagem se sobrepõe às 
próprias relações, o que se vive, “[...] se esvai na fumaça da representação. 
[...] O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social 
entre pessoas, mediatizada por imagens” (DEBORD, 1997, p. 13-14).
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o desejo não é carência, mas Acontecimento, 
Criação.

 Com esta fala fundamental à compreensão deste 

primeiro conjunto de encontros, incansavelmente a ecoar 

na feitura deste exercício dissertativo, personagens como os 

praticantes ordinários em De Certeau (2014), os errantes em 

Jacques (2014), ou ainda o flâneur das narrativas de Charles 

Baudelaire diante das transformações urbanas de Paris no 

século XIX, surgem como possibilidades teóricas para pensar 

a construção cotidiana de uma cidade viva, criativa, que se faz 

das diferentes perspectivas e da multiplicidade em constante 

modificação, recriação. De outras falas também de Magnavita16, 

destacam-se os encontros com a filosofia da diferença em Gilles 

Deleuze e com alguns dos conceitos propostos por Deleuze e 

Guattari na obra Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, como 

agenciamentos maquínicos de desejo e agenciamentos coletivos 

de enunciação, territorialização e desterritorialização, rizoma, 

entre outros. Entende-se também dentro deste primeiro marco 

essencial ao percurso teórico e conceitual desta dissertação, 

o encontro com A câmara clara de Roland Barthes (2012)17, 

de quem se apropria o princípio da aventura – os afetos como 

16 Ressalta-se que tais outras falas de Magnavita referem-se a sua disciplina, 
Formas de pensar a contemporaneidade: pós-estruturalismo e arquitetura, 
ministrada no primeiro semestre de 2015 como componente curricular 
do programa de mestrado em que se realiza esta dissertação.

17 O encontro com Barthes (2012) rememora a participação no grupo de 
estudos do plano de atravessamento Visibilidades, coordenado por Junia 
Cambraia Mortimer, Washington Drummond, Rita Velloso e Xico Costa, 
como parte do Corpocidade 5: gestos urbanos, realizado na cidade de Salvador 
em dezembro de 2016.
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constituintes da própria engrenagem intelectual – como modo 

de fomentar a experiência de amadurecimento teórico do 

corpo que se arrisca na condição de um fazer “entre”.

 O segundo marco, segundo conjunto de encontros 

fundamentais, refere-se ao encontro com a Ética e com uma 

possível potência da imaginação, força ético-política no 

pensamento espinosano18. Bento de Espinosa (1632-1677): 

judeu holandês de origem portuguesa, maldito e perseguido 

em vida no século XVII, no século XVIII é “[...] fantasma a 

rondar o continente europeu, que não o lia mas o temia como 

o diabo teme a cruz” (SANTIAGO, 2016, p. 07), reaparece no 

século XIX de encontro a Nietzsche19. No famoso texto enviado 

ao amigo Franz Overbeck, escrito na superfície de um cartão-

postal datado de 30 de julho de 1881, Nietzsche aponta, com 

admiração e euforia, as suas primeiras conclusões a respeito 

da leitura daquele que passaria a constituir um importante 

18 Dos primeiros contatos com o pensamento espinosano, foram fundamentais 
as discussões com as quais se procurava pensar a formulação de um campo 
político como um circuito de afetos (SAFATLE, 2015), discussões estas que 
fizeram parte da disciplina Teoria contemporânea e o campo urbano: corpo, 
técnica e política, ministrada no primeiro semestre de 2015 por Fernando 
Gigante Ferraz, como componente curricular do programa de mestrado 
em que se realiza esta dissertação. Destaca-se também, como uma das 
primeiras leituras neste percurso teórico traçado, leitura que possibilitou 
o contato com alguns dos conceitos presentes na Ética, o artigo A potência 
da inoperosidade de Fernando Gigante Ferraz (2015).

19 Sobre a aproximação entre Espinosa e Nietzsche, Santiago (2007, p. 131-
132) comenta: “[...] Deleuze quando, ao avaliar retrospectivamente seu 
trabalho em história da filosofia e sem abrir mão do privilégio que sempre 
concedeu nessa história às singularidades, confessava que ‘tudo tendia para 
a grande identidade Nietzsche-Espinosa’. [...] Trata-se de uma aproximação 
que não é sem proveito para aqueles que têm em mira a formulação de um 
programa filosófico [...] do pensamento crítico e emancipatório”.
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encontro para o desenvolvimento de seu pensamento. 

Estou inteiramente espantado, inteiramente 
encantado! Tenho um precursor e que precursor! 
Eu não conhecia quase nada de Espinosa; que 
eu agora ansiasse por ele foi uma “ação do 
instinto”. Não só, que sua tendência geral seja 
idêntica à minha - fazer do conhecimento o afeto 
mais potente - em cinco pontos capitais de sua 
doutrina eu me reencontro, este pensador, o 
mais fora da norma e o mais solitário, me é o 
mais próximo [...] In summa: minha solidão, 
que, como sobre montes muito altos, com 
frequência provocou-me falta de ar e fez-me o 
sangue refluir, é ao menos agora uma dualidão 
- Maravilhoso! [...] (NIETZSCHE, 2007, p. 137)

  Já no século XX, em meio aos eventos de maio de 

1968 que revolucionaram a sociedade francesa, “[...] aparecem 

na França os trabalhos de Martial Gueroult (Spinoza: Dieu) 

e de Gilles Deleuze (Spinoza et le problème de l’expression), 

que marcaram um impulso sem precedentes nos estudos 

espinosanos” (SANTIAGO, 2016, p. 07). Para Deleuze (2010, 

p. 60), Espinosa na história da filosofia é “[...] o príncipe 

dos filósofos. [...] Ele fez o movimento do infinito, e deu ao 

pensamento velocidades inauditas [...] atalhos tão fulgurantes, 

que não se pode mais falar senão de música, de tornado, 

de vento e de cordas”. Na expectativa da contribuição do 

pensamento espinosano aos estudos referentes às articulações 

das múltiplas perspectivas sobre a cidade, estimuladoras do 

movimento que incessantemente transforma e reorienta as 

noções sobre o cotidiano urbano das cidades contemporâneas, 
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Espinosa, reavivado e contemporâneo principalmente pelos 

trabalhos de Deleuze, é incorporado ao percurso dissertativo. 

Expectativa engendrada a partir das pistas deixadas por 

Deleuze sobre o pensamento espinosano, indicativas de que 

Espinosa muito possui a contribuir ao pensar a implicação 

entre singularidade e multiplicidade. Dessa forma, uma atenção 

especial é dedicada ao estudo da Ética como parte do processo 

de pesquisa necessária ao desenvolvimento das aproximações 

e articulações teóricas em decurso; atenção principalmente 

orientada conforme apropriação e atualização dos conceitos 

espinosanos pelos trabalhos de Deleuze. Destaca-se que, 

da profunda relação entre a Ética e a produção intelectual 

deleuziana, “[...] é impossível discernir completamente 

Deleuze de Espinosa, saber o que um deve ao outro, já que 

mesmo os estudos mais ‘historiográficos’ de Espinosa, que 

procuram se ater maximamente à obra espinosana, já estão 

atualmente contaminados pela leitura deleuziana, ainda que 

não abertamente” (SILVA, 2013, p. 39), seria inclusive possível 

falar de Deleuze do ponto de vista de um devir-Espinosa 

(SILVA, 2013)20. 

20 Nos estudos sobre as alianças conceituais entre Deleuze e o pensamento 
espinosano, Cíntia Vieira da Silva (2013) explica que o movimento de 
apropriação da Ética por Deleuze vem fundamentar boa parte da produção 
intelectual deleuziana, aliando fidelidade e inventividade que culmina nos 
conceitos apresentados conjuntamente com Félix Guattari em Mil platôs: 
capitalismo e esquizofrenia 2. Deleuze e Guattari (2012a, p. 17) questionam: 
“Finalmente, o grande livro sobre o Corpo sem Órgãos não seria a Ética?”. 
Sobre o modo deleuziano de operação com a história da filosofia, Silva (2013, 
p. 22-23) discorre: “As categorias tradicionais de recepção e influência foram 
se mostrando insuficientes para designar a maneira como Deleuze lida com 
outros pensadores. Em seu lugar, as noções de uso e de aliança revelaram-
se eficazes para dar ênfase à atividade de criação conceitual constante 
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 A fim de possibilitar uma fundamentação teórica 

e conceitual adequada ao exercício de pensar, criar e agir 

com a Ética, torna-se de extrema importância o auxílio de 

diversos comentadores do pensamento espinosano, sobretudo 

Marilena Chauí, Antonio Negri, Chantal Jaquet, Oswaldo 

Giacóia Junior, Homero Santiago, Luís César Oliva, Pascal 

Sévérac, Laurent Bove, também Deleuze, Guattari e Suely 

Rolnik21. De maneira a descrever brevemente o contexto de 

Espinosa, Chauí (2011) discorre que novas ideias e práticas, 

postas em existência na Europa do século XVII, procuravam 

dar conta do processo de racionalização da realidade em 

conformidade com o desenvolvimento da mecânica clássica. 

Também o surgimento de uma nova metafísica que, Espinosa 

como uma linha enviesada que atravessa um emaranhado 

nos textos deleuzianos, atividade desempenhada mesmo na exposição 
do pensamento alheio. [...] a questão mais relevante que se depreende do 
tratamento conferido por Deleuze a outros filósofos seria: como é possível 
arrancar do outro novas possibilidades de pensar? [...] A retomada desse 
tipo de questão pode servir à renovação dos estudos em filosofia, mesmo 
daqueles que tenham pretensões interpretativas modestas”.

21 Neste processo de estudos sobre a Ética em função da problemática 
proposta, menciona-se também: a relevância da leitura de artigos publicados 
nos Cadernos Espinosanos, revista realizada pelo Grupo de estudos espinosanos: 
estudos sobre o século XVII, sob a coordenação de Marilena Chauí e vinculado 
ao Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 
Humanas da Universidade de São Paulo; e a relevância dos encontros 
com o grupo de estudos Spinoza, leitura e diálogo coordenado por Alex 
Sandro Leite, vinculado ao Departamento de Educação da Universidade 
Estadual da Bahia. De fundamental importância ao processo, destacam-se as 
contribuições de Alex Sandro Leite que, nas discussões sobre este trabalho 
de dissertação, com a indicação da proposição 17 da Ética II como a gênese 
da imaginação no pensamento de Espinosa, instigou a pensar a própria 
potência da imaginação como questão crucial às articulações dissertativas.
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principal de linhas, desloca para o homem do conhecimento a 

potência de manutenção e perseverança da própria existência, 

e não mais para um ser soberano, transcendental e onipotente 

como argumentava a tradição filosófica. Dos parceiros de 

percurso que auxiliam a presente pesquisa no exercício de 

pensar com Espinosa, é de acordo que o pensamento do 

filósofo aparece como esta outra linha que provoca torções, 

que descontinua e que desdobra o emaranhado principal 

de linhas de maneira a estabelecer um ponto de inflexão 

do pensamento ocidental, a compor aquilo que se costuma 

atribuir como inauguração da filosofia moderna. Nas palavras 

de Negri (2016), esta linha que desconcerta aparece como 

potência subversiva22, provocando furos e rompimentos na 

ordem filosófico-política que determinava certas perspectivas 

sobre o território ontológico do homem daquele momento.

 Neste cenário, Chauí (2011) aponta dois rompimentos 

com a tradição filosófica como teses principais do 

desenvolvimento do pensamento ético-político e raciocínio 

espinosano: 1) rompimento com a tradição teológico-religiosa 

que acopla ao homem a culpa por se caracterizar como 

22 A potência subversiva visualizada nas palavras de Espinosa, naquele 
momento de início da filosofia moderna no contexto europeu ocidental do 
século XVII, é enfatizada por Negri (2016) como um dos motivos pelos quais 
o pensamento espinosano poderia ser retomado na contemporaneidade. 
Negri (2016) sugere que pela imaginação produtiva em Espinosa talvez 
seja possível atualizar o pensamento subversivo desenvolvido na década 
de 60 por Michel Foucault, Maurice Merleau-Ponty, Guy Debord, Gilles 
Deleuze, Félix Guattari, Jacques Derrida, entre outros. Negri (2016, p. 137) 
comenta que o “[...] pensamento de Espinosa que no início da modernidade 
se apresentava como ‘anômalo’, agora, ao final da modernidade, às margens 
de um pós- que se tornou contemporaneidade, ele se apresenta como 
radicalmente ‘alternativo’, efetivamente revolucionário”.
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pecador e transgressor dos mandamentos divinos, portanto 

a desvalorização da figura soberana estabelecida por uma 

ordem divina; e 2) com a tradição normativa que define o 

comportamento humano segundo modelos de conduta e de um 

conjunto de valores morais convencionados arbitrariamente, 

portanto a desvalorização de uma moral que inventa modelos 

ascéticos de virtudes e vícios. Ao negar a existência de um Deus 

moral, criador e transcendente em pleno século XVII, Espinosa 

desarticula o sistema de julgamento imposto pela moral para 

a constituição de um outro sistema ordenado pelo debate em 

torno daquilo que pode ser útil à potencialização da existência 

de cada ser. Este mesmo pensar que rompe, que desestabiliza 

e que subverte a lógica da tradição do pensamento filosófico 

naquele momento, é traçado segundo Deleuze (2002) por uma 

tríplice denúncia espinosana, pela qual Espinosa é acusado 

ainda em vida de ser materialista, imoral e ateu. Materialista 

devido à recusa de qualquer superioridade da mente sobre o 

corpo, das atividades mentais sobre os movimentos corporais, 

“Como dirá Nietzsche, espantamo-nos diante da consciência, 

mas ‘o que surpreende é, acima de tudo, o corpo’” (DELEUZE, 

2002, p. 24). Imoral devido à desvalorização da oposição “bem/

mal” em favor da diferença qualitativa dos modos de existência, 

isto é, daquilo que pode ser “bom” ou “mau” convenientemente 

ao aumento de potência para agir. E ateu devido à negação 

dos afetos tristes, afetos causadores de descontentamento, 

já que “O tirano precisa da tristeza das almas para triunfar, 

do mesmo modo que as almas tristes precisam de um tirano 

para se prover e propagar” (DELEUZE, 2002, p. 31).

 Diante de tais rompimentos efetuados pelo projeto 
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espinosano, o abalo causado pelas suas ideias torna-se fato que o 

faz ser perseguido em vida e é justamente pela desestabilização 

provocada que se narra Espinosa como construtor de um 

pensamento enviesado, ou ainda subversivo. Santiago (2016, 

p. 07) afirma que, com isso, “[...] a filosofia espinosana toma a 

forma – para usarmos uma bela expressão negriana a respeito 

de Marx – de uma ciência da crise e da subversão. Perante a 

crise, um não aquietar-se, não desesperar-se, mas ousar e saber 

arrostar o processo”. Silva (2013) comenta que, além da tríplice 

denúncia de rompimento com a tradição filosófica exposta 

por Deleuze (2002), o pensamento espinosano passa a ser 

visto pelas lógicas dominantes, disciplinares e controladoras 

do corpo, como uma grande ameaça precisamente porque 

as fraturas e rompimentos de sua filosofia encaminham à 

discussão, segundo Deleuze (2002; 2012b; 2017), sobre o que 

pode um corpo, ou ainda, sobre o que podem todos os corpos 

atentos à capacidade inerente de imaginação. Para Espinosa, 

em referência ao seu contexto de século XVII, “O fato é que 

ninguém determinou, até agora, o que pode o corpo, isto é, a 

experiência a ninguém ensinou, até agora, o que o corpo [...] 

pode e o que não pode fazer”23. Quando Deleuze (2017, p. 

240) atualiza a questão perguntando-se “Que pode um corpo?”, 

na sua tese de doutorado em 1968, Espinosa e o problema da 

expressão, o filósofo se propõe a pensar que “A estrutura de 

um corpo é a composição da sua conexão. O que pode um 

corpo é a natureza e os limites do seu poder de ser afetado” 

(DELEUZE, 2017, p. 240). Isto é, o que define tanto o corpo 

23 Ética III, proposição 2, escólio, p. 101.
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quanto sua potência são as relações, conexões, concatenações, 

engendramentos e imbricações estabelecidas com outros 

corpos, vínculos produtivos decorrentes do jogo dos afetos, 

da capacidade de afetar e de ser afetado, da possibilidade de 

modular-se, recriar-se, do contato com o outro transformar-se 

em favor da potencialização e perseverança da existência. A 

potência do corpo, também da própria imaginação inerente 

e ativa é, deste modo, demarcada pelas próprias situações de 

encontro entre os diferentes corpos. Tendo isso em vista, 

ao buscar um entendimento para se traçar uma potência da 

imaginação nesta dissertação, acessa-se a Ética como se com 

o pensamento espinosano fosse estruturado um léxico dos 

encontros entre corpos, um léxico próprio para a compreensão 

dos encontros como as situações pelas quais definem-se os 

próprios corpos e suas potências.

 Chega-se assim, afinal, ao terceiro marco a este 

exercício dissertativo, terceiro conjunto dos encontros 

fundamentais às aproximações e articulações teóricas aqui 

realizadas. Trata-se propriamente dos encontros do corpo-

entre, este que se aventura na construção desta dissertação, 

com a complexidade da cidade. Enquanto sentado, na frente 

de uma tela em branco, esta ansiosa por ser preenchida por 

frases que estruturassem algum sentido, ou na leitura das 

palavras e dos fragmentos textuais do recorte teórico aqui 

costurados, o processo de escrita foi um tanto quanto difícil. 

A imaginação, neste sentido, não foi suficiente. Não bastou, 

enquanto um corpo-entre sentado, em repouso, imaginar o que 

poderia ser dito ou compreender o que se diz pelos pensadores 

aqui articulados. Para pensar sobre uma possível potência 



83

da imaginação, potência compreendida como fundamental 

à produção de cotidianos, à construção das perspectivas da 

complexidade da cidade contemporânea, não bastou ater-se 

às proposições da Ética. Foi preciso deslocar-se, foi preciso 

colocar o corpo na rua, afetar-se no encontro com outros corpos 

e com a  multiplicidade urbana. Como propõe Espinosa sobre 

o desencadeamento da imaginação no sistema psicofísico, foi 

preciso marcar o corpo na experiência da cidade, possibilita-lo 

da formulação de imagens para que delas fossem engendradas 

as ideias. “Imaginar é construir ideias com imagens, mediadores 

trazidos pelo corpo em suas relações com os outros corpos. 

Entender é produzir somente pela própria força do intelecto 

ideias que se encadeiam e se articulam segundo necessidades 

lógicas e causais” (CHAUÍ, 2011, p. 65). Destaca-se que para 

pensar, portanto, o caminhar pelas ruas da cidade de Salvador 

foi de fundamental importância. Fez-se dos afetos do próprio 

corpo em trânsito, nos percursos pela cidade, meios para que 

a realização das aproximações e articulações teóricas aqui em 

curso fossem possíveis. Para discorrer sobre a multiplicidade 

urbana, sobre a concatenação de diferentes modos de ser, 

estar e agir, sobre as inúmeras formas pelas quais se persevera 

na existência singular, foi preciso imbricar-se ao cotidiano, 

foi preciso trocar de cegueira para ver o que não se via 

(RIBEIRO, 2012)24. Não só o movimento das caminhadas, mas 

24 Foi preciso, acima de tudo, encontrar-se com muitos corpos e praticantes 
ordinários: a cabocla Ivana Chastinet do Dois de Julho, topar vez ou outra 
na rua com Jayme Figura, bater uma série de papos com a Bia da Graça. 
Foram necessários alguns almoços na Gamboa, na Vila Brandão, as pregações 
evangélicas nas viagens de trem para o subúrbio ferroviário, foi preciso correr 
atrás do ônibus, parar para assistir a coreografia dos meninos e meninas 
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também a vivência das situações de encontro e das relações 

sensíveis por elas estabelecidas são disparadores, assim, de 

quaisquer articulações e engendramentos promovidos nesta 

dissertação. Principalmente durante o percurso intelectual de 

amadurecimento das próprias questões teóricas e conceituais 

apontadas pelo recorte bibliográfico utilizado. 

 Salvador, abril de 2017.

 Como uma fagulha responsável por um incêndio 

ou um disparo que fragmenta uma superfície até então 

cristalina, a sobreposição de transparências que abre esta 

dissertação narra o movimento de cartografar os encontros 

durante a experiência de uma caminhada, desencadeando 

as presentes aproximações e articulações teóricas. Se para 

alguns filósofos “[...] a terminologia é o momento poético 

do pensamento”, como propõe Agamben (2014, p. 23), a 

sobreposição de transparências, nesse caso, para o corpo-

entre, é o artifício pelo qual o próprio momento poético 

do pensamento, concentrado na realização deste exercício 

dissertativo, é processado. Não na função de compilação ou 

feitura de um arquivo que dê conta da experiência urbana, mas 

enquanto uma cartografia dos encontros, na figura de alegoria 

visual que explicita o pensar como ato de criação (DELEUZE, 

na Barra, percorrer a Avenida Sete de ponta a ponta nos horários de pico, 
tomar banho de pipoca em São Lázaro, etc. Em alguns momentos foi preciso 
ver o mar do oitavo andar, corpo a retirar-se da “[...] massa que carrega e 
tritura em si mesma toda identidade de autores ou de espectadores” (DE 
CERTEAU, 2014, p. 158), mas em outros momentos, também foi preciso, 
neste mesmo mar entrar, corpo “[...] enlaçado pelas ruas que o fazem rodar 
e girar segundo uma lei anônima [...]” (DE CERTEAU, 2014, p. 158). Foi 
preciso reavivar fragmentos de outros lugares, outros cotidianos, outras 
situações. Foi preciso entrar no jogo dos afetos na cidade.
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2006). A cartografia relata visualmente sobre o corpo que 

cartografava os encontros enquanto também percorria pela 

cidade. A cartografia como relato dá extensão, dá corpo visível 

ao ato psicofísico que cartografava as presenças e ausências 

postas em existência no instante em que o corpo caminhava, 

que engendrava uma perspectiva sobre a complexidade da 

cidade contemporânea. Com ela, são narradas as intensidades, 

os afetos, as relações intensivas cartografadas pelo corpo. 

Compõe-se uma bricolagem (DE CERTEAU, 2014). Sobrepostos 

estão resíduos e fragmentos de mundo, restos de experiência, 

resquícios de encontros de outrora ainda instalados no corpo 

sensível, narrativas coletivas que se espalham pelo vento, 

aglomerados de afetos e linguagem. Quando Suely Rolnik 

(2016, p. 67) propõe pensar sobre o cartógrafo, em relação à 

atividade clínica do psicanalista, diz que o cartógrafo se atenta 

ao “[...] movimento que surge da tensão fecunda entre fluxo e 

representação: fluxo de intensidades escapando do plano de 

organização de territórios, desorientando suas cartografias, 

desestabilizando suas representações e, por sua vez, estancando 

o fluxo, canalizando as intensidades, dando-lhes sentido”25. 

25 Curioso, vale ressaltar, é que Rolnik (2016, p. 73), quando faz esta 
comparação entre o cartógrafo e o psicanalista, reivindica ecos do 
pensamento espinosano como contribuintes à formação do próprio campo 
da psicanálise: “[...] pode-se dizer que o cartógrafo nasce com a psicanálise. 
É que a prática de análise do desejo fundada por Freud [...] é um espaço 
de iniciação ao exercício do pensamento como produção de cartografia e, 
indissociavelmente, um espaço de ruptura com o exercício tradicional do 
pensamento no Ocidente como busca da verdade, pensamento marcado 
pelo monopólio do macroolho, olho-do-visível, da representação e da razão 
totalizadora. Freud franqueia ao pensamento o acesso ao corpo vibrátil 
e à micropolítica das desterritorializações e das simulações que só esse 
corpo capta. Mas [...] outros pensadores, antes e ao mesmo tempo que 
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Mergulha-se na experiência dos afetos ao mesmo tempo em 

que se procuram e se inventam pontes de linguagem (ROLNIK, 

2016), pelas quais é construído o relato e são visibilizadas 

as existências promovidas pelos encontros. É a partir do 

experimento de elaboração desta cartografia dos encontros, 

que se pensa sobre um modus operandi próprio da potência 

da imaginação, como potência a fundamentar a articulação de 

outras cartografias, outras perspectivas de corpos sensíveis, 

singulares, a construírem a multiplicidade que faz emergir a 

dimensão cotidiana da cidade contemporânea.

 Estando o pensamento espinosano presente na Ética 

a reverberar de forma anacrônica na costura teórica realizada 

neste texto introdutório, que vai de Friedrich Nietzsche, 

1881, até Deleuze, 1968, também, ao trazer-se o princípio 

da aventura em Barthes, 1979, que salienta os afetos como 

constituintes da própria engrenagem intelectual, também, 

no comportamento do cartógrafo explicitado por Rolnik em 

texto de 1989, pressupõe-se que há algo do entendimento 

sobre os afetos em Espinosa a perpassar a dimensão histórica. 

A desconstruir o tempo enquanto linearidade: um rastro, um 

vestígio, de maneira a insistir na presença ou na capacidade de 

se fazer existir também dentro do próprio método de Barthes 

(2012) em A câmara clara. Compreende-se que questionar o 

corpo sobre o que ele sabe de uma questão específica, como 

ele, como Spinoza e Nietzsche, também criaram tal acesso”. Do mesmo 
modo que Rolnik (2016) faz com a psicanálise, haveria possibilidade de 
se reconhecerem os mesmos ecos do pensamento espinosano quando 
discute-se, na perspectiva de um urbanismo crítico, a produção sensível 
dos cotidianos da cidade contemporânea?
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faz Barthes (2012) diante da fotografia para tecer um discurso 

sobre o campo fotográfico, pode ser convergente à filosofia de 

Espinosa que, segundo Deleuze (2002), tem como principal 

ensinamento o questionar-se sobre a potência do corpo. Desta 

forma, sendo a imbricação entre a cidade contemporânea 

e o corpo praticante – um corpo que se faz pela cidade e 

uma cidade que se faz pelo corpo – ponto nevrálgico deste 

exercício de articulações e aproximações teóricas, questionar 

o corpo praticante sobre o que ele sabe da cidade, o que diz 

sobre seus percursos, que presenças e ausências são postas em 

existência durante a prática urbana, é também questionar de 

que forma o corpo se faz potente quando diante e implicado 

à cidade. Neste sentido, a questão que abre esta introdução 

– “Por meio do caminhar pela cidade e da narração desta 

caminhada, que presenças e ausências o praticante põe em 

condição de existência?” – significa também questionar-se: 

diante da cidade e nela completamente imbricado, o que 

pode o corpo com a prática urbana, regida pela potência da 

imaginação, que engendra os movimentos da caminhada e da 

narração? 





2
CORPO QUE SE FAZ 

PELA CIDADE, 
CIDADE QUE SE FAZ 

PELO CORPO



Você tem a individuação de um dia, de uma estação, de um ano, de uma 
vida (independentemente da duração); de um clima, de um vento, de 
uma neblina, de um enxame, de uma matilha (independentemente 
da regularidade). Ou pelo menos você pode tê-la, pode consegui-la. 
(DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 51-52)



91

2.1 
Das práticas 

de cidade

 Pela articulação de duas formas de experiência urbana, 

a experiência da caminhada e a experiência da narração, 

conforma-se uma prática urbana: prática de apropriação dos 

espaços urbanos que problematiza e produz os cotidianos 

estruturadores das cidades contemporâneas (DE CERTEAU, 

2014). A partir de tal compreensão, procura-se traçar aqui 

uma contextualização deste processo que efetiva a produção 

dos espaços cotidianos quando a prática urbana, através de 

um corpo praticante, essencialmente por meio dos fazeres 

caminhar e narrar, corpo praticante e corpo que lida com as 

narrativas de cidade, apropria-se de uma ordem dominante 

controladora da cidade. A caminhada é o corpo a corpo 

presente no jogo dos passos e na colisão corporal com as 

diferenças que singularizam cada presença urbana; e a narração 

é a produção de relato da caminhada, também a possibilidade 

de formação de conhecimento sobre a multiplicidade urbana 
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por meio do contato com a cidade a partir das narrativas que 

constantemente sobre ela são tecidas. Ambas experiências são 

pensadas, potencialmente, enquanto estimuladores de encontro 

com os espaços, com outros corpos, humanos e inumanos, 

com outros praticantes e com as dinâmicas constituidoras de 

determinada complexidade urbana. São experiências distintas, 

formas específicas de experimentação da cidade mas que 

se articulam de tal maneira que fazem tanto da caminhada 

quanto do relato de caminhada uma prática do espaço (DE 

CERTEAU, 2014). Não pensadas como experiências isoladas, 

caminhada e narração imbricam-se completamente em uma 

espécie de simbiose contínua na qual uma alimenta e contribui 

ao desenvolvimento da outra, estabelecendo assim uma mesma 

prática do espaço urbano. Mas em que constitui tal prática do 

espaço urbano? De que forma pensar o caminhar e o narrar 

como movimentos imbricados pelos quais se estabelece um 

praticar urbano produtor dos espaços da cidade?

 Com as palavras de Michel de Certeau (2014), é 

possível pensar a caminhada e a narração enquanto dois pólos 

inseparáveis de uma única prática urbana concentrada na 

criação e recriação contínua da própria atmosfera da cidade 

contemporânea. São ações entendidas como dois lados de uma 

mesma prática que tem por especificidade construir os espaços 

visíveis e invisíveis e os preencher por meio da enunciação 

de determinadas existências. É uma articulação prática que 

constrói determinadas ideias sobre a cidade, formula vistas 

perspectivadas e fragmentárias de uma complexidade infinita, 

agencia noções que fazem emergir a realidade do próprio 

corpo da experiência. Isto vai de encontro ao que Jacques 
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(2013, p. 07) define sobre o caminhar como mecanismo 

de entendimento crítico do espaço no qual o praticante se 

inscreve: o “[...] caminhar não como forma de ver paisagens 

e, também, como modo não somente de ver, mas sobretudo, 

de criar paisagens”. Pensar a articulação entre o caminhar e o 

narrar é colocar-se diante de uma prática construtiva, criadora 

de espaços que age de forma simultânea ao instante em que 

se desenrola a própria experiência do percurso. Por percurso, 

aproxima-se da definição proposta por Careri (2013, p. 31) 

que o indica como, “[...] ao mesmo tempo, o ato da travessia 

(o percurso como ação do caminhar), a linha que atravessa o 

espaço (o percurso como objeto arquitetônico) e o relato do 

espaço atravessado (o percurso como estrutura narrativa)”.

 Desta forma, tal prática é aquela que engendra as 

capacidades relacionadas à percepção sensorial humana com a 

potência ativa da ação criativa, ou seja, ver, ouvir, falar, sentir 

é também fazer, construir, produzir, desenhar; é, antes ainda, 

atividade operativa que imagina e agencia ético-politicamente 

os espaços da cidade. As duas ações, caminhar e narrar, fundem-

se em um único movimento de criação, polivalente portanto, 

constituído enquanto experiência da prática urbana “[...] ora 

num campo verbal, ora num campo gestual; [...] das astúcias 

da história vivida às da história narrada” (DE CERTEAU, 2014, 

p. 142). A narração, enquanto operação vinculada àquilo 

que De Certeau (2014) chama de “artes de dizer”, com seu 

sistema próprio de códigos estruturadores de uma lógica de 

complexidade linguística – verbal, visual, corporal e todas 

as outras alternativas comunicacionais possíveis – extrapola 

a função enunciativa e torna-se gesto potencialmente ativo, 
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investido do potencial que é próprio às “artes de fazer”. “O 

relato não exprime uma prática. Não se contenta em dizer 

um movimento. Ele o faz” (DE CERTEAU, 2014, p. 144). 

Pelas narrações, propriamente realiza-se o pensar e o fazer, 

elas constroem um “saber-dizer”. Não somente enunciam 

e articulam o dito e o não dito, mas também, formulam os 

enunciados e ao dizê-los põem existências e afirmam ou 

negam presenças. As narrativas que descrevem os espaços 

de uma cidade, que imaginam e traçam as coisas como são 

consideradas pelas próprias capacidades psicofísicas do ser 

humano durante uma caminhada, portanto, criam e recriam 

os próprios espaços e as coisas, estabelecem as configurações 

e as dinâmicas espaciais. 

Todo relato é um relato de viagem – uma prática 
do espaço. A este título, tem a ver com as táticas 
cotidianas, faz parte delas, desde o abecedário 
da indicação espacial (“dobre à direita”, “siga à 
esquerda”), esboço de um relato cuja sequência 
é escrita pelos passos, até ao “noticiário” de 
cada dia (“Adivinhe quem eu encontrei na 
padaria?”), ao “jornal” televisionado (“Teherã: 
Khomeiny sempre mais isolado...”), aos contos 
lendários (as Gatas Borralheiras nas choupanas) 
e às histórias contadas (lembranças e romances 
de países estrangeiros ou de passados mais 
ou menos remotos. Essa aventuras narradas, 
que ao mesmo tempo produzem geografias 
de ações e derivam para os lugares comuns 
de uma ordem, não constituem somente um 
“suplemento” aos enunciados pedestres e às 
retóricas caminhatórias. Não se contentam 
em deslocá-los e transpô-los para o campo da 
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linguagem. De fato, organizam as caminhadas. 
Fazem a viagem, antes ou enquanto os pés a 
executam. (DE CERTEAU, 2014, p. 183)

 Para pensar esta questão que entende os relatos de 

caminhadas e as narrativas que se fazem sobre a cidade como 

práticas agenciadoras do próprio espaço urbano, De Certeau 

(2014, p. 182) evoca mais de meio século depois, em 1990, 

a sentença proferida por Pierre Janet em 1928 e publicada 

em L’évolution de la mémoire et la notion du temps26: “O que 

criou a humanidade foi a narração”. Narrando-se o homem 

se faz, reconstitui-se e estabelece para si seu entorno. Das 

narrativas já produzidas o homem também se faz, ele atualiza-

as, engendra outras narrações e as dispõem como elementos 

com os quais outros homens irão agir posteriormente. Com as 

narrativas que configuram para si uma versão desta cidade, o 

caminhante pratica o espaço urbano deslocando, reinventando, 

multiplicando as possibilidades enunciativas e, assim, “[...] 

transforma em outra coisa cada significante espacial” (DE 

CERTEAU, 2014, p. 165). Como Barthes (apud: DE CERTEAU, 

2014, p. 165) contribui ao entendimento: “O usuário da cidade 

extrai fragmentos do enunciado para atualizá-los em segredo” 

e configura-se assim o que De Certeau (2014) chama de 

praticante ordinário da cidade.

 Narrar é então criar e é com as narrativas costuradas 

pelos relatos de caminhada que espaços em potência 

26 A obra consiste na publicação das conferências de Pierre Janet, contribuinte 
à fundação da psicologia, proferidas no curso de Psicologia experimental e 
comparada durante o ano letivo de 1927-1928 no Collège de France.
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deixam de ser apenas possibilidades enunciativas para se 

tornarem espaços existentes, espaços produzidos e espaços 

dimensionados como lugares praticados. Este processo de 

narração enquanto produção do próprio espaço em que se 

vive é trazido por De Certeau (2014) como narrativização. “A 

narrativização das práticas seria uma ‘maneira de fazer’ textual, 

com seus procedimentos e táticas próprios” (DE CERTEAU, 

2014, p. 141). É por meio deste movimento que, enquanto 

caminhante, pela narração o homem articula a paisagem da 

cidade. Como aponta Careri (2013, p. 27), “Foi caminhando 

que o homem começou a construir a paisagem natural que 

o circundava”. Por tal direção de entendimento, De Certeau 

(2014) afirma que a elaboração de narrativas e os relatos 

não são delineados a partir de um conjunto de atividades e 

operações técnicas discursivas que estariam concentradas 

em figurar uma aproximação mais coerente com uma tal 

realidade exteriorizada. Isto é, a elaboração de narrativas de 

cidade enquanto prática que produz o espaço não é entendida 

aqui como aquela que esforçada em fabricar similitudes e 

elaborar espelhamentos de uma materialidade do entorno 

que pudesse ser compreendida como realidade. Justamente 

pelo contrário, narrar não é descrever mas sim estabelecer e 

criar relações entre o perceptível e o imperceptível, de forma 

a se comporem realidades múltiplas ou ainda, como permite 

pensar De Certeau (2014), de forma a se ficcionalizarem 

ideias como possibilidades estruturantes das condições de 

existência do meio e do respectivo caminhante-construtor. 

Por meio do ato de caminhar e de narrar, portanto, criam-se 

realidades e fabricam-se possíveis. 
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 Para pensar estas realidades que se constroem pela 

articulação das dimensões do caminhar e do narrar, De 

Certeau (2014) propõe uma analogia entre a construção de 

percursos na cidade e a construção de enunciados linguísticos. 

De Certeau (2014) pensa a prática da produção do espaço 

urbano como uma experiência vivida cujo funcionamento 

seja de lógica semelhante aos exercícios de construção verbal 

e linguísticos. “O ato de caminhar está para o sistema urbano 

como a enunciação (o speech act) está para a língua ou para 

os enunciados proferidos” (DE CERTEAU, 2014, p. 164). 

A arte de “moldar” frases tem como equivalente 
uma arte de moldar percursos. Tal como a 
linguagem ordinária, esta arte implica e combina 
estilos e usos. O estilo especifica ‘uma estrutura 
linguística que manifesta no plano simbólico 
[...] a maneira de ser no mundo fundamental 
de um homem’27. Conota um singular. O uso 
define o fenômeno social pelo qual um sistema 
de comunicação se manifesta de fato: remete 
a uma norma. O estilo e o uso visam, ambos, 
uma “maneira de fazer” (falar, caminhar etc), 
mas um como tratamento singular do simbólico, 
o outro como elemento de um código. Eles se 
cruzam para formar um estilo do uso, maneira 
de ser e maneira de fazer. [...] Dois postulados, 
ao que me parece, condicionam a validade 
dessa aplicação: 1) supõe-se que as práticas 
do espaço correspondam, elas também, a 
manipulações sobre os elementos de base de 

27 Michel de Certeau cita diretamente o artigo Linguistique statistique et 
linguistique structurale publicado em 1962 pelo semioticista Algirdas Julien 
Greimas (1917-1992).
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uma ordem construída; 2) supõe-se que sejam, 
como os tropos da retórica, desvios relativos a 
uma espécie de “sentido literal” definido pelo 
sistema urbanístico. Haveria homologia entre 
as figuras verbais e as figuras ambulatórias [...] 
Vou acrescentar que o espaço geométrico dos 
urbanistas e dos arquitetos parece valer como o 
“sentido próprio” construído pelos gramáticos 
e pelos linguistas visando dispor de um nível 
normal e normativo ao qual se podem referir 
os desvios e variações do “figurado”. (DE 
CERTEAU, 2014, p. 166-167)

 Desta analogia, sendo o uso uma sistemática de 

padrões que estabelece a norma culta da língua e o estilo 

as apropriações desta norma com utilizações metafóricas e 

variações compositivas, a prática de produção do espaço pela 

imbricação dos atos de caminhar e narrar é aquela que faz da 

apropriação o mecanismo fundamental de seu acontecimento. 

De forma singular, o praticante ordinário, como De Certeau 

(2014) propõe chamar o personagem cotidiano caminhante e 

construtor em questão,  apropria-se da materialidade da cidade, 

da ordem estabelecida e das invisíveis e silenciosas prescrições 

reguladoras do seu estar e agir, para assim continuamente 

articular realidades e cotidianos urbanos, para constantemente 

posicionar e reposicionar sua existência no mundo. Esta 

apropriação responsável pela construção e reconstrução 

contínua de realidades e cotidianos acontece segundo as 

especificidades singulares do corpo que caminha e que da 

cidade se apropria, segundo aquilo que De Certeau (2014), 

com base na filosofia fenomenológica de Maurice Merleau-

Ponty, chama de fenomenologia do existir no mundo. Este 
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existir fenomenológico no mundo, como explica De Certeau 

(2014), refere-se à existência como uma experiência de relação 

direta com o mundo que, tanto na percepção quanto no sonho, 

situa espacialmente cada praticante em um meio, sempre 

associa o existir à determinada direção e posicionamento no 

espaço. “[...] ‘o espaço é existencial’ e ‘a existência é espacial’. 

[...] Deste ponto de vista, ‘existem tantos espaços quantas 

experiências espaciais distintas’28“ (DE CERTEAU, 2014, 

p. 185). Assim, as realidades e cotidianos engendrados são 

entendidos como perspectivas de mundo que viabilizam a 

emergência da “[...] própria pluralidade do real [...]” (DE 

CERTEAU, 2014, p. 160). Isto é, as práticas do espaço pensadas 

por este recorte teórico, antes de qualquer coisa, são aquelas 

que abrem precedentes à determinação da multiplicidade e 

da heterogeneidade como aspectos alimentadores da cidade. 

“[...] a rua geometricamente definida por um urbanismo é 

transformada em espaço pelos pedestres” (DE CERTEAU, 

2014, p. 184), é transformada em lugar praticado, é enunciada 

e experienciada de inúmeras formas. 

Essas práticas do espaço remetem a uma forma 
específica de ‘operações’ (‘maneiras de fazer’), 
a ‘uma outra espacialidade’29 (uma experiência 
‘antropológica’, poética e mítica do espaço) e 
uma mobilidade opaca e cega da cidade habitada. 
Uma cidade transumante, ou metafórica, insinua-

28 Michel de Certeau cita diretamente a obra Fenomenologia da percepção 
de Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), escrita em 1945.

29 Novamente, Michel de Certeau cita diretamente a obra Fenomenologia 
da percepção de Maurice Merleau-Ponty.
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se assim no texto claro da cidade planejada e 
visível. (DE CERTEAU, 2014, p. 159)

 Compreende-se, neste sentido, a prática produtora do 

espaço urbano como aquela que inventa cotidianos a partir 

da existência simultânea de uma ordem e de apropriações 

da ordenação pelos praticantes, caminhantes e narradores 

da cidade. Esta ordem sobre a qual as apropriações pelos 

praticantes ordinários operam, mencionada por De Certeau 

(2014) como “o espaço geométrico dos urbanistas e dos 

arquitetos” estruturante do “texto claro da cidade planejada e 

visível” (cf. 98), é tratada como correspondente aos dispositivos 

de poder descritos minuciosamente por Michel Foucault. De 

Certeau (2014) propõe pensar, portanto, a produção do espaço 

pela coexistência daquilo que entendido por Foucault como 

dispositivos de poder e controle, responsáveis pela gestão da 

cidade de maneira a transformá-la em um campo de operações 

programadas e controladas, e dos modos de apropriação que 

fazem do caminhar e do narrar ações táticas fundadoras de uma 

prática urbana inventiva e recriadora do espaço programado e 

controlado. Estão, assim, os passos dos praticantes incumbidos 

pela reconfiguração e reinvenção cotidiana das realidades 

urbanas. Por dispositivos de poder, Michel Foucault (2016, p. 

364) define e, posteriormente, Giorgio Agamben (2014, p. 

39) comenta:

Por este termo tento demarcar, em primeiro 
lugar, um conjunto decididamente heterogêneo 
que engloba discursos, instituições, organizações 
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, 
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proposições filosóficas, morais, filantrópicas. 
Em suma, o dito e o não dito são os elementos 
do dispositivos. O dispositivo é a rede que 
se pode estabelecer entre esses elementos. 
Em segundo lugar, gostaria de demarcar a 
natureza da relação que pode existir entre 
esses elementos heterogêneos. Sendo assim, tal 
discurso pode aparecer como programa de uma 
instituição ou, ao contrário, como elemento que 
permite justificar e mascarar uma prática que 
permanece muda; pode ainda funcionar como 
reinterpretação dessa prática, dando-lhe acesso 
a um novo campo de racionalidade. Em suma, 
entre estes elementos, discursivos ou não, existe 
um tipo de jogo, ou seja, mudanças de posição, 
modificações de funções, que também podem 
ser muito diferentes. Em terceiro lugar, entendo 
dispositivo como um tipo de formação que, em 
um determinado momento histórico, teve como 
função principal responder a uma urgência. O 
dispositivo tem, portanto, uma função estratégica 
dominante. Esse foi o caso, por exemplo, da 
absorção de uma massa de população flutuante 
que uma economia de tipo essencialmente 
mercantilista achava incômoda: existe aí um 
imperativo estratégico funcionando como matriz 
de um dispositivo, que pouco a pouco tornou-se 
o dispositivo de controle-dominação da loucura, 
da doença mental, da neurose.

[...] chamarei literalmente de dispositivo 
qualquer coisa que tenha de algum modo a 
capacidade de capturar, orientar, determinar, 
interceptar, modelar, controlar e assegurar os 
gestos, as condutas, as opiniões e os discursos 
dos seres viventes. Não somente, portanto, as 
prisões, os manicômios, o Panóptico, as escolas, 
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a confissão, as fábricas, as disciplinas, as medidas 
jurídicas etc., cuja conexão com o poder é num 
certo sentido evidente, mas também a caneta, a 
escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, 
o cigarro, a navegação, os computadores, os 
telefones celulares e – por que não – a própria 
linguagem, que talvez é o mais antigo dos 
dispositivos, em que há milhares e milhares de 
anos um primata – provavelmente sem se dar 
conta das consequências que se seguiriam – teve 
a inconsciência de se deixar capturar. 

 Neste sentido, trata-se sobre o próprio urbanismo 

como dispositivo pelo qual se gere a complexidade da cidade. 

Tal dispositivo age na determinação de específica ordem 

pelos procedimentos trazidos por De Certeau (2014, p. 162) 

como “[...] ‘instrumentalidades menores’ capazes, pela mera 

organização dos ‘detalhes’, de transformar uma multiplicidade 

humana em sociedade ‘disciplinar’ e de gerir, diferenciar, 

classificar, hierarquizar todos os desvios [...]”. Pelo dispositivo 

do urbanismo os espaços são institucionalizados, ordenados e, 

sobretudo, por meio dele é regulada a produção e a enunciação 

ordinária que se apropria da ordem para a realização de 

existências outras, tensionadoras e reconfiguradoras das 

diretrizes do próprio discurso dominante. Tal discurso 

dominante é balizado pela própria ordem econômica estipulada 

pelas dinâmicas do capital financeiro e, transformando-se em 

engrenagem que movimenta as atividades e as relações tecidas 

na cidade, o discurso econômico vincula-se, acopla-se, adere-

se de forma indissociável à produção espacial urbanística. “A 

linguagem do poder ‘se urbaniza’ [...]” (DE CERTEAU, 2014, 

p. 161) e o urbanismo, neste contexto pensado por De Certeau 
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(2014), constitui-se enquanto instrumento instaurador de 

coesão social que subjuga todas as variações físicas, mentais 

ou políticas que possam comprometer a ideia de cidade forjada 

pelos seus próprios mecanismos e enunciados estratégicos. 

Torna invisíveis as práticas cotidianas que se apresentem 

como dissonantes a esta ideia implantada de cidade. Portanto, 

tais procedimentos dominantes justamente esforçam-se por 

controlar a produção cotidiana do espaço urbano a fim de 

assegurar a presença do dito e do não dito pelo discurso de 

cidade do poder em operação. 

 Quando esta racionalidade produz uma ideia específica 

de cidade e que pela sua manutenção passa a controlar as 

práticas ordinárias dos espaços, Jacques (2014), de forma 

a aliar-se ao pensamento traçado por De Certeau (2014), 

traz o desencadeamento de processos de homogeneização 

da própria experiência na cidade contemporânea como 

mecanismo estratégico do poder dominante. A instauração 

da ideia hegemônica de cidade e sua veiculação pelos mais 

variados aparatos tecnológicos das cidades atuais, como 

exemplo o ferramental televisivo com seus procedimentos 

midiáticos, publicitários e espetaculares, estaria a provocar 

reverberações na experiência sensível do praticante justamente 

no esforço de controle de suas práticas. A cidade praticada, 

pela articulação dos atos de caminhar e de narrar, passa a ser 

aquela que existe e persiste, portanto, em meio às habilidades 

estratégicas orquestradas, complementa Jacques (2014, p. 

21-22):

[...] pelo capital financeiro e midiático que 
capturou o capital simbólico e que busca 
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a eliminação dos conflitos, dos dissensos 
e das disputas entre diferentes – seja pela 
indiferenciação, seja pela inclusão excludente 
– promovendo, assim, a pasteurização, 
homogeneização e diluição das possibilidades 
de experiência na cidade contemporânea. [...] 
A pacificação do espaço público, através da 
fabricação de falsos consensos, busca esconder 
as tensões que são inerentes a esses espaços e, 
assim, procura esterilizar a própria esfera pública, 
o que, evidentemente, esterilizaria qualquer 
experiência e, em particular, a experiência da 
alteridade nas cidades.

 No entanto, insiste-se aqui, como permitem pensar De 

Certeau (2014) e Jacques (2014), na potência de produção de 

cotidianos e de ideias outras de cidade pelas práticas ordinárias, 

ainda que sob a vigilância constante dos dispositivos e sob a 

ressonância dos processos que esterilizam as diferenças na 

esfera urbana. Controlar esta produção é, consequentemente, 

controlar a própria prática da cidade ou ainda, como sugere 

Jacques (2014), é promover a diluição e homogeneização das 

experiências nos espaços. De forma a lidar com estes processos 

hegemônicos controladores, a prática da cidade consiste, insiste 

e age pela possibilidade de invenção e produção de cotidianos 

por meio da apropriação da própria lógica dominante. Pela 

provocação de variações e desvios em relação àquilo que 

se diz pelos dispositivos e em relação a tudo aquilo que o 

corpo caminhante encontra pelo percurso, a complexidade da 

cidade acontece. Em meio à lógica de poder apaziguadora da 

heterogeneidade não enquadrada na ordenação do discurso 

dominante, as práticas taticamente operam, rompem e 
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provocam desestabilizações nos enunciados, estabelecem 

insurgências, germinam rachaduras nos dispositivos e os 

submetem à possibilidade de seu perecimento. Tais práticas 

de produção do espaço cotidiano, pela caminhada e pela 

narração, “[...] proliferam as astúcias e as combinações de 

poderes sem identidade, legível, sem tomadas apreensíveis, 

sem transparência racional – impossíveis de gerir” (DE 

CERTEAU, 2014, p. 161). 

 Ainda assim, tal movimentação ativa das práticas não 

estabelece cidades outras isoladas ou espaços distantes do 

monitoramento estratégico dominante, ou seja, as práticas 

“[...] escapam à disciplina sem ficarem mesmo assim fora do 

campo onde se exerce [...]” (DE CERTEAU, 2014, p. 163), 

elas erguem-se e instauram-se no mesmo plano estruturado 

pelos procedimentos do controle. Elas agem “com”, operam 

“com”, são operantes sobre a mesma plataforma em que são 

desenroladas as atividades do poder em exercício. Tem-se a 

coexistência de duas grandezas produtoras do mesmo espaço: o 

urbanismo enquanto dispositivo de ordem do poder dominante na 

cidade e as práticas ordinárias de apropriação estruturantes de 

cotidianos urbanos. Pela coexistência, entretanto de natureza 

nada pacífica, De Certeau (2014) salienta a relação imbricada 

entre as duas grandezas e reconhece as práticas cotidianas 

como dependentes dos demais dispositivos ordenadores da 

própria vida em sociedade. A linguagem, por exemplo, é o 

dispositivo linguístico30 pelo qual o pensamento se estrutura e a 

30 A linguagem neste sentido, como instrumento de força pelo qual o 
próprio pensamento é condicionado a operar, aproxima-se do entendimento 
proposto por Roland Barthes (2013, p. 12-15) na aula inaugural da cadeira 



106

sociabilidade acontece, é o mecanismo pelo qual a caminhada 

e a narração operam e articulam-se de forma a espacializar 

a existência. “’Gosto muito de estar aqui!’ é uma prática do 

espaço este bem-estar tranquilo sobre a linguagem onde se 

traça, um instante, como um clarão” (DE CERTEAU, 2014, 

p. 176). Deleuze (2011, p. 13) diz que a “[...] linguagem não 

é a vida, ela dá ordens à vida; a vida não fala, ela escuta e 

aguarda”, isto é, pela linguagem ordenam-se as condições da 

própria existência, através da linguagem que narra o espaço 

constroem-se as dimensões do estar. Por meio da língua são 

proporcionadas e formuladas as narrativas de cidade referentes 

ao discurso dominante do poder e, pelo uso também da língua, 

nas apropriações e recriações ordinárias, a caminhada e a 

narração afirmam, lançam suspeita, arriscam, transgridem, 

compartilham fragmentos de cotidianos e perspectivas de 

realidade (DE CERTEAU, 2014). Por este lugar de pensamento 

traçado, que entende a produção do espaço urbano enquanto 

de semiologia literária do Collège de France em 1977: “Esse objeto em que 
se inscreve o poder, desde toda eternidade humana, é: a linguagem – ou, 
para ser mais preciso, sua expressão obrigatória: a língua. A linguagem é 
uma legislação, a língua é seu código. Não vemos o poder que reside na 
língua, porque esquecemos que toda língua é uma classificação, e que toda 
classificação é opressiva [...] Jakobson mostrou que um idioma se define 
menos pelo que ele permite dizer do que por aquilo que ele obriga a dizer. 
Em nossa língua francesa (e esses são exemplos grosseiros), vejo-me adstrito 
a colocar-me primeiramente como sujeito, antes de enunciar a ação que, 
desde então, será apenas meu atributo: o que faço não é mais do que a 
consequência e a consecução do que sou; da mesma maneira, sou obrigado 
a escolher sempre entre o masculino e o feminino, o neutro e o complexo 
me são proibidos; do mesmo modo, ainda, sou obrigado a marcar minha 
relação com o outro recorrendo quer ao tu, quer ao vous; o suspense afetivo 
ou social me é recusado. [...] Assim que ela é proferida, mesmo que na 
intimidade mais profunda do sujeito, a língua entra a serviço de um poder”.



107

apropriação da ordem dominante pelos praticantes ordinários 

da cidade, De Certeau (2014) sugere o desenvolvimento de 

uma antidisciplina31. Ela emerge em relação contrastante ao 

urbanismo como dispositivo que, além de produzir espaços, 

é também poder gestor da complexidade da cidade. 

Acreditamos que ainda seja importante 
hoje tentar compreender um pouco melhor 
esses momentos de emergências que, como 
diria Michel Foucault, designam lugares de 
afrontamentos, lugares de rupturas e de 
insurgências. Mas, ao contrário de focar, como 
fez o filósofo francês, a sociedade disciplinar, 
que no nosso caso seria o próprio campo do 
urbanismo hegemônico, focamos seus desvios. 
Aproximamo-nos assim daquilo que Michel de 
Certeau, em contraponto a Foucault, chamou 
de antidisciplina: as práticas, usos, astúcias e 
táticas cotidianas que desviam, alteram ou jogam 
com os mecanismos autoritários da disciplina. 
(JACQUES, 2014, p. 44)

 Por meio desta antidisciplina costurada por De 

Certeau (2014) e articulada por Jacques (2014), discute-se a 

produção do espaço urbano tendo como principal ponto de 

31 Ao propor a antidisciplina como tema central da obra A invenção do 
cotidiano, Michel de Certeau (2014, p. 288) comenta em nota que “Deste 
ponto de vista também, os trabalhos de Henri Lefebvre sobre a vida cotidiana 
constituem uma fonte fundamental”. Assim, a antidisciplina de De Certeau 
(2014) encontra-se aliada às discussões articuladas por Lefebvre em torno do 
direito à cidade, que apresenta a vida urbana como um direito da população, 
e sobre a produção do espaço social entendido na imbricação de espaço 
vivido, percebido e concebido, inspirando posteriormente os estudos de 
David Harvey e de Milton Santos. 
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reflexão as práticas ordinárias e cotidianas, as táticas singulares 

compositoras da pluralidade das vidas na cidade e a criatividade 

produtiva que tensiona e reconfigura constantemente as 

narrativas dominantes, com a criação e recriação contínua de 

histórias outras. Destaca-se, assim, a via que debate a produção 

ético-política do espaço a partir das relações aparentemente 

invisíveis estabelecidas pelos praticantes da cidade. Foca-se na 

articulação dos atos de caminhar e narrar como dois polos de 

uma única experiência de apropriação da ordem dominante, a 

fim de construírem-se cotidianos urbanos. Desta forma, pela 

antidisciplina atenta-se ao fato de que são as narrativas postas 

em evidência e as redes de conexões entre elas estabelecidas 

que configuram as existências nos centros urbanos das cidades 

contemporâneas. Se é pela narração, portanto, que se visibiliza 

e também se invisibiliza a multiplicidade e a heterogeneidade 

da cidade, ou seja, se é pela narração que são feitas visíveis e 

invisíveis nos espaços urbanos aquelas práticas motivadoras de 

existências desviantes, dissonantes em relação ao discurso de 

cidade arquitetado pelo exercício hegemônico, então é também 

pela narração que a antidisciplina constrói politicamente 

cotidianos outros. “Escapando às totalizações imaginárias 

do olhar, existe uma estranheza do cotidiano que não vem à 

superfície, ou cuja superfície é somente um limite avançado, 

um limite que se destaca sobre o visível” (DE CERTEAU, 2014, 

p. 159); é sobre estes escapes que a antidisciplina urbanística 

se debruça. Tais escapes são os usos e as apropriações, as “[...] 

práticas estranhas ao espaço ‘geométrico’ ou ‘geográfico’ das 

construções visuais, panópticas ou teóricas” (DE CERTEAU, 

2014, p. 159) e é por meio delas, portanto, que é feita uma 
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“[...] teoria das práticas cotidianas, do espaço vivido e de uma 

inquietante familiaridade da cidade” (DE CERTEAU, 2014, p. 

163). Práticas estranhas à geometria das ruas mas que nela 

se implica e com ela coexiste.

 A experiência vinculada a estes outros usos e às 

apropriações tensionadoras dos espaços, isto é, a prática 

ordinária em De Certeau (2014) ou a prática da errância urbana, 

como refere-se Jacques (2014) ao escrever um elogio aos 

caminhantes errantes e ao tecer uma apologia à experiência da 

cidade, produz o que Jacques (2014) entende como narrativas 

errantes. É pela narração continuada de práticas outras, pela 

articulação de narrativas errantes expositoras da cidade viva 

e plural, que é tensionada a homogeneização dos espaços, 

que se “[...] resiste à pacificação e desafia a construção 

desses pseudoconsensos publicitários” (JACQUES, 2014, 

p. 23). Das narrativas errantes produzidas na experiência 

da cidade emergem-se possibilidades de “[...] criação de 

microrresistências que podem atuar na desestabilização 

de partilhas hegemônicas e homogêneas do sensível32, nas 

32 Por partilha do sensível, Jacques Rancière (2009, p. 15-17) discorre: 
“Denomino partilha do sensível o sistema de evidências sensíveis que 
revela, ao mesmo tempo, a existência de um comum e dos recortes que nele 
definem lugares e partes respectivas. Uma partilha do sensível fixa portanto, 
ao mesmo tempo, um comum partilhado e partes exclusivas. Essa repartição 
das partes e dos lugares se funda numa partilha de espaços, tempos e tipos 
de atividade que determina propriamente a maneira como um comum se 
presta à participação e como uns e outros tomam parte nessa partilha. [...] 
É um recorte dos tempos e dos espaços, do visível e do invisível, da palavra 
e do ruído que define ao mesmo tempo o lugar e o que está em jogo na 
política como forma de experiência. A política ocupa-se do que se vê e 
do que se pode dizer sobre o que é visto, de quem tem competência para 
ver e qualidade para dizer, das propriedades do espaço e dos possíveis do 
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palavras de Jacques Rancière” (JACQUES, 2014, p. 30). Tais 

narrativas errantes aproximam-se, neste momento, com as 

narrativas já apontadas por De Certeau (2014) como aquelas 

que construídas quando, da prática de apropriação da cidade 

pelas experiências do caminhar e do narrar, o praticante 

ordinário pensa e recria os espaços urbanos e seus cotidianos. 

A construção das narrativas errantes é entendida, portanto, 

como equivalente à prática tática que opera, age, rompe e 

provoca tensões nos enunciados que põem em existência as 

ideias conformadoras da cidade própria do discurso dominante. 

Essas narrativas errantes são narrativas menores, 
são micronarrativas diante das grandes narrativas 
modernas; elas enfatizam as questões da 
experiência, do corpo e da alteridade na cidade 
e, assim, reafirmam a enorme potência da vida 
coletiva, uma complexidade e multiplicidade de 
sentidos que confronta qualquer “pensamento 
único” ou consensual, como o promovido hoje 
por imagens midiáticas luminosas e espetaculares 
das cidades. (JACQUES, 2014, p. 28)

 Jacques (2014) ainda define tais narrativas, na relação 

com a figura proposta por Georges Didi-Huberman (2011) 

tempo”. Relacionando estética e política, Rancière (2009, p. 63) prossegue: 
“Pela noção de ‘fábrica do sensível’, pode-se entender primeiramente a 
constituição de um mundo sensível comum, uma habitação comum, pelo 
entrelaçamento de uma pluralidade de atividades humanas. Mas a ideia de 
‘partilha do sensível’ implica algo mais. Um mundo ‘comum’ não é nunca 
simplesmente o ethos, a estadia comum, que resulta da sedimentação de 
um determinado número de atos entrelaçados. É sempre uma distribuição 
polêmica das maneiras de ser e das “ocupações” num espaço de possíveis”.
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diante da obra de Pier Paolo Passolini, como vaga-lumes que 

insistem em lampejar em frente às luzes dos holofotes que os 

atingem. Didi-Huberman (2011, p. 25), em Sobrevivência dos 

vaga-lumes, diz que Passolini, em um texto de 1975, manifesta 

“[...] um lamento fúnebre sobre o momento em que, na Itália, os 

vaga-lumes desapareceram, esses sinais humanos da inocência 

aniquilados pela noite – ou pela luz ‘feroz’ dos projetores – 

do fascismo triunfante”. No entanto, em contraposição ao 

pessimismo exposto pelo texto de Pasolini, Didi-Huberman 

(2011, p. 22) destaca dentro das próprias narrações realizadas 

pelo italiano, entre as décadas de 50 e 80, que “[...] toda a obra 

literária, cinematográfica e até mesmo política de Pasolini 

parece de fato atravessada por tais momentos de exceção 

em que os seres humanos se tornam vaga-lumes – seres 

luminescentes, dançantes, erráticos, intocáveis e resistentes 

[...]”. Ou seja, Didi-Huberman (2011) mostra que, mesmo 

diante das luzes do poder dominante, a luminescência e a 

própria vida do vaga-lume não se apaga. Com tal figura, Jacques 

(2014, p. 29) relaciona “[...] a sobrevivência resistente dos 

lampejos errantes dos vaga-lumes à sobrevivência dos próprios 

errantes urbanos, através de suas narrativas errantes, que 

resistem aos projetores do espetáculo [...]”, enfatizando-se 

os devires silenciosos e outras construções historiográficas 

que perfuram e desestabilizam as próprias noções ressaltadas 

pelas grandes obras e narrativas modernas.

 O espetáculo ao qual Jacques (2014) refere-se é o 

fenômeno proposto pelos questionamentos de Guy Debord 

(1997) na década de 60, consequente dos processos de 

espetacularização cultural relacionados aos modos de produção 
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do capitalismo moderno e à determinada hegemonia da visão, 

que faz da imagem mera representação sobreposta às próprias 

dinâmicas sociais. “Toda a vida das sociedades nas quais reinam 

as condições modernas de produção se anuncia como uma 

imensa acumulação de espetáculos. Tudo o que era diretamente 

vivido se esvai na fumaça da representação” (DEBORD, 1997, 

p. 13). No cerne de uma sociedade organizada em função do 

consumo, o desenvolvimento dos meios de comunicação de 

massa e a consolidação da indústria cultural são elementos 

que produzem e transmitem o espetáculo enquanto “[...] 

algo grandioso, positivo, indiscutível e inacessível. Sua única 

mensagem é ‘o que aparece é bom, o que é bom aparece’. [...] Ele 

é o sol que não tem poente no império da passividade moderna” 

(DEBORD, 1997, p. 17). Assim, Debord (1997) desenha sua 

crítica à sociedade moderna de consumo e principalmente ao 

poderio de interferência das tecnologias midiáticas sobre a vida 

social. Esta teoria crítica do espetáculo é evocada por Jacques 

(2014) para salientar que, diante do espetáculo, sobrevive a 

potência das práticas ordinárias e das narrativas errantes de 

forma a permanecer viva a heterogeneidade e multiplicidade 

da cidade praticada.

 Como um exercício no campo antidisciplinar das 

práticas e inspirada pela proposta de Deleuze e Guattari 

(2011a) sobre uma tal nomadologia, em Elogio aos Errantes 

Jacques (2014) realiza um quadro historiográfico das 

narrativas urbanas errantes que, por afinidades eletivas e 

recorte temporal afetivo, percorre anacronicamente o período 

compreendido entre meados do século XIX e a última década 

de 70. “Escreve-se a história, mas ela sempre foi escrita do 
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ponto de vista dos sedentários, e em nome de um aparelho 

unitário de Estado, pelo menos possível, inclusive quando 

se falava sobre nômades. O que falta é uma Nomadologia, o 

contrário de uma história” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 

46). De forma quase simultânea à própria história da produção 

espacial pelo urbanismo que o legitima enquanto dispositivo 

de gestão da complexidade das cidades, as narrativas errantes 

são escritas a contrapelo, na contramão do desenvolvimento 

do urbanismo moderno (JACQUES, 2014). Problematizam 

o discurso urbanístico pelo qual “[...] rejeita-se tudo aquilo 

que não é tratável e constitui, portanto, os “detritos” de uma 

administração funcionalista (anormalidade, desvio, doença, 

morte etc.)” (DE CERTEAU, 2014, p. 161). São construções 

narrativas que criticam, tensionam e desestabilizam a produção 

hegemônica das cidades, os consensos por ela estipulados e 

ainda os problemas por ela mesma instaurados.

As narrativas errantes foram escritas nos 
desvios da própria história do urbanismo. Elas 
constituem outro tipo de historiografia, ou de 
escrita da história, uma história errante, não 
linear, que não respeita a cronologia tradicional, 
uma história do que está na margem, nas brechas, 
nos desvios e, sobretudo, do que é ambulante, 
não está fixo, mas sim em movimento constante. 
(JACQUES, 2014, p. 32)

 Em coexistência crítica na relação à própria história 

do urbanismo moderno, esta história antidisciplinar proposta 

por Jacques (2014), esta outra historiografia que faz existir 

a cidade a partir das práticas de sua própria apropriação 
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pelos caminhantes, errantes, praticantes ordinários, que pela 

articulação das experiências do caminhar e do narrar produzem 

espaços outros e recriam a atmosfera da vida urbana, é trazida 

por Jacques (2014) no seguinte recorte: 

Podemos, grosso modo, classificar o urbanismo 
moderno em três momentos distintos, que se 
sobrepõem: a modernização das cidades, de 
meados e final do século XIX até início do século 
XX; as vanguardas modernas e o movimento 
moderno (Congressos Internacionais de 
Arquitetura Moderna, CIAMs), dos anos 1910-
20 até 1959 (fim dos CIAMs); e o que chamamos 
de modernismo (ou moderno tardio), do pós-
guerra até os anos 1970. [...] Corresponderiam 
às críticas aos três momentos do urbanismo: o 
período das flanêries, ou flanâncias, de meados e 
final do século XIX até inicio do século XX, que 
criticava exatamente a primeira modernização 
das cidades; o das deambulações, dos anos 1910-
30, que fez parte das vanguardas modernas, 
mas também criticou algumas de suas ideias 
urbanísticas do início dos CIAMs; e as derivas, 
dos anos 1950-70, que criticou tantos os 
pressupostos básicos dos CIAMs quanto a sua 
vulgarização no pós-guerra, o modernismo. O 
primeiro momento, flanâncias, corresponde 
principalmente à recriação da figura do flâneur 
em Baudelaire, no Spleen de Paris ou no Les 
fleurs du mal, tão bem analisada por Walter 
Benjamin nos anos 1930. Benjamin também 
praticou a flânerie, principalmente em Paris e 
em suas passagens cobertas, ou seja, as flanâncias 
urbanas, a investigação do espaço urbano pelo 
flâneur. O segundo momento, deambulações, 
corresponde às ações dos dadaístas e surrealistas, 
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às excursões urbanas por lugares banais, às 
deambulações aleatórias organizadas por 
Aragon, Breton, Picabia e Tzara, entre outros. 
Desenvolve-se a ideia de hasard objectif, também 
relacionada à experiência da errância no espaço 
urbano, base dos manifestos surrealistas, do 
Nadja, de Breton, ou ainda do Paysan de Paris, 
de Aragon. Já o terceiro e último momento, 
derivas, corresponde ao pensamento urbano dos 
situacionistas, uma crítica radical ao urbanismo 
moderno, que também desenvolveu a noção de 
deriva urbana, de errância voluntária pelas ruas, 
principalmente nos textos e ações de Debord, 
Vaneiguem, Jorn ou Constant. (JACQUES, 2014, 
p. 30-41, grifos originais)

 Jacques (2014) ainda permeia estes três períodos 

com considerações a respeito das narrativas construídas no 

Brasil, principalmente pelos modernistas dos anos 20 e 30 

e pelos tropicalistas dos anos 60. Estas narrativas provocam 

deslocamentos dentro da mesma cidade em que operam os 

dispositivos hegemônicos de poder. Elas inventam-se entre as 

lógicas dominantes, apropriam-se dos próprios mecanismos da 

ordem instaurada e traçam outras possibilidades em relação 

àquilo que propõem os enunciados formulados pelos discursos 

existentes. Produzem outras cartografias. Neste sentido, 

aproxima-se do que diz Ana Clara Torres Ribeiro (2012, p. 

64) sobre a necessidade de cartografias que problematizem 

as narrativas estabelecidas na “[...] aliança do Estado com 

a mídia hegemônica. São indispensáveis outros usos da 

técnica e outras linguagens, que rompam a seleção espacial 

e social produzida pelas interpretações mais veiculadas da 
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vida coletiva”. É também com tais cartografias outras que 

se pode pensar, juntamente à Ribeiro (2012, p. 66), que “A 

cidade viva e experimental [...] permanece ativa na tessitura 

do cotidiano” e que o praticante desta cidade é o mesmo 

sujeito “[...] que habita (e produz) território usado. Sem esta 

cartografia, viabiliza-se a afirmação de leituras da experiência 

urbana que, em vez da negociação, propõem idealmente a 

rendição (ou eliminação física) dos muitos outros” (RIBEIRO, 

2012, p. 66).

 Por este quadro das narrativas tensionadoras do espaço 

urbano, pela perspectiva de oportunidade de uma outra 

cartografia, o que se conduz ao debate por Jacques (2014), 

como considera Bresciani (2014, p. 14), são “Experiências 

que abrem dimensões afetivas do ser urbano, do estar 

na cidade, [...] modos de experienciar as tramas de ruas, 

avenidas, parques, perder-se nessa exploração baixa [...]”. De 

Certeau (2014, p. 182) lembra que os transportes coletivos 

na Atenas contemporânea são chamados de metaphorai, 

“Para ir para o trabalho ou voltar para casa, toma-se uma 

‘metáfora’ – um ônibus ou um trem”. Neste horizonte exposto 

pelas aproximações teóricas aqui estabelecidas, pensa-se o 

dizer enquanto ação produtora de movimento e, afirma-se 

aqui, portanto, as construções narrativas e a composição de 

enunciações discursivas enquanto movimentos ativadores 

de uma potência da imaginação capaz de produzir, deslocar 

e recriar realidades. Assim, esboça-se “[...] com que sutil 

complexidade os relatos, cotidianos ou literários, são nossos 

transportes coletivos, nossas metaphorai” (DE CERTEAU, 

2014, p. 182).
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2.2 
Da cidade que 

(se) transforma

 Para pensar sobre a relação produtiva estabelecida 

entre caminhante e espaço urbano no exercício de um praticar 

a cidade, pelas ações do caminhar e do narrar em plena 

complexidade urbana do século XXI, atenta-se, a partir de uma 

perspectiva histórica, à emergência da metrópole moderna. 

Procura-se pensar neste momento que os modos pelos quais 

se pratica a cidade contemporânea, sobretudo pelos quais se 

realizam as ações referentes à caminhada e a sua narração – 

ver, ouvir, sentir, falar, as ações relacionadas às capacidades 

sensoriais humanas – são modos construídos na imbricação 

de diferentes forças sob tensão e constituintes da existência 

urbana. Isto é, os modos pelos quais se vê, se ouve, se sente, 

se fala, ou ainda pelos quais o corpo constrói e como ele 

propriamente articula a realidade, são pensados como modos 

diretamente relacionados à construção histórica da cidade 
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moderna e do próprio corpo que nela, dela e por ela emerge. 

Por esta perspectiva de entendimento, Jonathan Crary (2013) 

recorda os estudos de Walter Benjamin sobre os processos da 

cultura moderna que mostram as transformações drásticas na 

percepção humana ao longo das primeiras décadas urbanas do 

século XX, em função especialmente do desenvolvimento das 

dinâmicas capitalistas e dos aparatos técnicos que alteravam de 

maneira significativa o cotidiano das cidades europeias. Crary 

(2013) lembra que, com Benjamin, a experiência perceptiva 

– o que se vê, se ouve, se sente, se fala – passou a ser também 

compreendida enquanto meio passível de ser mobilizado tanto 

por potências de dominação, reativas e ainda fascistas, quanto 

por potências libertárias ou revolucionárias, o que Crary 

(2013) associa com os estudos críticos propostos por Michel 

Foucault sobre a sociedade disciplinar, produtora do corpo 

apto a funcionar no ritmo da produção industrial e coerente à 

lógica do poder hegemônico encarregado pela ordem urbana 

do capitalismo. Desta forma, a partir do pressuposto que 

discursa sobre um corpo que se faz da cidade, também “pela” 

e “na” cidade ou ainda um caminhante urbano que a pratica 

com seu sistema psicofísico atravessado constantemente pelas 

forças constituintes da vida urbana, tenta-se aqui pensar a 

relação entre corpo e cidade pelo contexto histórico que 

entende a constituição do homem urbano como coincidente 

à emergência da metrópole moderna.

 Em função de um ideal de modernidade herdado pelo 

“[...] esforço intelectual dos pensadores iluministas [...]” 

(HARVEY, 2008, p. 23), grandes transformações urbanas foram 

promovidas em certas cidades europeias na transição do século 
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XIX para o século XX. A modernidade em questão é atrelada 

ao desenvolvimento paralelo do capitalismo econômico e do 

racionalismo científico, que se estabeleciam em decorrência 

das ideias e práticas desenvolvidas na Europa a partir do 

século XVII decorrentes principalmente da mecânica clássica 

e da nova metafísica; referente ao momento compreendido 

por Max Weber como desencantamento de mundo33. Tal 

modernidade é responsável por produzir uma ideia de 

cidade que vincula o ideal moderno aos novos processos 

de manufatura trazidos pelas alterações tecnológicas das 

diferentes etapas da revolução industrial. Também atrela às 

movimentações nas cidades a expectativa de progresso, o 

avanço histórico e desenvolvimentista relacionado à ordem 

sócio-econômica dominante. O cotidiano das cidades em 

transformação passa a funcionar sob a lógica de um discurso 

progressista e teleológico que enuncia esta modernidade 

como a condição própria ao aperfeiçoamento da existência 

das cidades europeias e do homem moderno burguês. Walter 

Benjamin, “Por sua crítica radical da civilização burguesa 

moderna, por sua desconstrução da ideologia do progresso 

33 Marilena Chaui (2011, p. 11) explica: “Desencantamento do mundo: 
nessa expressão condensa-se aquilo que conhecemos como modernidade, 
ideias e práticas desenvolvidas na Europa a partir do século XVII, sob os 
imperativos da racionalização de todas as esfera do real determinada, de 
um lado, pela nova Philosophia Naturalis, sistema de representações que 
interpreta a realidade física e humana com os conceitos da mecânica clássica 
e, de outro, pela nova metafísica, que introduz a distinção substancial 
entre a extensão e o pensamento. O traço fundante do saber moderno é a 
admissão de que a realidade não encerra mistérios, está prometida ao sujeito 
do conhecimento como inteligibilidade plena e ao sujeito da técnica como 
operacionalidade plena, afirmando a vitória da razão contra o irracional, 
que não cessa de rondá-la e ameaçá-la”.
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– a Grande Narrativa dos tempos modernos [...]” (LÖWY, 

2013, p. 08), com o texto O capitalismo como religião escrito 

em 1921, em referência direta ao desencantamento proposto 

por Weber, pensa criticamente o capitalismo como fator 

determinante às modificações sociais decorrentes do ideal 

de modernização. A realidade moderna perde sua potência 

cósmico-teológica,  tal como havia nos séculos anteriores, e 

transmuta-se em espaço decifrado inteiramente por uma razão 

cuja construção é associada às lógicas de troca e de divisão do 

trabalho coerente com a estrutura social capitalista (CHAUÍ, 

2011). “A transcendência de Deus ruiu. Mas ele não está morto; 

ele foi incluído no destino humano. [...] Esse ser humano é o 

ser super-humano (Übermensch), o primeiro que começa a 

cumprir conscientemente a religião capitalista” (BENJAMIN, 

2013, p. 17). 

 Neste contexto, as cidades europeias na transição do 

século XIX para o século XX, sobretudo as cidades de Londres, 

Paris e Berlim, experimentavam problemas essencialmente 

relacionados à alta densidade populacional derivada do 

movimento significativo de migração desde as zonas rurais 

até os centros das cidades. A revolução industrial, que já 

no século XVIII demandava a necessidade de mão de obra 

para o trabalho nas inúmeras fábricas que conformavam os 

centros das cidades, impulsiona a transição de uma população 

predominantemente rural para uma outra majoritariamente 

urbana. Porém, as condições espaciais das cidades neste 

período de transição eram inadequadas à tal concentração 

populacional e desta forma os espaços, principalmente aqueles 

em que predominava o circuito cotidiano da classe operária, 
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apresentavam condições precárias de moradia, higiene e o 

nível de insalubridade proporcionava o desenvolvimento de 

doenças. Os chamados “bairros de má fama” (ENGELS, 2010), 

foram muitas vezes visibilizados pelas narrativas construídas 

naquele contexto, como em A situação da classe trabalhadora 

na Inglaterra34 de Friedrich Engels (2010, p. 70):

Habitualmente, as ruas não são planas nem 
calçadas, são sujas, tomadas por detritos 
vegetais e animais, sem esgotos ou canais de 
escoamento, cheias de charcos estagnados e 
fétidos. A ventilação na área é precária, dada 
a estrutura irregular do bairro e, como nesses 
espaços restritos vivem muitas pessoas, é fácil 
imaginar a qualidade do ar que se respira nessas 
zonas operárias – onde, ademais, quando faz 
bom tempo, as ruas servem aos varais que, 
estendidos de uma casa a outra, são usados para 
secar a roupa. (ENGELS, 2010, p. 70)

 Pelo projeto de modernidade, põe-se em movimento 

“[...] um processo pelo qual se pretendeu resolver os problemas 

da necessária concentração humana para o trabalho fabril e 

a erradicação da sujeira, da peste, das sublevações possíveis, 

imaginárias ou efetivas” (BRESCIANI, 2017, p. 112). Este 

processo em questão é a urbanização; o debate urbano surge 

como problematização produtiva dos espaços e, desta maneira, 

a problemática urbana faz do urbanismo o campo disciplinar 

34 Resultante dos percursos realizados por Engels pelos bairros operários 
britânicos, o texto A situação da classe trabalhadora na Inglaterra é publicado 
originalmente em alemão em 1845 e posteriormente em 1892 publicado 
em inglês.
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responsável pela organização e controle das dinâmicas que 

tornavam os centros das cidades cada vez mais populosos 

e complexos. A urbanização estipula-se como atividade 

incumbida pela instituição de “[...] uma sociedade disciplinada, 

orientada pela ética burguesa de urbanidade, uma projeção do 

bem viver em ambiente urbano” (BRESCIANI, 2017, p. 113). 

Assim, projeta-se como realidade possível uma ideia de cidade 

e sociedade subordinada às dinâmicas do capital financeiro 

e, por esta ideia projetada, leva-se a cabo pela ordem política 

dominante a construção da metrópole moderna e a efetivação 

do discurso da modernidade enquanto condição da vida nas 

cidades.

 David Harvey (2014, p. 30), ao focalizar as lógicas 

do capital na tentativa de compreensão deste processo de 

transformação à serviço da modernidade, afirma a urbanização 

como um movimento que articula os excedentes da produção 

capitalista e assim configura a cidade como resultante de um 

fenômeno de disputas de classe, “[...] uma vez que os excedentes 

são extraídos de algum lugar ou de alguém, enquanto o controle 

sobre o uso desse lucro acumulado costuma permanecer nas 

mãos de poucos [...]”. Sob a exploração capitalista esforçada pela 

produção de mais-valia, o proletariado instrumentaliza a cidade 

e possibilita a existência burguesa, enquanto a urbanização 

articula a produção excedente resultante deste processo de 

exploração. A urbanização, neste sentido, insere o excedente 

da produção, a todo vapor naquele momento, nas operações 

que promovem as alterações nas cidades. Por isso Harvey 

(2014, p. 33) compreende a urbanização, “[...] ao absorver 

as mercadorias excedentes que os capitalistas não param 
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de produzir em sua busca de mais-valia”, como mecanismo 

próprio às dinâmicas capitalistas na transição do século XIX 

para o século XX. “Não surpreende, portanto, que as curvas 

logísticas do aumento da produção capitalista sejam, com o 

tempo, muito semelhantes às curvas logísticas da urbanização 

da população mundial” (HARVEY, 2014, p. 30). No caso 

de Paris, a reconfiguração da cidade pelo prefeito Georges-

Eugène Haussmann, nomeado pelo imperador Napoleão III 

para estabilizar as problemáticas sociais e econômicas daquela 

conjuntura de pós revolução industrial em meados do século 

XIX, “[...] consistiu não apenas em uma transformação das 

infraestruturas urbanas, mas também na criação de todo um 

estilo de vida urbano totalmente novo e um novo tipo de 

persona urbana” (HARVEY, 2014, p. 35). Paris torna-se um 

grande centro de consumo e o mecanismo da urbanização 

é exportado a outras cidades, fazendo do caso francês um 

modelo que vem marcar as práticas do urbanismo até os dias 

de hoje.

A reforma urbana empreendida por Haussmann 
em Paris é, sem dúvida, a mais espetacular 
de todas as grandes reformas que ocorreram 
na Europa a partir de meados do século XIX. 
As condições estavam todas reunidas: as 
crescentes epidemias e as últimas revoluções 
(barricadas) justificavam os enormes gastos 
públicos necessários para realizar as obras 
monumentais na cidade. Seriam os primórdios 
do que chamamos hoje espetacularização das 
cidades, com um discurso sanitarista, mas 
também estético, sem esquecer a preocupação 
militar. As habitações populares, os bairros 
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pobres – leia-se insalubres e feios – e suas ruas 
estreitas são destruídos em massa para dar lugar 
à cidade burguesa com suas grandes avenidas 
(grands boulevards), que deveriam prevenir 
as epidemias pela diminuição da densidade 
habitacional, mas também servir de entrada 
eventual para os canhões, a fim de facilitar o 
controle de possíveis revoluções. (JACQUES, 
2014, p. 53)

 Atento às relações de poder sobre o corpo urbano, Michel 

Foucault (2016) refere-se ao surgimento da urbanização neste 

período como um fenômeno que atrelou as transformações 

das estruturas urbanas ao simultâneo desenvolvimento da 

medicina social, cujo objetivo com suas práticas higienistas e 

sanitaristas era organizar o contingente populacional da força 

de trabalho necessário à instrumentalização da vida moderna35. 

Na França, a “medicina urbana” desencadeava uma série de 

obras na cidade sob o discurso da higiene pública e instaurou-

se notadamente como medida para “[...] organizar o corpo 

35 Foucault (2016, p. 303) observa também que destas razões emerge-
se a própria população gerível: “O grande crescimento demográfico do 
Ocidente europeu durante o século XVIII, a necessidade de coordená-lo 
e de integrá-lo ao desenvolvimento do aparelho de produção, a urgência 
de controlá-lo por mecanismos de poder mais adequados e mais rigorosos 
fazem aparecer a ‘população’ – com suas variáveis de números, de repartição 
espacial ou cronológica, de longevidade e de saúde – não somente um 
problema teórico, mas como objeto de vigilância, análise, intervenções, 
operações transformadoras etc. Esboça-se o projeto de uma tecnologia da 
população: estimativas demográficas, cálculo da pirâmide das idades, das 
diferentes esperanças de vida, das taxas de morbidade, estudo do papel 
que desempenham um em relação ao outro o crescimento das riquezas e da 
população, diversas incitações ao casamento e à natalidade, desenvolvimento 
da educação e da formação profissional”.
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urbano de modo coerente, homogêneo, dependendo de um 

poder único e bem regulamentado” (FOUCAULT, 2016, p. 

152). Primeiro por razões econômicas, que levavam à expansão 

industrial que transformava a cidade não somente em um lugar 

de mercado mas também de produção, e segundo por razões 

políticas, já que o aumento da população operária aumentava 

as tensões em torno das questões proletárias (FOUCAULT, 

2016). Na Inglaterra, a “medicina dos pobres” dividia o 

espaço em áreas pobres e áreas ricas (FOUCAULT, 2016), 

pelas ações urbanas que constituíam “[...] essencialmente 

um controle da saúde e do corpo das classes mais pobres 

para torná-las mais aptas ao trabalho e menos perigosas às 

classes mais ricas” (FOUCAULT, 2016, p. 169). Também por 

uma série de medos políticos, como as agitações sociais do 

proletariado e as constantes revoltas populares, e pelos medos 

sanitários, como a preocupação com a cólera que se propagava 

pela Europa. Pela análise de Foucault (2016), tais práticas 

higienistas e sanitaristas são políticas incididas sobre os corpos 

a fim de transformá-los em instrumentos à consolidação da 

cidade produtiva, direcionada por aquilo que a racionalização 

científica e o desenvolvimento capitalista postulam enquanto 

progresso. São práticas constituintes de mecanismos de poder 

através dos quais um fazer hegemônico atua, primeiro, na 

disciplina do corpo e, segundo, passa a consistir-se naquilo 

que Foucault (2016) chama de poder biopolítico, a gerir e 

governar o conjunto dos corpos, a população. 

[...] o capitalismo, desenvolvendo-se em fins do 
século XVIII e início do século XIX, socializou 
um primeiro objeto que foi o corpo enquanto 
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força de produção, força de trabalho. O controle 
da sociedade sobre os indivíduos não se opera 
simplesmente pela consciência ou pela ideologia, 
mas começa no corpo, com o corpo. Foi no 
biológico, no somático, no corporal que, antes 
de tudo, investiu a sociedade capitalista. O corpo 
é uma realidade biopolítica. (FOUCAULT, 2016, 
p. 144)

 A cidade é construída e sua continuidade segue 

controlada, ao passo que, de forma paralela, constrói-se o 

corpo e continuamente controla-se o conjunto dos corpos 

desta cidade em emergência. “[...] ao recriar a cidade o 

homem recriou a si mesmo” (Park apud: HARVEY, 2014, p. 

28), afirma Robert Park e rememorado por Harvey (2014, 

p. 29) ao mencionar a produção imbricada de cidade e corpo 

na reflexão “[...] sobre o modo como fomos feitos e refeitos, 

ao longo da história, por um processo urbano impulsionado 

por forças sociais poderosas”. Em consonância com o ideal 

de modernidade, o poder hegemônico centrado na disciplina, 

controle e governo dos corpos nos espaços da cidade e nas 

relações de sociabilidade fundadoras de tramas invisíveis 

que fazem existir um cotidiano, por meio de estratégias em 

torno da biopolítica passa a operar em função da manutenção 

das dinâmicas do capital e do desenvolvimento do estilo 

de vida moderno e burguês36. Emerge-se a cidade moderna 

36 Discorre Foucault (2014, p. 149): “Concretamente, esse poder sobre a vida 
desenvolveu-se a partir do século XVII, em duas formas principais; que não 
são antitéticas e constituem, ao contrário, dois polos de desenvolvimento 
interligados por todo um feixe intermediário de relações. Um dos polos, o 
primeiro a ser formado, ao que parece, centrou-se no corpo como máquina: 
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simultaneamente à consolidação do urbanismo enquanto 

instrumento biopolítico, procedimento, ou ainda dispositivo, 

de engenhosidade conveniente e capaz de atuar na preservação 

de uma sociedade disciplinada, organizada em proveito das 

dinâmicas dominantes. Os corpos disciplinados, urbanos, 

modernos, ágeis e ativos na produção e consumo desta 

modernidade, passam a constituir a população gerível, 

biopoliticamente governada. Ferraz (2013) aponta que em 

Segurança, território e população, curso de Foucault realizado no 

Collège de France em 1978-1979, fica evidente que o urbanismo, 

nascente em fins do século XVIII e começo do século XIX, é 

uma peça importante ao que Foucault denomina de dispositivo 

de segurança biopolítico. Por este dispositivo de segurança 

biopolítico, a vida biológica torna-se o fato político decisivo 

na modernidade, desenvolvendo-se o exercício do poder e 

do governo sobre a população (FERRAZ, 2013). Por governo 

no seu adestramento, na ampliação de suas aptidões, na extorsão de suas 
forças, no crescimento paralelo de sua utilidade e docilidade, na sua 
integração em sistemas de controle eficazes e econômicos – tudo isso 
assegurado por procedimentos de poder que caracterizam as disciplinas: 
anátomo-política do corpo humano. O segundo, que se formou um pouco 
mais tarde, por volta da metade do século XVIII, centrou-se no corpo-
espécie, no corpo transpassado pela mecânica do ser vivo e como suporte 
dos processos biológicos: a proliferação, os nascimentos e a mortalidade, 
o nível de saúde, a duração da vida, a longevidade, com todas as condições 
que podem fazê-los variar; tais processos são assumidos mediante toda uma 
série de intervenções e controles reguladores: uma biopolítica da população. 
As disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois 
polos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a 
vida. A instalação – durante a época clássica, dessa grande tecnologia de 
duas faces – anatômica e biológica, individualizante e especificante, voltada 
para os desempenhos do corpo e encarando os processos da vida [...]” 
caracteriza o poder biopolítico hegemônico que age “[...] pela administração 
dos corpos e pela gestão calculista da vida” (FOUCAULT, 2014, p. 150).
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compreende-se, conforme define Foucault (apud: FERRAZ, 

2013, p. 06), “[...] o conjunto das instituições e práticas por 

meio das quais se guiam os homens, desde a administração até 

a educação, ou um conjunto de procedimentos, de técnicas, 

de métodos que garantem a condução dos ‘homens’ em sua 

‘multiplicidade’”. Através da lei, da norma e da gestão, os 

corpos são geridos como corpos dóceis, úteis politicamente 

e economicamente. “A vida e seus mecanismos entram nos 

cálculos explícitos do poder, enquanto este se torna agente de 

transformação da vida” (FERRAZ; FRANÇA, 2012, p. 101).

Uma das características fundamentais desse 
momento da “economia política”, e naquilo 
que Foucault denominará de biopolítica, é a 
preocupação com a população e com o viver 
“bem” dessa população, pois a partir do momento 
em que a vida é tomada pela política, a vida 
da população passa a ser determinante como 
objetivo da política, é o momento em que “a 
vida entra na história” (FOUCAULT, 1988, p. 
155). O higienismo e a medicina social são, a 
partir de então, os discursos que dão fundamento 
ao urbanismo; o que nos permite afirmar que 
o urbanismo nascente é biopolítico; a lógica 
da circulação, da cidade livre das doenças é o 
mote político na “produção de cidades”. Uma 
população saudável é uma população livre das 
doenças, das pestes, por exemplo. Mas também, 
trata-se da cidade livre de tudo que infecta o 
corpo social, como, por exemplo, o criminoso, o 
sexualmente desviante, o louco, etc. “Em outras 
palavras, tratava-se de organizar a circulação, 
de eliminar o que era perigoso nela, de separar 
a boa circulação da má, [de] maximizar a boa 
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circulação diminuindo a má.” (FOUCAULT, 
2008, p. 24).

 Como uma estratégia deste poder, desta forma, são 

modernizados os centros das cidades, ou também embelezados 

como compreende Jacques (2014), em função da existência 

dos corpos disciplinados, higienizados, coerentes à ética 

burguesa e capitalista instaurada em decorrência das dinâmicas 

econômicas. São realizadas demolições e expulsões que 

obrigam a população mais diretamente afetada por tais ações 

a se instalar em espaços periféricos e distantes da visibilidade 

espetacular da modernização. 

Esse processo hoje conhecido como 
espetacularização das cidades, que na época era 
chamado de embelezamento ou modernização, 
surge junto com a própria disciplina. Ambos 
surgem da mesma urgência: desde o início 
do século XIX, as cidades europeias, em 
consequência da violenta revolução industrial, 
são consideradas praticamente inabitáveis 
pelas grandes massas de habitantes cada dia 
mais numerosos e mal alojados. Fala-se, para 
justificar as obras e demolições de outro tipo 
de espetáculo: o grande monstro urbano, do 
inferno ou formigueiro doentio das cidades, 
o “espetáculo da pobreza”, principalmente em 
Londres e Paris. (JACQUES, 2014, p. 82)

 

 Estas movimentações também acabam por produzir 

outros corpos, outros tipos urbanos vistos como incoerentes 

ao projeto de modernidade do pensamento hegemônico. São 

corpos sobre os quais a própria modernização investe pela 
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segregação os caracterizando como marginais, indisciplinados 

e descabidos à cidade moderna; constantemente narrados e 

visibilizados pela poesia do caminhante da cidade de Paris 

Charles Baudelaire. Como comenta Paulo Niccoli Ramirez 

(2010), Baudelaire, por meio das narrativas construídas das 

suas andanças na capital francesa, expõe tipos urbanos que 

são aproximados posteriormente por Walter Benjamin aos 

indivíduos que reagiam naquele momento do século XIX à 

modernização capitalista, aos indivíduos que constituiam a 

classe social mencionada por Karl Marx de lumpemproletariado37. 

Tal classe – do alemão lumpenproletariat cuja tradução designa 

“homem trapo” – é descrita por Marx como constituída por 

“[...] sujeitos que atuam contra o trabalho substituindo-o pelo 

ócio [...]” (RAMIREZ, 2010, p. 249). Sujeitos “[...] oriundos 

da decadência burguesa e a escória da classe operária, homens 

à mercê do álcool, andarilhos urbanos, trapeiros, vagabundos 

sem classe definida e susceptíveis aos encantos da vida boêmia” 

(RAMIREZ, 2010, p. 243). Ao contrário do pessimismo de 

Marx diante destas figuras urbanas, Benjamin acredita nestes 

tipos como possíveis existências resistentes, potencialidades 

desviantes, “[...] diante da monotonia do trabalho produtivo e 

burocrático que tanto sustenta a vida burguesa racionalmente 

37 Marx (2011, p. 91) lista os indivíduos: “Roués (rufiões) decadentes 
com meios de subsistência duvidosos e de origem duvidosa, rebentos 
arruinados e aventurescos da burguesia eram ladeados por vagabundos, 
soldados exonerados, ex-presidiários, escravos fugidos das galeras, gatunos, 
trapaceiros, lazzaroni (lazarones), batedores de carteira, prestidigitadores, 
jogadores, maquereaux (cafetões), donos de bordel, carregadores, literatos, 
tocadores de realejo, trapeiros, amoladores de tesouras, funileiros, mendigos, 
em suma, toda essa massa indefinida, desestruturada e jogada de um lado 
para outro, que os franceses denominam la bohème (a boemia) [...]”.
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organizada em torno da atividade lucrativa” (RAMIREZ, 

2010, p. 244). Baudelaire traz, portanto, tais corpos como 

resistências vivas à modernização, existências que instigam 

a provocação de questionamentos e posicionamentos 

críticos em relação ao próprio projeto de modernidade. A 

realização da época moderna pelas estratégias urbanísticas 

centradas na espetacularização e embelezamento dos espaços 

centrais, “varrendo” as ruas no esforço de disciplinar ou 

ainda de extinguir os diversos tipos urbanos narrados por 

Baudelaire, como sugere pensar Jacques (2014), acontece 

juntamente, portanto, com a emergência da própria disciplina 

urbana e junto também com a própria crítica ao processo de 

transformação das cidades, a considerar às mesmas narrações 

críticas de Baudelaire38 e de outros narradores tensionadores 

deste período.

 Iluminadas na contemporaneidade como vestígios 

à compreensão daquele momento em ebulição e como 

atravessamentos que engendram também as realidades atuais e 

futuros vindouros, as narrativas construídas naquele momento 

trazem os diversos tipos urbanos, resistentes ou não, nascidos 

com a modernidade. A figura do caminhante moderno se 

38 Em relação ao posicionamento crítico de Baudelaire, Jacques (2014, p. 
54) comenta: “Baudelaire que participou das barricadas em 1848, passou 
a denunciar a demolição dos antigos bairros promovida por Haussmann 
e tomou partido dos que, sistematicamente expulsos das novas áreas 
burguesas, tornaram-se os novos miseráveis que superpovoaram ainda 
mais os quarteirões populares, cada vez mais periféricos (cria-se a banlieue 
– lieu du ban – lugar do banido). Baudelaire é claramente crítico quanto à 
reforma de Haussmann, sobretudo pela separação social imposta na cidade, 
pela eliminação da cidade antiga e de suas ruínas, pela ordenação e controle 
imposto no espaço urbano”.
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posiciona em trânsito pela cidade em transformação e isso 

estabelece a própria emergência do observador moderno. 

Suas narrativas ora configuram o fascínio diante da multidão 

e da velocidade da vida metropolitana, como expõem os 

relatos de Edgar Allan Poe ao percorrer Londres, a cidade mais 

populosa do mundo em 1840, ora configuram o desconforto 

e espanto diante da mesma multidão atônita londrina, como 

expõem os relatos de Friedrich Engels. Pelas narrativas, ora 

são tecidos elogios à grande cidade modernizada, ora são 

tecidas críticas e situações de afrontamento ao processo de 

alterações substanciais no cotidiano, como faz Baudelaire ao 

criar a figura do flâneur enquanto o personagem moderno 

que narra criticamente as transformações higienistas de 

Haussmann na cidade de Paris, ou ainda a recriação de tal 

figura por Walter Benjamin ao percorrer as ruas parisienses 

na primeira metade do século XX. “O flâneur, figura que se 

desenvolve ao mesmo tempo em que as grandes cidades se 

modernizam, não esconde sua ambiguidade: deixar-se fascinar 

pela modernização, mas também reage a ela” (JACQUES, 2014, 

p. 55). Tais narrativas modernas ecoam ainda hoje de forma a 

sinalizar com que efetividade as transformações e dinâmicas 

urbanas agem na construção e reconstrução dos próprios 

corpos que sustentam a existência da cidade. Elas evidenciam 

diversas modificações comportamentais nos espaços urbanos 

e o desencadeamento de processos emocionais outros que 

podem ser diretamente relacionados a determinado “[...] 

‘estado de choque’: o choque da modernidade mas, sobretudo, 

o choque da transformação da cidade antiga e a emergência 

da metrópole moderna” (JACQUES, 2014, p. 57). 
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 Em meio às mudanças no cenário, às alterações no 

desenho e nas dinâmicas das cidades, juntamente às forças 

dominantes que perpassam o corpo caminhante na direção 

da disciplina e do controle, a própria experiência do homem 

nestes novos espaços modifica-se. Entende-se a existência 

de uma cidade em alvoroço que afeta sensivelmente este 

corpo em trânsito de forma a produzir, como reação às forças 

atuantes no processo de transformação, uma tal experiência 

de choque39 potente à reconfiguração da realidade inclusive 

psicofísica do homem moderno. Pelas narrativas e relatos 

desta experiência moderna é possível atentar-se a “[...] como 

as transformações urbanas modificam a experiência sensível, 

subjetiva, dos habitantes das grandes cidades, seja do ponto de 

vista fisiológico, seja, sobretudo, numa perspectiva psicológica” 

(JACQUES, 2014, p. 57). Atentos a tais transformações 

sensíveis, tanto Walter Benjamin quanto Siegfried Kracauer 

e Georg Simmel promovem o que Ben Singer (2004) chama 

de concepção neurológica da experiência da modernidade, 

compreensão centrada na radical estimulação nervosa da vida 

moderna. Singer (2004, p. 117) afirma, conforme sugerem 

39 A respeito da experiência de choque, Jacques (2014, p. 57) comenta: 
“Pode-se relacionar a ideia de choque ao conceito freudiano de trauma; 
lembremo-nos, de resto, da emergência da psicanálise nesse momento e, em 
particular, da psicologia social. Por outro lado, o aparecimento de cinemas, 
do romance policial – o detetive passa a ser uma figura importante para 
Baudelaire, a partir de Poe –, dos novos letreiros publicitários em neon, 
das novíssimas lojas de departamentos, primórdios dos shoppings centers, 
o aumento vertiginoso dos jornais e a profusão de notícias provocam uma 
enorme excitação nervosa, uma espécie de vertigem de sentidos, uma 
hipertrofia dos olhares, um estado de choque, que pode ser resumido como 
uma experiência da alteridade radical na cidade”.
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os estudos de Benjamin, Kracauer e Simmel, que o estado 

de choque estimulado pela modernidade gerava um tipo de 

renovação do aparelho sensorial do homem urbano, sendo 

que a “[...] metrópole e a esteira rolante, escreveu Benjamin, 

sujeitaram ‘os sentidos humanos a um tipo complexo de 

treinamento’. O organismo mudou de marcha, por assim 

dizer, sincronizando-se ao mundo acelerado”.  

[...] mais do que simplesmente apontar para o 
alcance das mudanças tecnológicas, demográficas 
e econômicas do capitalismo avançado, Simmel, 
Kracauer e Benjamin enfatizaram os modos pelos 
quais essas mudanças transformaram a estrutura 
da experiência. A modernidade implicou um 
mundo fenomenal – especificamente urbano 
– que era marcadamente mais rápido, caótico, 
fragmentado e desorientador do que as fases 
anteriores da cultura humana. Em meio à 
turbulência sem precedentes do tráfego, 
barulho, painéis, sinais de trânsito, multidões 
que se acotovelam, vitrines e anúncios da cidade 
grande, o indivíduo defrontou-se com uma 
nova intensidade de estimulação sensorial. A 
metrópole sujeitou o indivíduo a um bombardeio 
de impressões, choques e sobressaltos. O ritmo 
de vida também se tornou mais frenético, 
acelerado pelas novas formas de transporte 
rápido, pelos horários prementes do capitalismo 
moderno e pela velocidade sempre acelerada 
da linha de montagem. (SINGER, 2004, p. 96)

 Neste sentido, os estudos de Georg Simmel, a partir 

dos seus próprios percursos na Berlim de transição do século 

XIX para o século XX, como quem constrói uma ontologia 
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daquele presente, isto é, como um observador atento ao seu 

entorno e sensível à percepção sobre seu próprio espaço-

tempo, mostram como a “[...] modernidade transformou 

os fundamentos fisiológicos e psicológicos da experiência 

subjetiva” (SINGER, 2004, p. 96). Simmel (1976), concentrado 

em como o crescimento da grande cidade afetava os sentidos 

humanos, traz pistas que auxiliam à compreensão da 

intensidade com que as mudanças urbanas são capazes de 

interferir na própria constituição do homem, pela perspectiva 

que pensa a relação completamente imbricada entre cidade 

e homem urbano. Em seu ensaio A metrópole e a vida mental, 

“[...] texto crucial para Kracauer e Benjamin [...]” (SINGER, 

2004, p. 96), publicado pela primeira vez em 1902 e citado 

inúmeras vezes como um dos momentos fundadores de uma 

sociologia das grandes concentrações urbanas, Simmel traz 

o indivíduo metropolitano como um tipo que age segundo o 

que pensador chama de atitude blasé. Decorrente das forças 

que movimentam a metrópole, provocadoras de alterações 

no aparelho sensível humano, sobretudo pelos estímulos 

perceptivos que exigem a atenção40 constante do indivíduo, 

“[...] o tipo metropolitano de homem – que, naturalmente, 

existe em mil variantes individuais – desenvolve um órgão 

que o protege das correntes e discrepâncias ameaçadoras 

de sua ambientação externa [...]” (SIMMEL, 1976, p. 12), 

40 “Com cada atravessar de rua, como o ritmo e a multiplicidade da vida 
econômica, ocupacional e social, a cidade faz um contraste profundo com 
a vida de cidade pequena e a vida rural no que se refere aos fundamentos 
sensoriais da vida psíquica” (SIMMEL, 1976, p. 12).
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sendo este órgão responsável pela atitude blasé. É uma postura 

impessoal e banal de reação aos estímulos urbanos e às relações 

sociais, sendo encarregada pela deflagração de processos de 

individualização, intelectualização e racionalização de forma 

a manejar a atenção do homem durante seus percursos. O 

indivíduo urbano, assim, surge em Simmel (1976) como o 

resultado de um espaço do estranhamento, da metrópole 

enquanto espaço da velocidade, da agilidade, das mutações 

constantes. Este tipo é uma consequência paradoxal das 

forças atuantes na construção da cidade; paradoxal porque 

enquanto o tipo metropolitano constrói-se na experiência 

da metrópole por uma relação traumática, blasé, que 

possivelmente aliena o indivíduo, atrofia suas capacidades 

sensíveis e consequentemente reduz seu potencial criativo, 

simultaneamente o mesmo tipo metropolitano utiliza-se dos 

artifícios da individualidade e da atitude blasé como mecanismo 

de perseverar e de manter sua existência intacta em meio ao 

bombardeio de estímulos sensoriais, mesmo sob tensão das 

forças dominantes (SIMMEL, 1976).

 Se por um lado o caminhante blasé da metrópole em 

Simmel (1976) é aquele que, para se proteger do estado de 

choque despertado pela modernidade, “[...] se torna anônimo, 

distanciado, o oposto daquele habitante dos vilarejos, das 

pequenas cidades, onde todos se conhecem, onde todos têm 

nome e sobrenome, uma ‘identidade’ e um rosto próprio” 

(JACQUES, 2014, p. 58), por outro lado a figura do flâneur em 

Baudelaire não se protege do choque, “[...] justo ao contrário, 

buscava o choque, buscava a experiência do choque com 

o Outro, com os vários outros anônimos, a embriaguez da 
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multidão, a relação entre anonimato e alteridade, que constitui o 

próprio espaço público metropolitano” (JACQUES, 2014, p. 59). 

Entretanto, ambos são caminhantes que nascem deste cenário 

turbulento no qual é erguida a metrópole moderna, ambos são 

resultados do conjunto de forças e dos processos atuantes sobre 

os corpos habitantes da cidade, são partes da modernização e 

não poderiam existir sem ela. A “[...] matriz modernizadora 

concorre, nesse sentido, para uma transformação profunda 

da percepção humana [...]” (SENRA, 2013, p. 10) e tanto 

o blasé quanto o flâneur parecem ser figuras possíveis por 

estarem justamente incorporadas, de maneiras diferentes, em 

corpos afetados pela modernidade reconfiguradora. Um corpo 

que, pelo choque da modernização, torna-se individualizado, 

mecanicamente organizado e coerente à lógica hegemônica 

da produção e da sociedade capitalista industrial, um corpo-

peça que age conforme a movimentar a engrenagem das 

próprias transformações socioculturais como forma de auto 

conservação no meio urbano; e um corpo que, também pelo 

choque da modernização, faz da reação contrária às alterações 

do ideal estipulado pela cidade moderna o seu modo possível 

de existir, um corpo crítico, em relação à velocidade e ao 

progresso positivista impostos, que se movimenta em meio 

à multidão com tempos e agilidades outras na expectativa da 

experiência de contato com os diferentes corpos. O mesmo 

choque, portanto, produz diferentes reações e modulações 

na estrutura psicofísica do homem urbano de forma a alterar 

os modos pelos quais na cidade se vê, se ouve, se sente, se 

fala. Crary (2013) observa que tais alterações perceptivas, 

pensadas aqui como constituintes de modos de ação que ora 
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são aproximados do funcionamento do tipo blasé e ora são 

aproximados do funcionamento do tipo flâneur, em decorrência 

do processo desencadeado pelas políticas dominantes sobre 

o corpo atrelados à efervescência da vida urbana, são efeitos 

também do esforço político de gerenciamento da atenção 

perceptiva do indivíduo moderno, pelo controle dominante 

do que se vê, se ouve, se sente, se fala.

 Dentro desta mesma perspectiva que compreende 

as transformações nos modos pelos quais se vivencia a 

cidade moderna, Crary (2013) destaca a atenção, vinculada 

à experiência sensível do homem urbano, como o principal 

vetor psicológico e político através do qual se operam as 

estratégias hegemônicas atreladas à modernização. Para Crary 

(2013), a modernidade é responsável por realocar “[...] a 

percepção (bem como os processos e funções anteriormente 

considerados ‘mentais’) na espessura do corpo” (CRARY, 2013, 

p. 35) e, uma vez componente das combinações mecânicas da 

estrutura física corpórea humana, a atenção como atividade 

perceptiva passa a ser também controlável e objeto de gestão 

das políticas incididas sobre o corpo. Sob a linha traçada por 

Foucault, que relaciona as formas de construção de corpos 

úteis na modernidade do século XIX com o desenvolvimento 

de procedimentos institucionais e disciplinares, “[...] tais 

como aqueles em operação na fábrica, na escola, na prisão, 

nos hospitais, na racionalização do trabalho, na educação, 

na medicina [...]” (SENRA, 2013, p. 17) ou ainda no próprio 

processo de urbanização na emergência da cidade moderna (cf. 

129), Crary (2013) afirma que o cerne de toda esta maquinaria 

sobre o corpo, neste período de acontecimento da metrópole e 
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do caminhante urbano moderno, tem como objetivo principal 

fazer com que “[...] a percepção funcione de tal modo a garantir 

que um sujeito seja produtivo, controlável e previsível, que 

seja adaptável [...]” (CRARY, 2013, p. 29). Os estudiosos da 

atenção, os primeiros psicólogos modernos experimentais, 

“[...] defendiam que se poderia produzir um sujeito atento 

e controlado por meio do conhecimento e do domínio de 

procedimentos externos de estimulação, bem como de uma 

ampla gama de tecnologias da ‘atração’” (CRARY, 2013, p. 49). 

Desta forma, “[...] no final do século XIX a atenção tornou-se 

um problema paralelo à organização sistemática específica do 

trabalho e da produção no capitalismo industrial” (CRARY, 

2013, p. 54), em função do ideal de cidade implantado pelo 

projeto de modernidade.

Foi no final do século XIX, nas ciências humanas 
e em particular no campo nascente da psicologia 
científica, que o problema da atenção tornou-
se uma questão fundamental. A centralidade 
desse problema estava diretamente ligada 
ao surgimento de um campo social, urbano, 
psíquico e industrial cada vez mais saturado 
de informações sensoriais. A desatenção, 
em especial no contexto das novas formas 
de produção industrial em grande escala, 
começou a ser tratada como um perigo e um 
problema sério, embora, com frequência, 
fossem os próprios métodos modernizados 
do trabalho que produzissem essa desatenção. 
Seria possível dizer que um aspecto crucial da 
modernidade é uma crise contínua da atenção, 
na qual as configurações variáveis do capitalismo 
impulsionam a atenção e a distração a novos 
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limites e limiares, com a introdução ininterrupta 
de novos produtos, novas fontes de estímulo e 
fluxos de informação, respondendo em seguida 
com novos métodos para administrar e regular 
a percepção. [...] A atenção tornou-se, assim, 
um modo impreciso de designar a capacidade 
relativa de um sujeito para isolar seletivamente 
certos conteúdos de um campo sensorial em 
detrimento de outros, a fim de manter um mundo 
ordenado e produtivo. [...] na década de 1870 
a atenção se torna, na Europa e na América do 
Norte, um problema que atravessa um campo 
social e cultural mais amplo, uma questão social, 
econômica, psicológica e filosófica fundamental 
nas análises mais influentes sobre a natureza 
da subjetividade humana. Edward Bradford 
Titchener, o aluno britânico de Wundt41 e um 
dos principais responsáveis pela introdução 
da psicologia experimental alemã nos Estados 
Unidos, afirmou na década de 1890 que ‘o 
problema da atenção é essencialmente um 
problema moderno’ [...] (CRARY, 2013, p. 35-
44)

 Inserida no contexto caracterizado pelo “[...] sistema 

econômico emergente que demandava a atenção do sujeito 

41 Wilhelm Wundt, considerado um dos fundadores da psicologia 
experimental moderna. Crary (2013, p. 52) complementa que em 1879: 
“[...] Wundt estabeleceu o primeiro laboratório de psicologia do mundo 
na Universidade de Leipzig. [...] esse espaço do laboratório, com seus 
procedimentos científicos recém-codificados e aparelhos calibrados com 
precisão, tornou-se modelo para toda a organização social moderna de 
experimentação psicológica em torno do estudo de um observador atento a 
um amplo espectro de estímulos produzidos artificialmente. Parafraseando 
Foucault, esse foi um dos espaços práticos e discursivos da modernidade 
no qual o ser humano ‘problematiza o que é’”.
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num amplo leque de novas tarefas produtivas e espetaculares 

[...]” (CRARY, 2013, p. 53), a atenção, enquanto atividade 

psicofísica que articula aquilo que se vê, se ouve, se sente, se 

fala, enquanto processo de seleção perceptiva que adiciona e 

exclui partes de uma realidade engendrada pelas capacidades 

sensoriais (CRARY, 2013), torna-se um problema em torno 

do qual são estabelecidas tensões políticas pela disputa do que 

é posto visível e invisível, do controle do experienciável que 

dá existência às proporções dos acontecimentos vividos. A 

atenção passa a ser tratada não somente como resultante da 

“[...] combinação de memória, desejo, vontade, expectativa 

e experiência imediata” (CRARY, 2013, p. 51) do homem 

moderno, ou ainda como produtividade da percepção no 

sentido de uma atividade autônoma, neutra e atemporal, isenta 

de resquícios de qualquer relação de poder, mas sim, ela é 

atravessada pelas mesmas forças disciplinares e controladoras 

esforçadas pela efetividade das dinâmicas capitalistas e pós 

industriais estruturantes da vida submetida aos processos 

de modernização. Assim, pela conquista do controle desta 

atenção, as estratégias de poder em exercício, a exemplo do 

espetáculo da urbanização ou do embelezamento burguês 

das cidades, promovem visibilidades e invisibilidades, 

enunciam determinadas existências em detrimento de 

outras constantemente silenciadas e editadas nos discursos 

da modernidade. Entretanto, Crary (2013, p. 27) ressalta que 

o corpo do homem urbano e moderno, também a atenção 

presente e transcorrida neste, deste e por este corpo, é 

“[...] ao mesmo tempo o local de operações de poder e o 

potencial de resistência a elas”. Neste sentido, aproxima-se 
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o problema moderno, psicológico e político da atenção às 

discussões sobre a construção subjetiva do homem urbano, 

principalmente àquelas referentes à produção hegemônica 

de subjetividade sob tensão do potencial de resistência, 

processo correspondente, como pensado por Crary (2013, 

p. 47) mediante às observações de Michel Foucault, às relações 

instáveis “[...] entre o poder institucional/discursivo, de um 

lado, e uma composição de forças que resistia de maneira 

inerente à estabilização e ao controle, de outro”. Portanto, as 

forças dominantes não simplesmente atravessam e se alojam 

nos corpos a modificar as realidades psíquicas e corporais; 

elas atravessam, transpassam, perfuram, afetam42, são 

intensidades provocadoras de interferências diante das quais 

os corpos reagem, lidam com as reverberações e vestígios dos 

atravessamentos e, de diferentes modos, reconfiguram-se, 

modulam-se. As diferentes intensidades pelas quais sucedem 

constantes reconfigurações no homem metropolitano são 

responsáveis por motivarem, evocando-se os caminhantes 

urbanos blasé e flâneur (cf. 136), ora modos de ação e 

atenção aproximados ao funcionamento do tipo urbano blasé, 

anestesiados e individualizados, ora modos de ação e atenção 

aproximados do tipo urbano flâneur presente nos textos 

literários43 de Baudelaire, críticos e resistentes, inventores 

42 Sobre os processos de afecção, no sentido proposto pela Ética de Espinosa, 
discorre-se no capítulo seguinte que trata da potência da imaginação.

43 Guattari e Rolnik (2013, p. 45) atrelam também os distintos modos 
de subjetividade aos diferentes tipos de personagens trazidos pelo 
desenvolvimento moderno na literatura e romance: “A evolução do romance 
como um todo pode ser remetida a essas diferentes tentativas de criação de 



143

de “[...] novas formas, afetos e intensidades” (CRARY, 2013, 

p. 27). A discussão realizada por Guattari e Rolnik (2013, p. 

42) sobre a produção de subjetividade parece contribuir com 

o pensamento sobre os diferente modos de ação na cidade:

A subjetividade está em circulação nos 
conjuntos sociais de diferentes tamanhos: ela 
é essencialmente social, e assumida e vivida 
por indivíduos em suas existências particulares. 
O modo pelo qual os indivíduos vivem essa 
subjetividade oscila entre dois extremos: uma 
relação de alienação e opressão, na qual o 
indivíduo se submete à subjetividade tal como a 
recebe, ou uma relação de expressão e criação, na 
qual o indivíduo se reapropria dos componentes 
da subjetividade, produzindo um processo que 
eu chamaria de singularização. 

 Como explicam Guattari e Rolnik (2013), a produção 

de tais modos de ação e a própria transformação da 

atenção perceptiva na cidade são processos resultantes das 

articulações e engendramentos entre os movimentos das 

capacidades humanas sensíveis e as subjetividades produzidas 

no campo social. O que está em jogo, portanto, para além 

das transformações na percepção humana decorrentes da 

emergência da metrópole, é a compreensão da cidade enquanto 

espaço onde são configuradas e reconfiguradas, por uma 

dinâmica entre poderes e forças dissonantes, as condições 

sistemas de referência para os novos modos de produção da subjetividade. 
É interessante notar como os sistemas de modelização do romance estão 
sempre, de certo modo, relacionados aos sistemas de modelização do 
psiquismo”.
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de subjetividade dos praticantes, caminhantes e habitantes 

(CRARY, 2013). 
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2.3
Da produção 

de subjetividade

 O contexto de transição do século XIX para o século XX 

é marcado (cf. 117) pelos processos de “[...] industrialização, 

urbanização e crescimento populacional rápidos; proliferação 

de novas tecnologias e meios de transporte; saturação do 

capitalismo avançado; explosão de uma cultura de consumo 

de massa e assim por diante” (SINGER, 2004, p. 95). Estando 

o corpo regido pelas estratégias biopolíticas, na perspectiva de 

Michel Foucault, a emergência da metrópole moderna pode 

ser compreendida como efetivação da construção do homem 

urbano, sobretudo a constituição da sociedade disciplinar e 

gerida na qual ele se via implicado e submetido. Segundo 

comenta Deleuze (2013a, p. 35) sobre a obra foucaultiana, 
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“Uma das ideias essenciais de Vigiar e punir44 é que as sociedades 

modernas podem ser definidas como sociedades ‘disciplinares’ 

[...]”. Também, além de disciplinar, a população, neste espaço 

de modernidade, como compreendido com Ferraz (2013) 

a partir dos escritos de Foucault em Segurança, território e 

população (cf. 129), passa a ser regida pela regulação biopolítica 

e a ser governada, através da lei, da norma e dos mecanismos 

de gestão. O surgimento da metrópole moderna, a invenção 

da vida urbana a partir do ideal de modernidade, a condição 

de sociedade disciplinada e gerida biopoliticamente, portanto, 

são acontecimentos simultâneos e completamente imbricados. 

Atrelada principalmente às transformações nos modos de 

produção, a progressiva industrialização exigiu as estratégias 

de disciplina e de gestão dos corpos para organização da mão 

de obra necessária ao funcionamento da vida moderna, que se 

estruturava em função das lógicas da recém formada sociedade 

industrial (cf. 128). O corpo atravessado por tais estratégias e 

também pelas alterações significativas nos espaços urbanos da 

cidade tinha suas capacidades perceptivas e sensoriais afetadas. 

Enquanto a cidade e suas dinâmicas passavam por intensas 

mudanças, transformavam-se também os modos de fazer a 

vida dos praticantes, caminhantes e habitantes urbanos. Uma 

política do corpo na modernidade, por meio de procedimentos 

institucionais, disciplinares e de gestão biopolítica, realizou-se a 

partir da atuação de diversos mecanismos de poder no esforço 

de construção de um campo social subjetivo constituído por 

44 Vigiar e punir: nascimento da prisão, obra de Michel Foucault publicada 
em 1975 que analisa as técnicas de disciplina e vigilância nas ações do 
poder no mundo moderno.
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novas subjetividades coerentes com corpos úteis e aptos ao 

trabalho e ao ideal hegemônico de modernidade que era 

posto. Entretanto, com as posteriores transformações sociais, 

culturais e econômicas ao longo das décadas do século XX 

e na recente transição para o século XXI, com a recriação 

contínua nos modos de vida em decorrência da inconstância 

também das forças que sob tensão estruturam a dimensão 

urbana, ou ainda “[...] quando vamos do estado de choque 

moderno ao estado de anestesiamento contemporâneo [...]” 

(JACQUES, 2014, p. 21), Deleuze (2013a) sugere pensar a 

transição de uma sociedade disciplinar para uma sociedade de 

controle. Assim como a sociedade disciplinar possui a construção 

da metrópole moderna como o momento de efetivação da sua 

própria realidade, pode-se compreender a cidade desenhada 

no decorrer do século XX e ainda o desenhar da cidade 

contemporânea como os espaços de acontecimento de tal 

sociedade de controle. Deleuze (2013a, p. 223-224) propõe: 

Foucault situou as sociedades disciplinares nos 
séculos XVIII e XIX; atingem seu apogeu no 
início do século XX. [...] Foucault analisou muito 
bem o projeto ideal dos meios de confinamento, 
visível especialmente na fábrica: concentrar; 
distribuir no espaço; ordenar no tempo; compor 
no espaço-tempo uma força produtiva cujo 
efeito deve ser superior à soma das forças 
elementares. Mas o que Foucault também sabia 
era da brevidade deste modelo: ele sucedia às 
sociedades de soberania cujo objetivo e funções 
eram completamente diferentes (açambarcar, 
mais do que organizar a produção, decidir 
sobre a morte mais do que gerir a vida); a 
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transição foi feita progressivamente, e Napoleão 
parece ter operado a grande conversão de uma 
sociedade à outra. Mas as disciplinas, por sua 
vez, também conheceriam uma crise, em favor 
de novas forças que se instalavam lentamente e 
que se precipitariam depois da Segunda Guerra 
mundial: sociedades disciplinares é o que já não 
éramos mais, o que deixávamos de ser. [...] São 
as sociedades de controle que estão substituindo 
as sociedades disciplinares. “Controle” é o nome 
que Burroughs45 propõe para designar o novo 
monstro, e que Foucault reconhece como nosso 
futuro próximo.

 Deleuze (2013a) entende a transição no tipo de 

sociedade a partir principalmente da substituição da fábrica, 

como objeto em torno do qual os processos sociais se 

estruturavam e se alinhavam na transição do século XIX para 

o século XX, por um novo objeto propulsor de outras lógicas 

e dinâmicas pelas quais a sociedade urbana mais uma vez é 

transformada: a empresa, “[...] numa sociedade de controle a 

empresa substitui a fábrica [...]” (DELEUZE, 2013a, p. 225). 

Como na empresa, tudo passa a ser monitorado e contabilizado 

a partir da racionalidade comercial que converte tudo em 

mercadoria, enquanto a hegemonia capitalista já instalada 

em plena capacidade desde a modernidade alcança outros 

patamares de operação com engenhosidades mais complexas 

45 Ao propor o entendimento sobre a sociedade de controle, Deleuze (2013a) 
credita o termo controle a William Seward Burroughs, que discorre sobre 
o controle na sociedade principalmente em seu texto The limits of control, 
publicado originalmente em 1978 na edição Schizo-culture da publicação 
periódica independente norte americana Semiotext(e) fundada em 1974.
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e novo ferramental para atingir seus objetivos relacionados 

à ideia de sociedade e cidade controladas, homogeneizadas 

e operadas pelo poder do capital financeiro. “Já não é um 

capitalismo dirigido para a produção, mas para o produto, 

isto é, para a venda ou para o mercado” (DELEUZE, 2013, 

p. 228), a fazer do consumo o motor principal e o cerne dos 

processos sociais, culturais e urbanos. Das engenhosidades 

com as quais o controle atua, o desenvolvimento tecnológico 

dos aparatos de comunicação em massa, “[...] o cinema, na 

virada do século, o cinema falado e o rádio nos anos 30, e a 

televisão nos anos 50 [...]” (ROLNIK, 2016, p. 89), tornou 

possível a existência de uma série de equipamentos midiáticos 

responsáveis principalmente pela veiculação estratégica da 

informação, também a produzir subjetividades e a manipular 

desejos. Assim como a introdução da máquina a vapor produziu 

substanciais alterações nos sistemas de produção e na vida 

social e cultural no período de modernidade, neste momento 

a televisão, vista por Crary (2013) como o aparato mais ágil 

e eficiente para o controle da atenção do homem urbano, ao 

lado de “[...] máquinas de uma terceira espécie, máquinas 

de informática e computadores [...] (DELEUZE, 2013a, p. 

227), são responsáveis pela aceleração do ritmo em que as 

constantes transformações sociais acontecem e na escala de 

suas consequências. [...] a eletrônica movimenta todos os 

solos da informação; a mídia está se tornando a terra natal 

de toda a humanidade. Do mundinho partiu-se, de supetão, 

para o planeta” (ROLNIK, 2016, p. 89). O seguimento das 

inventividades técnico-científicas, a afetar continuamente os 

corpos em trânsito pela cidade, dirigiu-se ao longo do século 
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XX e dirige-se do mesmo modo na contemporaneidade a 

proporcionar novos equipamentos e mecanismos com os quais 

os movimentos capitalísticos se esforçam pela apropriação dos 

cotidianos dos praticantes e caminhantes urbanos; como o uso 

recente e intensivo das redes sociais virtuais por boa parte da 

população consumidora instalada nas grandes cidades. Deleuze 

(2013a, p. 227) salienta que não acontece “[...] uma evolução 

tecnológica sem ser, mais profundamente, uma mutação do 

capitalismo”.

O corpo, enquanto organismo procede como 
se estivesse preso a uma “coleira eletrônica” 
(metáfora utilizada por Deleuze) e acionada 
a distância por redes midiáticas que impõem 
metas individuais e coletivas sempre deslocadas 
para novos objetivos, novos produtos, novos 
serviços, novos financiamentos, aparentemente 
ao alcance de todos. Manipulação competente 
na construção de subjetividades que incorporam 
o poder simbólico da imagem sob a égide do 
capital financeiro, que, por sua vez, engendra um 
elevado nível de alienação nas relações sociais, 
transformando os interesses privados em estilo 
de vida, distinção social enquanto seletividade 
competitiva, prestígio e futuro desejável, 
indicadores estes que contribuem para acentuar 
a desigualdade social [...] (MAGNAVITA, 2010, 
p. 50)

 A constituição de uma economia centrada no 

consumo e o desenvolvimento tecnológico dos mecanismos 

de comunicação em massa, tópicos predominantes em uma 

atualização do retrato estendido da cidade moderna à cidade 
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contemporânea, portanto, produzem impactos contínuos e 

ilimitados de controle que novamente condicionam as práticas 

do espaço urbano. O homem contemporâneo, ainda sob o efeito 

de vestígios da modernidade, repetidamente reconfigura-se, 

reconstrói-se, incansavelmente adapta-se e também aciona 

outras táticas de resistência e de apropriação das subjetividades 

que pelo poder dominante são lançadas socialmente. Crary 

(2013, p. 102) compreende o recorte teórico que classifica e 

caracteriza as mudanças históricas e as transformações sociais 

do último século, descritas de forma vinculada à sociedade 

disciplinar em Foucault e à sociedade de controle em Deleuze 

(2013a), enquanto possibilidade de discussão da produção de 

subjetividade como estratégia que continuou e que continua 

a ser decisiva à construção de “[...] sujeitos ajustados a uma 

ampla gama de máquinas sociotécnicas, embora ao mesmo 

tempo tenha continuado a ser uma potencial geradora de 

panes ou crises na operação eficiente dessas máquinas”. 

Enquanto atividade das capacidades sensoriais da percepção 

humana, a atenção na metrópole moderna era direcionada 

por subjetividades disciplinadas a funcionarem em sintonia 

com o ritmo da produção industrial, e na cidade edificada pela 

sociedade descrita por Deleuze (2013a) a atenção passa a ser 

controlada por subjetividades treinadas a navegarem através 

do complexo e aberto campo para além da vida fabril (SENRA, 

2013), ou ainda por subjetividades condicionadas a circularem 

em função das dinâmicas de consumo. O que é compreendido 

como atuante tanto na cidade moderna quanto na cidade 

contemporânea é a estratégia de produção de subjetividades, 

ao passo que as atividades de controle seguem em contínuo 
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aperfeiçoamento como um dos modos com que o poder 

capitalístico atualmente se articula (GUATTARI; ROLNIK, 

2013). Félix Guattari, em texto editado por Suely Rolnik, 

pontua sobre a compreensão da produção de subjetividade:

Produção de subjetividade: a subjetividade não 
está sendo encarada aqui, como coisa em si, 
essência imutável. A existência desta ou daquela 
subjetividade depende de um agenciamento 
de enunciação produzi-la ou não. (Exemplo: o 
capitalismo moderno, através da mídia e dos 
equipamentos coletivos, produz, em grande 
escala, um novo tipo de subjetividade.) [...] 
(GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 387)

 O processo estratégico de produção das subjetividades46, 

já em operação desde a cidade traçada pelo ideal de 

modernidade, atualiza-se pela perspectiva do controle e 

passa a ser compreendido como “[...] a própria essência 

do lucro capitalista que não se reduz ao campo da mais-

valia econômica: ela está também na tomada de poder da 

subjetividade” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 21). O que 

46 A produção de subjetividades, é conveniente salientar-se, é pensada aqui 
pela perspectiva ressaltada por Guattari e Rolnik (2013, p. 53): “Minha 
insistência nessa ideia do modo de produção da subjetividade capitalística 
não tem como objetivo descrever um estado de fato, em direção ao qual 
estaríamos caminhando inexoravelmente. Se insisto nisso não é porque 
quero celebrar o aniversário do romance do Orwell, 1984, mas porque 
considero que esse desenvolvimento da subjetividade capitalística traz 
imensas possibilidades de desvio e de reapropriação. Isso, desde que se 
reconheça que a luta não mais se restringe ao plano da economia política, 
mas abrange também o da economia subjetiva. Os afrontamentos sociais 
não são mais apenas de ordem econômica”.
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justamente caracteriza os modos de produção capitalísticos, 

como sugerem pensar Guattari e Rolnik (2013, p. 21), “[...] 

é que eles não funcionam unicamente no registro dos valores 

de troca, valores que são da ordem do capital, das semióticas 

monetárias ou dos modos de financiamento. Eles funcionam 

também através de um modo de controle da subjetivação 

[...]”. O operário, também o praticante, caminhante, habitante, 

cidadão e homem urbano que vivencia a cidade por meio de 

diferentes modos de ação, lembrando dos modos oscilantes 

entre o tipo blasé e o comportamento aproximado ao da 

figura do flâneur, todos passam a ser atravessados pelas 

subjetividades veiculadas e compartilhadas por meio dos 

mais variados equipamentos de comunicação instalados no 

centro de uma cultura de massa. Todos transformam-se, em 

suas distintas intensidades, em consumidores, resultados dos 

processos de produção de indivíduos adequados à coerência 

hegemônica. Esta coerência, relativa ao que Guattari e Rolnik 

(2013) chamam de Capitalismo Mundial Integrado, articula-

se no campo social enquanto poder dominante produtor de 

enunciações discursivas, concatenadoras de determinada razão 

capitalística e construtoras de uma racionalidade que define 

determinada ideia de vida social organizada. Tal razão e ordem 

capitalística é ordenadora e classificadora de corpos, práticas, 

modos e afetos, e delas originam-se forças fundamentalmente 

repressoras que tensionam a existência daquilo que é erguido a 

partir de racionalidades outras, que escapam à razão estipulada. 

Guattari e Rolnik (2013, p. 51) esclarecem:

A ordem capitalística é projetada na realidade 
do mundo e na realidade psíquica. Ela incide 



154

nos esquemas de conduta, de ação, de gestos, de 
pensamento, de sentido, de sentimento, de afeto 
etc. Ela incide nas montagens da percepção, da 
memorização e na modelização das instâncias 
intrassubjetivas – instâncias que a psicanálise 
reifica nas categorias de ego, superego, ideal 
do ego, enfim, naquela parafernália toda47. 
A ordem capitalística produz os modos das 
relações humanas até em suas representações 
inconscientes: os modos como se trabalha, como 
se é ensinado, como se ama, como se transa, como 
se fala, e não para por aí. Ela fabrica a relação com 
a produção, com a natureza, com os fatos, com 
o movimento, com o corpo, com a alimentação, 
com o presente, com o passado e com o futuro 
– em suma, ela fabrica a relação do homem com 
o mundo e consigo mesmo. Aceitamos tudo isso 
porque partimos do pressuposto de que esta é 
“a” ordem do mundo, ordem que não pode ser 
tocada sem que se comprometa  a própria ideia 
de vida social organizada.

 É pela massificação dos aspectos culturais, o 

47 O evidente tom de antipatia pelo qual Guattari e Rolnik (2013) se referem 
à psicanálise não é aleatório. Em texto anterior a este, Guattari já havia 
construído com Deleuze, na obra O anti-édipo: capitalismo e esquizofrenia 1 
escrita em 1972, uma crítica ao pensamento psicanalítico. Na continuação 
da obra, Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, Deleuze e Guattari (2011a, 
p. 66) discorrem: “Reprova-se a Psicanálise por ter se servido da enunciação 
edipiana para levar o paciente a acreditar que ele ia produzir enunciados 
pessoais, individuais, que ele ia finalmente falar em seu nome. [...] Mas 
não se trata disto a Psicanálise: no mesmo momento em que se persuade 
o sujeito de que ele vai proferir seus enunciados mais individuais, retira-
se-lhe toda a condição de enunciação. Calar as pessoas, impedi-las de falar, 
e, sobretudo, quando elas falam, fazer de conta que não disseram nada: 
famosa neutralidade psicanalítica”.
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desenvolvimento da cultura de massa, que a produção 

de indivíduos apropriados à razão hegemônica e ordem 

capitalística, instrumentaliza-se. Com a massificação enquanto 

instrumento, a ordem estipula consensos subjetivos, arquiteta 

coerências e convenções que prescrevem certos e errados, 

assinala as realidades urbanas como adequadas ou inadequadas, 

homogeneíza a cidade em função do capital. Através desta 

razão capitalística que tudo culturalmente iguala e faz ser 

semelhante, “Tradições milenares de um certo tipo de 

relação social e de vida cultural são rapidamente varridas do 

planeta. Todas as pretensas identidades culturais residuais 

são contaminadas” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 48). Por 

isso Guattari e Rolnik (2013) alertam que a multiplicidade 

social e os heterogêneos modos de existência encontram-se 

ameaçados nos desdobramentos atuais das lógicas de controle 

das sociedades. É pela “[...] formação da força coletiva de 

trabalho e da força de controle social coletivo” (GUATTARI; 

ROLNIK, 2013, p. 48) que o poder capitalístico instala-se como 

maquinaria produtora de indivíduos e subjetividades, tendo 

a massificação cultural como seu instrumento fundamental. 

Guattari e Rolnik (2013, p. 22) discorrem:

A cultura de massa produz, exatamente, 
indivíduos: indivíduos normalizados, articulados 
uns aos outros segundo sistemas hierárquicos, 
sistemas de valores, sistemas de submissão – 
não sistemas de submissão visíveis e explícitos, 
como na etologia animal, ou como nas sociedades 
arcaicas ou pré-capitalistas, mas sistemas de 
submissão muito mais dissimulados. E eu nem 
diria que esses sistemas são “interiorizados” 
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ou “internalizados” de acordo com a expressão 
que esteve muito em voga numa certa época, 
e que implica a ideia de subjetividade como 
algo a ser preenchido. Ao contrário, o que há é 
simplesmente uma produção de subjetividade. 
[...] uma produção de subjetividade social 
que se pode encontrar em todos os níveis da 
produção e do consumo. E mais ainda: uma 
produção da subjetividade inconsciente. A 
meu ver, essa grande fábrica, essa poderosa 
máquina capitalística produz, inclusive, aquilo 
que acontece conosco quando sonhamos, quando 
devaneamos, quando fantasiamos, quando nos 
apaixonamos e assim por diante. Em todo caso, 
ela pretende garantir uma função hegemônica 
em todos esses campos. 

 Portanto, pela constituição subjetiva do indivíduo 

urbano no esforço de manutenção das dinâmicas do Capitalismo 

Mundial Integrado, a cultura de massa torna possível a existência 

de uma tal subjetividade capitalística. Trata-se “[...] de uma 

subjetividade de natureza industrial, maquínica, ou seja, 

essencialmente fabricada, modelada, recebida, consumida” 

(GUATTARI; ROLNIK, p. 33); fabricada e modelada nas 

articulações estratégicas do poder, e recebida e consumida 

pelos indivíduos presentes na cidade. É “[...] uma modelização 

que diz respeito aos comportamentos, à sensibilidade, à 

percepção, à memória, às relações sociais, às relações sexuais, 

aos fantasmas imaginários etc” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, 

p. 36), a provocar atravessamentos desencadeadores de 

mutações não apenas no registro ideológico ou na formação 

do pensamento individual, “[...] mas no próprio coração 
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dos indivíduos, em sua maneira de perceber o mundo, de se 

articular com o tecido urbano, com os processos maquínicos 

do trabalho e com a ordem social suporte dessas forças 

produtivas” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 34). Porém, 

como ponderam Guattari e Rolnik (2013), é conveniente 

destacar nesta compreensão a dissociação entre as noções de 

subjetividade e de indivíduo; nem determinada subjetividade 

caracteriza e identifica a totalidade do indivíduo tampouco 

o indivíduo é um espaço aberto constituído aos poucos 

exclusivamente pelas subjetividades produzidas. Os indivíduos 

são pensados enquanto resultados da produção da cultura de 

massa e a “[...] subjetividade não é passível de totalização ou 

de centralização no indivíduo. Uma coisa é a individuação 

do corpo. Outra é a multiplicidade dos agenciamentos da 

subjetivação: a subjetividade é essencialmente fabricada e 

modelada no registro social” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, 

p. 40). Guattari e Rolnik (2013, p. 43) elucidam:

Não existe uma subjetividade do tipo “recipiente” 
onde se colocariam coisas essencialmente 
exteriores, que seriam “interiorizadas”. As tais 
“coisas” são elementos que intervêm na própria 
sintagmática da subjetivação inconsciente. São 
exemplos de “coisas” desse tipo: um certo 
jeito de utilizar a linguagem, de se articular ao 
modo de semiotização coletiva (sobretudo da 
mídia); uma relação com o universo das tomadas 
elétricas, nas quais se pode ser eletrocutado; 
uma relação com o universo de circulação na 
cidade. Todos esses são elementos constitutivos 
da subjetividade.
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 Dentro do debate sobre subjetividade, neste caso, 

categorias dualísticas como dentro e fora, interioridade e 

exterioridade, não são dimensões conceituais pensadas 

de forma isolada, mas sim, são dimensões completamente 

imbricadas, indistinguíveis e engendradas que se agenciam na 

constituição da subjetividade do indivíduo urbano. Guattari 

e Rolnik (2013, p. 42) lembram que, assim como existe a 

linguagem como fato social e existe o indivíduo falante que 

dela se apropria, “[...] A mesma coisa acontece com todos os 

fatos de subjetividade. A subjetividade está em circulação nos 

conjuntos sociais de diferentes tamanhos: [...]” ela circula 

socialmente, flutua pela atmosfera que preenche os espaços 

em que estão dispostos os diferentes corpos, também transita 

pelas zonas psicofísicas em que são articulados os encontros 

e estabelecidas as relações de sociabilidade. Esta questão da 

mesma forma é tratada por Deleuze e Guattari (2011b), não 

de maneira a determinarem jurisdições binárias definidoras 

de unidades existenciais independentes e autônomas, como 

poderiam ser entendidos indivíduo e meio por exemplo. 

Com os filósofos, compreende-se que “[...] não há contornos 

distintivos nítidos [...]” (DELEUZE; GUATTARI, 2011b, p. 

18) e que o debate sobre a constituição da subjetividade do 

indivíduo está diretamente atrelada à própria construção 

das condições espaciais em que ele está inserido. A questão, 

portanto, não é pensada na definição de vértices polarizados 

entre subjetividades relativas à interioridade ou à exterioridade, 

mas sim, é compreendida pela ideia de agenciamentos, no 

sentido que são articulações produtivas entre diferentes corpos 

e instâncias psicocorporais. 
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 Deleuze e Guattari (2011b) propõem pensar que 

a produção de subjetividades é realizada pelos chamados 

agenciamentos coletivos de enunciação que acontecem nas 

relações tecidas socialmente. Explicam Deleuze e Guattari 

(2011b, p. 31, grifos originais) que um agenciamento comporta, 

em um primeiro eixo, dois seguimentos engendrados, 

imbricados completamente, um seguimento de conteúdo e um 

seguimento de expressão: o de conteúdo “[...] é agenciamento 

maquínico de corpos, de ações e de paixões, mistura de corpos 

reagindo uns sobre os outros [...]”, e o de expressão é “[...] 

agenciamento coletivo de enunciação, de atos e de enunciados, 

transformações incorpóreas sendo atribuídas aos corpos”. Em 

um segundo eixo, “[...] o agenciamento tem, de uma parte, 

lados territoriais ou reterritorializados que o estabilizam e, 

de outra parte, picos de desterritorialização que o arrebatam” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2011, p. 31, grifos originais). Assim 

definem Deleuze e Guattari (2012a, p. 233) na conclusão da 

obra Mil platôs: capitalismo e esquizofrenia 2, escrita em 1980:

Eis, portanto, a primeira divisão de todo 
agenciamento: por um lado, agenciamento 
maquínico, por outro, e ao mesmo tempo, 
agenciamento de enunciação. [...] entre ambos, 
entre o conteúdo e a expressão, se estabelece uma 
nova relação [...]: os enunciados ou as expressões 
exprimem transformações incorporais que 
“se atribuem” como tais (propriedades) aos 
corpos ou aos conteúdos. [...] o agenciamento 
também se divide segundo um outro eixo. Sua 
territorialidade (inclusive conteúdo e expressão) 
é apenas um primeiro aspecto; o outro diz 
respeito às linhas de desterritorialização que o 
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atravessam e o arrastam.

 Desta forma, os agenciamentos maquínicos, ou de 

conteúdo, ou ainda agenciamentos maquínicos de desejo, 

referem-se à “[...] mistura de corpos em uma sociedade, 

compreendendo todas as atrações e repulsões, as simpatias 

e as antipatias, as alterações, as alianças, as penetrações e 

expansões que afetam os corpos de todos os tipos, uns em 

relação aos outros” (DELEUZE; GUATTARI, 2011b, p. 33). 

Enquanto os agenciamentos coletivos de enunciação, ou de 

expressão, constituem aquilo que dá língua aos movimentos 

do desejo (ROLNIK, 2016), são processos de semiotização não 

“[...] centrados em agentes individuais (no funcionamento 

de instâncias intrapsíquicas, egoicas, microssociais), nem 

em agentes grupais” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 39); 

“[...] funcionam, com efeito, diretamente nos agenciamentos 

maquínicos [...]” (DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 22) e são 

produtores das subjetividades em circulação no campo social. 

Como explicam Guattari e Rolnik (2013, p. 39), tal produção 

de subjetividades pelos agenciamentos coletivos de enunciação 

está implicada no funcionamento de dois modos políticos de 

naturezas distintas:

[...] de natureza extrapessoal, extraindividual 
(sistemas maquínicos, econômicos, sociais, 
tecnológicos, icônicos, ecológicos, etológicos, 
de mídia, ou seja, sistemas que não são mais 
imediatamente antropológicos), quanto 
de natureza infra-humana, infrapsíquica, 
infrapessoal (sistemas de percepção, 
de sensibilidade, de afeto, de desejo, de 
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representação, de imagem e de valor, modos 
de memorização e de produção de ideias, 
sistemas de inibição e de automatismos, sistemas 
corporais, orgânicos, biológicos, fisiológicos e 
assim por diante).

 Rolnik explica (2016) que estas duas naturezas 

correspondem a grandezas políticas estruturantes da 

realidade social da vida humana, definidoras das próprias 

lógicas pelas quais os agenciamentos coletivos de enunciação 

funcionam a produzir subjetividades. São diferentes formas 

de multiplicidade: de um lado, de natureza extrapessoal, um 

vetor macropolítico, “[...] uma linha dura, sedentária, molar, 

consciente, dos territórios” (ROLNIK, 2016, p. 59), e do outro 

lado, de natureza infra-humana, um vetor micropolítico, “[...] 

uma linha flexível, molecular, inconsciente, das atrações e 

repulsas, dos afetos e de suas simulações [...]” (ROLNIK, 2016, 

p. 59). São forças políticas distintas, articuladas entre si, que 

continuamente se agenciam, que implicam na construção 

dos enunciados coletivos constituintes da subjetividade e 

no acontecimento dos agenciamentos maquínicos de desejo, 

do corpo que se afeta. “Não se trata, no entanto, de opor 

os dois tipos de multiplicidades, as máquinas molares e 

moleculares, segundo um dualismo [...] mas um único e mesmo 

agenciamento maquínico que produz e distribui o todo [...]” 

(DELEUZE; GUATTARI, 2011a, p. 61-62). Ambas as forças 

atravessam simultaneamente toda a sociedade e cada indivíduo 

que com ela coexiste. 

“Macro” é [...] mapa. No mapa delineia-se um 
encontro dos territórios: imagem da paisagem 
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reconhecível a priori. O mapa só cobre o visível. 
Aliás, [...] só nesse plano há visibilidade: é o 
único captável a olho nu. [...] a segmentação 
operada por essa linha dura vai recortando 
sujeitos, definidos por oposições binárias do 
tipo homem/mulher, burguês/proletário, 
jovem/velho, branco/negro, etc. [...] Como 
numa árvore, seu traçado evolui segundo um 
plano de organização previsível e controlável, 
um programa [...] “Micro” é [...] cartografia. 
[...] não há unidades. Há apenas intensidades, 
com sua longitude e sua latitude; lista de 
afetos não subjetivados, determinados pelos 
agenciamentos que o corpo faz, e, portanto, 
inseparáveis de suas relações com o mundo. 
[...] processos, devires, nomes próprios não 
de sujeitos, pessoas ou eus, mas de operações 
estratégicas do desejo na matéria não formada 
das intensidades. [...] A multiplicidade, aqui, 
também obedece a outra lógica: ela não forma 
um todo. Ela é como um rizoma, subterrâneo 
ou aéreo (o das samambaias, por exemplo), cuja 
evolução é efeito do que se passa entre a planta 
e o que ela vai encontrando no meio em que se 
desenvolve – claridade, umidade, obstáculos, 
vãos, desvios... Nesse percurso nada mais é fixo; 
nada mais é origem, nada mais é centro, nada 
mais é periferia, nada mais é, definitivamente, 
coisa alguma. [...] Plano sempre variável, sempre 
remanejado e recomposto pelos indivíduos e 
pelas coletividades. (ROLNIK, 2016, p. 60-62)

 Diante disso, pensa-se, portanto, que a estratégia 

fundamental da lógica hegemônica estabelecida por aquilo 

que Guattari e Rolnik (2013) chamam de Capitalismo Mundial 

Integrado, a nível macro – vetor político que segmenta, 
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organiza, significa, atribui, estratifica, territorializa (DELEUZE; 

GUATTARI, 2011a) – primeiramente torna visível e facilmente 

esquadrinhável, mapeável, toda a multiplicidade agenciada 

a nível micropolítico, para seguidamente arquitetar, tanto 

por políticas macro quanto por micropolíticas, visibilidades 

e invisibilidades pelo controle do que é feito existente em 

determinada realidade e subjetividade. Enquanto sob a 

dimensão micropolítica, linhas de fuga em ebulição seguem 

incansavelmente no movimento da desterritorialização, que 

impedem os agenciamentos de se tornarem cristalizações, 

estagnações de modos, práticas e da própria capacidade 

criativa de movimentação e transformação subjetiva que 

é inerente à condição humana (DELEUZE; GUATTARI, 

2011a). “[...] toda política é ao mesmo tempo macropolítica 

e micropolítica” (DELEUZE; GUATTARI, 2012a, p. 99), os dois 

modos políticos, assim, engendram-se, agenciam-se48. É pela 

48 Sobre a completa imbricação entre macro e micropolítica na desterritorialização 
e construção de outras possibilidades de existência, rememora-se o instante 
do encontro entre o articulador desta dissertação e uma fala de Linn da 
Quebrada, corpo que se narra “Bicha, trans, preta e periférica. Nem ator, 
nem atriz, atroz. Bailarinx, performer e terrorista de gênero” (descrição 
presente em seu canal de vídeo no Youtube, acesso em agosto de 2017 
<https://www.youtube.com/channel/UCje0RwqumaW8Be1c1YKL7DA/
about>). Nove de agosto de 2017 na cidade de Salvador, na ocasião de 
pré-lançamento do longa-metragem Corpo elétrico dirigido por Marcelo 
Caetano, Linn da Quebrada referiu-se à necessidade de se estabelecerem, 
a partir do fluxo de um grande rio principal, pequenos afluentes e cursos 
de águas menores irrigadores de diferentes regiões. Esta fala parece soar 
em assonância àquilo que dizem Deleuze e Guattari (2011a, p. 62) sobre 
a obra literária de Franz Kafka (1883-1924): “Impossível separa em Kafka 
a ereção de uma grande máquina burocrática paranoica e a instalação de 
pequenas máquinas esquizo de um devir-cão, de um devir-coleóptero”, ou 
mais ainda quando Deleuze e Guattari (2011a, p. 62) se questionam: “Como 
supor que o fluir abrupto do minúsculo riacho de uma intensidade nova se 
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territorialização massiva do pensamento atrelado ao Capitalismo 

Mundial Integrado e  pela manutenção dos agenciamentos 

que contribuem à produção da subjetividade “[...] serializada, 

normalizada, centralizada em torno de uma imagem, de um 

consenso subjetivo [...]” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 

48) da ordem e razão capitalísticas, que é instalado “[...] um 

poderoso complexo de equipamentos coletivos que centralizam 

a distribuição de sentidos e valores. É para produzir uma 

homogeneização dos territórios: as matérias de expressão, 

embora fartas e variadas, têm, todas elas, suas etiquetas de valor 

diariamente reajustadas segundo as oscilações do mercado 

cultural” (ROLNIK, 2016, p. 91). Como parte da estratégia, 

a produção, de certa forma, “[...] está totalmente disposta a 

tolerar territórios subjetivos que escapam relativamente a essa 

cultura geral. É preciso, para isso, tolerar margens, setores de 

cultura minoritária [...]” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 26), 

ou então a produção capitalística esforçada também, “[...] ela 

própria, em produzir suas margens [...] (GUATTARI; ROLNIK, 

2013, p. 26), suas subjetividades e devires minoritários.

 Neste caso, o indivíduo encontra-se “[...] na encruzilhada 

de múltiplos componentes de subjetividade” (GUATTARI; 

ROLNIK, 2013, p. 43) e estes múltiplos atravessamentos 

fazem dele um resultado das movimentações das relações 

de poder49 tanto a nível macro quanto a nível micropolítico. 

faça fora das grandes extensões e em relação com grandes transformações 
nestas extensões?”.

49 Deleuze (2013b, p. 35), na análise sobre a ideia de poder exposta na 
obra Vigiar e punir: nascimento da prisão, de Michel Foucault, elucida que 
o poder não é nem localizável nem propriedade, o poder é exercido de 
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O indivíduo, assim, constitui-se por agenciamentos, ele é o 

próprio “[...] entrecruzamento de determinações coletivas de 

várias espécies, não só sociais, mas econômicas, tecnológicas, 

de mídia e tantas outras” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 

43), não só determinações macropolíticas mas também 

micropolíticas. Entretanto, Rolnik (2016, p. 95) aponta “[...] 

uma seríssima crise de subjetividade” quando denuncia que a 

estratégia de produção subjetiva capitalística, caracterizada pela 

homogeneização e massificação dos territórios sensíveis do 

homem urbano, amortizadora dos movimentos micropolíticos 

de apropriação da ordem e razão hegemônicas, consiste em 

desestimular a potência criativa e ativa e do próprio desejo 

do indivíduo. Ou ainda, como aqui tenta-se pensar, quando 

este processo de produção massiva e homogeneizada de 

subjetividade acarreta no caminhante, praticante, habitante 

da cidade contemporânea, a alienação diante da potência 

de imaginação gestora do desejo movente50. Não se trata do 

apaziguamento ou anestesiamento completo de uma natureza 

forma relacional: “[...] ele é menos uma propriedade que uma estratégia, 
e seus efeitos não são atribuíveis a uma apropriação, ‘mas a disposições, a 
manobras, táticas, técnicas, funcionamentos’; ‘ele se exerce mais do que se 
possui, não é o privilégio adquirido ou conservado da classe dominante, mas 
o efeito de conjunto de suas posições estratégicas’. [...] o próprio Estado 
aparece como efeito de conjunto ou resultante de uma multiplicidade 
de engrenagens e de focos que se situam num nível bem diferente e que 
constituem por sua conta uma ‘microfísica do poder’.

50 Tanto o desejo quanto a imaginação são termos compreendidos aqui a 
partir do pensamento espinosano; pensamento que é justamente caro ao 
desenvolvimento do raciocínio teórico de Deleuze, Guattari e Rolnik. Na 
continuidade dissertativa, pensar o desejo e a imaginação por Espinosa faz 
parte do esforço de se tentar compreender uma potência da imaginação.
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desejante do ser, mas da manipulação e gerenciamento dos 

desejos que movem o indivíduo pela ordem capitalística. 

Compreende-se o desejo como força inerente ao homem, 

energia movedora, caberia inclusive mencionar-se o desejo, 

neste momento, enquanto essência, ou ainda enquanto conatus51 

como sugere pensar Espinosa, ao mesmo tempo em que o 

próprio “[...] desejo nada tem a ver com uma determinação 

natural ou espontânea, só há desejo agenciando, agenciado, 

maquinado” (DELEUZE; GUATTARI, 2012, p. 83). A atual 

crise na subjetividade tem como cerne, portanto, a produção 

que “[...] funciona na base da incitação do desejo, mas sob a 

condição de interceptar o acesso ao invisível, entulhar tudo 

de imagem até que o próprio gesto criador fique soterrado 

e não possa mais se lançar” (ROLNIK, 2016, p. 107). Rolnik 

(2016, p. 107) continua:

O desejo [...] perde muito de seu sentido 
maquínico (o dos agenciamentos se fabricando 
e o dos afetos passando nesses agenciamentos), 
em favor do sentido exclusivamente mecânico de 
uma existência feita de territórios psicossociais 
padronizados. [...] a estratégia desse modo de 
produção do desejo consiste, em primeiro lugar, 
na combinação de duas táticas: incitação da força 
de desejo e esterilização de sua potência criadora. 
[...] é através de tal combinação que se opera 
a captura de uma mais-valia de força do desejo 
para o investimento na reprodução do sistema 

51 O desejo enquanto conatus, como essência e força que põe em movimento 
ou repouso a unidade psicofísica humana, corpo e mente, é pensado no 
capítulo seguinte.
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e no fortalecimento de seu poder. [...] esta é a 
própria força motriz de toda a parafernália. [...] 
esse modo de produção da subjetividade dissocia 
o poder do corpo, faz do corpo uma aptidão [...] 
É força ativa tendendo a converter-se em força 
reativa de conservação.

 Guattari e Rolnik (2013), ao reconhecerem este 

processo que consiste em reduzir a potência ativa do próprio 

desejo do corpo transformando-o em força de conservação, 

com seu potencial direcionado muito mais ao embate pela 

sobrevivência do que à existência plena dos agenciamentos 

que maquinam os desejos do corpo, entendem este problema 

referente à gestão e ao controle das subjetividades também 

como uma tentativa de eliminação do que é entendido 

como processos de singularização. “O que estou chamando 

de processos de singularização é algo que frustra esses 

mecanismos de interiorização de valores num registro 

particular, independentemente das escalas de valor que nos 

cercam e espreitam de todos os lados” (GUATTARI; ROLNIK, 

2013, p. 55). São processos que fazem referência justamente 

aos modos singulares pelos quais os indivíduos se apropriam 

da ordem e da razão capitalísticas para engendrarem suas 

práticas de cidade, seus modos heterogêneos e muitas vezes 

dissonantes em relação às subjetividades hegemônicas traçadas. 

“A tendência atual é igualar tudo através de grandes categorias 

unificadoras e redutoras [...] que impedem que se dê conta dos 

processos de singularização” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 

48). Isto é, a produção de subjetividade capitalística acaba por 

ocultar a possibilidade do estabelecimento de subjetividades 
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delineadoras de existências outras, tensionadoras do discurso 

dominante concentrado em monitorar os agenciamentos 

de enunciação tecidos coletivamente. Pelos processos de 

singularização, assim propõem Guattari e Rolnik (2013), 

abre-se a perspectiva que permite pensar o indivíduo não 

somente como aquele atravessado pelas diferentes forças 

em circulação social, como um ponto em que entrecruzam 

as relações de disputa constituintes da sua subjetividade. 

Mas também permite pensar nele mesmo como potência de 

gerenciamento, de transformação destes atravessamentos e, 

inclusive, como produtor em potencial de novos enunciados 

discursivos construtores de realidades. A singularização 

evidencia a força ativa intrínseca à natureza própria do desejo, 

ressalta a capacidade de realização da vida não somente 

em função dos agenciamentos coletivos de enunciação, mas 

principalmente reafirma o potencial produtivo e a vivacidade 

dos agenciamentos maquínicos de desejo, da articulação dos afetos 

inerentes no corpo a corpo e nas relações desenroladas por 

encontros entre singularidades. Os processos de singularização 

atuantes sobre a subjetividade capitalística trazem, desta forma, 

possibilidades de desvios, reapropriações, agenciamentos que 

desconstroem as enunciações coletivas para serem formuladas 

outras enunciações, capazes da construção de “[...] diferentes 

maneiras pelas quais os indivíduos e grupos entendem viver 

sua existência” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 53).

Eu oporia a essa máquina de produção 
de subjetividade a ideia de que é possível 
desenvolver modos de subjetivação singulares, 
aquilo que poderíamos chamar de “processos de 
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singularização”: uma maneira de recusar todos 
esses modos de encodificação preestabelecidos, 
todos esses modos de manipulação e de 
telecomando, recusá-los para construir modos 
de sensibilidade, modos de relação com o outro, 
modos de produção, modos de criatividade que 
produzam uma subjetividade singular. Uma 
singularização existencial que coincida com um 
desejo, com um gosto de viver, com uma vontade 
de construir o mundo no qual nos encontramos, 
com a instauração de dispositivos para mudar os 
tipos de sociedade [...] (GUATTARI; ROLNIK, 
2013, p. 22)

 Esta compreensão faz a prática da cidade, pelas ações 

do caminhar e do narrar, tomar proporções ético-políticas que 

redimensionam a própria condição de existir na cidade. É por 

tal perspectiva, que compreende os processos de singularização 

como movimentos de apropriação e reapropriação contínua 

da razão capitalística, que são produzidas as qualidades 

de multiplicidade e de heterogeneidade dos cotidianos 

estruturadores das cidades contemporâneas. As práticas 

de cidade são aquelas que operam, sobre a lógica de poder 

homogeneizadora, na provocação de desestabilizações nos 

enunciados (cf. 104), constroem “[...] o espaço da farsa, 

produzindo, inventando subjetividades delirantes que, num 

embate com a subjetividade capitalística, a façam desmoronar” 

(GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 39). Tensionam os discursos 

existentes e arquitetam outros enunciados, agenciam outras 

presenças no espaço de forma a compor a complexidade da 

diversidade urbana. “A tentativa de controle social, através da 

produção da subjetividade em escala planetária, se choca com 
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fatores de resistência consideráveis, processos de diferenciação 

permanente que eu chamaria de ‘revolução molecular’” 

(GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 54). Compreende-se aqui, 

desta forma, que os encontros entre posições singulares, sendo 

o encontro52 a própria possibilidade de acontecimento dos 

agenciamentos maquínicos de desejo e da criação e recriação 

continuada das enunciações coletivas, agem na resistência ao 

empreendimento de nivelação subjetiva. É na relação entre as 

apropriações singulares sobre as ordens presentes na cidade 

que são criados outros modos de referência, outras cartografias, 

outros saberes e fazeres, outras possibilidades de existência 

(GUATTARI; ROLNIK, 2013). 

 

52 O encontro como possibilidade de acontecimento dos agenciamentos é 
pensada na continuidade.



3
A POTÊNCIA

 DA IMAGINAÇÃO



Se imagino, vejo. [...] É em nós que as paisagens têm paisagem. Por 
isso, se as imagino, as crio; se as crio, são; se são, vejo-as como às 
outras. Para quê viajar? Em Madrid, em Berlim, na Pérsia, na China, 
nos Polos ambos, onde estaria eu senão em mim mesmo, e no tipo 
e gênero das minhas sensações? A vida é o que fazemos dela. As 
viagens são os viajantes. O que vemos, não é o que vemos, senão o 
que somos. (PESSOA, 2006, p. 409)

Uma nuvem forma-se no céu como uma imagem em meu cérebro, o 
vento sopra como respiro, um arco-íris liga dois horizontes, o tempo 
que precisa meu coração para se reconciliar com a vida, o verão 
escoa como as férias passam. (Michael Tournier apud: DELEUZE; 
GUATTARI, 2012b, p. 50)

As crianças são espinosistas. [...] O espinosismo é o devir-criança 
do filósofo. (DELEUZE; GUATTARI, 2012b, p. 43-44)
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 Pascal Sévérac (2011, p. 393), para pensar a potência 

da imaginação em Espinosa, traz o fragmento do romance O 

moinho à beira do rio de George Eliot53: 

Estas flores bem conhecidas, estes cantos de 
pássaros sempre presentes à memória, este céu 
de brilho intermitente, estes campos trabalhados 
e verdejantes, que têm cada um como que uma 
personalidade dada pelos caprichos das cercas: 
eis o que faz a língua natural de nossa imaginação, 
esta linguagem que está carregada de todas as 
associações sutis e inextricáveis que as horas 
fugazes de nossa infância deixaram para trás. 
O prazer que temos hoje em ver o brilho do sol 
sobre os ricos brotos de erva poderia muito bem 
ser apenas a percepção vaga de nosso espírito 
cansado, se não houvesse o brilho do sol e a erva 

53 O moinho à beira do rio é um romance escrito em 1860 por George Eliot, 
pseudônimo masculino da romancista Mary Ann Evans.
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dos anos passados, que continuam a viver em 
nós e transformam nossa percepção em amor. 
(Eliot apud: SÉVÉRAC, 2011, p. 393)

 O fragmento evidencia a imaginação como mecanismo 

que opera a imbricação entre a percepção sensorial e a 

memória, quando a apreensão sensível da experiência 

imediata é engendrada justamente com os resquícios e 

resíduos de vivências anteriores, ainda insistentes no corpo 

da experiência. Dessa forma, tais capacidades, percepção 

sensorial e memória, são articuladas pela imaginação de forma 

a instaurar um processo inventivo que põe em existência 

presenças e ausências, o que possibilita com que o narrador 

descreva como visível ou palpável aquilo que, de outros tempos, 

permanece a constituir a realidade estipulada pelos seus olhos 

ou pelas suas mãos. De forma a complexificar este primeiro 

entendimento sobre a potência da imaginação, Sévérac (2011) 

afirma que a leitura da Ética de Espinosa pode esclarecer a 

potência para além de tal sistema centrado na articulação 

entre percepção e memória, permitindo a compreensão de 

que a imaginação, antes mesmo desse sistema, configura 

uma potência inerente ao corpo humano através da qual a 

unidade corpo e mente articula um primeiro conhecimento de 

si mesmo e de mundo. Traçar-se uma potência da imaginação 

a partir do pensamento espinosano é, portanto, compreender-

se a imaginação enquanto mecanismo e específico modus 

operandi pelo qual se produz a singularidade dos corpos e a 

multiplicidade na qual ela está implicada. A Ética espinosana 

parece, assim, desenhar um conjunto de operações específicas 

relacionadas a uma jurisdição própria da imaginação. Como 
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pensar esta jurisdição que se instaura pela potência da 

imaginação? Como compreender a imaginação que traz o 

brilho do sol dos anos passados como o mesmo a se dissipar 

sobre os brotos de ervas descritos no trecho de George Eliot? 

Ao pensar sobre a realização da prática urbana pela cidade, 

através das experiências da caminhada e da narração, como 

desenhar teoricamente uma prática que imagina? Como 

articular a imaginação que, em um percurso pela cidade, 

para um primeiro caminhante, determina a existência do sol 

que se põe no horizonte ao fim do dia enquanto, para um 

segundo caminhante, determina também a existência do lixo 

acumulado pelas ruas no fim do mesmo dia?



176



177

3.1 
Com o pensamento espinosano, 

um léxico dos encontros 

 Segundo orientação de Deleuze (2002), a tarefa de 

compreender-se a imaginação e qualquer outra questão 

presente na Ética de Espinosa deve começar justamente pelo 

primeiro princípio da filosofia espinosana: a existência de uma 

única substância, nomeada pelo filósofo de Deus. É “[...] uma 

única e mesma substância absolutamente infinita constituindo 

o universo inteiro” (CHAUÍ, 2011, p. 70). Tal substância 

única é pensada como “[...] uma única Natureza para todos 

os corpos, uma única Natureza para todos os indivíduos, uma 

Natureza que é ela própria um indivíduo variando de uma 

infinidade de maneiras” (DELEUZE, 2002, p. 127). Uma única 

substância que, nas suas infinitas modificações e variações, 

origina tudo o que existe, “[...] determina a existência de 

seres e de coisas, como nós e outros, que se caracterizam por 
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diferentes níveis de potência ou de força” (BOVE, 2010, p. 

26). Pensa-se tal substância como constituída por incontáveis 

atributos e justamente a relação entre estes atributos é o que 

provoca infinitas modificações e variações, infinitas formas 

possíveis de existências. O ser humano é uma variação desta 

substância e também são variações, porém na relação de 

outros atributos, os peixes e as montanhas. Dois atributos são 

responsáveis pela variação na substância fazendo emergir a 

existência humana: extensão e pensamento. Isto é, a relação 

entre extensão e pensamento varia e modela a substância de 

maneira a originar a espécie humana. Extensão e pensamento 

são atributos da substância também entendidos por Deleuze 

e Guattari (2010, p. 60) como “[...] duas potências, potência 

de ser e potência de pensar”. A extensão, potência de ser, dá 

origem ao modo corpo enquanto o pensamento, potência de 

pensar, dá origem ao modo mente. Corpo e mente são modos 

sem a preponderância de um sobre o outro, ou seja, Espinosa 

em pleno século XVII rompe com a tradição filosófica que, 

por um lado, alimentava-se do legado platônico definidor das 

atividades mentais como ações responsáveis pelo comando 

da estrutura corporal e, por outro lado, também nutria-se do 

legado aristotélico entendedor do corpo como instrumento 

para que a mente pudesse atingir seus objetivos (CHAUÍ, 

2011). Justo na contramão, propõe Espinosa:

Nem o corpo pode determinar a mente a pensar, 
nem a mente determinar o corpo ao movimento 
ou ao repouso, ou a qualquer outro estado (se é 
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que isso existe)54.

 Eles pensam e movimentam-se juntos, simultaneamente, 

em consonância. A “[...] mente e o corpo são uma só e mesma 

coisa, a qual é concebida ora sob o atributo do pensamento, 

ora sob o da extensão”55. São modos de uma mesma substância. 

Nem o corpo controla a mente nem a mente controla o 

corpo. Tudo o que passa no corpo passa também na mente 

e vice-versa. Corpo e mente caminham pelo mundo, corpo 

e mente pensam este caminhar. Nas palavras de Deleuze 

(2002) corpo e mente são expressões paralelas da mesma 

substância56; nas palavras de Chantal Jaquet (2015) corpo e 

54 Ética III, proposição 2, p. 100. 

55 Ética III, proposição 2, escólio, p. 100.

56 Na publicação de 1970, Espinosa: filosofia prática, Deleuze (2002, p. 
24) explica o paralelismo: “[...] uma das teses teóricas mais célebres de 
Espinosa é conhecida pelo nome de paralelismo: ela não consiste apenas 
em negar qualquer ligação de causalidade real entre o espírito e o corpo, 
mas recusa toda eminência de um sobre outro. Se Espinosa recusa qualquer 
superioridade da alma sobre o corpo, não é para instaurar uma superioridade 
do corpo sobre a alma, a qual não seria mais inteligível. A significação 
prática do paralelismo aparece na inversão do princípio tradicional em que 
se fundava a Moral como empreendimento de dominação das paixões pela 
consciência: quando o corpo agia, a alma padecia, dizia-se, e a alma não 
atuava sem que o corpo padecesse por sua vez (regra da relação inversa, cf. 
Descartes, Tratado das paixões, artigos 1 e 2). Segundo a Ética, ao contrário, o 
que é ação na alma é também necessariamente ação no corpo, o que é paixão 
no corpo é por sua vez necessariamente paixão na alma”. O paralelismo, 
como mencionam Chauí (2011) e Jaquet (2015), é um entendimento 
sobre a relação entre corpo e mente desenvolvido por Gottfried Wilhelm 
Leibniz, este que teve contato direto com o próprio Espinosa na cidade de 
Haia no século XVII. É na tese deleuziana de 1968, Espinosa e o problema 
da expressão, que Deleuze (2017) apropria-se do termo e assim o difunde 
entre os leitores de Espinosa. Chantal Jaquet (2015, p. 32), sob a hipótese 
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mente são modos articulados constituintes de uma mesma 

unidade psicofísica57. Um corpo e mente que vêem, pensam, 

que agem e constroem, operantes simultaneamente; corpo e 

mente estão completamente imbricados e atuam, associados 

e coordenados, como um mecanismo unitário resultante das 

variações na substância única. 

 Cada unidade formada por corpo e mente constitui uma 

existência singular, cada “[...] ser humano é uma singularidade 

que possui uma forma singular e não outra e nenhuma outra” 

(CHAUÍ, 2011, p. 146). Nos instantes de encontro com outras 

unidades e com outros elementos e variações da substância 

única, nos instantes de afecção, a imbricação corpo e mente 

de o que o paralelismo não é suficientemente adequado ao pensamento 
espinosano, assinala que, “[...] Deleuze, na segunda parte de sua obra 
Espinosa e o problema da expressão [...] embora reconhecendo que, à 
diferença de Leibniz, Espinosa não emprega a palavra ‘paralelismo’, ele 
sustenta que ‘essa palavra convém a seu sistema’ [...]”.

57 Chantal Jaquet (2015) traz o termo unidade psicofísica de forma a 
criticar a relação entre corpo e mente sob a concepção do paralelismo 
de Leibniz difundida entre os comentadores de Espinosa principalmente 
após a introdução do termo por Deleuze (2017). Jaquet (2015, p. 25-32) 
discorre: “[...] o termo “paralelismo” [...] é acompanhado inevitavelmente de 
representações importunas que são nocivas à compreensão da unidade dos 
atributos e da união da mente e do corpo em Espinosa. [...] A doutrina do 
paralelismo não restitui a ideia de unidade presente na concepção espinosana, 
pois introduz uma forma de dualismo e de pluralidade irredutíveis. [...] 
Com efeito, o corpo e a mente não são superpostos no homem como 
paralelas, mas designam uma só e mesma coisa expressa de duas maneiras 
[...] É verdade que se considera que as paralelas se reúnem no infinito e 
que elas não excluem a existência de um polo de unificação. Mas é preciso 
reconhecer que a representação de séries lineares dificilmente faz jus à 
unidade do indivíduo e de sua constituição. [...] a doutrina do paralelismo 
fica então extremamente redutora e se presta a mal-entendidos. [...] A 
teoria da expressão em Espinosa é regida inteiramente pelo princípio da 
igualdade e deve, portanto, ser reconsiderada à luz direta desse conceito”.
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é acometida por intensidades provocadoras de modulações e 

alterações que afetam sua existência singular. Tal existência, 

que “[...] é sempre alguma coisa já dada num certo nível 

de complexidade [...]” (BOVE, 2010, p. 30), é determinada 

composição em constante processo de recomposição a partir 

das diferentes intensidades que repercutem sobre a estrutura 

única corpo e mente. Estando o pensamento de Espinosa 

fortemente reverberado dentro do desenvolvimento teórico 

em Deleuze, Guattari e Rolnik, aproxima-se esta dimensão 

singular espinosana, que é singularização em potência inerente 

a cada homem, àquela singularidade (cf. 168) mencionada 

e problematizada por Guattari e Rolnik (2013) como 

referente aos processos de singularização que os mecanismos 

do Capitalismo Mundial Integrado se esforçam por apaziguar, 

homogeneizar ou ainda silenciar. A singularidade é pensada 

como relacionada à articulação de modos de existir, ela é 

agenciada, constantemente maquinada e transformada pelos 

encontros, a construir “[...] a maneira como a gente sente, 

como a gente respira, como a gente tem ou não vontade de 

falar, de estar aqui ou de ir embora” (GUATTARI; ROLNIK, 

2013, p. 81). Guattari e Rolnik (2013, p. 80) apontam também 

que a singularidade “[...] não tem nada a ver com identidade 

(coisas do tipo: meu nome é Félix Guattari e estou aqui)”, 

tampouco com uma interioridade psicológica concebida de 

forma apartada da exterioridade. Ademais, o par interioridade 

e exterioridade (cf. 158) não é compreendido aqui como 

formado por duas dimensões conceituais isoladamente 
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constituíveis, mas sim, em um pensar com Espinosa58, são 

juízos sobre a substância única, partes modificadas da mesma 

substância agenciadas em um mesmo plano. É justamente 

pelos instantes de afecção com outros corpos singulares que 

corpo e mente, as duas expressões paralelas da substância única 

(DELEUZE, 2002) e constituintes de uma unidade psicofísica 

(JAQUET, 2015), atuam no esforço contínuo de manutenção 

da existência e transformação constante de sua complexidade 

singular. 

 Como estímulo à vida e à existência singular, corpo 

e mente são ativos juntos a partir do que Espinosa nomeia 

de conatus. Conatus é a força que impulsiona, que move e 

põe em movimento ou repouso a unidade constituída pela 

imbricação corpo e mente em pleno atravessamento das 

intensidades moduladoras. É um empenho vital, é inspiro 

e respiro indispensáveis, é a busca incansável pelo aumento 

de potência da própria existência, o esforço para perseverar, 

é o estímulo pelo qual acontece a manutenção e recriação 

continuada da disposição singular. Esta força que anima, que 

movimenta corpo e mente alimentando e metamorfoseando 

uma presença singular, seu conatus, é também apetite e desejo; 

apetite no corpo e simultaneamente desejo na mente. Trata-se 

do desejo que “[...] não envolve nenhuma ideia de falta: não é um 

58 Espinosa não fala sobre produção de subjetividade, entretanto, a teoria dos 
afetos e das paixões explicitada pelo pensamento espinosano é território 
fértil e extremamente fecundo ao desenvolvimento das ideias sobre a questão 
por Deleuze, Guattari e Rolnik, como analisa Silva (2013). Menciona-se 
aqui a discussão anterior sobre tal tema para pontuar a relação que parece 
ser possível de estabelecer entre a singularidade subjetiva em Deleuze, 
Guattari e Rolnik, com a existência singular em Espinosa. 
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‘desejo de...’, não pede complemento nominal” (BOVE, 2010, 

p. 34), pelo contrário, ele é compreendido como atividade, 

produtividade, vetor que impulsiona a criação e recriação 

incansável dos modos de existência. O desejo enquanto conatus 

permite, assim faz a leitura deleuziana sobre Espinosa59, “[...] 

pensar o desejo sem recorrer a uma falta originária [...] Pensar 

o desejo como produtividade abre novas perspectivas, novas 

maneiras de viver que não se limitem ao sufocante espaço 

entre a falta e a culpa” (SILVA, 2013, p. 21). Na definição dos 

afetos, Espinosa diz que o “[...] desejo é a própria essência 

do homem [...]”60, é a energia movedora, é o próprio conatus. 

Por meio do pensamento espinosano, conforme apontam 

Deleuze e Guattari (2011c), é possível pensar, portanto, sobre 

a constituição de uma condição propriamente desejante do 

homem; é o desejo que o constitui e é em função deste desejo 

que o ser humano se movimenta. Na explicação desta mesma 

definição, Espinosa compreende “[...] pelo nome de desejo 

todos os esforços, todos os impulsos, apetites e volições do 

homem, que variam de acordo com o seu variável estado 

[...]”61. Este desejo, não enquanto determinação natural ou 

59 Esta compreensão sobre o desejo, conforme aponta Cíntia Vieira da 
Silva (2013, p. 34), é bastante explorada por Deleuze, principalmente nos 
trabalhos em conjunto com Félix Guattari: “[...] a teoria espinosana dos 
afectos e das paixões é amplamente utilizada por Deleuze, juntamente com 
Guattari, na elaboração do conceito de desejo e das noções com as quais este 
conceito opera [...]”, como as noções mencionada aqui de micropolítica, de 
agenciamentos maquínicos de desejo e coletivos de enunciação, e de produção 
de subjetividade, por exemplo.

60 Ética III, definição 1, p. 140.

61 Ética III, definição 1, p. 141.



184

espontânea, mas sim enquanto força agenciada e maquinada 

como pensam Deleuze e Guattari (2012c), é articulado por 

aquilo que é potencialmente capaz de nutrir uma existência 

singular, e quando a definição coloca que impulsos, apetites 

e volições variam de acordo com o variável estado do desejo, 

Espinosa ressalta o caráter instável e mutável do próprio desejo. 

 É pela capacidade humana de afetar e de ser afetado que 

todo este mecanismo transformador e vital se opera. É através 

dos afetos, agenciados na unidade corpo e mente pelas afecções 

com outros corpos e diferentes existências, que é nutrida 

a complexidade da natureza humana singular e desejante. 

Rolnik (2016) sugere que o próprio verbo “afetar” designa a 

ação de um corpo sobre o outro nos momentos de encontro, 

enquanto no caso dos afetos em Espinosa, a capacidade de 

afetar-se, portanto, não só é desempenhada entre os corpos 

como também, justamente, geram fluxos de intensidades que 

arrastam cada um desses corpos para outros lugares sensíveis 

e estados inéditos. Em plenos instantes de afecção, momentos 

em que intensidades atravessam os processos psíquicos e 

físicos potencialmente constituidores de determinados estados 

afetivos, o homem tem alterada a constituição da realidade 

do seu próprio existir no mundo. Produzem-se modulações 

na disposição do seu próprio desejo e da sua existência 

singular62. Isto é, nas afecções com outros corpos e presenças, 

situam-se possibilidades produtivas ao agenciamento dos 

afetos maquinadores dos desejos e da condição singular e, 

62 Existência singular ou “[...] conatus, ou potência, ou esforço, ou desejo, ou 
capacidade para agir (todos esses termos são muito próximos no pensamento 
de Espinosa)”, aponta Laurent Bove (2010, p. 30).
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portanto, pela sua manutenção e reconfiguração criativa, o 

ser coloca-se disposto às dinâmicas relacionais com outros 

corpos e passa a existir sob a jurisdição das afecções e dos 

afetos. Desta forma, são compreendidos os instantes de 

relações entre corpos como afecções em potência, períodos 

potencialmente desencadeadores da força ativa dos afetos 

capazes da transformação sensível da realidade psicofísica 

humana. Sobre afecções e afetos, Espinosa define:

Por afeto compreendo as afecções do corpo, 
pelas quais sua potência de agir é aumentada ou 
diminuída, estimulada ou refreada, e, ao mesmo 
tempo, as ideias dessas afecções.63

 Nesta definição, sendo as afecções os próprios 

encontros corporais, os afetos são as afecções que aumentam 

ou diminuem a potência de agir, como a alegria, que é “[...] 

a passagem do homem de uma perfeição menor para uma 

maior”64, e a tristeza, que é justo o contrário “[...] a passagem 

do homem de uma perfeição maior para uma menor”65. 

Também estão contidas nesta definição sobre o afeto as 

afecções que estimulam e favorecem a potência ou a refreiam 

e a coagem, no sentido de um constrangimento “[...] que 

amarra a potência de agir e a mantém em certos limites” 

(JAQUET, 2015, p. 135). Conforme compreende Jaquet (2015, 

63 Ética III, definição 3, p. 98.

64 Ética III, definição 2, p. 141.

65 Ética III, definição 3, p. 141.
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p. 125), Espinosa restringe o “[...] conceito de afeto apenas 

às ‘afecções que aumentam ou diminuem, ajudam ou coíbem 

a potência de agir do corpo’ e às ‘ideias dessas afecções’. Em 

outras palavras, todo afeto é uma afecção, mas nem toda 

afecção é um afeto”. O afeto está implicado necessariamente 

à situação de afecção, de encontro, enquanto a afecção pode 

ocasionalmente não determinar a existência do afeto. Ou seja, 

as afecções, enquanto instantes em que diferentes corpos se 

deparam e momentos em que intensidades atravessam os 

corpos, ressalta Jaquet (2015), são condições necessárias à 

constituição do afeto, no entanto, existem afecções que “[...] 

não comprometem em nada a potência de agir e não ameaçam 

de modo algum a forma corporal” (JAQUET, 2015, p. 127). Não 

aumentam, não diminuem e tampouco estimulam ou refreiam 

a potência singular de existir, não sendo, portanto, afetos na 

compreensão de Espinosa. Jaquet (2015, p. 128) comenta 

sobre tal compreensão espinosana que “[...] a fronteira entre 

a afecção e o afeto é tênue [...]”, dado que “[...] o afeto recobre 

uma realidade física (certas afecções do corpo) e uma realidade 

mental (as ideias dessas afecções)” (JAQUET, 2015, p. 39). Ou 

seja, o afeto constitui-se na imbricação das afecções corporais 

com as ideias simultâneas que a mente constrói a respeito de 

tais afecções, o afeto assim “[...] exprime a simultaneidade, 

a contemporaneidade do que se passa na mente e no corpo” 

(JAQUET, 2015, p. 39). Não há primeiro uma afecção do corpo 

de que a mente em seguida pudesse tomar conhecimento 

ao formar uma ideia, mas sim, a afecção e a construção da 

ideia sobre o corpo outro são processos simultâneos, são 

mecanismos engendrados conjuntamente; compreensão que 
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afasta qualquer relação de causalidade, de causa e consequência 

entre um modo e outro (JAQUET, 2015). É por esta razão, 

portanto, que Jaquet (2015) compreende como conveniente 

definir os afetos como realidades psicofísicas, em razão deles 

englobarem ao mesmo tempo as articulações dos modos 

corpo e mente, por unirem dimensões físicas e psíquicas 

em uma única existência. “Em outras palavras, um afeto é 

um acontecimento corporal e psíquico em simultaneidade” 

(CHAUÍ, 2011, p. 150) 

 Desta forma, Silva (2013) compreende o afeto, 

ou afecto66, como o efeito das intensidades sobre o corpo, 

como uma implicação do encontro, do impacto entre corpos 

sobre a unidade corpo e mente; enquanto a afecção pode ser 

pensada como o próprio encontro corporal, como a colisão 

entre os corpos e simultaneamente as ideias concatenadas a 

respeito deste encontro. As afecções são, portanto, as relações 

estabelecidas no encontro entre corpos, corpos humanos ou 

inumanos, e o “[...] afecto é a descarga rápida da emoção, o 

revide [...]” (DELEUZE; GUATTARI, 2012v5, p. 84) simultâneo 

ao encontro, a concatenação corpo e mente na experiência 

de colisão e na vivência da própria afecção. Como exemplo, 

são afetos a alegria, a tristeza, o medo e a segurança; Espinosa 

desenvolve a definição de 48 afetos na Ética67. O homem, em 

66 Alguns estudiosos deleuzianos, como Cíntia Vieira da Silva (2013), 
ao falarem dos afetos em Espinosa preferem utilizar a grafia afecto para 
marcar terminologicamente o uso da compreensão espinosana pelas vias 
do pensamento de Deleuze.

67 A listagem desenvolvida por Espinosa na Ética traz como afetos: alegria, 
tristeza, admiração, desprezo, amor, ódio, atração, aversão, adoração, 
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função do desejo e pela existência singular movimenta-se, 

afetando e sendo afetado nas relações estabelecidas com 

os corpos exteriores. Tais exteriores, corpos outros, os 

próprios corpos singulares com os quais se entra em contato 

nas afecções e nos encontros, são também modificações da 

substância única. O termo exterior, neste caso, é empregado 

na Ética para localizar a existência de mais de um corpo na 

relação de afecção. Em um encontro de dois corpos, por 

exemplo, do ponto de vista de um primeiro corpo, o segundo 

justamente lhe é exterior, é um corpo outro, é uma outra 

unidade variada da substância única que existe como uma 

outra composição singular e complexa, mas não é, ressalta-

se, “[...] uma unidade isolada que entraria em relação com 

outras unidades isoladas [...]” (CHAUÍ, 2011, p. 73); ou seja, 

ambos os corpos são unidades essencialmente relacionais e 

não unidades que existem em si mesmas, de formas isoladas. É 

por meio da condição de afetar-se com tais corpos exteriores 

que a unidade corpo e mente recria sua complexidade singular 

em função disto que lhe é exterior, na expectativa do aumento 

de potência. Como observa Chauí (2011, p. 72-73), isso faz 

do homem um ser que opera pela intercorporeidade, pela sua 

relação com os diferentes corpos: 

escárnio, esperança, medo, segurança, desespero, gáudio, decepção, 
comiseração, reconhecimento, indignação, consideração, desconsideração, 
inveja, misericórdia, satisfação, humildade, arrependimento, soberba, 
rebaixamento, glória, vergonha, saudade, emulação, agradecimento, 
vingança, crueldade, temor, audácia, covardia, pavor, cortesia, ambição, gula, 
embriaguez, avareza, luxúria e também o próprio desejo, que é propriamente 
o conatus, como um afeto.
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O corpo humano é uma singularidade 
extremamente complexa [...] essencialmente 
relacional: é constituído por relações internas 
entre os corpúsculos que formam suas partes 
e seus órgãos e pelas relações entre eles, assim 
como por relações externas com outros corpos 
ou por afecções, isto é, pela capacidade de 
afetar outros corpos e ser por eles afetado sem 
se destruir, regenerando-se, transformando-
se e conservando-se graças às relações com 
outros. O corpo, sistema dinâmico complexo 
de movimentos internos e externos, pressupõe e 
afirma a intercorporeidade como originária sob 
dois aspectos: de um lado, porque ele é, enquanto 
um ser singular, uma união de corpos; de outro, 
porque sua vida se realiza na coexistência 
com outros corpos externos. Não só o corpo 
está exposto à ação de todos os outros corpos 
exteriores que o rodeiam e dos quais precisa para 
conservar-se, regenerar-se e transformar-se, 
como ele próprio é necessário à conservação, 
regeneração e transformação de outros corpos.

 “O corpo é uma estrutura singular determinada por 

relações proporcionais de movimento e repouso de seus 

constituintes e por relações com os demais corpos que o 

rodeiam e que o afetam e são por ele afetados. Essas relações 

constituem as afecções corporais” (CHAUÍ, 2011, p. 146). 

Quanto mais um corpo está em relação com outros corpos, 

quanto mais disposto está às afecções e aos encontros com 

aquilo que a princípio escapa a sua jurisdição singular, 

mais ricas e mais complexas são as capacidades psicofísicas 

humanas; seu conatus e os engendramentos dos desejos são 

tanto mais fortes e mais aptos ao aumento de potência e às 
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constantes e necessárias transformações (CHAUÍ, 2011). Pela 

Ética de Espinosa, aponta Giacóia Junior (2015), o homem 

não é aquele concluso e definido em si mesmo, mas aquele 

dotado das seguintes capacidades: perceber a sua inserção 

no contexto circundante, detectar encontros úteis a sua 

essência e ser capaz de unir-se a corpos externos de forma 

a aumentar sua potência para existir e resistir às forças e 

intensidades adversas a sua existência singular. A possibilidade 

de incrementar a potência passa a residir no encontro com 

outros corpos, nas chamadas paixões do corpo, nas afecções 

constituídas enquanto “[...] paixões, que se explicam por outra 

coisa e derivam do exterior” (DELEUZE, 2002, p. 33). Um 

encontro que acrescenta, que é conveniente ao conatus, gera 

uma paixão alegre, já um encontro que diminui potência, que 

não é conveniente, gera uma paixão triste, um enfraquecimento 

e redução do potencial humano. Chauí (2011) discorre que 

costumou por certa tradição filosófica atribuir-se às paixões 

os movimentos contrários à razão, as perturbações apontadas 

como irracionais, opostas ao exercício psicofísico racional68. 

68 Para a compreensão histórica a respeito do pensamento filosófico ocidental 
sobre as paixões humanas, em Desejo, paixão e ação na Ética de Espinosa, 
Chauí (2011, p. 142) discorre: “Vem da tradição filosófica erguida sobre o 
estoicismo romano e o cristianismo a oposição entre virtude e vício como 
oposição entre razão e paixão. Signo de uma razão que foi desnaturada 
pelos costumes, para o estoico, e de uma vontade pervertida pela soberba 
do primeiro homem, para o cristão, a paixão lança o homem na bestialidade. 
Todavia, enquanto os estoicos afirmam o poder natural da razão para 
dominar e suprimir a paixão, os cristãos não podem fazê-lo de imediato, 
pois, em decorrência do pecado original ou da culpa originária, a natureza 
humana é viciosa; a razão, estulta; e a vontade, serva. Somente pela fé, com 
o auxílio da graça santificante, a paixão há de ser domada. O pensamento 
moderno, porém, descobre que a razão, luz natural finita, encarregada de 
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As paixões, vistas assim enquanto marcas da irracionalidade 

corporal, seriam padecimentos diante do mundo, adoecimentos 

corporais e mentais que desvirtuariam a possibilidade do 

conhecimento pleno e do portar-se socialmente sob os 

ditames de uma razão hegemônica. Neste caso, as paixões 

levariam exclusivamente à condição de passividade que “[...] 

significa ser determinado a existir, desejar, pensar a partir 

das imagens exteriores que operam como causas de nossos 

apetites e desejos” (CHAUÍ, 2011, p. 90). No entanto, estas 

paixões em Espinosa, conforme Chauí (2011, p. 88) ajuda na 

compreensão, “[...] não são vícios nem pecados, nem desordem 

nem doença, mas efeitos necessários de sermos uma parte 

finita da Natureza circundada por um número ilimitado de 

outras que, mais poderosas e mais numerosas do que nós, 

exercem poder sobre nós”. Complementa Chauí (2011, p. 

89) que a “[...] originalidade de Espinosa não está apenas em 

naturalizar a paixão [...]” como parte da condição humana, 

mas está justamente em romper a concepção que aloja as 

paixões na vivência meramente passional, está em pensar a 

guiar a vontade livre, ao esbarrar na paixão, não depara simplesmente com 
o risco da bestialidade, mas encontra um fundo irracional que a espreita 
e pode, a qualquer momento, invalidá-la. O deslocamento da paixão para 
o fundo sombrio da irrazão prepara o caminho que conduz aos nossos 
dias e que Foucault investigou na História da loucura na Idade Clássica: as 
paixões da alma irão deixando de pertencer à metafísica, à ética e á política 
para se tornar paulatinamente objeto da medicina, da psiquiatria e da 
psicologia clínica. Deixam de ser vícios, mas também deixam de ser paixões, 
porque ficam sob a suspeita de doença. Medicalizada, a paixão enquanto 
paixão encontra refúgio apenas numa região marginal, supostamente sem 
compromisso com a verdade e com a realidade, isto é, na literatura e nas 
artes. Será preciso aguardar longo tempo até que a filosofia novamente 
dela se ocupe”.
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paixão como possibilidade de colocar em movimento corpo 

e mente, como possibilidade da provocação de intensidades 

agitadoras do ser, que instauram movimentações capazes de 

deslocamentos produtivos69. As paixões enquanto afecções 

que acionam, como este texto pretende tratar, a potência da 

imaginação. A Ética, neste sentido, não subjuga as paixões e 

as relações entre os corpos, mas sim, pelo contrário, pensa o 

ato de se transformarem paixões em ações, a transformação 

de paixões em atividade, produtividade, como fazer das 

paixões as afecções positivas capazes do aumento de potência 

da existência singular. Conforme a Ética espinosana, é 

pelo conhecimento das próprias paixões que o homem se 

encontra diante também da potência para lidar com as forças 

atravessantes, com as diferentes intensidades provocadoras 

de modulações na substância.

69 No traçado historiográfico sobre as paixões, Chauí (2011, p. 143-150) 
comenta a filosofia de Espinosa: “Perante as paixões, três atitudes são 
possíveis: a repressiva ou calvinista, que pretendente suprimir o passional; 
a astuta ou maquiavélica, que espera transformar as paixões em força 
civilizatória, graças à ‘astúcia da razão’; e a realista (representada por Bacon 
e Espinosa), que introduz o ‘princípio da paixão equivalente contrária’ com o 
qual uma paixão será vencida por outra. [...] O ponto de partida da filosofia 
espinosana é uma interrogação sobre as causas da servidão e da infelicidade 
humanas. Essa interrogação possui uma peculiaridade sublinhada muitas 
vezes pelo próprio Espinosa: não nos cabe condenar, vituperar, lamentar 
ou desprezar os homens por sua condição servil e infeliz, pois não nos cabe 
dizer que eles nela se encontram por culpa própria ou por um vício inerente 
à natureza humana. Ao contrário, a filosofia interroga as causas naturais 
e necessárias dessa condição e procura o caminho pelo qual os homens, 
por si mesmos, exercerão sua liberdade e serão felizes. [...] Compreender 
os afetos é, pois, alcançar sua origem, saber quais são primitivos e quais 
derivados, quais são fortes e quais fracos, o que os diferencia, aproxima e 
distancia, o que os conserva e o que os destrói”.
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 Portanto, pelas afecções, corpo e mente em simultâneo 

são criativamente produtivos e ativos juntos modificando 

a própria constituição. As afecções, dos encontros entre 

corpos, são, dessa forma, o que tornam possível a existência 

do ser humano, transmutam desejos de maneira a compor e 

recompor a existência singular. A singularidade é recriada, 

constantemente reinventada. José Fernando da Silva (2015, 

p. 108) contribui: “Perguntar-se sobre o que é o desejo ou a 

essência de um ser humano é se indagar sobre as afecções que 

ele vivencia, e como sua potência para a vida (seu conatus) 

aumenta ou diminui dentro desse fluxo de afetos”. Os homens 

definem-se e diferenciam-se, assim, pelas relações que eles 

conseguem exercer e constituir, pelas relações que seus 

desejos os levam a estabelecer, pelos relacionamentos de 

movimento e repouso em referência a outros corpos, pelo 

conjunto dos afetos desencadeados nos instantes de encontro 

e de afecção (DELEUZE; GUATTARI, 2012b). Sobre este 

encontro que transforma a existência singular, que é capaz 

de provocar modulações na complexidade de cada realidade 

psicofísica, a Ética de Espinosa traz uma série de proposições 

que descreve minuciosamente o processamento da afecção e 

da produção dos afetos, as relações de movimento e repouso. 

Parece, sobretudo, esclarecer a potência da imaginação, como 

analisa Sévérac (2011), a articular uma sistemática espinosana 

dos encontros, a intervir no encadeamento dos processos 

psicofísicos nos instantes de afecção. Tenta-se pensar, portanto 

aqui, este encontro que transforma, estes momentos de afecção 

e as concepções formuladas pela filosofia da Ética de Espinosa 

diante disso.
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 Espinosa explica: as afecções com os corpos exteriores 

provocam marcas corporais e por tais marcas o corpo 

entra em contato com outros corpos e outras variações da 

substância única. As marcas são modulações, modificações que 

transformam e recriam a existência do corpo singular. Estas 

marcas corporais, estas modulações, são também chamadas 

por Espinosa de imagens. Esta é a gênese da imaginação: pelas 

imagens construídas no encontro com os corpos exteriores, 

imagina-se a existência do corpo outro; das afecções, a 

imaginação enquanto um primeiro gênero de conhecimento sobre 

o corpo exterior formula uma imagem cuja ideia representa 

a constituição da presença outra. Espinosa propõe:

[...] chamaremos de imagens das coisas as 
afecções do corpo humano, cujas ideias nos 
representam os corpos exteriores como estando 
presentes, embora elas não restituam as figuras 
das coisas. E quando a mente considera os corpos 
dessa maneira, diremos que ela os imagina.70

 A imagem, como ressalta Espinosa, não é a restituição 

das coisas. Por imagem propõe-se pensar de forma aproximada 

tal como a define Henri Bergson71: “[...] uma certa existência que 

é mais do que aquilo que o idealista chama uma representação, 

porém menos do que aquilo que o realista chama uma coisa 

– uma existência situada a meio caminho entre a ‘coisa’ e a 

70 Ética II, proposição 17, p. 68.

71 Silva (2013), em Corpo e pensamento: alianças conceituais entre Deleuze 
e Espinosa, analisa o pensamento e referencial espinosano presente nas 
discussões sobre imagem em movimento tecidas por Bergson.
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‘representação’” (BERGSON, 1999, p. 01). A imagem é afecção 

corporal, é marca, cicatriz. É como um vestígio fragmentado 

de outros corpos sobre o próprio corpo sensível. Sévérac 

(2011) propõe entendê-la como dinâmica e como produto, 

duas dimensões simultâneas da imagem. Como dinâmica, 

a construção da imagem acontece no processamento dos 

corpos externos pelo corpo afetado e este processamento 

de forma alguma deve ser tratado como reprodução 

mimética ou recepção passiva destes externos. A formação 

da imagem do corpo externo pelo corpo afetado acontece 

como um movimento de afecção da ordem das paixões, da 

intercorporeidade, mas é importante salientar e lembrar o que 

diz Espinosa sobre as paixões (cf. 190): ela é criativamente 

ativa e, portanto, a formação da imagem não é mera reprodução 

ou apreensão, como em uma espécie de operação de captação 

inequívoca do corpo externo. Ou seja, o corpo da paixão, 

aquele afetado, é também produtor das imagens que nele se 

formam e, afirma Sévérac (2011, p. 399), “[...] estas imagens 

são mesmo mais constituídas por sua própria dinâmica, ou a 

engenharia interna (corporis fabrica), do que pela potência dos 

corpos externos”. O corpo afetado configura e reconfigura, 

como em uma montagem, os fragmentos e os vestígios do 

corpo que o afeta, de forma a produzir, construir, forjar uma 

imagem cuja função é possibilitar uma ideia de existência 

deste corpo exterior. A imagem como dinâmica, portanto, é 

uma construção conjunta. Ambos os corpos são singulares 

e então a imagem corporal é determinada pelo modo como 

se articulam juntas as singularidades dos corpos implicados 

no encontro e afecção. Já como produto, assim proposto 
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por Sévérac (2011), a imagem é efeito do processamento 

psicofísico da afecção, é resultado da dinâmica de montagem 

dos vestígios fragmentados dos corpos exteriores, é produto do 

encontro, no qual diferentes corpos se envolvem em afecções 

recíprocas. Espinosa comenta que estas imagens são aquelas 

“[...] que se formam no fundo do olho ou, se preferirem, no 

cérebro”72. São também aquelas que formadas pelas estruturas 

perceptíveis de outros órgãos sensoriais, isto é, a formação da 

imagem não é exclusivamente atrelada à visão, mas igualmente 

atrela-se às demais capacidades da percepção sensível humana. 

Portanto, tais imagens são também tácteis, sonoras, olfativas, 

gustativas, como aponta Chauí (2011), e assim a natureza 

da imagem passa a ser compreendida como relacionada ao 

campo da experiência sensível, conectada diretamente à 

potência sensorial dos órgãos que constituem o ser humano. 

Chauí (2011) propõe pensar a imagem enquanto instante da 

experiência vivida, instante da vivência corporal na relação 

com o próprio mundo. Dessa forma, com Espinosa entende-se 

que homem e mundo se constroem e se relacionam segundo 

uma articulação possibilitada pelas imagens, sendo estas 

compreendidas como resultantes do processo de experiência 

corporal.

Por nascer do sistema das afecções corporais, 
a imagem é instantânea e momentânea, volátil, 
fugaz e dispersa, não oferecendo a duração 
contínua da vida do próprio corpo, mas instantes 
fragmentados dela. Nascida de encontros 

72 Ética II, proposição 48, escólio, p. 88.



197

corporais na ordem comum da Natureza, a 
imagem constitui o campo da experiência 
vivida como relação imediata com o mundo. 
[...] O que é a imagem? Presente ou passada, 
é uma vivência corporal, uma experiência dos 
dados imediatos da percepção em conformidade 
com as leis físicas e fisiológicas que regem os 
acontecimentos perceptivos. (CHAUÍ, 2011, 
p. 80-81)

 

 Pelas imagens geradas nos encontros entre corpos a 

mente formula ideias, isto é, no momento de afecção entre 

os corpos, imagens são produzidas pelo sistema psicofísico 

e a partir delas são formuladas ideias sobre a existência do 

corpo outro. É pelas ideias das imagens, portanto, que o 

homem lida com o corpo outro, é pelas ideias das imagens 

construídas na experiência sensível e vivida que o ser imagina 

este corpo exterior. No encontro, corpo e mente constroem, 

sobre o corpo, simultaneamente, por extensão, imagens; 

por pensamento, ideias. Ou seja: por um regime de extensão 

são construídas as imagens e por um regime de pensamento 

são formuladas as ideias. Regime de extensão e regime de 

pensamento possuem relação com as próprias leis físicas e 

fisiológicas que regem os atributos extensão e pensamento e 

seus modos corpo e mente, e por isso, na unidade psicofísica 

corpo/mente, os atributos produzem regiões diferenciadas de 

realidade: o que um atributo realiza numa primeira região de 

realidade – extensão realizando a imagem – é simultaneamente 

realizado de maneira diferente numa segunda região pelo outro 

atributo – pensamento realizando a ideia. Assim as atividades 

de ambos exprimem a mesma realidade sob regiões distintas, já 



198

que são variações diferenciadas da mesma substância (CHAUÍ, 

2011). Para melhor elucidar esta relação imbricada entre 

imagem e ideia, de forma a esclarecer “[...] a tese segundo a 

qual a mente está unida ao corpo como uma ideia a seu objeto”, 

como menciona Jaquet (2015, p. 23), Espinosa propõe que 

“A ordem e a conexão das ideias é o mesmo que a ordem e a 

conexão das coisas”73. No escólio da proposição, o pensador 

continua com um exemplo: “[...] um círculo existente na 

natureza e a ideia desse círculo existente, a qual existe também 

em Deus, são uma só e mesma coisa, explicada por atributos 

diferentes”74; o círculo, neste caso como corpo exterior, é 

entendido pelo homem como realidade expressa por regime de 

extensão – a imagem do círculo – e como realidade expressa 

por regime de pensamento – a ideia desta imagem do círculo. Da 

articulação das duas realidades expressas, um entendimento 

sobre um único corpo se produz. Portanto, é pelas imagens 

e suas respectivas ideias que se constrói, sobre os corpos da 

afecção, um primeiro gênero de conhecimento75 atribuído à 

potência da imaginação. Espinosa define a ideia da seguinte 

forma:

Por ideia compreendo um conceito da mente, 
que a mente forma porque é uma coisa pensante. 

73 Ética II, proposição 7, p. 55.

74 Ética II, proposição 7, escólio, p. 55.

75 A Ética de Espinosa apresenta três gêneros de conhecimento que serão 
distinguidos ao longo deste texto. São eles: conhecimento de primeiro gênero, 
a imaginação; conhecimento de segundo gênero, a razão; e conhecimento de 
terceiro gênero, a ciência intuitiva.
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Explicação: Digo conceito e não percepção, 
porque a palavra percepção parece indicar 
que a mente é passiva relativamente ao objeto, 
enquanto conceito parece exprimir uma ação 
da mente.76

[...] por ideias, compreendo não as imagens, 
como as que se formam no fundo do olho ou, 
se preferirem, no cérebro, mas os conceitos do 
pensamento.77 

 Por ideia compreende-se, portanto, um conceito de 

pensamento, uma atividade da mente esforçada, por meio 

das imagens resultantes da afecção, em construir para si a 

existência dos corpos envolvidos. Deleuze (2002) descreve 

este esforço como o movimento de criação cuja finalidade é 

recriar-se para si as coisas que afetam. O próprio pensamento é 

definido por Deleuze (2002), diante da elucidação espinosana, 

conforme analisa Silva (2013, p. 126), “[...] como criação, 

emergência do novo, e não como recognição”; e é neste 

sentido que se compreende que a constituição da ideia a 

partir das imagens dos encontros é “[...] fazer com que as 

próprias condições de uma experiência sensorial e perceptiva 

coincidam com as condições de criação do novo” (SILVA, 2013, 

p. 126). Ou seja, a mente pensa criativamente as imagens, que 

consistem em conhecimento corporal originário do contato 

com os corpos exteriores, de forma a recriar as coisas externas. 

Isto também significar dizer que, para Espinosa, as ideias 

76 Ética II, definição 3, p. 51.

77 Ética II, proposição 48, escólio, p. 88.
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imaginam os corpos exteriores, elas os recriam de acordo com 

a afecção estabelecida pelos corpos envolvidos. Deste recriar 

para si, imagina-se uma existência, afirma-se uma presença, 

conforme explica Deleuze (2002, p. 83): “As nossas ideias 

são, pois, ideias de imagens ou de afecções que representam 

um estado de coisas, e pelas quais afirmamos a presença 

do corpo exterior, enquanto nosso corpo permanece assim 

marcado”. Deleuze ainda diz que, para a emergência desta ideia, 

as marcas corporais – vestígios, imagens – entrelaçam-se em 

pleno ser, de forma a estabelecerem uma singular ordenação 

fundamental concatenada pela imbricação entre memória e 

hábito. Nos instantes de formulação das ideias sobre as imagens 

dos corpos da afecção, memória e hábito agenciam-se como 

partes fundamentais à capacidade de imaginação. A memória 

acende as lembranças de afecções corporais anteriores e o 

hábito as ordena dispondo-as na vivência do próprio corpo, 

na experiência sensível e imediata de contato com o mundo, 

na articulação da contemporaneidade das ideias. Sévérac 

(2011, p. 407) diz que a memória espinosana é a própria “[...] 

imaginação que ‘incide’ de um pensamento em um outro 

segundo nossos hábitos, constituídos por nossas experiências 

do passado, e que constitui nossas expectativas sobre o futuro”. 

É o próprio hábito inscrito no corpo, sendo este hábito a “[...] 

potência corporal de ligação das imagens [...]” formadas no 

corpo nos instantes de afecção, nos encontros entre corpos 

(Bove apud: SÉVÉRAC, 2011, p. 421). Espinosa propõe: “Se 

o corpo humano foi, uma vez, afetado, simultaneamente, por 

dois ou mais corpos, sempre que, mais tarde, a mente imaginar 

um desses corpos, imediatamente se recordará também dos 



201

outros”78. Neste movimento psicofísico, portanto, o hábito 

organiza a memória e os fragmentos das imagens de corpos 

outros que seguem como intensidades vívidas, relampejantes 

e atravessantes no corpo sensível. “Compreendemos, assim 

claramente, o que é a memória. Não é, com efeito, senão uma 

certa concatenação de ideias, as quais envolvem a natureza 

das coisas exteriores ao corpo humano, e que se faz, na 

mente, segundo a ordem a concatenação das afecções do 

corpo humano”79. “Daí por que, enquanto as nossas afecções 

misturam corpos diversos e variáveis, a imaginação forma pura 

ficções, como a do cavalo alado [...]” (DELEUZE, 2002, p. 83), 

por exemplo, das narrativas de infância que são afecções e 

intensidades de outrora persistentes sobre o corpo, ou, como 

descreve George Eliot no trecho mencionado (cf. 173),  a 

imaginação faz com que o brilho do sol dos anos passados 

seja ainda aquele a se dissipar sobre os novos brotos de ervas. 

Espinosa complementa:

E, assim, cada um passará de um pensamento 
a outro, dependendo de como o hábito tiver 
ordenado, em seu corpo, as imagens das coisas. 
Com efeito, um soldado, por exemplo, ao ver 
os rastros de um cavalo sobre a areia, passará 
imediatamente do pensamento do cavalo para 
o pensamento do cavaleiro e, depois, para o 
pensamento da guerra, etc. Já um agricultor 
passará do pensamento do cavalo para o 
pensamento do arado, do campo, etc. E, assim, 

78 Ética II, proposição 18, p. 69.

79 Ética II, proposição 18, escólio, p. 69.



202

cada um, dependendo de como se habituou a unir 
e a concatenar as imagens das coisas, passará de 
um certo pensamento a este ou àquele outro.80

 Assim como a imagem é constituída mais pela singular 

engenharia e disposição interna (corporis fabrica), mais pelo 

patamar de complexidade que caracteriza o corpo afetado do 

que pela potência dos corpos externos (cf. 195), a construção 

das ideias, portanto, também é relativa aos engendramentos 

dos mecanismos singulares da unidade corpo/mente que 

idealiza, que imagina, conforme essencialmente às orientações 

da memória e do hábito. Os modos singulares que configuram a 

mecânica sensível do ser afetado atuam também de forma ativa 

e direta na constituição da ideia a recriar para si a existência 

externa. Desta forma, Espinosa propõe: “A ideia de cada uma 

das maneiras pelas quais o corpo humano é afetado pelos 

corpos exteriores deve envolver a natureza do corpo humano 

e, ao mesmo tempo, a natureza do corpo exterior”81, isto quer 

dizer que as ideias sobre os corpos exteriores indicam mais o 

estado do corpo que imagina do que a natureza daquele que o 

afeta. A ideia que Paulo possui a respeito de Pedro, exemplo 

posto por Espinosa, evidencia mais o próprio estado do corpo 

de Paulo do que o idealizado Pedro82. Tal complexidade das 

ideias qualifica a imaginação como movimento que produz 

um conhecimento sempre perspectivado, sempre da óptica do 

80 Ética II, proposição 18, escólio, p. 70.

81 Ética II, proposição 16, p. 67.

82 Ética II, proposição 17, escólio, p. 68.
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corpo que se afeta, do corpo que se encontra com os corpos 

exteriores. Espinosa menciona: “Cada cabeça, uma sentença. 

A cada qual seu parecer lhe basta. Há tantos juízes, quantos 

são os gostos. Esses ditados mostram suficientemente que os 

homens julgam as coisas de acordo com o estado de seu cérebro 

e que, mais do que as compreender, eles as imaginam”83. Logo, 

a potência do ato de imaginar em Espinosa está vinculada à 

inexistência de uma possível linha fronteiriça que estaria a 

separar em ideias distintas a constituição do próprio corpo e a 

natureza do corpo exterior. A impossibilidade de visualização 

desta linha ressalta, como pressuposto ao entendimento de 

uma potência da imaginação, a implicação de um corpo sobre o 

outro e a mútua relação de interdependência à constituição de 

ambos. Assim, sentir o corpo exterior é, antes de tudo, sentir-

se (SÉVÉRAC, 2011). Sentir o corpo exterior e dele formar 

ideias é um movimento de produção de saber sobre este corpo 

outro a partir das afecções do próprio corpo. Ou seja, este saber 

produzido é conhecimento construído a partir da experiência 

das afecções corporais nos encontros com a exterioridade, é 

conhecimento que se faz pelo corpo. Tal experiência corporal, 

este ato de entrar em contato com o exterior a partir das 

imagens forjadas pelos próprios movimentos corporais, é o que 

Espinosa chama de experiência errática. A experiência errática, 

neste caso, é aquela que, pelas imagens, imediatamente coloca 

o corpo em relação, em conexão com outros corpos. Imaginar 

significa, assim, a ação de formulação de ideias dos corpos 

exteriores a partir das imagens das próprias afecções corporais, 

83 Ética I, apêndice, p. 47.



204

a partir das imagens maquinadas por tal experiência errática. 

É a ação que, pela vivência corporal, articula-se afecção-

imagem-ideia na produção de conhecimento imaginativo de 

mundo. Imaginar está, neste caso, portanto, necessariamente 

implicado em uma experiência errática com fins da produção 

de conhecimento imaginativo, isto é, a experiência errática 

torna possível a própria imaginação. 

 Portanto, a imaginação como conhecimento em 

potência, pela dinâmica das afecções entre os corpos, é 

justamente pensada como uma experiência sensível do próprio 

existir. É por este motivo que Espinosa não distingue da 

imaginação as capacidades sensoriais (SÉVÉRAC, 2011). Tanto 

a imaginação quanto as capacidades dos órgãos sensoriais 

humanos, ambas são competências diretamente atreladas 

e entendidas como articulações da percepção sensível que 

procuram dar conta da experiência dos encontros com os 

corpos exteriores. Da vivência sensível no encontro, da afecção 

corporal que é o instante da experiência errática, emerge-se 

uma imagem; da imagem uma ideia e pela ideia imagina-se 

e considera-se a existência do corpo exterior. Desta forma é 

posta a lógica fundamental da experiência dos encontros em 

Espinosa e é justamente por meio deste mecanismo – afecção-

imagem-ideia – que a imaginação se desenrola como potência 

perceptiva e constitutiva de mundo, como modus operandi 

pelo qual o ser humano visualiza-se e imagina-se diante da 

presença de outros corpos. Imaginar é, neste sentido, potência 

de afirmação de existências, é a possibilidade da consideração 
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de presenças, é a capacidade da contemplação84 dos corpos 

exteriores como existentes (OLIVA, 2008). Considerar e 

contemplar são, assim, movimentos de “[...] afirmação de 

presença, seja da própria afecção, seja do corpo externo [...]” 

(OLIVA, 2008, p. 50). Afirmar a presença é mais do que estar 

diante, neste caso é construir a complexidade da existência 

para si e tê-la como realidade até que o corpo seja atravessado 

por um outro afeto que possa interferir na consideração desta 

existência, conforme Espinosa propõe:

Se o corpo humano é afetado de uma maneira 
que envolve a natureza de algum corpo exterior, 
a mente humana considerará esse corpo exterior 
como existente em ato ou como algo que lhe 
está presente, até que o corpo seja afetado de 
um afeto que exclua a existência ou a presença 
desse corpo.85

 

 Por meio desta proposição, Luís César Oliva (2008) 

compreende o movimento de construção da presença dos 

84 O termo “contemplar” é empregado na edição da Ética de 2015 traduzida 
pelo Grupo de Estudos Espinosanos da Universidade de São Paulo, sob a 
coordenação de Marilena Chauí. Na edição da Ética traduzida por Tomaz 
Tadeu, já mencionada em nota como a edição utilizada como base aos estudos 
desta dissertação, o termo utilizado é “considerar”. Os termos “contemplar” 
e “considerar” portanto, a saber, são traduções diferentes para o termo em 
latim utilizado originalmente por Espinosa, “contemplatur”. Luís César Oliva 
estuda a utilização do termo “contemplar” propondo pensar a imaginação 
enquanto contemplação de existências. São utilizados aqui como fontes 
de estudo dois artigos publicados nos Cadernos Espinosanos: A noção de 
contemplação no livro II da Ética de Espinosa, de 2008, e Contemplação e 
medida dos afetos na Ética IV, de 2014.

85 Ética II, proposição 17, escólio, p. 67.
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corpos outros para si, a partir da experiência vivida pelo 

sistema sensorial humano, como a operação fundamental 

da própria imaginação. Construir para si a presença externa 

significa, portanto, imaginar; as existências outras com as 

quais o corpo se relaciona, neste caso, são imaginadas (OLIVA, 

2008). Pelos engendramentos das atividades corporais e 

mentais, na formulação simultânea de imagens e ideias sobre 

os corpos dispostos nos instantes de afecção, a imaginação é 

capacidade sensível que lida com os afetos dissipados sobre 

a própria unidade psicofísica, diretamente relacionados 

àquilo que se vê, se ouve, se sente, ao mesmo tempo em que 

faz desses afetos potências à construção de conhecimento 

primário a respeito dos corpos exteriores. Implicando 

presenças, propondo saberes sobre as realidades complexas 

de determinadas existências, a “[...] contemplação do objeto 

como presente não depende, porém, da existência presente 

efetiva do objeto” (OLIVA, 2008, p. 50); esta contemplação do 

corpo outro como corpo presente, como salienta Oliva (2008) 

na leitura sobre tal imaginação espinosana, não depende da 

sua existência extensiva e concreta no momento da vivência, 

não depende da sua materialidade nos instantes da própria 

experiência da afecção. Como explica Espinosa, “A mente 

poderá considerar como presentes, ainda que não existam 

nem estejam presentes, aqueles corpos exteriores pelos quais 

o corpo humano foi uma vez afetado”86. Ou seja, na relação 

entre Paulo e Pedro como exemplificado por Espinosa (cf. 

202), “[...] enquanto durar o estado do corpo de Paulo, sua 

86 Ética II, proposição 17, corolário, p. 67.
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mente considerará Pedro como lhe estando presente, mesmo 

que Pedro já não exista”87. Também, enquanto durar aquele 

estado de corpo que vê a luz dos anos passados sobre os brotos 

que hoje nascem, tal luz permanecerá a existir e a incidir. O 

corpo uma vez afetado, singularidade transformada e recriada 

na afecção, carrega consigo, sob a competência perseverante 

da memória, vestígios de afecções passadas, traços deixados 

pelos atravessamentos anteriores, instantâneas modulações 

provocadas por intensidades de origens diversas. Pelo hábito ou 

mesmo pela insistência e vitalidade da memória, a imaginação 

possibilita a transformação daquilo que é capaz de ser lembrado 

e rememorado em presença contemporânea para si, isto 

é, “[...] esta contemplação da coisa lembrada implica uma 

presença [...]” (OLIVA, 2014, p. 15). Assim, nesta perspectiva, 

a  imaginação também é erguida enquanto potência quando 

ela possibilita uma experiência do agora que tem como partes 

de sua constituição as reverberações daquilo que, de outros 

tempos, instalou-se no próprio corpo. É potência quando, na 

instauração do instante que se vive, segue-se com a iminência 

daquilo que existe e resiste como resquício de uma relação 

de afecção de outrora, com a lembrança sobrevivente do 

contato com corpos outros, na forma de intensidades latentes, 

ainda atuantes. Isto possibilita determinada compreensão 

sobre o tempo que escapa à linearidade cronológica, que 

foge à duração das horas, dos dias, dos anos e das unidades 

convencionadas como medições temporais, fazendo da 

imaginação um acontecimento anacrônico, uma potência 

87 Ética II, proposição 17, escólio, p. 68.
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capaz de provocar descontinuidades e disrupções no trajeto 

linear que porventura possa delimitar a passagem do tempo. 

O homem é afetado pela imagem de uma coisa 
passada ou de uma coisa futura do mesmo afeto 
de alegria ou de tristeza de que é afetado pela 
imagem de uma coisa presente. Demonstração: 
Durante todo o tempo em que o homem é afetado 
pela imagem de uma coisa, ele a considerará 
como presente, mesmo que ela não exista, e não 
a imagina como passada ou como futura a não ser 
à medida que sua imagem está ligada à imagem 
de um tempo passado ou de um tempo futuro. 
Por isso, considerada em si só, a imagem de uma 
coisa é a mesma, quer esteja referida ao futuro 
ou ao passado, quer esteja referida ao presente, 
isto é, o estado do corpo, ou seja, seu afeto, é 
o mesmo, quer a imagem seja a de uma coisa 
passada ou de uma coisa futura, quer seja a de 
uma coisa presente. Portanto, o afeto de alegria 
ou de tristeza é o mesmo, quer a imagem seja 
a de uma coisa passada ou de uma coisa futura, 
quer seja a de uma presente.88

 Também, “Um afeto cuja causa imaginamos, 

neste momento, nos estar presente, é mais forte do que 

se imaginássemos que ela não está presente”89. Sévérac 

(2011) destaca a capacidade que a imaginação possui de 

instaurar como corpos presentes aqueles que, por estarem 

ausentes ou por terem sido destruídos, estão concretamente 

88 Ética III, proposição 18, p. 111.

89 Ética IV, proposição 9, p. 163.
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ausentes, a constituir-se uma ausência-presente; entretanto, 

Sévérac (2011) também salienta que esta imaginação, na 

sua constituição, envolve a natureza de corpos realmente 

externos que afetam, ou ao menos uma vez afetaram, o 

próprio corpo, “[...] um mundo da imaginação, não é então 

um mundo puramente alucinatório, sem nenhum referente 

exterior” (SÉVÉRAC, 2011, p. 403). Neste sentido, é possível 

compreender-se a imaginação enquanto potência que, 

conforme sugere pensar Antonio Negri (2016, p. 21), “[...] 

exclui o tempo-medida. Ela apreende o tempo-vida. [...] O 

tempo não é medida, é ética”. Isto quer dizer que a imaginação 

espinosana está diretamente e fundamentalmente relacionada 

ao desenvolvimento de determinada concepção de tempo que 

ultrapassa a categorização temporal de instâncias presentes, 

passadas e futuras. É um tempo pensado enquanto ética. 

O tempo-medida existe, reverbera na experiência vivida, 

sempre à espreita da constituição dos acontecimentos 

psicofísicos e afecções corporais. Porém, o tempo que é ética, 

o tempo da imaginação em Espinosa ou ainda a imaginação 

enquanto capacidade que se desenrola sobre o próprio tempo 

ético, segundo aponta Silva (2013), pode ser caracterizado 

especialmente por aquilo que Deleuze e Guattari (2012b, p. 

51) entendem como modo de temporalidade do tipo Aion, 

na distinção entre Aion e Cronos:

Aion, que é o tempo indefinido do acontecimento, 
a linha flutuante que só conhece velocidades, e ao 
mesmo tempo não para de dividir o que acontece 
num já-aí e um ainda-não-aí, um tarde-demais 
e um cedo-demais simultâneos, um algo que ao 
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mesmo tempo vai se passar e acaba de se passar. 
E Cronos, ao contrário, o tempo da medida, 
que fixa as coisas e as pessoas, desenvolve uma 
forma e determina um sujeito. [...] Em suma, 
a diferença não passa absolutamente entre o 
efêmero e o duradouro, nem mesmo entre o 
regular e o irregular, mas entre dois modos de 
individuação, dois modos de temporalidade.

 Na distinção ressaltada por Deleuze e Guattari 

(2012b) sobre os modos de temporalidade Aion e Cronos, o 

primeiro dá vasão à fruição de afetos e velocidades, às relações 

intensivas de movimento e de repouso entre diferentes corpos 

e às composições sempre em processo, nunca formadas e 

constantemente fazendo-se, refazendo-se; e o segundo “[...] 

exprime e mede a ação [...]” (DELEUZE, 1974, p. 05), define 

valores e métricas que conformam, organizam, classificam, 

sistematizam e designam temporalmente tudo aquilo que 

passa como modulação da substância. “Cronos corresponde 

ao tempo como sucessão, divisível em partes determináveis 

e, portanto, mensurável, ao mesmo tempo em que serve de 

medida ao movimento” (SILVA, 2013, p. 111). Pensar um 

tempo ético da imaginação é atrelar a flutuação do tempo 

com o modo de temporalidade entendido como Aion, da 

mesma maneira que pensar a imaginação como atividade do 

próprio tempo ético é vê-la enquanto potência que flui, que 

se agencia e que se opera conforme as dinâmicas deste modo 

que passa a ser sua temporalidade fundamental. O transcorrer 

deste tempo da imaginação, portanto, não é aquele que se 

divide em categorias como presente, passado ou futuro, não 

trata do tempo que alojado em tais mensurações a fazer da 
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memória a possibilidade instrumental de sua retomada e 

reconstituição. Mas, sim, é aquele compreendido como fluxo 

contínuo agenciador de um só tempo, de um só plano temporal 

sobre o qual articulam-se afetos e intensidades, provenientes 

da já comentada imbricação afecção-imagem-ideia, que “[...] 

conectam-se e desconectam-se entrando em novos arranjos, 

novas composições constituindo ‘multiplicidades do tipo 

rizoma’” (SILVA, 2013, p. 108). Deleuze e Guattari (2011a) 

propõem como tipo rizoma, sintetiza Silva (2013, p. 108), 

“[...] um modo de conexão de multiplicidades que prescinde 

de eixo ou centro, sem que essa ausência de centro venha a 

impedir a proliferação crescente e incessante de conexões. 

Tal proliferação se faz entre elementos heterogêneos, não 

procedendo por bifurcação ou dicotomia”. A imaginação, 

nesta lógica, é potência que articula diferentes intensidades, 

referentes a distintas categorias temporais se pensadas 

cronologicamente, para instaurar-se um único instante de 

afecção vivida. Assim, “[...] ser afetado pela imagem de uma 

coisa é sempre contemplá-la como presente” (OLIVA, 2014, 

p. 13), sendo que o “[...] caráter passado ou futuro da coisa 

não interfere na natureza da imagem da coisa, mas é dado por 

associação desta imagem com outras imagens que indicam o 

tempo futuro ou passado (o relógio, o calendário, a posição 

do sol, etc.)” (OLIVA, 2014, p. 13), isto é, o caráter passado 

ou futuro é dado na imaginação quando sobrepõem-se o 

acontecimento vivido, Aion, e o tempo-medida, Cronos. Na 

sobreposição, entre os dois modos de temporalidade há um 

jogo natural de trocas, graus, intensidades e acontecimentos 

(DELEUZE; GUATTARI, 2012b). Enquanto conhecimento 
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imaginativo, conhecimento de primeiro gênero, assim, a 

imaginação é potência que faz do tempo um fator estreitamente 

relativo às afecções e aos afetos desencadeados, perspectivado 

sob a óptica maquinada pelos desejos, conatus, pela imbricação 

da memória e do hábito da existência singular do corpo afetado.

 Dessa forma, portanto, compreende-se a imaginação 

em Espinosa: as imagens corporais mediando a relação 

entre homem e mundo, a chamada experiência errática, 

enquanto, simultaneamente por meio de tais imagens, as 

ideias consideram a presença dos corpos exteriores de 

forma a tecer, engendrar, imaginar específicos saberes 

sobre as existências outras. Sévérac (2011, p. 402) aponta 

que se encontrar de forma sensível diante de alguma coisa, 

experienciá-la erraticamente por meio das imagens operadas 

pelas afecções corporais, isto é, vê-la, tocá-la, degustá-la, 

ouvi-la, senti-la, consequentemente é ter “[...] uma ideia 

que nos põe em presença não da coisa mesma, mas de algo 

que se passa em nosso corpo”, ou seja, é estar na presença 

da imagem arquitetada pelo próprio corpo. A imaginação, 

como antes mencionado, este modo de conhecimento 

singular composto pelos mecanismos psicofísicos do ser e 

pela ordenação fundamental configurada pela memória e pelo 

hábito, assim, “[...] não nos representa as coisas tais quais são, 

mas tais como nos afetam” (SÉVÉRAC, 2011, p. 404). Por tais 

apontamentos, o conhecimento originado pela capacidade 

naturalmente inerente ao homem, isto é, o conhecimento 

imaginativo engendrado pela imaginação, entendido por 

Espinosa como conhecimento de primeiro gênero, pode ser 

pensado neste sentido como aquele que proporciona dentro 
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de um grupo de corpos o perspectivismo, a multiplicidade e a 

heterogeneidade das ideias. Diferença, diversidade, pluralidade 

e, sobretudo, multiplicidade são pressupostos à contemplação 

de existências nas relações entre corpos, pelo menos enquanto 

o conhecimento é tratado sob a óptica dos mecanismos da 

vida imaginativa, do primeiro gênero. 

 Isto quer dizer que, mesmo que a imaginação por si 

só não construa restituições fidedignas das coisas exteriores, 

mas sim impressões erráticas, instantes dispersos das 

afecções do próprio corpo, as múltiplas e heterogêneas 

perspectivas imaginadas sobre os corpos são consideradas 

existências em potência. No entanto, Espinosa diz que “O 

conhecimento de segundo e de terceiro gênero, e não o de 

primeiro, nos ensina a distinguir o verdadeiro do falso”90, ou 

seja, os conhecimentos de segundo gênero – a razão – e de 

terceiro – a chamada ciência intuitiva – são aqueles tecidos 

quando as ideias articulam-se racionalmente na atribuição 

do caráter de verdadeiro ou falso às existências imaginadas. 

Pela razão, conhecimento de segundo gênero, as ideias operam-

se agenciando determinada compreensão racionalizada a 

respeito das relações entre corpos, como um exercício 

racional que possibilita o entendimento das existências e a 

constituição de ideias de realidade em consonância com o que 

é estabelecido na jurisdição social. Isto é, os movimentos da 

razão justapõe-se às movimentações e produções imaginativas 

de forma a qualificá-las diante de uma coesão estabelecida 

socialmente. Diferentemente da imaginação, do conhecimento 

90 Ética II, proposição 42, p. 82.
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de primeiro gênero que constrói a presença e a existência dos 

corpos exteriores no campo do que é singular, no âmbito da 

singularidade dos corpos afetados, os mecanismos da razão 

operam a construção de presenças no campo social, no campo 

do comum. O que se estabelecia na imaginação a partir da 

ordem concatenada pela memória e pelo hábito, passa a ser 

estabelecido na razão pela ordem intelectual concatenada 

pelas noções comuns (SÉVÉRAC, 2011). A fim de elucidar 

esta questão do conhecimento construído pelas chamadas 

noções comuns, da ordem do que é instituído como comum 

no conjunto de corpos, em uma existência social, Espinosa 

primeiramente traz a formação do que ele chama de noções 

universais. O filósofo explica que, pelos processos de afecção, 

no contato do ser com o mundo, a complexidade psicofísica 

que define cada homem forma aquilo que convém chamar de 

noções universais. Acontece que o corpo, o corpo das afecções, 

o corpo dos encontros, aquele que se dispõe no embate corpo 

a corpo, constantemente afetado e continuamente produtor 

de imagens daquilo que lhe afeta, não é capaz de concatenar 

com exatidão as diferenças entre as singularidades de cada 

existência outra, de cada presença exterior, construindo muitas 

vezes imagens confusas que não definem com precisão as 

diferenças entre as existências. A mente, simultânea aos 

processos deste corpo e a ele inteiramente imbricada, torna-

se incapaz de contemplar as dessemelhanças existentes entre 

as diversas presenças. “Ora, no momento em que as imagens 

se confundem inteiramente no corpo, a mente imaginará todos 

os corpos também confusamente e sem qualquer distinção, 

agrupando-os, como se de um único atributo se tratasse, a 
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saber, o atributo de ente, coisa, etc.”91. É justo neste momento 

que Espinosa compreende a formação de noções universais: 

quando a mente, pela infinidade de imagens geradas nas 

afecções e encontros corporais, agrupa, organiza e concebe, 

de maneira categorizada, as imagens das existências exteriores. 

Espinosa explica que, assim, originam-se:

[...] as noções ditas universais, tais como homem, 
cavalo, cão, etc. Ou seja, por se formarem, 
simultaneamente, no corpo humano, ao mesmo 
tempo, tantas imagens, por exemplo, de homens, 
que elas superam a capacidade de imaginar, 
não inteiramente, é verdade, mas o suficiente, 
entretanto, para que a mente não possa imaginar 
as pequenas diferenças entre coisas singulares 
(como, por exemplo, a cor, o tamanho, etc., de 
cada um), nem o seu número exato, mas apenas 
aquele algo em que todos, enquanto o corpo é 
por eles afetado, estão em concordância, pois 
foi por esse algo que o corpo, por intermédio 
de cada indivíduo, foi mais vezes afetado. E é 
este algo, ou seja, aquilo em que todos estão 
em concordância, que a mente exprime pelo 
nome de homem, e pelo qual ela designa uma 
infinidade de coisas singulares. Pois a mente 
não pode, como dissemos, imaginar o número 
exato de coisas singulares. Deve-se, entretanto, 
observar que essas noções não são formadas 
por todos da mesma maneira. Elas variam, em 
cada um, em razão da coisa pela qual o corpo 
foi mais vezes afetado, e a qual a mente imagina 
ou lembra mais facilmente. Por exemplo, os que 

91 Ética II, proposição 40, escólio 1, p. 80.



216

frequentemente consideram com admiração a 
estatura dos homens compreenderão, pelo nome 
de homem, um animal de estrutura ereta; os 
que estão acostumados a considerar um outro 
aspecto formarão dos homens outra imagem 
comum, por exemplo, que é um animal que 
ri, que é bípede e sem penas, que é um animal 
racional. E, assim, cada um, de acordo com a 
disposição de seu corpo, formará imagens 
universais das outras coisas.92  

 Assim, Espinosa propõe que tais noções universais 

formam-se na complexidade psicofísica a partir 1º) da 

experiência errática, da ordem do que é singular, dos processos 

decorrentes da imbricação afecção-imagem-ideia (cf. 203); 

2º) a partir de signos, quando estes são articulados pelas 

forças da memória e do hábito (cf. 200), “[...] por exemplo, 

por ter ouvido ou lido certas palavras, nós nos recordamos 

das coisas e delas formamos ideias semelhantes àquelas por 

meio das quais imaginamos as coisas [...]”93; e 3º) a partir 

de noções comuns, da ordem do comum, noções instituídas 

socialmente como verdadeiras. Da experiência errática e das 

forças da memória e do hábito, surge o conhecimento de primeiro 

gênero, a imaginação; enquanto das noções comuns, surge o 

conhecimento de segundo gênero, a razão. Já a ciência intuitiva, o 

conhecimento de terceiro gênero, mencionado posteriormente, 

abarca o conhecimento tanto da imaginação quanto da razão, 

reconhecendo, portanto, a potência da imaginação, da memória 

92 Ética II, proposição 40, escólio 1, p. 80.

93 Ética II, proposição 40, escólio 2, p. 81.
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e do hábito, bem como as concatenações da razão e a realidade 

instituída pelas noções comuns. Diferentemente da imaginação 

que constrói suas noções universais a partir do conhecimento 

do próprio corpo, a partir do saber que a experiência corporal 

proporciona, a razão constrói as noções universais a partir de 

noções comuns, a partir dos conceitos produzidos socialmente 

como comuns aos diversos corpos. Nas sequências propositivas 

da Ética, Espinosa define as noções comuns: uma vez que “Todos 

os corpos estão em concordância quanto a certos elementos”94 

por todos serem constituídos pela mesma e única substância, as 

“[...] noções ditas comuns e que constituem os fundamentos de 

nossa capacidade de raciocínio”95 são compreendidas enquanto 

considerações partilhadas e concordantes entre todos os 

corpos, são “[...] certas ideias ou noções comuns a todos os 

homens”96. O homem, por um conhecimento de primeiro gênero, 

imagina e é de forma relativa às noções estipuladas pela ordem 

da razão, as chamadas noções comuns, que as existências são 

qualificadas enquanto verdadeiras ou falsas. Ou seja, quando as 

ideias de primeiro gênero são articuladas às noções instituídas 

pela ordem da razão, extrapola-se a lógica da imaginação e 

desenvolve-se uma compreensão racionalizada a respeito 

dos corpos outros. Das noções universais formadas a partir 

de noções comuns, Espinosa traz como exemplo:

[...] desde que os homens começaram a formar 

94 Ética II, proposição 13, lema 2, p. 62.

95 Ética II, proposição 40, p. 80.

96 Ética II, proposição 38, corolário, p. 79.
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ideias universais e a inventar modelos de casas, 
edifícios, torres, etc., e a dar preferência a certos 
modelos em detrimento de outros, o que resultou 
foi que cada um chamou de perfeito aquilo que 
via estar de acordo com a ideia universal que 
tinha formado das coisas do mesmo gênero, e 
chamou de imperfeito aquilo que via estar menos 
de acordo com o modelo que tinha concebido, 
ainda que, na opinião do artífice, a obra estivesse 
plenamente concluída.97

 

 No exemplo de Espinosa, a ideia singular do artífice a 

respeito de sua obra é desestabilizada por um enunciado que 

corrobora com uma noção comum estabelecida como verdade 

no espaço em que convivem todos os corpos. Dito de outra 

maneira, as noções comuns produzem saberes em forma de 

enunciados linguísticos que institucionalizam a experiência 

do comum (NEGRI, 2016). São atravessamentos discursivos 

estabelecidos como delineadores da razão instituída, a 

interferirem no pensamento imaginativo validando ou não 

as ideias e definindo o que vem a ser uma ideia equivocada. 

As coisas encontram seus lugares, assim sustenta-se o 

conhecimento de segundo gênero, quando a compreensão 

extrapola a ordem da imaginação para a ordem da razão, 

quando as coisas tomam seus lugares com afirmações verbais 

pré-definidas socialmente. Espinosa ressalta que “[...] as 

imaginações da mente, consideradas em si mesmas, não 

contêm nenhum erro”98, isto é, “[...] o erro depende de uma 

97 Ética IV, prefácio, p. 155.

98 Ética II, proposição 17, escólio, p. 68.
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afirmação verbal e não mental” (SÉVÉRAC, 2011, p. 403). De 

fato são as considerações discursivas realizadas na jurisdição do 

que é comum que estabelecem ideias equivocadas, qualificam 

saberes e fazeres e atravessam a articulação de modos de 

existência e de entendimento das realidades. A afirmação 

verbal é a palavra, o artifício convencionado e operado na 

articulação das noções comuns estabelecidas no campo social, 

é uma realidade extensiva que permite o compartilhamento de 

ideias e “[...] efetivamente, sem dúvida, a maior parte dos erros 

consiste apenas em não aplicarmos corretamente os nomes 

às coisas. [...] E é daí que nasce a maioria das controvérsias 

[...]”99, quando os homens não são capazes por algum motivo de 

enunciar pelas palavras aquilo que a mente imagina ou quando 

aquilo que eles imaginam das palavras de outros homens não 

corresponde adequadamente àquilo que quiseram dizer. Como 

conhecimento de segundo gênero, a razão então esforça-se pela 

construção de enunciados legitimadores e por meio deles ela 

instrumentaliza possibilidades de diálogo entre os homens, 

fazendo das noções comuns abstrações extensivas e conjuntos 

de códigos que operacionalizam as relações comunicacionais 

e as trocas entre os diferentes corpos. As noções comuns, 

neste caso, também são forças exteriores que atravessam os 

corpos, que também possuem poder de afecção a provocarem 

variações nas singularidades do ser. No entanto, pela Ética, 

como um elogio à potência da imaginação singular que pensa 

criativamente as afecções do corpo, Espinosa funda uma crítica 

a esta razão e à construção de noções universais que acontece 

99 Ética II, proposição 47, escólio, p. 87.
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a partir de noções comuns, pela hipótese de que, somente com 

a ordem estipulada pelas noções ditas comuns, o homem 

viveria a subordinar sua imaginação às lógicas da própria 

enunciação racional, de tal forma que estariam unificadas e 

homogeneizadas as singularidades dos corpos, sendo estas 

fadadas à existência meramente passional. O conhecimento 

imaginativo resultante justamente da experiência errática (cf. 

203) é aquele que se faz pelo corpo, aquele saber produzido 

a partir das afecções do próprio corpo; enquanto a razão 

formulada pelas noções comuns, neste sentido, seria aquela 

centrada na intervenção sobre o conhecimento de primeiro 

gênero, na qualificação ou desqualificação das ideias emergidas 

a partir do corpo, a partir da experiência corporal, seria aquela 

convicta da imaginação como capacidade que direciona os 

homens ao erro, às ideias equivocadas. 

 De forma crítica aos movimentos desta razão, a 

Ética de Espinosa parece trazer justamente a ressalva de que 

a compreensão sobre as noções comuns, isto é, as noções 

produzidas na ordem do comum, aquelas estabelecidas 

na jurisdição social na qual todos os corpos convivem e 

compartilham um mesmo plano de existência, não deve 

esquecer e apagar a presença das singularidades, ou ainda 

sobrepor-se por completo aos mecanismos intrínsecos à 

imaginação responsável pela contemplação singular. Neste 

caso, quando do enfraquecimento do que é singular, as 

afecções e os afetos humanos estariam submetidos à soberania 

das noções comuns como o próprio modus operandi da 

existência humana, sem a capacidade potente, criativa e 

ativa dos encontros, unicamente suscetíveis às oscilações 
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da racionalidade dominante e instituída no campo social. 

Porém, com a crítica espinosana, a potência da imaginação, a 

força das movimentações e dos processos singulares atrelados 

à articulação do conhecimento de primeiro gênero, resiste e 

persiste perante as noções comuns, perante a razão unificadora 

das ideias e das compreensões perspectivadas sobre a realidade. 

O que é da ordem do singular é efetivamente aquilo que opera 

diferentes modos pelos quais são processadas, organizadas 

e agenciadas as próprias noções comuns atravessadoras da 

existência psicofísica de cada ser. Ou seja, a dimensão singular 

não deve ser renunciada ou subordinada à dimensão do 

comum, pois é justo a complexidade momentânea e singular 

na qual se encontra cada existência que define o modo pelo 

qual são vivenciadas e experienciadas as noções comuns. Isto 

faz da experiência da afecção, da experiência dos encontros 

entre corpos, um acontecimento pelo qual são justapostos os 

diferentes gêneros de conhecimento em um único plano de 

existência. Faz dos encontros, instantes em que se sobrepõem 

desordenadamente, diria-se ainda em um pensar com Deleuze 

e Guattari (2011a) que se sobrepõem rizomaticamente, 

multiplicidade de imagens da vivência imaginativa com as 

noções comuns da razão. Oliva (2008), dessa forma, ressalta 

que o exercício de compreensão dos diferentes gêneros de 

conhecimento em Espinosa consiste essencialmente em atentar 

ao fato de que a articulação racional das noções comuns não deve 

diluir a potência da imaginação na contemplação de singulares 

. Nesta direção, Negri (2016, p. 20) comenta que a imaginação 

espinosana é uma potência produtiva ética que preside a 

constituição e o desenvolvimento do percurso humano, rege 
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a “Construção da razão coletiva e de sua articulação interna 

[...]”. A imaginação, assim, na compreensão de Negri (2016) 

a respeito do que escreve Espinosa, antecede e é necessária 

à própria formação das noções comuns, agencia também a 

constituição dos enunciados que institucionalizam saberes, 

fazeres e ideias enquanto verdadeiras ou falsas. Negri (2016), 

em referência à tese de doutorado de Deleuze de 1968 que 

menciona a filosofia de Espinosa como uma filosofia da 

expressão, diz que a produção racional e os agenciamentos 

das noções comuns devem ser considerados apenas como 

fatores que estruturam o caminho para expressão do que 

é produzido pela potência da imaginação. Não devem ser 

limitantes, mas no caso de serem, a imaginação é potência 

que cria, recria e transforma outras noções compatíveis ao 

que se deseja expressar. 

 É desta maneira que Espinosa responde criticamente à 

presença das noções instituídas como comuns no campo social, 

com a proposição do conhecimento de terceiro gênero, a chamada 

ciência intuitiva: quando tem-se o conhecimento proveniente 

da razão, das noções comuns, simultaneamente à persistência 

e resistência da imaginação. Sobretudo quando, no encontro 

e instantes de afecção, as múltiplas ideias concatenadas pela 

mente são discernidas pela complexidade psicofísica como 

aquelas ideias referentes à imaginação ou como aquelas que são 

referentes à razão. Mais do que isso, quando o homem vivencia 

os afetos desencadeados nos encontros com a capacidade de 

discernimento para compreender, da experiência que se faz 

pela justaposição dos diferentes gêneros de conhecimento, 

quais dos afetos surgem de imagens forjadas pela imaginação 
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singular e quais deles surgem das noções comuns. Este 

discernimento, proporcionado pelo conhecimento de terceiro 

gênero, pela ciência intuitiva, apresenta-se na Ética como 

fundamental ao aumento de potência do ser, da existência 

singular. Discernir, identificar e reconhecer a origem dos 

afetos, distinguindo-se as diferenças provenientes ou dos 

mecanismos próprios da imaginação ou das lógicas da razão, é 

a operação que caracteriza a produção de conhecimento pelo 

terceiro gênero, é a atividade que coloca o homem das afecções 

e das paixões a poucos passos de assumir a coordenação 

dos próprios afetos, de transformar um afeto que diminui 

a potência de existência em um afeto capaz do aumento de 

potencialização. Portanto, diante das noções comuns é que, 

de forma crítica à constituição de tais noções, a imaginação 

exerce sua maior potência, a de reconfigurar uma noção, 

estipular outros dizeres, saberes e fazeres. Espinosa propõe 

que “Nada do que uma ideia falsa tem de positivo é suprimido 

pela presença do verdadeiro enquanto verdadeiro”100, ou seja, 

aquilo que uma ideia imaginada possui de positivo à potência 

singular do homem, aquilo com que uma ideia atende ao apetite 

e ao desejo do conatus, da energia que movimenta e alimenta 

a existência, mesmo que esta ideia esteja equivocada como 

aponta a razão das noções comuns, a força e potência da ideia 

permanece; o que ela traz de proveitoso e útil à existência 

não é eliminado pela presença do verdadeiro articulado pela 

razão comum, pelo conhecimento de segundo gênero. Espinosa 

exemplifica:

100 Ética IV, proposição 1, p. 159.
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Por exemplo, quando contemplamos o sol, 
imaginamos que está a uma distância aproximada 
de duzentos pés, no que nos enganamos, 
enquanto não soubermos qual é a distância 
verdadeira. Conhecida a distância, suprime-
se, é verdade, o erro, mas não a imaginação, 
isto é, a ideia do sol, a qual explica sua natureza 
apenas à medida que o corpo é por ele afetado. E, 
assim, embora saibamos a verdadeira distância, 
continuaremos, entretanto, a imaginar que ele 
está perto de nós. Pois, [...] imaginamos que o sol 
está tão próximo não por ignorarmos a  distância 
verdadeira, mas porque a mente concebe o 
tamanho do sol apenas à medida que o corpo é 
por ele afetado. Assim também, quando os raios 
do sol, ao incidirem sobre a superfície da água, 
são refletidos em direção aos nossos olhos, nós o 
imaginamos como se estivesse na água, embora 
saibamos qual é sua localização verdadeira. [...] 
Portanto, as imaginações não se desvanecem pela 
presença do verdadeiro, enquanto verdadeiro, 
mas porque se apresentam outras imaginações 
mais fortes que excluem a existência presente 
das coisas que imaginamos [...]101

 Em um mesmo corpo, mesmo a razão tecendo 

o conhecimento exato da distância em que está o sol, a 

imaginação insiste em contemplá-lo como ao lado do corpo 

afetado pelo calor dos raios. Diante disso, portanto, pensa-se 

aqui que é nos espaços entre a razão e a imaginação que as 

múltiplas e heterogêneas enunciações sobre a posição do sol 

são agenciadas, nesse tensionamento que faz um gênero de 

101 Ética IV, proposição 1, escólio, p. 160.
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conhecimento ser complementar ao outro, conhecimentos 

coexistentes e justapostos ou sobrepostos de tal maneira 

que, como em uma sobreposição, em um instante as ideias da 

imaginação estão em cima, noutro instante são as noções da 

razão que estão, intercalando-se constantemente, imbricando-

se e articulando-se. Assim, desenha-se a ciência intuitiva, o 

conhecimento de terceiro gênero, o conhecimento que reconhece 

a potência da imaginação e a necessidade racional das noções 

comuns como fundamentais à existência humana e às relações 

do homem com aquilo que lhe rodeia, que lhe afeta e que por 

ele é afetado.





4 
IMAGINAR COTIDIANOS, 

EMERGIR CIDADES: 
AGENCIAMENTOS ÉTICO-POLÍTICOS
 



Por que não caminhar com a cabeça, cantar com o sínus, ver com a 
pele, respirar com o ventre, Coisa simples, Entidade, Corpo pleno, 
Viagem imóvel, Anorexia, Visão cutânea, Yoga, Krishna, Love, 
Experimentação. [...] Encontre seu corpo sem órgãos, saiba fazê-lo, 
é uma questão de vida ou de morte, de juventude e de velhice, de 
tristeza e de alegria. É aí que tudo se decide. (DELEUZE; GUATTARI, 
2012a, p. 13) 
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 Propõe-se pensar que, por uma prática urbana munida 

da potência da imaginação em plena complexidade da cidade 

contemporânea, as existências e os modos singulares de 

fazer a vida, bem como a multiplicidade de determinada 

coletividade, perseveram no engendramento de um cotidiano. 

Essencialmente em referência à prática ordinária e à potência da 

imaginação, sobre as quais discorreu-se anteriormente a partir, 

primeiro (cf. 91), do que propõe De Certeau (2014) e, segundo 

(cf. 171), do que se pôde traçar com a Ética de Espinosa, 

pensa-se neste momento uma prática urbana, que imbrica 

as experiências da caminhada e da narração em um único 

movimento, enquanto acontecimento simultâneo aos esforços 

que direcionam à perseverança das existências singulares e da 
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multiplicidade na vida cotidiana. Compreende-se que, sendo 

a potência da imaginação em Espinosa elemento fundamental 

da sua discussão ética focada na “[...] permanência do ser, a 

sua defesa e a sua resistência” (Negri,  2016, p. 22), o exercício 

de pensar a prática urbana pela perspectiva espinosana sobre 

a imaginação reitera a prática e a própria existência na cidade 

como atos ético-políticos, atos agenciadores dos cotidianos, 

das existências singulares e da multiplicidade de determinada 

coletividade que constituem a cidade. Traça-se, portanto, 

o pensamento que ressalta a potência da imaginação como 

movimento fundamental de um praticar e de um construir 

a multiplicidade cotidiana da cidade. Para pensar mais 

detidamente sobre esta possível prática desenhada, sistematiza-

se o raciocínio a seguir conforme dois planos principais de 

pensamento, planos completamente implicados e justapostos. 

Com a tarefa de pensar sobre estes planos, tenta-se articular a 

potência da imaginação, esboçada a partir da Ética de Espinosa, 

ao entendimento sobre o corpo que se faz pela cidade e a cidade 

que se faz pelo corpo, a partir da compreensão das práticas de 

cidade, das transformações na cidade com a emergência da 

metrópole moderna e da produção de subjetividades da ordem 

capitalística. 

 Em um primeiro plano de pensamento, entende-se a 

potência da imaginação enquanto o mecanismo que transforma 

os encontros entre corpos em instantes de acontecimento 

das afecções agenciadoras de existências urbanas. Entende-

se a imaginação enquanto mecanismo sensível que faz os 

encontros psicofísicos sucedidos durante a prática urbana 

se tornarem gatilhos que acionam a contemplação e a 
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construção de heterogêneas presenças, possibilitando-se a 

própria multiplicidade da cidade. A potência da imaginação 

é compreendida enquanto capacidade naturalmente existente 

no corpo humano praticante, nos corpos que caminham, que 

narram, que se encontram com outros corpos – humanos ou 

não –, que existem e que se fazem na cidade sob a jurisdição 

dos afetos. Em um segundo plano de pensamento, tem-se a 

potência da imaginação enquanto instrumento ativo, tático 

e atuante na desestabilização das enunciações referentes à 

constituição de uma razão e ideia hegemônicas de cidade. 

Entende-se a imaginação como potência tensionadora dos 

discursos que promovem a hegemonia de uma ideia de cidade 

homogênea. A imaginação como potência à proposição de 

realidades outras diante da estratégia de uma política dominante 

que incide sobre os afetos e sobre as capacidades sensíveis 

dos praticantes, a impactar nas experiências cotidianas. Os 

dois planos de pensamento, justapostos, pelos quais flui 

o exercício dissertativo neste momento, configuram uma 

articulação teórica pela qual se pensa a prática urbana que, 

nos movimentos da caminhada e da narração de percursos 

realizados continuadamente, constrói, por meio da potência 

da imaginação, heterogêneas perspectivas de cidade e de 

cotidianos. Assim, ensaiam-se neste momento algumas notas 

que aproximam e costuram as ideias até aqui apresentadas e 

indicam caminhos para pensar uma potência da imaginação 

agenciada como motor à multiplicidade, à heterogeneidade dos 

engendramentos da complexidade da cidade contemporânea 

e das dinâmicas visíveis e invisíveis que tecem os cotidianos. 

 Assim dito, compreende-se que, por meio do 
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movimento de praticar a cidade, pela imbricação entre a 

experiência da caminhada e a experiência da narração, 

constitui-se uma ação que produz cotidianos e realidades. 

É diante das estratégias de homogeneização e esterilização 

da vivência urbana, promovidas em função de uma ideia 

dominante de cidade atrelada ao discurso de poder operante 

e controlador da complexidade urbana, que a ação da prática 

urbana acontece. Na realização desta prática, inventam-se 

táticas de combate ao perecimento da heterogeneidade e 

da multiplicidade urbana. Agencia-se uma infinidade de 

situações outras a partir essencialmente da apropriação dos 

espaços e reconfiguração das forças da ordem hegemônica 

que atravessam o corpo praticante e caminhante. Forças estas 

que perpassam o corpo ordinário no intento de, dele e de suas 

práticas, apoderarem-se. Estas forças da ordem hegemônica 

que atravessam o corpo caminhante podem ser compreendidas 

como referentes às estratégias daquilo que Guattari e Rolnik 

(2013) chamam de Capitalismo Mundial Integrado (cf. 153). 

Principalmente pela produção de uma subjetividade capitalística 

(cf. 156), a ordem hegemônica se esforça pelo enfraquecimento 

e apaziguamento das singularidades de cada existência humana 

e pela manipulação e gerenciamento dos desejos que movem 

o homem, a tornar a cidade homogênea e livre do dissenso 

social. 

 Esta ação de praticar a cidade (cf. 91) aproxima-se 

do que De Certeau (2014) entende por prática ordinária, ao 

que Jacques (2014) entende por errância urbana e àquilo 

que Foucault (apud: JACQUES, 2014, p. 44) entende como 

“[...] lugares de afrontamentos, lugares de rupturas e de 
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insurgências”. Ambos trazem entendimentos que remetem a 

modos de ser, estar e agir empenhados na articulação de fazeres 

desestabilizadores da produção espetacular da ideia de cidade 

homogênea. Diferentes modos urbanos de ação que tensionam 

pela desestabilização da compreensão de vida coletiva enquanto 

uma partilha harmoniosa de um mesmo espaço sensível, como 

constantemente enunciado, visibilizado e iluminado pelos 

discursos midiáticos e dispositivos de poder. Pelo contrário, 

por meio destes diferentes modos tensionadores, afirma-se a 

cidade como emaranhado de possibilidades singulares de fazer 

a vida, estrutura-se uma prática como operação referente à 

produção de cartografias outras expositoras das rachaduras 

e diferenças inerentes à condição de sociedade. Cartografias 

constantemente invisibilizadas e silenciadas nos consensos 

estipulados pelas lógicas maioritárias que atuam na jurisdição 

da vivência social. Desta forma, se a prática urbana é esta que 

emerge dos engendramentos das movimentações da caminhada 

com as operações narrativas do praticante ordinário, estando 

o praticante em percurso visualizado como corpo ativo que 

desloca e reinventa aquilo com o qual ele se encontra e que de 

alguma forma lhe atravessa, aproxima-se aqui como imanente, 

presente e diretamente atuante neste processo de praticar a 

cidade, a potência da imaginação. 

 Na intenção de pensar esta potência da imaginação,  

com o pensamento espinosano presente na Ética, tem-se um 

léxico que sistematiza a compreensão sobre os encontros 

transformadores: substância única, extensão e pensamento, corpo 

e mente, conatus e desejo, afetos e afecções, imagens e ideias, 

memória e hábito, a crítica às noções comuns. Compreende-se 
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que, mais do que pensar exclusivamente sobre uma potência da 

imaginação, deste complexo léxico espinosano visualiza-se uma 

espécie de vocabulário de uma maquinaria dos encontros; dos 

encontros que aumentam/estimulam ou diminuem/coíbem 

a potência de agir, atentando-se a como fazer dos encontros 

que despotencializam a unidade corpo e mente possibilidades 

de potencialização. Tem-se, assim, uma maquinaria em favor 

dos encontros que potencializam; por um lado, a existência 

singular e, por outro lado, a multiplicidade resultante da 

concatenação de múltiplas existências. Desta compreensão, 

Deleuze (2002, p. 25) diz que “Quando um corpo ‘encontra’ 

outro corpo, uma ideia, outra ideia, tanto acontece que as 

duas relações se compõem para formar um todo mais potente, 

quanto que um decompõe o outro e destrói a coesão das 

suas partes”. Sendo a filosofia “[...] a disciplina que consiste 

em criar conceitos” (DELEUZE; GUATTARI, 2010, p. 11) e 

os conceitos enquanto “[...] agenciamentos concretos como 

configurações de uma máquina [...]” (DELEUZE; GUATTARI, 

2010, p. 46), compreende-se que os conceitos presentes 

neste léxico espinosano são sistematizados de maneira a 

detalhar uma verdadeira maquinaria dos encontros. Uma 

maquinaria que faz dos encontros, por meio da potência da 

imaginação enquanto capacidade ativa, os próprios instantes 

potentes de acontecimento das afecções corporais. Ou seja, 

os encontros demarcam os instantes nos quais acontecem as 

relações de movimento e repouso entre diferentes corpos, 

a engendrarem-se afetos, intensidades e modulações, na 

formulação de imagens e ideias pelas quais constrói-se e 

contempla-se a existência dos corpos envolvidos na afecção. 
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Neste sentido, são compreendidos como os momentos cruciais 

nos quais o homem, enquanto unidade psicofísica singular, 

complexidade desejante munida da potência de imaginação e 

existente sob a jurisdição dos afetos no esforço de perseverar 

em sua existência, depara-se, colide-se, encontra-se diante de 

tudo aquilo que lhe é exterior; outros homens, outros corpos, 

entidades materiais ou imateriais, naturais ou artificiais, 

animadas ou inanimadas. 

 Diferentes corpos entram em contato de modo 

a estabelecerem relações múltiplas de intercorporeidade. 

Relações pelas quais os corpos mutuamente se afetam 

gerando, como lembra Rolnik (2016), fluxos de intensidades 

que arrastam cada um dos envolvidos na afecção e a própria 

multiplicidade formada pelos conjuntos de corpos para outros 

lugares sensíveis e estados inéditos, na formulação de diferentes 

modos de atuação na cidade. O encontro, neste sentido, é a 

situação que possibilita simultaneamente, por um lado, a 

produção de complexidades psicofísicas singulares e, por outro 

lado, a produção de complexidades psicossociais relacionadas 

à multiplicidade de certo conjunto de corpos. Ou seja, no 

entendimento destes encontros, pela perspectiva que se atém 

a cada existência humana singular envolvida nos instantes 

de afecção, tem-se a formulação da atualidade de um estado 

afetivo que por sua vez age pela reconfiguração dos desejos 

pelos quais o homem se move; enquanto que pela perspectiva 

ampliada na tentativa de compreensão do espaço que tecido 

quando dois ou mais corpos justamente se encontram, isto 

é, quando a perspectiva de entendimento teórico transita da 

ordem do singular para uma ordem do comum aos corpos 
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envolvidos nos encontros, tem-se a emergência da própria 

multiplicidade da cidade, a conformação de certo horizonte 

de coletividade, assim como Negri (2016, p. 22-23) propõe 

pensar:

A expressão do ser é um grande ato sensível, 
que compreende o corpo e a multiplicidade 
dos corpos. Ser quer dizer ser partícipe da 
multiplicidade; [...] uma proliferação contínua 
de relações e de conflitos que enriquecem o ser 
[...] E ainda: uma permanente e sólida construção 
de coletividade, e uma implicação nesta. [...] A 
imaginação é o canal através do qual os seres se 
associam em um novo ser, que assim se constrói. 
[...] Coletivamente, e em cada momento, esse 
milagre do novo ser nos é ofertado através de 
mil e uma canções singulares de cada um dos 
seres. [...] Se não estivéssemos ancorados nessa 
[...] comunidade de corpos e de átomos vivos, 
não existiríamos. A nossa existência é sempre, 
em si mesma, coletiva. Ninguém está sozinho.

  Chauí (2011, p. 173), lembra que, diante da completa 

imbricação entre corpo e cidade promovida pelas situações 

de encontro, imbricação entre uma ordem do que é singular 

e uma ordem do que é comum, “Somente na Cidade vivemos 

uma vida propriamente humana, escreve Espinosa no Tratado 

político102”. Imbricação esta essencial no tornar-se ativo do 

modo humano (SÉVÉRAC, 2011). No exercício de pensar sobre 

102 O Tratado político (TP) de Espinosa, de 1677, estuda as relações das 
singularidades diante de um pacto social, a constituição da democracia 
política conforme indica Chauí (2003).
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esta cidade edificada das múltiplas relações produtivas entre 

corpos, aproxima-se neste momento do que diz Negri (2016) 

quando sugere a constituição de uma determinada condição de 

coletividade a partir das situações de encontro, dos encontros 

concatenados pela ciranda dos corpos singulares103 (cf. 177). 

Pelos encontros, compreende-se, portanto, o homem tem 

alterada a constituição da atualidade do seu próprio existir e 

agir no mundo de maneira simultânea ao processo pelo qual ele 

103 Negri (2016), diante do desenvolvimento do pensamento político 
em Espinosa, sugere compreender-se a coletividade enquanto produção 
decorrente das relações entre as existências singulares, ao mesmo tempo 
em que também se faz como realidade na qual as próprias existências 
já se entendem implicadas. É necessário salientar-se que a constituição 
desta condição de coletividade, conforme pensa Negri (2016), é processo 
atrelado à composição da própria democracia política, sendo que “O Tratado 
político (TP) de Espinosa é a obra que funda, do ponto de vista teórico, 
o pensamento político democrático moderno na Europa” (NEGRI, 2016, 
p. 25). Como compreensão que pensa o singular na feitura de um campo 
comum aos corpos, “O espinosismo, enfim, veio a ocupar um lugar de proa 
nos trabalhos mais recentes que Negri publicou com o norte-americano 
Michael Hardt, especialmente Império (2000), Multidão (2004) e Comum 
(2009)” (SANTIAGO, 2016, p. 08). Negri (2016, p. 176) analisa que, 
apesar de “[...] que o pensamento político de Espinosa encontra-se na sua 
ontologia, portanto na Ethica, mais do que em qualquer outra obra paralela 
ou subsequente”, é no Tratado político que a ideia de “multitudo”, fundamental 
ao desenvolvimento dos conceitos de “multidão” e de “comum” trabalhados 
por Negri, complexifica esta transição do singular diante de um horizonte 
de coletividade. “A multitudo [...] é fundação da democracia na medida em 
que permite a cada indivíduo singular levar à sociedade, inteiramente, os 
próprios valores de liberdade. Cada singularidade é fundamento” (NEGRI, 
2016, p. 71-72). Portanto, pelo recorte dissertativo, não são aprofundadas 
aqui tais questões mas compreende-se que se aproximar de Negri, com 
Espinosa reavivado por meio dos seus escritos, a discussão encaminha-
se à articulação do pensamento em torno da constituição de um comum; 
compreendido neste momento como a jurisdição de uma ordem que se 
concatena a partir das situações de encontro entre os corpos perseverantes 
na existência, a instaurarem determinada disposição de coletividade na 
qual a disposição comum é essencialmente a perseverança na existência.
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está implicado em determinada coletividade e multiplicidade 

dos corpos. Dito de outra forma, os encontros promovem 

determinada articulação produtiva entre uma ordem singular 

da existência, constantemente recriada em função das próprias 

situações de encontro, e uma ordem comum, na qual o comum é 

essencialmente a necessidade de perseverar na existência. Uma 

disposição de coletividade que decorre da própria condição 

desejante dos homens, da natureza do desejo que naturalmente 

estabelece a necessidade de associações com outros corpos na 

expectativa de aumento de potência da existência. Um comum 

relativo à condição inerentemente humana de estabelecimento 

de intercorporeidades como possibilidades de perseverança 

da vida. 

 Negri (2016, p. 67) compreende a formação desta 

coletividade como um movimento fundamental do próprio 

pensamento espinosano; ao propor que, quando “[...] em 

meio ao infinito contexto de flutuações e de afetos surge, 

para a mente, a necessidade de regulá-los, de organizá-los 

na perspectiva da potência [...]”, é conforme os enunciados 

estipulados em um horizonte coletivo que acontece a 

organização e a inteligibilidade da mistura de corpos, dos 

afetos e das intensidades provenientes dos encontros. 

Compreende-se neste momento um horizonte coletivo não 

no sentido da formação de um espaço comum ou de uma 

totalidade comum que partilha harmoniosamente um mesmo 

espaço, mas no sentido da existência de uma ordem que é 

atravessamento comum a todos os corpos que são, estão e 

agem na cidade. Na compreensão desse espaço formado pela 

situação de encontro, neste sentido, pode aproximar-se do que 
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se referem Deleuze e Guattari (2011b) sobre a relação entre 

os agenciamentos maquínicos de desejo e os agenciamentos 

coletivos de enunciação (cf. 159). Através desta aproximação, 

pensa-se também que este horizonte coletivo é configurado 

pelas maquinações do desejo – pertinentes à “[...] mistura de 

corpos em uma sociedade, compreendendo todas as atrações 

e repulsões [...] que afetam os corpos de todos os tipos, uns 

em relação aos outros” (DELEUZE; GUATTARI, 2011b, p. 

33) – atravessadas e impactadas pelos agenciamentos coletivos 

de enunciação, que são aqueles pertinentes aos processos de 

semiotização e àquilo que socialmente ordena e dá língua aos 

movimentos do desejo (ROLNIK, 2016). O encontro, portanto, 

passa a ser compreendido também como engendramento e 

produtividade da relação entre a mistura dos corpos desejantes 

e as enunciações coletivas que ordenam os movimentos do 

desejo. 

 Um horizonte coletivo por meio do qual é construída 

uma espécie de ordem comum, acerca-se, portanto, ao que 

dizem Deleuze e Guattari (2011) com a afirmação de que não 

existe enunciado individual, já que a própria produtividade 

da singularidade que se encontra com outras singularidades 

é sempre resultante de agenciamentos maquínicos de desejo 

nas implicações das enunciações coletivas. Deleuze e Guattari 

(2011b), como anteriormente é discorrido, enfatizam a 

inexistência de contornos distintivos que poderiam ressaltar 

indivíduo e meio como unidades independentes e autônomas. 

Aproxima-se também esta articulação produtiva, entre uma 

ordem singular da existência e um horizonte coletivo, do 

que diz Rolnik (2016) com a afirmação de que só há real 
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social. A compreensão não distingui o desejo singular e a 

dimensão social enquanto modalidades de existências isoladas 

produtoras de distintas realidades, mas consiste em alocar as 

singularidades e a multiplicidade da coletividade sempre em 

relação de implicação, de vinculação produtiva que articula 

o espaço formado no encontro entre diferentes corpos às 

relações de sociabilidade tecidas.

 A complexidade da cidade e a multiplicidade de 

seus cotidianos são compreendidas neste momento como 

produtividades emergentes de tal articulação promovida pelas 

situações de encontro, engendramentos da ordem de um 

singular e de um horizonte coletivo e social que se fundem. 

Que se imbricam a fazerem com que a existência singular 

passe a se constituir pela multiplicidade da cidade e que esta 

própria multiplicidade passe também a constituir-se pelas 

relações entre as singulares existências. Ou seja, é corpo feito 

pela cidade e cidade feita pelo corpo, é cidade e corpo que 

implicam-se e produzem-se continuamente. Entretanto, na 

estruturação desta ordem comum construída pelos encontros 

entre singulares diante de um horizonte coletivo, “[...] o tipo 

de distinção que se pode – e se deve – fazer é entre macro 

e micropolítica” (ROLNIK, 2016, p. 59). Compreende-se 

que atuam sobre o encontro forças políticas distintas e 

indissociáveis, vetores de dimensões políticas que tensionam 

o instante da afecção pela qual são desenvolvidos os diferentes 

modos de ser, estar e agir das existências; macropolítica e 

micropolítica (cf. 161). São vetores políticos que agem de 

forma completamente imbricada sobre a vivência humana e, 

como compreendidos neste momento, provocam tensões nos 
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instantes de encontro dinamizando as existências psicofísicas. 

O vetor da força micropolítica atravessa os corpos envolvidos 

na situação de encontro conforme “[...] uma linha flexível, 

molecular, inconsciente, das atrações e repulsas, dos afetos e 

de suas simulações [...]” (ROLNIK, 2016, p. 59); e o vetor da 

força macropolítica atravessa conforme “[...] uma linha dura, 

sedentária, molar, consciente, dos territórios” (ROLNIK, 2016, 

p. 59). Pensa-se o encontro como instante em que, pelas vias 

do vetor que o tensiona de forma micropolítica, acontecem 

afecções e modulações na existência psicofísica singular, em 

decorrência dos afetos e das intensidades provenientes das 

relações de movimento e repouso entre os corpos envolvidos. 

Enquanto que, simultaneamente, pelas vias do vetor que 

tensiona de forma macropolítica o instante do encontro, os 

afetos, intensidades e suas respectivas modulações na existência 

psicofísica singular são esquadrinhadas, segmentadas e 

mapeadas conforme o horizonte coletivo. 

 Dessa forma, um vetor tensiona a unidade psicofísica 

pela territorialização do próprio encontro – organiza, significa, 

atribui, estratifica, territorializa – enquanto o outro vetor a 

tensiona pela desterritorialização – “[...] nada mais é fixo; nada 

mais é origem, nada mais é centro, nada mais é periferia, nada 

mais é, definitivamente, coisa alguma” (ROLNIK, 2016, p. 61). 

Com isso, por um lado os encontros funcionam como “[...] 

verdadeiras correntes de desterritorialização atravessando 

de ponta a ponta a vida de uma sociedade, desmapeando 

tudo”, como diz Rolnik (2016, p. 57) ao referir-se às 

intensidades que dessubjetivizam. Enquanto que por outro 

lado, simultaneamente, a força que condiciona a experiência 
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do encontro à direção de territórios já conhecidos “[...] vai 

recortando sujeitos, definidos por oposições binárias do tipo 

homem/mulher, burguês/proletário, jovem/velho, branco/

negro, etc.; ela vai recortando ao mesmo tempo objetos, 

unidades de tempo [...], seu traçado evolui segundo um plano 

de organização previsível e controlável [...]” (ROLNIK, 2016, p. 

60). Os encontros, neste sentido, pelos quais é erguida a própria 

complexidade da multiplicidade da cidade contemporânea 

com seus cotidianos e corpos singulares perseverantes na 

existência, são engendramentos de linhas de fuga em ebulição 

que seguem no movimento da desterritorialização. São 

incansáveis acontecimentos, esforçados pelo impedimento de 

que a tensão provocada pelas linhas duras e territorializantes 

do vetor macropolítico leve a cristalizações, estagnações de 

modos, práticas e a paralização da própria capacidade criativa 

de movimentação e transformação, capacidade que é inerente 

à condição humana (DELEUZE; GUATTARI, 2011a).

 Rememorando-se o apreendido com Espinosa como 

noções universais (cf. 214), são os conceitos que o homem 

forma na organização do pensamento sobre as coisas com 

as quais ele se encontra; quando a mente, pela infinidade de 

imagens geradas nas afecções e encontros corporais e por 

não ser capaz de contemplar e diferenciar com precisão as 

singularidades de cada existência envolvida, agrupa, organiza e 

concebe, de maneira categorizada, as imagens das existências 

exteriores. Surgem conceitos como homem e mulher, cão 

e gato, casa e prédio, etc, dispostos à organização destas 

imagens, conceitos que fundamentam a capacidade humana 

de raciocínio e de diálogo. Espinosa propõe também que, 
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quando são distinguidos os três gêneros de conhecimento 

– imaginação, razão e ciência intuitiva –, diferentemente da 

imaginação que constrói as noções universais sobre as coisas 

a partir do conhecimento que tece o próprio corpo, a partir 

do saber que a experiência corporal proporciona, a razão 

constrói conhecimento a partir de noções comuns, a partir 

dos conceitos produzidos socialmente como comuns aos 

diversos corpos. Assim, ao aproximar-se das noções comuns 

neste momento, elas são compreendidas como conceitos 

estabelecidos na jurisdição social diante do horizonte de 

coletividade. São relativas à ordem comum tecida quando 

dois ou mais corpos justamente se encontram, relativas ao 

próprio espaço estabelecido com as situações de encontro. São 

os conceitos comuns que congregam os diversos corpos em 

torno do próprio horizonte de coletividade, que assentam os 

diversos corpos na mesma plataforma sobre a qual acontece 

a sociabilidade entre as existências singulares. Assim, pensa-

se que as noções comuns, de certo modo, esquadrinham e 

segmentam a jurisdição social, criam categorias e parâmetros 

com os quais é convencionado o campo da vivência que emerge 

do encontro. Definem mensurações que qualificam certos e 

errados conforme uma lógica produzida socialmente, ordem 

comum que atravessa os diversos corpos.

 Ao pensar sobre a provável aproximação destas 

noções comuns com a produção macropolítica, esta que 

territorializa o processamento psicofísico dos encontros e 

das afecções constituintes da cidade conforme mapas pré-

definidos, o debate ético-político passa a problematizar 

a apropriação deste espaço entre corpos, deste horizonte 
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de coletividade e da ordem comum por uma exclusiva 

racionalidade, a tomada de posse da produção das noções 

comuns por uma razão que se instaura como hegemônica 

e que se sobrepõe a outras racionalidades menores. Uma 

razão que diante da complexidade e multiplicidade urbana, 

pelo vetor macropolítico, faz da produção de noções comuns 

sua estratégia de apoderamento e controle da produtividade 

das situações de encontro. Uma razão que tensiona em favor 

da territorialização das experiências da cidade conforme 

as categorias e o esquadrinhamento proposto pelo próprio 

discurso dominante, a invalidar as experiências que conduzem 

à configuração de cotidianos e existências outras, forjando 

um horizonte de coletividade adequado aos seus propósitos. 

Portanto, é neste sentido que é aproximado teoricamente o que 

Espinosa propõe enquanto noções comuns, quando pensadas 

como detidas e controladas por uma razão hegemônica, com 

a própria produção macropolítica realizada por uma razão 

referente a um discurso de poder dominante, através da 

emissão de forças esforçadas por confeccionarem territórios, 

estabelecerem categorias de organização e aquietarem os afetos 

e intensidades que, às vezes completamente inesperados, 

invadem o corpo sensível. Dessa forma, se por um lado 

compreende-se a imaginação enquanto potência inerente 

a todos os homens a fundamentar a realização da prática 

urbana, enquanto artifício que possibilita o agenciamento das 

táticas estimuladoras da multiplicidade e heterogeneidade 

urbana, por outro lado compreende-se a constituição desta 

razão hegemônica apropriadora do espaço estabelecido no 

encontro entre as existências, por meio principalmente 
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da estratégia de apoderamento e controle da produção de 

noções comuns. Instaura-se a razão hegemônica: através da 

apropriação e controle das noções comuns, que formulam a 

própria capacidade humana de raciocínio, determina-se uma 

racionalidade apaziguadora e esterilizante das diferenças, 

controladora das práticas e dos encontros entre corpos, 

dos instantes pelos quais são estabelecidas as articulações 

imaginativas e produtivas. 

 Propõe-se a compreensão de que tal razão hegemônica 

é produtividade daquilo que Guattari e Rolnik (2013) 

chamam de Capitalismo Mundial Integrado. Isto é, pensa-se 

que a constituição de uma razão dominante, na apropriação 

e controle das noções comuns, é o próprio instrumento de 

poder pelo qual atua a ordem capitalística. Compreende-se 

que, através de inúmeros mecanismos e artifícios estratégicos 

que agem na configuração e controle das noções comuns, como 

a produção de subjetividades e a interferência constante na 

maquinação dos agenciamentos coletivos de enunciação, é pela 

constituição de uma razão dominante que estrategicamente 

se instaura a hegemonia de um discurso propositor da 

ordem capitalística. Discurso este que é construtor de uma 

racionalidade específica, definidor de determinada ideia de 

vida social organizada diretamente atrelada às flutuações do 

sistema econômico predominante. Este discurso atravessa os 

corpos e marca as composições imediatas que resultam das 

situações de encontro. Através da baliza e da ordenação das 

próprias afecções e das intensidades agenciadoras dos estados 

afetivos, opera como uma força que tensiona a controlar 

qualquer modo de existência que possa se erguer a partir 
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de racionalidades outras, fugidias e contrariantes à razão 

estipulada. Em suma, os encontros entre corpos são controlados 

pela razão dominante apropriadora das noções comuns, dos 

próprios fundamentos conceituais que estruturam a capacidade 

humana de raciocínio. Neste sentido, ao pensar em um corpo 

que se faz pela cidade e uma cidade que se faz pelo corpo, a 

construção de toda complexidade e multiplicidade de seus 

cotidianos e existências singulares passa a ser tensionada 

pela ordem dominante. Da mesma forma que o surgimento 

da metrópole moderna, a invenção da vida urbana a partir do 

ideal de modernidade e a condição de sociedade disciplinar e 

governada são acontecimentos simultâneos e completamente 

imbricados (cf. 127), aproxima-se a constituição desta razão 

hegemônica como um movimento imbricado às reverberações 

de uma sociedade de controle (DELEUZE, 2013a). A produção 

da ordem comum pela própria ordem capitalística, a atravessar 

o espaço que surge entre os corpos, calcada na racionalidade 

que explicita a vida urbana economicamente produtiva e 

organizada em função dos ideais promovidos pelo discurso 

dominante, engendra-se estrategicamente como mecanismo 

a controlar os corpos na coerência da ideia hegemônica de 

cidade. Pelas noções comuns, deste modo, a ordem capitalística 

instaura a razão que adequa e controla os corpos de acordo 

com as conveniências de uma única perspectiva de cidade.

 A evocar-se a própria crítica espinosana às noções 

comuns (cf. 214), compreende-se que a problemática principal 

é estabelecida quando a ordem comum se transforma em 

atravessamento político não sustentado ou nutrido pela 

produtividade da multiplicidade dos corpos, pelas infinitas 
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racionalidades metamorfoseadas constantemente. Quando a 

razão hegemônica apropria-se do horizonte de coletividade 

de maneira a abafar a multiplicidade, condição inerente ao 

espaço que surge da situação de encontro. Quando age a 

desestabilizar a potência da imaginação, esta que é capaz 

de criar e recriar a própria ordem comum que atravessa o 

encontro entre corpos. Também, quando esta ordem comum 

é controlada a não transmutar ou oscilar conforme as 

transmutações dos desejos singulares e das disputas inerentes 

à condição de multiplicidade; transmutações e disputas que 

aos poucos são silenciadas, enfraquecidas, anestesiadas, 

continuamente despotencializadas em decorrência das forças 

desta razão hegemônica que tensionam pela homogeneização 

e esterilização da cidade. Aproximando-se da ressalva de 

Rancière (2009, p. 63) na discussão sobre uma partilha do 

sensível (cf. 109), a problemática desenha-se quando a ordem 

das noções comuns encaminha ao esquecimento de que “Um 

mundo ‘comum’ não é nunca simplesmente o ethos, a estadia 

comum, que resulta da sedimentação de um determinado 

número de atos entrelaçados. É sempre uma distribuição 

polêmica das maneiras de ser e das ‘ocupações’ num espaço 

de possíveis”. Aproximam-se tais noções comuns operadas por 

uma razão hegemônica também ao movimento de pacificação 

do espaço público; movimento operado (cf. 103) “[...] pelo 

capital financeiro e midiático que capturou o capital simbólico 

e que busca a eliminação dos conflitos, dos dissensos e das 

disputas entre diferentes [...] através da fabricação de falsos 

consensos [...]” (JACQUES, 2014, p. 21) e da “[...] construção 

desses pseudoconsensos publicitários” (JACQUES, 2014, p. 
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23). Compreende-se que as noções comuns, especificamente 

nesta aproximação que as articula enquanto noções apropriadas 

e operadas pela ordem capitalística, podem ser relacionadas 

aos “falsos consensos” ou “pseudoconsensos publicitários” 

aos quais Jacques (2014) se refere, de forma a possibilitarem 

a formação das ideias de cidade conforme gerencia o discurso 

dominante e de maneira a constituírem o próprio mecanismo 

de pacificação. 

 Na substituição das tensões inerentes à condição de 

coletividade pelos consensos estipulados enquanto comuns, 

compreende-se que a imbricação corpo e cidade – corpo 

que feito pela cidade e cidade feita pelo corpo – portanto, 

é movimento que acontece sob a tensão de uma ordem 

comum produtora do conhecimento de segundo gênero, a 

razão, apropriada pela ordem capitalística. É movimento 

que passa a ser processado conforme as categorias e os 

territórios constituídos pela razão dominante, agindo na 

validação ou invalidação, também na territorialização, das 

ideias provenientes das imagens construídas na experiência 

corpo a corpo, nas afecções e situações de encontro. Desta 

forma, a razão apropriada pela ordem capitalística, ao utilizar-

se das noções comuns para exercer o controle da produção 

cotidiana de cidade, interfere nos modos sensíveis pelos 

quais é articulado aquilo que se vê, se ouve, se fala, se sente. 

Valer-se das noções comuns enquanto meio estratégico de 

interferência dos modos pelos quais são vivenciadas as 

situações de encontro, é engendramento, compreendido aqui, 

instaurador de uma política dominante ocupada da gestão dos 

encontros, através da maquinação das capacidades sensoriais e 
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da produtividade da própria capacidade humana de raciocínio. 

É a instauração de uma política que faz com que a unidade 

psicofísica processe racionalmente o afeto e a experiência 

corporal conforme direcionam as noções comuns desenhadas 

pela ordem capitalística. Também é a instauração de uma 

política que apazigua o potencial criativo e desejante das 

existências psicofísicas ao reforçar os agenciamentos coletivos 

de enunciação, em detrimento dos agenciamentos maquínicos 

de desejo. Uma política incindida sobre os afetos104, a gerenciá-

104 Sobre a articulação política estratégica dos afetos, dos corpos singulares 
implicados na multiplicidade, Safatle (2015, p. 18) menciona: “Uma 
articulação enunciada pela filosofia política moderna ao menos desde 
Hobbes. Pois seria difícil não partir de sua afirmação canônica: ‘de todas as 
paixões, a que menos faz os homens tender a violar as leis é o medo. Mais: 
excetuando algumas naturezas generosas, é a única coisa que leva os homens 
a respeitá-las’. Nessa perspectiva, compreender sociedades como circuitos 
de afetos implicaria partir dos modos de gestão social do medo, partir de 
sua produção e circulação enquanto estratégia fundamental de aquiescência 
à norma. Pois, se, de todas as paixões, a que sustenta mais eficazmente o 
respeito às leis é o medo, então deveríamos começar por nos perguntar 
como ele é produzido, como ele é continuamente mobilizado. De forma 
mais precisa, como se produz a transformação do medo contínuo da morte 
violenta, da despossessão dos bens, da invasão da privacidade, do desrespeito 
à integridade de meus predicados em motor de coesão social”. Na Ética de 
Espinosa, o medo é definido como uma tristeza instável, a expectativa de um 
afeto triste e a esperança como uma alegria instável, a expectativa de um afeto 
alegre. Medo e esperança constituem os dois afetos com os quais se pode 
entender a atuação da ordem dominante instaurada diante da coletividade 
dos corpos. Ordem compreendida também, conforme aproxima-se do que 
propõe Silva (2013, p. 47), como promotora de “manipuladores do medo”, 
que são “Todas as engrenagens do poder que organizam o social de modo 
a estimular comportamentos tidos como adequados através do medo da 
punição podem ser compreendidas segundo esse esquema espinosista. 
Mais contemporaneamente, a justificativa para todos os dispositivos de 
controle a que estamos submetidos coloca em jogo, invariavelmente, o 
medo dos indivíduos e aponta para uma promessa de segurança. Como 
exemplo poderíamos citar as inúmeras câmeras de vídeo instaladas nas 
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los e a ocultar a própria potência da imaginação e os processos 

de singularização (cf. 167). Processos que evidenciam a força 

ativa do desejo, ressaltam a capacidade de realização da vida na 

cidade e da articulação de cotidianos não somente em função 

das enunciações coletivas existentes, mas também na criação 

de enunciações outras por brechas, desvios e reapropriações 

(GUATTARI; ROLNIK, 2013).

 Dessa forma, pelas brechas, desvios e reapropriações, o 

debate ético-político enfatiza a potência da imaginação como 

instrumento tático de combate aos prejuízos sensíveis diante 

da ordem capitalística. A potência como possibilidade de 

desestabilização da ordem instituída pela razão hegemônica 

com a criação de outras noções comuns e outros enunciados. 

Enfatiza o potencial do encontro entre corpos na constituição 

de cotidianos outros e da própria multiplicidade. Assim, a 

potência da imaginação é proposta aqui como mecanismo 

fundamental que rege a prática urbana, estimuladora das 

experiências da caminhada e da narração de forma a imbricá-

las em uma mesma ação que agencia ético-politicamente a 

existência dos cotidianos da cidade contemporânea. Prática 

urbana investida da potência de imaginação; potência pela 

qual se pode resistir, persistir e insistir na perseverança da 

vida cotidiana, na mesma medida em que também se busca 

perseverar nas realidades singulares das existências. Ou seja, 

a prática implica-se ao esforço contínuo à vida justamente por 

possibilitar as movimentações em favor do que Espinosa nomeia 

de conatus, o respiro indispensável à tarefa de mantenimento 

ruas de várias cidades do mundo, inclusive no Brasil”.
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do estar vivo, que “[...] resiste à destruição e opera não só para 

a conservação, mas para o aumento das capacidades vitais 

de nosso corpo e de nossa mente” (CHAUÍ, 2011, p. 87). É 

conjuntamente à potencialização do conatus pelos encontros 

desterritorializantes, instantes que provocam modulações 

e que promovem a recriação dos desejos da singularidade, 

do contato com o outro, dos movimentos de paixão e dos 

vínculos com aquilo apresentado como corpo exterior apto 

a afetar o corpo praticante, que é compreendida a invenção 

de cotidianos e a emergência das cidades. O corpo singular, 

praticante e caminhante, põe-se em percurso, desloca-se em 

meio à dinâmica das afecções, disposto à intercorporeidade, 

sob a jurisdição dos afetos e, assim, desenvolve diferentes 

modos de praticar a cidade. 

 Esta prática urbana, compreendida principalmente 

conforme os contornos que definem a prática ordinária (DE 

CERTEAU, 2014) e a errância urbana (JACQUES, 2014), 

neste momento é aproximada da situação de encontro entre 

corpos na qual a imaginação, da leitura espinosana, é potência 

latente e determinante à contemplação e construção das 

existências envolvidas no encontro. Deste modo, pensa-se a 

prática essencialmente como um ato investido do potencial 

imaginativo que possibilita a experiência do entrar em contato 

com os corpos outros envolvidos na situação de encontro. 

Através desta prática que possui a imaginação como potência 

tática, na vivência sensível desta imaginação, no corpo 

a corpo fundamental do jogo dos passos e nos encontros 

com singulares modos de existência, modulações sucedem 

na unidade psicofísica estruturando múltiplas realidades e 
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a complexidade da própria cidade contemporânea. Dito de 

outra forma, quando a potência da imaginação é presente 

nos encontros a articular os movimentos psicofísicos do 

praticante, oportuniza-se a produção de cotidianos e a 

emergência de distintas perspectivas de cidade conforme a 

existência singular do corpo que pratica. Sendo a imaginação 

produtiva uma potência ética (NEGRI, 2016), a prática, neste 

sentido, desdobra-se nas mesmas proporções que configuram 

a potência de um fazer ético-político. Negri (2016, p. 234) 

define esta potência como “[...] nem um vazio nem uma 

possibilidade: ela é, antes, uma força que vive, ou melhor, é 

corpo. Portanto, não é nem um vazio nem um pleno, mas um 

corpo, isto é, um emaranhado de desejos, que se inclinam para 

o conhecer, o resistir, o criar”. Colocar-se lado a lado a prática 

e a potência da imaginação, deste modo, é pensar a prática 

como potência de um fazer-corpo-desejante, corpo potente 

de “[...] tal forma que a visão que ele tem daquilo que há para 

ser explicado e entendido – a realidade – é articulada do ponto 

de vista do desejo” (BOVE, 2010, p. 26). É pensar a prática 

como potência ético-política que, por meio dos encontros com 

outras existências, ocupa-se da produção cotidiana, rotineira, 

habitual, ordinária, inventora de subjetividades e agenciamentos 

outros empenhados na perseverança da multiplicidade da vida 

cotidiana e dos modos singulares de existência. 

 Compreende-se uma prática que, dos afetos 

experimentados no contato com outros corpos, engendra 

realidades psicofísicas potencialmente resistentes ao problema 

da homogeneização da cidade, maquina fazeres relutantes 

às lógicas dominantes que insistem na transformação da 
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complexidade e heterogeneidade da dimensão urbana em um 

campo programado e controlado, onde as múltiplas existências 

são manipuladas conforme uma ideia única de cidade. Pensa-

se a prática, neste sentido, como uma operação agenciada em 

consonância com o próprio movimento desejante do homem. 

Como operação desenrolada pelos agenciamentos maquínicos de 

desejo, sempre cambaleante diante dos agenciamentos coletivos 

de enunciação e da produção de um real social pela ordem 

do comum predominante, aquela definidora de uma razão 

hegemônica que valida ou invalida as maquinações do desejo e 

o conhecimento concatenado pela ordem da imaginação. Uma 

prática que faz, do processamento psicofísico das afecções 

e dos atravessamentos que invadem o corpo praticante, 

subsídios e insumos ao desenvolvimento de uma experiência 

espacial. Experiência espacial ao mesmo tempo contemplativa 

e construtiva dos espaços da cidade, conforme as orientações 

da singularidade e de sua implicação no real social.

É claro também que nenhuma estratégia gera 
um só modo de existência: universos singulares 
criam-se com cada estratégia, quando adotada 
por uma existência ou outra (sejam essas as 
existências de um indivíduo, de um grupo ou 
de uma sociedade). Diferentes destinos, dramas, 
cenários, estilos... Aqui reside toda a riqueza do 
desejo. Toda a sua generosa fartura. O desejo é 
criação de mundo. (ROLNIK, 2016, p. 55) 

 Desta maneira, o corpo que exerce a prática urbana, o 

corpo que se faz praticante urbano, compreendido de forma 

aproximada àquilo que De Certeau (2014) sugere como 
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praticante ordinário e àquilo que Jacques (2014) propõe 

como errante e praticante da errância urbana, é considerado 

aqui como o corpo que se faz pela cidade e que por ele a 

cidade também se constrói (cf. 89). É o corpo dos afetos, 

que se afeta e afeta justamente por situar-se (cf. 164) “[...] 

na encruzilhada de múltiplos componentes de subjetividade” 

(GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 43), por ser o próprio “[...] 

entrecruzamento de determinações coletivas de várias 

espécies, não só sociais, mas econômicas, tecnológicas, de 

mídia e tantas outras” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 43). 

Entretanto, é entendido neste momento como aquele que faz 

da imaginação o mecanismo fundamental da sua prática e 

existência urbana, sendo essencialmente, portanto, potencial de 

apropriação, recriação, transformação das forças atravessantes 

e das enunciações coletivas que o fazem ser, estar e agir no 

entrecruzamento de diversos modos de determinações sociais. 

É potencial de resistência às investidas da ordem capitalística, 

estipuladoras de categorias subjetivas homogeneizadas “[...] 

que impedem que se dê conta dos processos de singularização” 

(GUATTARI; ROLNIK, 2013, p. 48). 

 Enquanto capacidade criativa inerente à substância 

única e energia naturalmente latente em cada unidade 

psicofísica, a imaginação consiste na produção de conhecimento 

de primeiro gênero. Quando não é completamente silenciada ou 

apaziguada diante das noções comuns instituídas socialmente 

pelo conhecimento racional de segundo gênero, é também 

potência ética que resiste e atua na configuração do mais 

potente conhecimento conforme propõe Espinosa, o 

conhecimento de terceiro gênero, a ciência intuitiva. Esta 
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imaginação operadora e agenciadora da prática urbana, 

assim, adere ao corpo praticante a potência de produção de 

conhecimento imaginativo e também adere a potência de 

articulação deste conhecimento de primeiro gênero com aquele 

de segundo gênero estipulado pela ordem da razão. Este corpo 

que utiliza a imaginação é compreendido em plena prática 

da caminhada, portanto, como compositor em potencial de 

conhecimento sobre as diferentes existências urbanas. Corpo 

que combina os diferentes gêneros de conhecimento e que, 

através das narrativas e relatos da experiência urbana, formula 

presenças, ausências, a compartilhar socialmente, no campo 

do comum, vistas sempre perspectivadas sobre a dimensão 

urbana, compartilhamentos extensivos que atravessam outros 

corpos no acontecimento de outras relações de afecção. 

 Tratar de um corpo que imagina é compreender, 

sobretudo, um corpo que está sob a jurisdição dos seus 

afetos, um corpo ativo na experiência de suas afecções e 

no processamento psicofísico daquilo que lhe afeta, daquilo 

com que se entra em contato no percurso pela cidade. É 

o corpo dos encontros, o corpo que se constrói praticante 

e agente produtor da cidade por meio das afecções, nas 

relações intensivas e singulares com aquilo que lhe é exterior; 

outros corpos, entidades materiais ou imateriais, naturais ou 

artificiais, animadas ou inanimadas. Do léxico apresentado 

pela Ética de Espinosa (cf. 177), compreende-se a afecção 

enquanto o instante em que diferentes corpos se deparam, 

o momento em que os corpos afetam e se afetam traçando 

relações de intercorporeidade com os envolvidos. As afecções 

são compreendidas como as próprias situações em que ocorrem 
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os encontros corporais, são as situações de colisão entre os 

corpos e de produção simultânea das ideias a respeito destes 

encontros. Desta forma, pensa-se que é pelos encontros com 

outros corpos que a prática urbana investida da potência da 

imaginação acontece. 

 Este corpo feito praticante, em convergência ao que 

diz De Certeau (2014) sobre o praticante ordinário, é o corpo 

que, por meio das ações constitutivas de um praticar a cidade, 

alimenta-se das relações diretas com o mundo para fazer que o 

espaço seja existencial e a existência uma própria experiência 

espacial. Isto é, De Certeau (2014) sugere a visualização 

deste corpo que pratica como complexidade constituída 

nas imbricações entre espaço, existência e experiência. 

Compreende-se esta relação imbricada na aproximação 

com o que diz Deleuze (2002) sobre o corpo que está sob a 

jurisdição dos afetos, dependente dos encontros e afecções 

à configuração dos modos de ser, estar e agir. “Não há mais 

formas, mas apenas relações de velocidade entre partículas 

ínfimas de uma matéria não formada. Não há mais sujeito, 

mas apenas estados afetivos individuantes da força anônima” 

(DELEUZE, 2002, p. 133). Neste sentido, pensa-se que pelos 

engendramentos entre espaço, existência e experiência, 

produzem-se estados afetivos da força anônima e são justamente 

estes estados afetivos que levam à produção dos diferentes 

modos pelos quais se exerce a prática urbana. Sendo o espaço 

compreendido enquanto dimensão urbana em que acontecem 

as afecções que dinamizam a cidade, a existência enquanto 

complexidade singular constantemente recriada em função do 

desejo e dos encontros, a experiência enquanto possibilidade 
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de contato entre dois ou mais corpos que produz conhecimento 

sobre os envolvidos na afecção; da imbricação entre espaço, 

existência e experiência a partir do viés teórico elucidado 

pelo Deleuze espinosano, compreendem-se corpos que se 

tornam praticantes da cidade através da constituição de seus 

estados afetivos. Deleuze (2002, p. 132-133) define os estados 

afetivos da força anônima:

Em suma: se somos espinosistas, não definiremos 
algo nem por sua forma, nem por seus órgãos 
e suas funções, nem como substância ou como 
sujeito. Tomando emprestados termos da Idade 
Média, ou então da geografia, nós o definiremos 
por longitude e latitude. [...] Entendemos por 
longitude de um corpo qualquer conjunto das 
relações de velocidade e de lentidão, de repouso 
e de movimento, entre partículas que o compõem 
desse ponto de vista, isto é, entre elementos não 
formados. Entendemos por latitude o conjunto 
dos afetos que preenchem um corpo a cada 
momento, isto é, os estados intensivos de uma 
força anônima (força de existir, poder de ser 
afetado). Estabelecemos assim a cartografia 
de um corpo. O conjunto das longitudes e das 
latitudes constitui a Natureza, [...] não cessa de 
ser remanejado, composto, recomposto, pelos 
indivíduos e pelas coletividades.

 Tais estados afetivos da força anônima, dessa forma, 

constituem-se na relação com tudo aquilo que se vê, se ouve, 

se sente, com tudo aquilo que se entra em contato através 

das capacidades sensoriais inerentes à percepção psicofísica. 

Lembra-se que, das proposições de Espinosa, os corpos afetam 
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e são afetados de maneira ininterrupta e a interdependência é 

condição necessária à própria condição humana, necessária à 

existência singular e ao convívio em sociedade. Das relações de 

movimento e repouso constituintes da afecção, dos encontros 

com outros corpos, entidades materiais ou imateriais, naturais 

ou artificiais, animadas ou inanimadas, pontua Chauí (2011, p. 

88) que “[...] somos relação com tudo quanto nos rodeia, e isto 

que nos rodeia são também causas ou forças que atuam sobre 

nós”. Como também entende De Certeau (2014, p. 159), “[...] 

cada corpo é um elemento assinado por muitos outros [...]”. 

Assim, os estados afetivos da força anônima são complexidades 

sensíveis, disposições afetivas resultantes das afecções. São 

estados psicofísicos que caracterizam cada presença e que 

denunciam fragmentos e vestígios daquilo que afeta, restos 

instalados e presentes no corpo afetado, resguardados pela 

memória e ordenados pelo hábito na realidade vivenciada. 

Desta forma, com tal situação de interdependência, cada 

experiência urbana e cada existência, tanto a do próprio corpo 

afetado quanto a do corpo que afeta, constitui-se de forma 

diretamente atrelada às afecções com os corpos outros, aos 

encontros estabelecidos nos espaços percorridos e narrados, 

nas relações do corpo com aquilo que lhe é corpo outro, com 

aquilo que lhe atravessa. Neste sentido, entende-se que a 

realização da prática urbana, na imbricação dos movimentos 

da caminhada e da narração, está nas mãos não mais de sujeitos 

ou indivíduos estruturados dentro de seus limites claramente 

definidos, mas sim, está sob a responsabilidade ética de estados 

afetivos em constante movimentação, complexidades que 

borram limiares que por ventura possam definir isoladamente 



259

interioridades e exterioridades.  

 A compreensão sobre os estados afetivos individuantes, 

conforme pensa-se com Deleuze (2002), reforça o 

entendimento proposto pela Ética espinosana que traz o 

homem como aquele em constante processo de recriação de 

seu território a partir do encontro com outras existências, 

sendo este território, nas palavras de Deleuze e Guattari 

(2011a), sempre agenciado, maquinado e constituído nas 

afecções e relações. Os praticantes são pensados aqui, portanto, 

não pelas quantidades e qualidades de suas partes ou ainda 

pelas formas e funções de sua dimensão mental-corpórea, 

mas sim, pela intensidade com que os relacionamentos de 

movimento e repouso são estabelecidos nos encontros com 

outros corpos e também com outros estados afetivos da força 

anônima. A cada passo dado na caminhada ou a cada narrativa 

e corpo outro com que se entra em contato, um novo estado 

afetivo é gestado pelo corpo afetado. A complexidade singular 

reconfigura-se de forma a estar em percurso como um novo e 

atualizado estado afetivo, existência recriada e transformada, 

uma outra presença que imediatamente e continuamente 

já entra em novos processos de afecção. São as afecções, 

do contato com outras entidades materiais ou imateriais, 

naturais ou artificiais, animadas ou inanimadas, e os afetos 

resultantes dessas afecções constituintes do ser que fazem 

da prática urbana, portanto, o movimento que possibilita 

o espaço enquanto uma realidade existencial e a existência 

singular enquanto uma experiência espacial. Assim, a partir 

do que diz Deleuze (2002), os praticantes urbanos, corpos 

que feitos pela cidade e que por eles a cidade da mesma forma 
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se faz, constituem-se enquanto agentes atuantes na cidade 

que engendram seus diferentes modos de atuação conforme 

à formulação de seus respectivos estados afetivos da força 

anônima. 

 Desta forma, os estados afetivos caracterizam a 

atualidade sensível das complexidades singulares construídas 

e reconstruídas pelas relações de intercorporeidade, pelas 

afecções e pelos afetos desencadeados nos encontros com 

outros corpos; qualificam cada unidade corpo/mente movente 

em função do desejo constantemente atravessado, modulado 

no processamento psicofísico das forças que o atingem. Ou 

seja, os estados afetivos produzem-se enquanto disposições 

instantâneas, articulações momentâneas que delineiam e 

configuram cada instante da experiência sensível e vivida 

do praticante, conformando os modos de ser, estar e agir dos 

praticantes da cidade. Consequentes das relações instáveis 

entre as noções comuns e os processos de singularização, das 

tensões estabelecidas entre as enunciações coletivas fundadoras 

da razão comum e os processos pelos quais são agenciadas 

variâncias discursivas e existências outras, os estados afetivos 

da força anônima são compreendidos como complexidades 

sensíveis que motivam e estimulam no praticante urbano 

a produção de diferentes modos de ação e formas distintas 

de apropriação dos espaços. Isto é, compreende-se que, do 

encontro do praticante com outros corpos, instaura-se pelos 

mecanismos psicofísicos do corpo praticante um determinado 

estado afetivo que por sua vez maquina um específico modo 

de ação. 

 Entende-se a cidade como este espaço no qual produzem-
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se infinitos modos de ação oscilantes entre uma postura blasé 

e uma postura flâneur (cf. 137); dois tipos decorrentes do 

contexto de modernização e das profundas modificações na 

cidade relacionadas às operações urbanas. Em um paralelo 

entre os modos de atuação na metrópole moderna e os modos 

de atuação na cidade contemporânea, pensa-se que os estados 

afetivos de cada praticante, resultantes das tensões inerentes à 

experiência vivida, estimulam e motivam a própria prática das 

cidades ora de maneira aproximada à postura blasé, com ações 

impessoais e banais diante dos estímulos urbanos e às relações 

sociais, como propõe Simmel (1976) nas suas narrativas ao 

caminhar pela Berlim em transformação na transição do século 

XIX para o século XX; ora de maneira aproximada à postura 

do flâneur que, justamente pelo contrário, busca a experiência 

de contato com o outro diante das forças constituintes dos 

espaços percorridos, como propõe a figura caminhante das 

narrativas de Baudelaire em meio às drásticas reformas urbanas 

na Paris do século XIX. Nesta direção de entendimento, os 

próprios encontros, situações pelas quais formam-se os estados 

afetivos, que por sua vez desencadeiam os diferentes modos 

de atuação na cidade, aproximam-se da compreensão teórica 

sobre a experiência do choque, aquela que, nas transformações 

sensíveis decorrentes da modernidade, trata da produção de 

diferentes reações e modulações na estrutura psicofísica do 

homem urbano de tal forma que são alterados os modos pelos 

quais na cidade se vê, se ouve, se fala, se sente (cf. 133). Pensar 

o encontro na aproximação com a experiência do choque, 

portanto, é também compreendê-lo como instante que provoca 

alterações sensíveis no sistema psicofísico do caminhante, de 
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forma a estabelecerem-se diferentes modos de ser, estar e 

agir. Entretanto, compreende-se que, neste ato dissertativo, ao 

salientar-se a potência da imaginação enquanto possibilidade 

naturalmente latente que rege a prática urbana, discorre-se de 

forma a ressaltar a urgência dos estados afetivos que estimulam 

e motivam a criação ético-política daqueles modos de ação 

aproximados à prática do tipo urbano flâneur. Discorre-se 

de forma a ressaltar a urgência de pensar o encontro como 

uma experiência do choque no sentido da produtividade, não 

enquanto uma experiência que aliena e anestesia como enfatiza 

Simmel (1976), ou que traumatiza na aproximação com o 

pensamento freudiano. Mas, sim, como experiência que, do 

contato com o outro, ativa-se “[...] o próprio movimento de 

desterritorialização, produzindo devires inéditos, múltiplos 

e imprevisíveis; [...] a própria busca de matéria de expressão, 

substância a ser fabricada, maneiras de inventar o mundo” 

(ROLNIK, 2016, p. 53-54). Ou seja, nesta linha estendida entre 

dois pontos, do proposto por Simmel (1976) como atitude 

blasé até o proposto por Baudelaire como flâneur, pensa-se 

que quanto mais a potência da imaginação estiver acesa e 

iluminada nos corpos atuantes e praticantes da dimensão 

urbana, mais modos de ação que aproximados de um ser, 

estar e agir tensionador, crítico e recriador dos espaços serão 

oportunizados. Sublinha-se a potência da imaginação como 

o próprio instrumento tático de combate da unidade corpo e 

mente às estratégias homogeneizadoras capitalísticas. 

 Praticar a cidade neste sentido, atividade que possui a 

potência da imaginação como seu mecanismo fundamental, é 

aquela que, pelas operações da caminhada e da narração, está 
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constantemente a contemplar e a construir infinitas presenças 

nos cotidianos da cidade, perspectivas singulares que tensionam 

e desestabilizam os enunciados referentes à razão hegemônica 

instituída. Praticar os espaços da cidade, nos percursos em 

que os pés se movem e naqueles em que a narração articula o 

movimento através da linguagem e dos agenciamentos coletivos 

de enunciação, é engendrar a complexidade singular desejante 

conforme a lógica dos encontros: é afetar e ser afetado. Os 

encontros geram modulações na singularidade da unidade 

corpo e mente e os estados afetivos são gestados, estipulando 

diferentes modos de ser, estar e agir. A dinâmica pela qual 

acontecem tais modulações é a mesma descrita na maquinaria 

dos encontros: nos instantes de afecção com as existências da 

cidade – outros corpos, outros homens, entidades materiais 

ou imateriais, naturais ou artificiais, animadas ou inanimadas, 

ou mesmo as narrações de cidade que atravessam o corpo – 

provocam-se marcas corporais, modulações, modificações 

que transformam e recriam a existência do corpo singular; 

são as imagens – visuais, tácteis, sonoras, olfativas, gustativas 

–, por meio das quais se entra em contato com os corpos da 

afecção. O corpo afetado, como em uma montagem, configura 

e reconfigura os fragmentos e os vestígios daquilo que o afeta, 

de acordo com a articulação da memória operada pelo hábito e 

com o conhecimento das noções comuns, de forma a produzir 

e construir uma ideia da existência que afeta. A questão ético-

política centra-se nas infinitas perspectivas, da cidade e das 

existências compositoras desta cidade, que esta montagem 

gera em um horizonte de coletividade instituído pela ordem 

comum. A própria ideia única de cidade proposta pela razão 
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capitalística, portanto, não existe encerrada em si mesma, 

mas como construção da dinâmica dos afetos que utiliza o 

corpo e a mente para se estabelecer, isso significa dizer que 

sua existência é correspondente à dinâmica dos próprios 

afetos no corpo e na mente. Cada singularidade produz suas 

possibilidades de observar aquilo disposto como dimensão 

coletiva, de acordo com as flutuações do próprio desejo. 

 Praticar a cidade, neste entendimento, é o ato da 

construção de ideias com as imagens resultantes das afecções, 

ideias que colocam o caminhante e o narrador – também o 

ouvinte afetado pela narração – diante de existências que 

evocam fragmentos e resíduos de outros tempos, de outros 

encontros, de outros corpos e atravessamentos. É fazer do 

espaço uma experiência existencial e da própria existência 

uma experiência espacial. Imaginar por si só já é construir 

ideias com imagens, com as imagens trazidas pelo corpo das 

relações com os outros corpos (CHAUÍ, 2011). Praticar a 

cidade é, assim, imaginar. É justapor, combinar, imbricar os 

agenciamentos maquínicos de desejo, que operam as capacidades 

sensíveis com afetos e intensidades desterritorializantes, 

aos agenciamentos coletivos de enunciação, que ordenam o 

real social. É possibilitar produtividades provenientes do 

fluxo contínuo entre instantes de desterritorializações e 

instantes em que é territorializada a experiência. É conectar 

cacos e afetos de diferentes situações para compartilhamento 

social de um flagrante de realidade urbana, uma perspectiva 

instantânea da complexidade da cidade, sempre tensionada ao 

silenciamento caso a ideia perspectivada não seja conveniente 

à ideia estipulada pela ordem dominante.
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 Ao pensar a produtividade desta prática em um paralelo 

com um movimento de sobreposição105 de fragmentos que 

tenha por objetivo a construção de perspectivas de cidade, 

que tenha por objetivo a construção de possíveis cartografias 

dos encontros durante a prática urbana, a prática, deste 

modo, pode figurar como o gesto pelo qual são sobrepostas 

transparências que esboçam fragmentos de imagens, sonhos, 

lembranças, vivências e afetos. Resíduos de mundo, restos de 

experiência, resquícios de encontros de outrora. Caminhando, 

corpo praticante em situação de encontros, operando com 

as narrativas de espaço que atravessam este corpo posto em 

percurso, a complexidade psicofísica sobrepõe recortes da 

experiência das capacidades sensoriais às reminiscências dos 

encontros que reverberam continuamente na singularidade. 

O corpo praticante, neste entendimento, corpo cartógrafo, 

cartografa seus encontros, na tensão produtiva do fluxo das 

intensidades atravessantes e seus afetos com os agenciamentos 

coletivos de enunciação que organizam territórios. Os recortes 

que estão em uma camada mais inferior na sobreposição 

são feitos visíveis pela condição de transparência, ainda 

assim presenças que interferem na prática da cidade. Ao 

espalhar-se por entre as camadas a ordem capitalística, 

instauradora da política dominante ocupada pela gestão dos 

encontros, pela maquinação das capacidades sensoriais e da 

própria capacidade humana de raciocínio, funciona como se 

tensionasse a opacidade das transparências de forma a estipular 

105 Em referência ao experimento da sobreposição de transparências que abre 
esta dissertação (cf. 29), na aproximação com a compreensão do cartógrafo 
(ROLNIK, 2016) e de bricolagem (DE CERTEAU, 2014).
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visibilidades e invisibilidades. Diminuição das opacidades das 

transparências quando é pretendida a visibilização do que nelas 

existem, do que nelas coexistem, ou o aumento da opacidade 

de uma só transparência que se convém iluminar, a encobrir 

tudo aquilo que está logo abaixo no jogo da sobreposição106. 

Pelo controle do que se vê, se ouve, se fala, se sente, o manejo 

da opacidade em tais sobreposições instala uma política que 

estrategicamente invisibiliza aquilo que não condiz com a ideia 

hegemônica, a investir pela homogeneização e esterilização 

da multiplicidade. Por este motivo, em favor da perseverança 

da vida da multiplicidade, a produção constante e insistente 

do diferente, do singular, das perspectivas múltiplas que são 

faces de um mesmo prisma que se complexifica continuamente 

a gerar outras faces, através da tessitura de narrativas e 

cartografias ordinárias e errantes, é mecanismo tático da 

prática urbana. Prática persistente em fazer com que a 

multiplicidade da cidade não seja territorializada conforme 

intervém a ordem dominante, mas que seja reivindicativa da 

cidade enquanto espaço da impermanência, do não estático, 

daquilo que constantemente metamorfoseia e oscila em função 

das maquinações dos desejos moventes. 

 Portanto, por um lado, da ordem do que é singular, do 

que faz da existência uma experiência singular, do ponto de 

106 Na descrição deste experimento das opacidades, vale-se trazer à tona 
os vaga-lumes (cf. 110) de Didi-Huberman (2011). Compreendidos neste 
momento como aqueles que, ainda assim, mesmo diante da luz hegemônica 
dos holofotes que iluminam, que espetacularizam e visibilizam uma 
única ideia de cidade, os vaga-lumes perfuram o jogo da sobreposição 
das existências, insistem em fazer do próprio corpo presença cintilante 
esforçada em reluzir no gerenciamento das opacidades.
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vista de cada presença atuante na cidade conforme seus mais 

variados estados afetivos, destaca-se a potência da imaginação 

inerente aos mecanismos psicofísicos que fazem da própria 

singularidade complexa sua realidade ordinária e errante, 

construtora de diferentes perspectivas e modos, agenciadora 

de situações e atuações de resistência, mantenedora da plena 

atividade dos processos de singularização. Por outro lado, da 

ordem do que é comum, dos espaços de sociabilidade que 

constituídos pelas situações de encontro entre os corpos 

praticantes da cidade, do horizonte de coletividade, destaca-

se a potência da imaginação como força à perseverança 

da condição de multiplicidade da cidade contemporânea, 

resistente aos processos de homogeneização, esterilização 

e pacificação promovidos pela razão instaurada enquanto 

hegemônica. Negri (2016, p. 175) também afirma a potência da 

imaginação enquanto força de “[...] antecipação da constituição 

das instituições [...]”. Ou seja, compreende-se que a imaginação 

é potência que antecede a convenção e a articulação das 

noções comuns pelos engendramentos da ordem capitalística. 

É potência que possibilita a criação dos enunciados linguísticos 

dominantes produtores de um específico horizonte coletivo, é 

potência por meio da qual são maquinados os diversos modos 

facilitadores da própria fundação da razão que se hegemoniza. 

É por intermédio da mesma capacidade imaginativa inerente 

ao caminhante e praticante ordinário, que a ordem capitalística 

elabora estratégias, inventa novas formas de controle e atualiza 

seus procedimentos de atuação instalados nos circuitos 

cotidianos. 

 Portanto, potência pela qual a ordem capitalística 
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engenha seus meios à apropriação da razão para a constituição 

de determinada hegemonia e também, entretanto, potência 

que age como capacidade ativa a fundamentar a prática urbana, 

resistente em função da perseverança da vida singular e da 

multiplicidade, empenhada na criação constante de outras 

racionalidades potencializadoras das existências. Isto é, a 

potência da imaginação é a própria essência de qualquer tarefa 

de construção, criação e ideação; “Portanto, a imaginação é a 

fonte da razão, como do sentimento, das paixões, da poesia” 

(NEGRI, 2016, p. 93). Se é força capaz de engendrar as 

existências nas suas mais infinitas possibilidades, capaz de tudo 

converter em território do possível, Negri (2016, p. 20), assim, 

também sugere pensar que é pela potência da imaginação que 

podem ser estabelecidos outros horizontes de coletividade, 

a própria construção e reconstrução constante “[...] da razão 

coletiva e de sua articulação interna” em função das flutuações 

dos próprios desejos configuradores da multiplicidade. Por 

este caminho de entendimento, as discussões propostas por 

Negri com base no pensamento espinosano (cf. 237), vão 

concentrar-se na reflexão sobre a construção deste comum 

que utiliza da própria potência da imaginação para edificar 

situações de resistências criativas e produtivas107. De forma 

convergente, Rolnik (2017, p. 119), em texto que pensa junto 

a Negri publicado recentemente, propõe que a construção 

ético-política desse comum que possui a imaginação como 

107 Como comenta Santiago (2016, p. 08), Negri faz parte de uma “[...] geração 
de leitores que passaram a identificar no ‘retorno’ ao filósofo holandês 
uma possibilidade de renovação do pensamento político contemporâneo, 
especialmente no que tange às perspectivas de transformação social”.
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potência agenciadora de modos de perseverança da vida:

[...] trata-se de tecer múltiplas redes de conexões 
a partir de situações, experiências e linguagens 
distintas, cujo traço de união é uma perspectiva 
ética: a afirmação da vida em sua essência 
transfiguradora e transvaloradora. Criam-
se assim territórios relacionais temporários 
variados e variáveis, nos quais se produzem 
sinergias coletivas [...] (ROLNIK, 2017, p. 119)

 Enquanto questão fundamental formulada a partir 

da compreensão sobre as proposições da Ética de Espinosa, 

conforme sugere Negri (2016, p. 146), como pensar a 

constituição de uma ordem comum engendrada propriamente 

da multiplicidade, “[...] ou antes, como se deve fundar a ética 

(e o ético-político em especial) nos corpos, na materialidade 

do desejo e nos fluxos de seus encontros e desencontros?”. 

Em épocas nas quais é preciso fazer com que mil espécies de 

flores desabrochem, que mil tipos de máquinas de vida, de 

arte e de ação venham desestabilizar a hegemonia de velhas 

noções e organizações (NEGRI; GUATTARI, [1985] 2017), a 

tarefa de imaginar este comum, em função da sobrevivência 

das diferentes perspectivas de cidade, da multiplicidade dos 

cotidianos da cidade contemporânea, torna-se urgente. 





5 
CONSIDERAÇÕES



Saltar no vazio talvez seja atualmente o único gesto realmente 
necessário. [...] Só mais um gratuito e impossível salto no vazio em 
uma rua de subúrbio. (SAFATLE, 2015, p. 43-45)
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 Como pensar uma potência da imaginação a operar 

as práticas urbanas, pelas quais imbricam-se as experiências 

da caminhada e da narração, construtoras dos cotidianos da 

cidade contemporânea? A partir desta questão, aos poucos, no 

decorrer do processo dissertativo, formulou-se um complexo 

desafio teórico a ser enfrentado. Como tática do corpo-entre, 

corpo que promove as articulações e as aproximações realizadas 

nesta dissertação, a guiar-se pelo princípio da aventura que traz 

os afetos como partes fundamentais à engrenagem intelectual 

(BARTHES, 2012), a partir dos encontros no percurso de 

amadurecimento da questão, das intensidades e dos afetos 

moduladores, lançou-se uma flecha para ver até onde ela seria 

capaz de alcançar. Sem a expectativa da formulação de respostas 
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ou da produção de verdades a serem resguardadas, buscou-

se, com os fragmentos discursivos de diversos pensadores, 

a realização do avizinhamento orientado pela disposição de 

trazer luz à perseverança da vida; da vida da cidade múltipla 

e, sobretudo, de seus praticantes ordinários e errantes. Com 

este intricado e arriscado exercício teórico, Espinosa surge de 

forma a acender a lembrança sobre a possibilidade de potência 

do homem contemporâneo, instigando a insistência sobre a 

força ativa, resistente e sobrevivente, das capacidades sensíveis 

que engendram modos de ser, estar e fazer. Ou ainda, com esta 

dissertação, encontra-se o pensamento espinosano a reverberar 

nas práticas de cidade estimuladoras da multiplicidade, da 

cidade viva e prenhe dos afetos transformadores, recriadores 

das existências, isto é, propriamente pensa-se um Espinosa a 

reaparecer no século XXI, a reafirmar a potência da imaginação 

na construção e reconstrução cotidiana da complexidade da 

cidade contemporânea.

 Para isso, no exercício de pensar uma prática urbana 

investida da potência da imaginação, falou-se da cidade viva, 

plena das multiplicidades, daquela onde o caminhante faz sua 

“[...] vida apesar e com o que simplesmente aí está e é (RIBEIRO, 

2012, p. 58). Da cidade composta por múltiplos agenciamentos 

articulados pelo poder hegemônico para instaurar e controlar 

subjetividades, mas, entretanto, principalmente daquela que 

pulsa pelos corpos que a praticam. Do corpo que imagina em 

Espinosa, que possui o desejo como alimento e como matéria 

criativa para lidar e se engendrar com as múltiplas linhas que 

o atravessam na cidade. O desejo, neste caso, como aquele 

que visa atrair forças, como criação, acontecimento, como 
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articulação de possibilidades não ordenadas pela instabilidade 

existente entre a falta e a culpa. Discorreu-se em favor do 

não silenciamento dos processos de singularização, aqueles 

que dinamizam constantemente cada existência em função 

dos desejos moventes, do que Espinosa compreende como 

conatus. Pela produção constante de narrativas outras, 

narrativas errantes, cartografias desestabilizadoras dos 

possíveis consensos e processos de homogeneização das 

ideias e perspectivas de cidade. Pela experiência do encontro 

desencadeador de novos afetos e intensidades, atravessamentos 

que configuram outros estados afetivos e alimentadores da 

capacidade de auto transformação, de reinvenção. 

 Se há uma ordem hegemônica como aquela que se 

configura pelas lógicas do que se convém chamar de Capitalismo 

Mundial Integrado (GUATTARI; ROLNIK, 2013), na constituição 

de uma razão dominante que controla estrategicamente 

a produção de noções comuns, entendidas por Espinosa 

como os conceitos fundamentais da capacidade humana de 

raciocínio, há também a força tática das práticas urbanas que 

incansavelmente encontra novas formas de estarem atuantes. 

Se é instaurada uma política dominante ocupada da gestão dos 

encontros, pela maquinação das capacidades sensoriais e do 

próprio raciocínio humano, instauram-se também as práticas 

urbanas que, através da imaginação, afirmam as capacidades 

sensíveis dos corpos dos encontros como inalienáveis, aptos 

à desterritorialização para maiores possibilidades de se criar 

(MAGNAVITA, 2012). Se uma política sobre os afetos estipula 

visibilidades e invisibilidades, se pelo controle do que se vê, se 

ouve, se fala, se sente, instala-se uma política que invisibiliza 
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aquilo que não condiz com uma ideia e perspectiva hegemônica 

de cidade, a investir pela homogeneização e esterilização 

da multiplicidade, a prática urbana investida da potência da 

imaginação transforma-se em artifício ético-político com o 

qual é possível a interferência e a desestabilização do próprio 

jogo de poder sobre o que se esconde ou se evidencia. A 

emissão de pequenas luzes cintilantes, muitas vezes ofegantes, 

sobreviventes, vaga-lumes relampejantes diante de grandes 

e poderosos holofotes (DIDI-HUBERMAN, 2011). Na 

expectativa da não permanência ou da não cristalização 

de uma específica ideia urbana, a cidade conformada pela 

coexistência destes embates entre diferentes forças, forças 

controladoras e construtoras de uma ideia única de cidade e 

forças expositoras das rachaduras, dissensos e complexidades 

outras, estrutura-se como espaço próprio das disputas pela 

sua produção. A imaginação, sendo capacidade inerente e 

natural a todos os corpos, pensada aqui como fundadora da 

prática urbana e das táticas de resistência, também aquela pela 

qual inventam-se e aperfeiçoam-se os próprios mecanismos 

estratégicos do poder dominante, possibilita que a produção 

de cidade seja tarefa ético-política de todos; isto é, produção 

não somente concentrada nas mãos de um campo disciplinar 

como o urbanismo mas, também, sob a responsabilidade 

das forças engendradas nos espaços comuns constituídos 

nos encontros entre os corpos. Eu imagino, tu imaginas, 

eles imaginam; imaginemos nossas cidades! Espinosa pode 

contribuir ao entendimento de que a produção de cidade é 

atividade das intensas e profundas relações entre um dispositivo 

urbanístico, que disciplina, controla e governa os corpos por 
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meio dos processos de urbanização, e os diferentes modos 

de perseverança das relações cotidianas, das maquinações 

aparentemente invisíveis, dos devires silenciosos e anônimos, 

insistentes e teimosos nos processos de singularização. 

Diferentes modos que animam a instauração constante de 

infinitas perspectivas cotidianas, a invenção e reinvenção 

continuada de ideias referentes à implicação do corpo singular 

na multiplicidade dos corpos.

 Através da atualidade do pensamento subversivo de 

Espinosa (NEGRI, 2016), pensamento enviesado no contexto 

de século XVII – materialista, imoral, ateu (DELEUZE, 2002) 

– e ainda nos séculos seguintes ameaçador ao poder das velhas 

instituições, é possível questionar-se sobre quem ou o que está 

a operar a imaginação que constrói as cidades contemporâneas, 

quem ou o que está a narrar e a produzir as ideias e perspectivas 

de cidade, tornando possível a problematização da centralidade 

desta atividade nas mãos de uma única força estratégica. 

Pela disputa em favor da descentralização desta função, a 

desequilibrar a razão hegemônica que toma como objetivo de 

seus mecanismos a produção de cidade e a sua manutenção, 

os praticantes anônimos, caminhantes e habitantes da cidade 

nos seus mais variados estados afetivos da força anônima, 

pela potência da imaginação, assumem-se ativos na feitura 

cotidiana. Diante da cidade e nela completamente imbricados, 

o que podem os corpos atentos à capacidade inerente de 

imaginação? Com as práticas urbanas, regidas pela potência da 

imaginação, que engendram os movimentos da caminhada e 

da narração, que podem fazer os corpos pela complexidade da 

cidade contemporânea? É neste sentido que Negri (2016) diz 
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que uma possível conclusão da leitura sobre a Ética, em termos 

políticos, é a imprescindibilidade de pensar a construção de 

um comum que leve em consideração a multiplicidade dos 

corpos e os desejos referentes de perseverança na existência 

singular. Por este caminho que possibilita a discussão e 

problematização sobre a formação de um comum, não 

percorridos nesta dissertação, aventura-se Antoni Negri nos 

seus últimos trabalhos. 

 “Que pode um corpo?” (DELEUZE, 2017, p. 239). Ao 

fim deste titubeante exercício teórico, entre a aventura dos 

encontros pelas ruas da cidade e a aventura dos encontros nas 

aproximações conceituais do percurso dissertativo, percebe-

se que, primeiro, questionar-se o que pode um corpo, diante 

da cidade e nela completamente imbricado, corpo praticante 

a engendrar com a potência da imaginação os movimentos 

da caminhada e da narração; e, segundo, questionar-se o que 

pode o corpo-entre no desenvolvimento desta dissertação, 

corpo nem arquiteto/urbanista nem filósofo, mas que se 

transforma de acordo os afetos e intensidades nas situações de 

encontro com outros corpos, são dois questionamentos que se 

confundem, que se imbricam, que convergem em um mesmo 

sentido. É pelos encontros que os corpos são constituídos, são 

nos instantes de afecção que definem-se a própria potência de 

um corpo. “[...] é totalmente impossível que não precisemos 

de nada que nos seja exterior para conservar o nosso ser, e 

que vivamos de maneira que não tenhamos nenhuma troca 

com as coisas que estão fora de nós. [...] Portanto, nada é mais 
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útil ao homem do que o próprio homem”108. Quando Espinosa 

traz a unidade corpo e mente, quando tudo o que passa no 

corpo passa também na mente por regiões diferenciadas de 

realidade – pelo atributo extensão, modo corpo, produzem-se 

imagens, simultaneamente, pelo atributo pensamento, modo 

mente, produzem-se ideias sobre as imagens, produzindo-se 

conhecimento de mundo – compreende-se uma imaginação 

que parte do corpo, um corpo que imagina e é neste momento 

que a imaginação se faz potência. Espinosa, portanto, trata do 

saber de mundo que se faz pelo corpo, constituído dos instantes 

de afecção e de encontros entre os corpos. Um saber-corpo 

que definem modos de fazer como “[...] exatamente aquilo que 

podemos fazer ou realizar – nem mais, nem menos – segundo 

as flutuações de potência que vão ocorrendo pelos encontros 

bons ou maus, felizes ou infelizes, durante a nossa existência, 

independentemente de qualquer finalidade” (BOVE, 2010, p. 

31-32, grifo original).

108 Ética IV, proposição 18, escólio, p. 169.
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