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 existência em sua continua variação abriga uma infi-
nidade de gestos que caracterizam a sua condição de 
eterno movimento, sem princípio nem fim. Um gesto 
é uma partícula da existência que se manifesta e, ao 
mesmo tempo, um conceito, imagem, estrato histórico, 
agenciamento coletivo de enunciação e máquinico, ou 
seja, uma individuação sem sujeito. Encontra-se sempre 
no meio, no entre, no Intermezzo de coisas e pressupõe 
multiplicidade e heterogeneidade de conexões. Um 
gesto é ao mesmo tempo conceito filosófico, função 
científica e percepção e afeto artístico, portanto se apro-
xima de uma heterogênese das três formas de pensar 
e criar: Filosofia, Ciência e Arte. Um gesto participa 
da macropolítica da objetivação e da micropolítica 
da subjetivação e insere-se no Plano de imanência 
do pensamento rizomático e define seus componentes 
conceituais, a exemplo, dos seguintes pares conceituais: 
diferença e repetição, virtual e atual e os conceitos 
rostidade, ritornello, máquina abstrata, aparelho de 
Estado, entre outros.  Um gesto também se caracteriza 
pela sua modelagem nas ‘Sociedades disciplinares’, e 
por sua modulação permanente nas atuais ‘Sociedades 
de controle’ e onde a sua virtualidade passou a ser 

a
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dominante. Um gesto consegue se desterritorializar no Desejo, 
corpo desejante enquanto corpo sem órgãos. Um gesto é criação, 
acontecimento, hecceidade no devir-outro da própria existência. 
Pois, ela gesticula sempre em sua variação contínua, abrigando os 
gestos humanos. Estes, por sua vez, em sua condição existencial, 
são produzidos e reproduzidos continuadamente sem princípio 
nem fim na eternidade do tempo.

(Anônimo do século XXI1)

Com base nesse breve relato de um anônimo pensador do século 
XXI, discorro sobre o entendimento do termo “gesto” enquanto 
conceito.  Neste sentido, trata-se de um conceito, portanto, de um 
virtual, incorporal, autorreferente, em sua dimensão filosófica. O 
texto ora apresentado é estritamente conceitual, razão pela qual 
se denominou: “Gestologia enquanto uma Teoria do Gesto, uma 
diferente lógica do gesto”. 

O termo “gestologia”relaciona-se com a imagem/mental da 
micropolítica da subjetivação do virtual e do atual, justamente 
para distingui-lo do termo “gestografia” do universo molar do real 
e do possível, da imagem/forma da macropolítica da objetivação, 
ou seja, da lógica do sentido, enquanto registro físico/espacial do 
gesto, a exemplo da arte da dança em que tal registro denomina-
se coreografia. Trabalhar com conceitos que se caracterizam por 
sua virtualidade (incorporabilidade) é uma opção, uma escolha 
que nem sempre encontra receptividade em seu entendimento, 
pois, normalmente, se prefere permanecer no mundo da repre-
sentação e não se considera a micropolítica da subjetivação do 
virtual e do atual, lugar específico da criatividade.

Essa abordagem está relacionada com uma nova forma de 
pensar criada no âmbito da “revolução cultural” dos anos 1960 
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do século XX. Trata-se do pensamento denominado rizomático, 
o qual constitui um novo Plano de Imanência, novos conceitos 
e nova lógica (da diferença e da multiplicidade). Trata-se de 
um acontecimento filosófico, uma criação, um devir-outro da 
existência, configurando, assim, um novo lugar onde o pensamento 
se orienta para pensar e tem no conceito de rizoma sua referência 
maior.

Considerando que não existe conceito simples, pois todo conceito 
tem componentes e se define por eles, inicialmente, para uma 
aproximação ao conceito de gesto, considerou-se o conceito 
de existência em sua variação contínua, tanto em sua infinita 
dimensão no universo sideral, quanto em sua finita dimensão 
no universo molar (macro) do mundo da representação do real 
e do possível e também em sua infinita dimensão no universo 
molecular (micro) do virtual e atual, lugar da criação de gestos.

Também são componentes conceituais do gesto: movimento, 
ação, velocidade e lentidão, e isso, enquanto atitude mental e 
corporal dos seres humanos que se encontram sempre no meio, 
no entre, no intermezzo da existência ea acompanhamem sua varia-
ção contínua, em sua transformação criativa sem princípio nem 
fim. Pois, a criatividade é a sua fundamental condição e também, 
justamente por isso, a criatividade é a condição de todos os seres 
humanos. Entretanto, nem sempre eles têm conhecimento dessa 
condição. Justamente neste sentido criativo é que o pensamento 
rizomático considera as três formas de pensar e criar: Filosofia, 
Ciência e Arte. Formas estas que se cruzam e se entrelaçam sem 
síntese, nem identificação e sem prioridade entre elas e fazem do 
pensamento uma heterogênese.

Caracterizando sumariamente essas três formas de pensar e 
criar, pode-se afirmar que a Filosofia tem como objetivo traçar 



210

Ag
en

ci
am

en
to

s 
. G

es
to

lo
gi

a:
 b

re
ve

 e
ns

ai
o 

so
br

e 
um

a 
di

fe
re

nt
e 

te
or

ia
 d

o 
ge

st
o

um Plano de Imanência e criar conceitos. A Ciência, por sua 
vez, tem como objetivo traçar um Plano de Referência e criar 
funções (functivos). A Arte visa traçar um Plano de Composição 
e criar percepções (perceptos) e afetos. Os conceitos registram 
variações; as funções pressupõem variáveis e as percepções e 
afetos expressam variedades. São três vês que caracterizam as 
três formas de pensar e criar. 

Gesto é um conceito filosófico, e como tal, um virtual, um incor-
poral autorreferente,  é uma função científica quando se consi-
deram as variáveis e os limites fisiológicos do corpo humano 
relacionado com a idade e o sexo. Gesto, portanto, é uma expres-
são corporal perceptiva e afetiva enquanto Arte. Neste sentido, 
poderia se afirmar que o gesto, adotando a virtualidade filosófica, 
a funcionalidade científica e a percepção e afetividades artísticas, 
expressa a sua específica heterogênese, ou seja, o cruzamento, 
o entrelaçamento de conceitos, funções, percepções e afetos, 
todavia, cada uma das três formas de pensar e criar preserva a 
sua especificidade.

Reafirma-se que não há conceito simples. Todo conceito tem 
componentes e se define por eles, portanto tem uma cifra, é uma 
multiplicidade embora nem toda multiplicidade seja conceitual. 
Não há conceito de um só componente, pois, o conceito é questão 
de articulação, corte e superposição, é um todo que totaliza seus 
componentes, mas um todo fragmentário. Todo conceito remete 
a um problema, a problemas sem os quais não teria sentido, e que 
podem ser isolados ou compreendidos na medida de sua solução. 
Em relação ao conceito gesto, inicialmente, destacam-se quatro 
conceitos que podem ser fundamentais para o seu entendimento: 
Estratos, Agenciamentos, Território e Desterritorialização.
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Estratos

Os estratos são fenômenos de espessamento no corpo da 
terra, ao mesmo tempo molares e moleculares que resultam 
de acumulações, sedimentações, coagulações e dobramentos. 
Tradicionalmente e de modo sumário, distingue-se três grandes 
estratos: físico-químico, orgânico e antropomórfico. Cada estrato 
é uma articulação composta de substâncias formadas e meios 
codificados, ou seja, formas e substâncias, códigos e meios, os quais 
não são realmente distintos. Os estratos têm grande mobilidade. 
Acompanhando a dupla articulação dos estratos, as estratificações 
antropomórficas gestuais têm dupla articulação: expressão e 
conteúdo, ou seja,o que se diz e o que se faz – fala e gesto. São 
saberes gestuais criados e acumulados em uma determinada 
formação social em um tempo histórico,a exemplo de uma 
arqueologia gestual, expressando uma “linguagem gestual” em 
permanente movimento, inclusive uma arqueologia do gesto na 
contemporaneidade.

Agenciamentos e Território

Existe algo nos estratos que promove o seu movimento, todavia, 
não se confunde com eles, e operam em zonas de descodifica-
ção dos meios. São os agenciamentos (ações, forças, poderes, 
intensidades, fluxos, quanta). Justamente, nessa descodificação 
dos meios, os agenciamentos extraem dos meios um território, 
pois todo agenciamento é em primeiro lugar territorial. No caso, 
trata-sede um território gestual, lugar onde os gestos adquirem 
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uma dimensão política, e isso, enquanto expressam a relação 
saberes/poderes.  O conceito de desterritorialização é importante 
na criação de gestos, porém será tratado a seguir nos processos 
de subjetivação da micropolítica da subjetivação.

Os estratos antropomórficos são saberes em sua dupla articula-
ção – expressão e conteúdo – uma vez agenciados por poderes 
(ações) que produzem em uma formação social e  um duplo 
agenciamento: agenciamentos coletivos de enunciação (o que 
se diz) e agenciamentos coletivos maquínicos (o que se faz).  
Portanto, eles têm uma dimensão social e política, e devem ser 
consideradas individuações sem sujeito. Vale salientar que os 
agenciamentos não se reduzem aos estratos porque a expressão se 
torna um sistema semiótico, um regime de signos, e o conteúdo 
um sistema pragmático, ações e paixões.

Os estratos antropomórficos agenciados enquanto saberes/pode-
res se evidenciam na esfera da macropolítica da objetivação do 
real e do possível do mundo, da representação e do lugar onde 
o saber se caracteriza pela exterioridade de suas manifestações 
(o que se diz e o que se faz) e o poder pela invisibilidade de seu 
exercício. Todavia, na macropolítica os agenciamentos coletivos 
gestuais se caracterizam por uma dupla oposição dialética: de um 
lado, saberes/poderes gestuais hegemônicos enquanto atitudes 
formais seletivas consensuais de segmentos sociais privilegiados; 
do outro lado, contra saberes/poderes gestuais de resistência, 
enquanto atitudes dissensuais que expressam segmentos sociais 
menos favorecidos. Este duplo gestual expressa a relação anta-
gônica: consenso/dissenso, constituindo o que se denominou de o 
“fora” da macroplítica da objetivação no mundo da representação.

No limite de sua representação real e possível, o “fora” pressupõe 
o conceito de“dobra”.  O fato de dobrar o “fora” no “dentro” de 
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um indivíduo ou de uma coletividade de diferentes indivíduos 
emerge uma relação de interioridade, ou seja, uma relação de si 
para consigo mesmo, com os outros e com o mundo.  Esse dobra-
mento do “fora” no “dentro”evidencia o processo de construção 
(fabricação) da subjetividade individual e coletiva, caracterizando, 
assim, o lugar da micropolítica da subjetivação. São quatro as 
dobras do“fora” no “dentro”: a dobra do corpo (cuidado de 
si); a dobra do saber (acumulação de conhecimentos); a dobra 
do poder (indissociável do saber, quem sabe pode); a dobra da 
espera (se espera a morte, a saúde, a salvação, a eternidade entre 
outras esperas).

A macropolítica do real e do possível do corpo/cérebro/obje-
tivável e a micropolítica do virtual e atual do corpo/cérebro/
inobjetivável, são políticas coexistentes. Não se trata de uma 
questão dimensional de escala, mas são políticas de naturezas 
diferente. Pois, a sedimentação do “fora” gestual no “dentro” de 
um indivíduo ou em uma coletividade de diferentes indivíduos 
constitui o que se denominou de “território existencial autorre-
ferente”, no caso, um território gestual.  Esse território trata-se 
de uma experiência gestual, um acumulo, de saberes/poderes 
gestuais ao longo do tempo.

Todavia, o “território existencial” individual ou coletivo por sua 
natureza instável em decorrência deles estarem inseridos na 
própria existência que abriga em sua transformação contínuaos 
seres humanos, encontram-se atravessados, basicamente, por três 
linhas, e isso, enquanto ações de diferentes saberes/poderes. São 
elas: linhas duras; linhas flexíveis e linhas de desterritorialização. 
As linhas duras asseguram a permanência de gestos hegemôni-
cos, ou de gestos que expressam resistência, e isso, no âmbito da 
macropolítica da objetivação. As linhas flexíveis embora críticas 
às linhas duras, acionam o território existencial individual ou 
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coletivo, promovendo uma angustiante crise, inclusive, momentos 
depressivos. Entretanto, tais linhas não chegam a alterar o prévio 
consenso ou dissenso anteriormente existente. Por sua vez, as 
linhas de desterritorialização (linha de fuga) promovem a saída, 
a fuga, do território existencial para outro território.

A desterritorialização pode ser absoluta visando uma criação 
gestual, ou então, uma desterritorialização relativa (uma reter-
ritorialização inibidora), no sentido de uma recriação, interpre-
tação de coisas já criadas. A subjetividade desterritorializante/
absoluta constitui o lugar da criatividade gestual, seja afirmando 
uma diferença de natureza enquanto acontecimento gestual, ou 
então, afirmando uma diferença de grau ou uma diferença de 
nível enquanto recriações, interpretações ou reinterpretações 
de coisas já criadas. Todavia, quando há uma desterritorialização 
gestual absoluta, não se trata mais do corpo (organismo) e do 
prazer gestual, mas do corpo desejante, do desejo de criar. Esse 
corpo desejante passou a ser denominado de “corpo sem órgãos”. 
Trata-se de um novo conceito do corpo/cérebro/inobjetivável, 
um lugar de criação de gestos, e isso, enquanto acontecimento 
do devir-outro gestual da existência.

Percorreu-se, assim, uma resumida trajetória do conceito de gesto 
e de seus componentes conceituais: Estratos, Agenciamentos, 
Território e Desterritorialização. Um percurso desde as estra-
tificações gestuais codificadas enquanto saberes e agenciadas 
por poderes descodificadores, e isso, na dupla articulação: agen-
ciamentos coletivos de enunciação e agenciamentos coletivos 
máquinicos (o que se diz e o que se faz), e isto, até ao duplo 
gestual que se denominou o “fora”, o qual caracteriza a macro-
política gestual. Outros conceitos componentes do conceito de 
gesto contribuem para o seu melhor entendimento. São eles: o 
par conceitual diferença e repetição, rizoma, ritornello, rostidade, 
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o par conceitual virtual e atual e, ao mesmo tempo, a diferença 
entre as “sociedades disciplinares” em processo de extinção e as 
atuais “sociedades de controle”.

Torna-se oportuno considerar alguns pressupostos conceituais 
nas práticas existenciais do gesto.  Entre eles, o conceito: “coisa 
em si”, tão presente no pensamento clássico/moderno, a exemplo 
da permanência de algo, do mesmo, de uma essência, de uma 
identidade. No pensamento rizomático não existe “coisa em si”, 
o gesto em si, pois as coisas, inclusive os gestos são relações em 
variação contínua, criados e recriados. Neste sentido, as coisas 
se repetem sempre se diferindo, pois nenhuma coisa permanece 
igual a si mesma,  há sempre uma diferença na repetição de um 
gesto criado em uma “linguagem” gestual. O par conceitual 
diferença e repetição torna-se importante para entender tanto o 
gesto criado quanto a sua recriação no sentido de uma atitude 
interpretativa, e por vezes, reinterpretiva de forma ilimitada.

Anteriormente, considerou-se o pressuposto de que todos os 
seres humanos são criativos e, normalmente, eles não percebem 
essa condição inerente. Isso se torna possível em decorrência 
do envolvimento cotidiano que eles enfrentam com questões 
e problemas que procuraram resolver. Entretanto, não tomam 
ciência que eles acompanham a variação contínua da existência 
e onde os seus diferentes “territórios existenciais” se encontram 
nela inseridos e ao mesmo tempo, acompanham a sua perma-
nente transformação nesse pressuposto processo “eternamente” 
criativo, sem princípio nem fim.

O conceito de gesto pode ter por componente o conceito de 
rizoma, considerando que o gesto se encontra sempre no meio, 
no entre, no intermezzo das coisas, de situações e contextos mutá-
veis e em permanente transformação. Por sua vez, o conceito de 
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gesto atende ao primeiro princípio do conceito de rizoma, ou 
seja, o de conexão. Também responde ao segundo princípio de 
heterogeneidade, pois qualquer gesto diferente pode ser conec-
tado a qualquer outro gesto. O terceiro princípio, o da multipli-
cidade, pressupõe a pluralidade de gestos que não constitui uma 
unidade (uno), pois não tem sujeito e nem objeto, é um todo 
fragmentado. O quarto princípio, o da ruptura a-significante 
acredita que sempre há ruptura em relação a uma territorialidade 
gestual codificada, e isso, quando ocorre uma linha de fuga, uma 
desterritorialização gestual visando à criação de um gesto. Por 
fim, o princípio de cartografia e de decalcomania. As concepções 
e práticas gestuais podem ser consideradas um mapa aberto e 
não um decalque apenas reprodutivo. O universo gestual como 
se afirmou anteriormente, não têm princípio nem fim no âmbito 
do pensamento rizomático.

Outro termo do repertório conceitual do pensamento rizomático, 
diz respeito ao conceito de ritornello e que pode ser considerado 
um componente do conceito de gesto ao qual se lhe atribui a 
função de “agenciamento territorial”, pois, o gesto pressupõe 
sempre uma territorialidade, mesmo que seja espiritual. Enquanto 
conceito (virtual), o ritornello vai do caos, lugar de sua criação 
filosófica ao limiar de um agenciamento territorial, ora pres-
supondo componentes direcionais variáveis, componentes de 
passagem ou até de fuga. Neste sentido, concorrem no ritornello: 
o caos onde ele foi criado, a Terra que configura sua gravidade 
e mobilidade no tempo e no espaço e as intensidades cósmicas 
(agentes físico-químicos, fluxos).

Vale lembrar que do caos nascem os meios e os ritmos. Cada 
meio se caracteriza pela vibração que possui, pois, se trata de 
um bloco de espaço-tempo constituído pela repetição periódica. 
No caso do ritornello, há território a partir do momento em que 
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há expressividade do ritmo. Há expressividade quando o gesto 
adquire uma constância temporal e um alcance espacial que 
fazem dela uma marca territorial, a exemplo de uma cifra, pois, 
a territorialidade é o ato do ritmo tornado expressivo. Neste 
sentido, o território seria o efeito da arte, e o gesto tem expressão 
enquanto arte. Isso se torna mais evidente, por exemplo, na arte 
da dança e da música em que o ritmo gestual se torna expressivo.

Outro conceito que pertence ao repertório conceitual do pensa-
mento rizomático e que pode ser considerado componente concei-
tual do gesto é o conceito de rostidade. Ao evidenciar o conceito 
de rostidade, dois estratos enquanto duas semióticas diferentes se 
apresentam: a significância e a subjetivação. A significância não 
existe sem um muro branco sobre o qual inscreve seus signos e 
redundâncias. A subjetividade não existe sem um buraco negro 
onde aloja sua consciência, suas paixões, suas redundâncias.

Os rostos concretos nascem de uma máquina abstrata de ros-
tidade que produz esses rostos com a condição do significante 
ter seu muro branco e a subjetividade ter seu buraco negro, 
constituindo, assim, um sistema, o qual, todavia, não seria já 
um rosto. Paradoxalmente, o rosto se produz quando a cabeça 
deixa de fazer parte do corpo, quando para de ser codificada pelo 
corpo, ou seja, quando o corpo, incluindo a cabeça, se encontra 
descodificado e deve ser sobrecodificado pelo rosto, pois o rosto 
depende de uma máquina abstrata e ele não se contentará em 
recobrir a cabeça, mas afetará outras partes do corpo.

Além disso, o rosto possui um correlato importante: a paisagem, 
pois não há rosto que não envolva uma paisagem desconhecida, 
inexplorada; não há paisagem que não se povoe de um rosto, que 
não desenvolva um rosto por vir ou passado. Entretanto, as duas 
semióticas lutam entre si e são de poderes bastante específicos, 
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e isso, enquanto formas de expressão determinadas em pressu-
posição recíproca com novo conteúdo, pois, não há significância 
sem agenciamento despótico, nem há subjetividade sem um 
agenciamento autoritário. Desse entendimento surgem dois pro-
blemas que necessitam serem considerados, ou seja, a relação do 
rosto com a máquina abstrata que o produz; e a relação do rosto 
com os agenciamentos de poder, pois, se pressupõe a dimensão 
política dos gestos, pois, eles enquanto estratificações históricas 
pressupõem a relação saber/poder ou um contra saber/poder, 
do consenso ou dissenso expressivo manifestado pelo rosto.

O conceito de rostidade se torna importante para a teoria do 
gesto, pois os gestos produzidos pelo rosto expressam não ape-
nas significâncias e subjetivações, que envolvem uma dimensão 
política de quem gesticula, mas, pressupõe também o processo 
de desrostificação do corpo e de seus gestos, abrindo, assim, o 
caminho para a criatividade gestual do rosto, questão muito 
importante no processo de comunicação entre os seres humanos 
nas relações de consenso e dissenso, nas expressões de alegria e 
tristeza, de amor e ódio, de medo e segurança, particularmente, 
da concordância ou discordância nas práticas existenciais.

Outra relação conceitual do pensamento rizomático enquanto 
filosofia como teoria das multiplicidades, vale lembrar que toda 
multiplicidade implica elementos atuais e virtuais.  A importância 
dada ao par conceitual virtual e atual decorre do fato de que no 
universo da micropolítica, não há objeto puramente atual, pois 
todo atual se envolve de uma névoa de imagens virtuais, uma 
nebulosa de imagens. Um gesto percebido, por exemplo, é um 
objeto atual, entretanto, a percepção atual que se considera, ela 
se envolve de imagens virtuais e que se distribuem em circuitos 
em movimento cada vez mais afastados, cada vez mais largos 
que se fazem e se desfazem. São lembranças de diferentes ordens 
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enquanto imagens virtuais que se caracterizam pela velocidade 
mantida sob o princípio de inconsciência.

A essa condição cada vez mais extensa de imagens virtuais, cor-
respondem camadas mais ou menos profundas do gesto atual, 
fazendo com que o gesto atual se torna virtual, pois a percepção 
evoca lembranças. O gesto atual, objeto da atualização, tem por 
sujeito o virtual. Vale ressaltar que não é a imagem do gesto 
atual que se formaria depois do objeto percebido, mas a imagem 
virtual do gesto que coexiste com a percepção atual do gesto, 
pois a lembrança é a imagem virtual contemporânea do gesto 
virtual enquanto memória que dura na subjetividade individual 
ou coletiva.

Nesse entendimento torna-se importante evidenciar a cisão do 
tempo em seu paradoxo no conceito duração: o passado coexiste, 
permanece, enquanto o presente passa. O passado entendido 
como memória, no caso, uma memória gestual. Pois, o presente 
é um dado variável medido, comensurável, e isso, por um tempo 
contínuo que passa (Cronos). Entretanto, o virtual aparece ao 
seu lado, todavia em um tempo menor, todavia incomensurável 
(Aion). A relação virtual/atual se aplica na percepção, pois o 
gesto em seu duplo entendimento: enquanto objeto (forma) 
pertença à macropolítica do gesto; enquanto sujeito, imagem 
virtual, pertence à micropolítica da subjetivação.

Outra importante questão relaciona-se com a produção de gestos 
em uma história econômica, social e cultural mais recente confi-
gurando duas diferentes sociedades: as “Sociedades Disciplinares” 
dos espaços confinados e as “Sociedades de Controle” dos espa-
ços abertos, espaços de fluxos em tempo real. Neste enfoque, 
o conceito aparelho de Estado relacionado com a produção 
de gestos torna-se necessário, pois nem sempre, este conceito 
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recebe o devido entendimento, já que existem diferentes ideias 
quanto à sua natureza.

No pensamento rizomático, o aparelho de Estado é apenas um 
agenciamento concreto que efetua a “máquina abstrata” de uma 
sociedade. Trata-se de uma máquina de conceitos (enquanto 
virtuais, ideias, imagens, propósitos, interesses diversos), pois ela 
não é o próprio Estado, mas, uma máquina abstrata que organiza 
os enunciados hegemônicos, a ordem estabelecida, as línguas e 
os saberes,as ações e sentimentos conformes e os segmentos que 
prevalecem sobre os outro, assegurando a homogeneização dos 
diferentes segmentos e sua convertibilidade. Esta máquina não 
depende do Estado, mas sua eficácia depende do Estado que a 
efetua em um campo social.

Torna-se importante diferenciar a máquina abstrata das “Sociedades 
Disciplinares” a partir do século XVIII à primeira metade do século 
XX (hoje em processo de extinção), da Máquina abstrata das 
atuais “Sociedades de Controle”. A primeira, a das “Sociedades 
Disciplinares” se caracteriza pela modelagem de corpos e de mentes 
em espaços confinados tais como: a família, escola, fábrica, hospi-
tal, prisão, caserna, igreja entre outros espaços, onde os gestos se 
caracterizam pela modelagem disciplinar de corpos (macropolítica 
da objetivação) e de mentes (micropolítica de subjetivação). E isso, 
sob o agenciamento concreto do aparelho de Estado previdenciário 
do bem-estar social (hoje em via de extinção).

A segunda, a máquina abstrata das atuais “Sociedades de Controle”, 
que se caracteriza não mais pela modelagem, mas, pela modulação 
e endividamento permanentes de corpos e de mentes, todavia, não 
mais em espaços confinados, mas, em espaços abertos, não mais em 
espaços de lugares, mas em espaços de fluxos em tempo real. Nova 
condição social essa relacionada com os processos midiáticos das 
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tecnologias avançadas da informação e da comunicação. Trata-se 
de uma máquina abstrata que tem no marketing o seu principal 
elemento de controle social, estimulando o exponencial consumo 
e a privatização de bens sociais e, ao mesmo tempo, promove a 
espetacularização da existência. Máquina essa que aposta não tanto 
em bens materiais, objetivo do capitalismo industrial, mas, em 
bens imateriais, que constitui a nova matéria prima do capitalismo 
pós-industrial. Daí o novo conceito: “economia criativa”, expressão 
a serviço do novo capitalismo informacional.

Torna-se importante evidenciar essa questão do confinamento, 
lembrando, pois, que no espaço urbano vigora a macropolítica do 
real e do possível no âmbito da dicotomia entre o espaço público 
e o espaço privado que, por sua vez, coexiste com a micropolítica 
da subjetivação do virtual e do atual, a qual, também, evidencia 
a dicotomia entre o consenso e o dissenso nos territórios existen-
ciais dos cidadãos em relação às questões e problemas urbanos. 
Entretanto, fica a questão: A cidade disciplinar funciona como 
um dispositivo de poder na modelagem dos corpos e das mentes 
dos cidadãos, e isso, na produção dos gestos urbanos no âmbito de 
um espaço confinado, embora considerado público?

Então, a questão que se apresenta agora diz respeito aos gestos 
produzidos tanto na cidade das sociedades disciplinares, quanto 
nas atuais sociedades de controle. Entretanto, vale ressaltar que, 
quanto se evidencia na “cidade disciplinar” a modelagem dos 
gestos, a cidade não é propriamente considerada um espaço 
confinado, pois a atenção recai sempre sobre o espaço público, 
que parece não ser considerado espaço confinado, e isso, tanto 
pelo senso comum, quanto pelo senso erudito. Todavia, vale 
lembrar que o espaço público, dependendo de alguns axiomas 
do modo de produção do capitalismo, ele pode ser considerado 
“paradoxalmente” um espaço confinado. Basta lembrar o direito 
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de propriedade e o incentivo à competição que fundamenta a sua 
axiomática. Delimitação essa, hoje, cada vez mais sofisticada, 
pois, além dos tradicionais muros, grades e cercas eletrificadas 
nos limites das propriedades, a utilização de guaritas de vigilân-
cia associado a um sistema de câmeras e telas, a exemplo de um 
amplo sistema panóptico digital, tornou-se uma norma geral 
que visa à segurança e a manutenção do direito à propriedade.

A hipótese que se levanta agora considera que nas cidades dis-
ciplinares, o espaço público pode ser considerado um espaço 
confinado, e isso, decorrente da modelagem dos corpos e das 
mentes dos cidadãos, atendendo ao primeiro axioma, ou seja, a 
predominância de espaços privados em qualquer cidade do modo 
capitalista, onde os espaços ditos públicos são delimitados pelas 
propriedades que os configuram, a exemplo de um confinamento. 
Em segundo lugar, o axioma da competição sob o estimulante 
dilema: “o importante não é ganhar, mas, competir”. Dilema este 
que, “inconscientemente”, promove atitudes e gestos de cidadãos 
na disputa do solo urbano, tanto em seu uso considerado legal 
da grande especulação imobiliária, quanto em sua ocupação 
considerada ilegal da expansão de favelas.

Competição essa evidente quando se considera a mobilidade dos 
cidadãos no espaço dito público, onde se constata uma acirrada 
disputa entre pedestres e motorizados, particularmente, motivada 
por veículos privados que em grande escala ocupam o espaço 
dito público, privatizando-o em uma conflituosa mobilidade 
urbana. Embora essa situação de um hipotético confinamento 
ainda continue nas sociedades disciplinares em via de extinção, o 
“confinamento” nas sociedades de controle é de outra natureza. 
Pois, nos espaços abertos, lugar de fluxos do virtual e do atual, 
prevalece a micropolítica da subjetivação em sua modulação 
permanente de corpos e mentes, e isso, em decorrência da 
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apropriação dos processos midiáticos das novas tecnologias que 
permitem forjar construção das subjetividades dos cidadãos, a 
serviço do capitalismo informacional.

Não se trata apenas de forjar os corpos e mentes direcionados 
no processo de colonização econômica no mundo globalizado 
voltada para o exponencial consumo, mas trata-se de outro tipo de 
colonização, mais sutil e realizada na construção das subjetividades 
individuais e coletivas: a “colonização digital”.Esta colonização 
modula, permanentemente, as atitudes e gestos.  Inclusive, o 
cidadão deixa de circular no espaço físico da cidade real e passa a 
circular no cyberspace da cidade virtual, nos espaços de fluxos em 
tempo real. Então, passa-se a ficar parado digitando frente a uma 
tela de computador ou celular, emitindo ou recebendo mensagens 
que se caracterizam pela frieza técnica das conexões produzidas. 
Um anônimo pensador desse recente comportamento gestual 
denominou esse “congelamento” comportamental/gestual de: 
“inércia polar”.

Contudo, o confinamento do espaço público (espaço físico real) 
privatizado continua coexistindo como seu paradoxal confina-
mento, e isso, no espaço virtual que poderia ser caracterizado em 
função da “invisível coleira eletrônica” dos processos subjetivos 
aplicado à grande maioria dos cidadãos. Ao mesmo tempo, vale 
salientar, a presença de um panoptismo digital em rede que vigia 
as suas atitudes e gestos nas práticas cotidianas urbanas.

Outra questão que muito tem a ver com a produção de atitudes e 
gestos, diz respeito à violência gestual urbana relacionada com o 
conceito: segurança. E isso, tanto na cidade real quanto na cidade 
virtual, particularmente, em um país como o nosso marcado por 
enorme desigualdade social. Tal fato gera preocupações e medo 
ao cidadão em sua construção subjetiva individual ou coletiva. 
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Tem-se ciência de que o medo, internalizado na subjetividade 
dos indivíduos tem historicamente auxiliado o controle do poder 
hegemônico em uma formação social, tanto nas sociedades pas-
sadas da soberania, da disciplina, quanto na atual “Sociedade de 
Controle”. Medo gerado hoje pela ampla difusão de atitudes e 
gestos que expressam a violência, tanto na cidade real quanto na 
cidade virtual, fortemente evidenciada através dos processos da 
informação e comunicação midiáticos.  Ocorrências essas cons-
tatadas cotidianamente no real espaço urbano, todavia captura-
das através da rede panóptica digital e que multiplica e banaliza 
sublinearmente o medo e a insegurança permitindo, assim maior 
controle social. Inclusive, em situação que se justifica o combate 
as práticas terroristas na cidade (independente do terrorismo 
digital promovido pelos hackers).

Além dessa atitude e práticas gestuais midiáticas de insegurança, 
emergem os “gestos políticos”, leis e medidas provisórias exigidas 
pela “máquina abstrata binária e axiomática” do atual modo de 
produção, a qual organiza o que se deve enunciar e o que deve ser 
feito, ou seja, questões e problemas que passam a ser efetuados pelo 
aparelho de Estado (das corporações e da privatização contínua de 
espaços e de atividades) que implica atitudes e gestos que caracteri-
zam movimentos sociais de resistência. Gestos políticos que afetam 
multidões de indivíduos e coletividades e que caracterizam o atual 
momento autoritário no mundo globalizado e, particularmente, 
em nosso país onde se constata um retrocesso democrático que 
gera muitas atitudes e gestos dissensuais de movimentos sociais, 
a exemplo de contra/saberes/poderes através de manifestações 
de rua que expressam palavras de ordem e gestos. E isso, tanto 
em manifestações conservadoras exaltadas positivamente pela 
mídia, quanto em manifestações de resistência negativamente 
consideradas por ela.
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O mais grave da atual produção de gestos em sua dimensão 
política, pode ser atribuída ao controle social processado através da 
micropolítica da subjetivação que evidencia a relação virtual/atual. 
Neste sentido, presenciamos no mundo globalizado um específico 
processo de “colonização digital”, fato este que também leva a uma 
colonização gestual, tornando o cidadão refém das práticas digitais 
e gestuais que circulam pelo mundo afora, particularmente, no 
universo macro do mundo da representação, da arte do espetáculo. 
Ou seja, no modo de ser, de viver, de morar, de vestir, de comer, 
de circular pela cidade entre outras modalidades que evidencia 
específicos comportamentos e gestos. É verdade que o processo de 
descolonização econômica e digital no atual momento de extremo 
controle social, pode ser considerado uma utopia, mas pensar 
utopicamente em momentos tão difíceis como os que estamos 
vivenciando, torna-se importante. Portanto, deve-se apostar na 
molecularização revolucionária, ou seja, na microrevolução de 
nossas atitudes e gestos, e isso, torna-se uma urgente necessidade!

Navegar, permanentemente, no espaço de turbulência do virtual 
da existência, sem um porto de chegada, pode ser um objetivo de 
uma percepção fundamentada no novo paradigma ético-estético 
no universo da virtualidade criadora, ou seja, de nossas concepções 
e práticas gestuais enquanto atitude ética, e isso, na filosofia, na 
ciência e na arte, visando à emancipação do controle social existente.

Anonimato

Vale salientar que nesse texto em nenhum momento foi citado 
um autor sequer, como exige o ritual acadêmico, com notas 
e referências bibliográficas, mas, apenas conceitos, funções, 
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percepções e afetos enquanto agenciamentos coletivos sobre o que 
se disse ou o que se está dizendo, sobre o que se fez ou o que se está 
fazendo e que são individuações sem sujeito. Neste sentido, ficou 
evidenciado o Princípio do Anonimato que este autor sustenta. 
Destaca-se, todavia, que tal atitude expressa um entendimento que 
potencia os agenciamentos coletivos de enunciação e maquínicos, 
ações essas que têm a devida importância no âmbito da nova 
forma de pensar aqui adotada. Ser um anônimo consciente 
enquanto simples colaborador em uma sociedade como a nossa 
que privilegia o eu, o sujeito, não é tarefa fácil, todavia, não é 
impossível.

Considerando que esta apresentação seguiu o exemplo do anônimo 
pensador do século XXI citado no início deste texto, atitude, sem 
dúvida, não consensual nas práticas acadêmicas, as quais necessi-
tam de evidenciar citações e nomes em suas narrativas, pois não 
há lugar para atitudes conceituais, funcionais, perceptivas e afeti-
vas anônimas. Há necessidade do nome! Este autor, ao longo da 
elaboração deste texto, evitou essa exigência e assumiu, também, 
uma atitude igualmente anônima, contrariando, sem dúvida, o 
senso comum acadêmico, que exige, normalmente, referências 
difusas de autores em qualquer narrativa que tenha uma função 
pedagógica. Pois, normalmente se ensina o que se sabe, inter-
pretando e reinterpretando autores, sejam eles consensuais ou 
dissensuais na abordagem de qualquer tema em foco. Todavia, 
a questão não é a de interpretar, mas, o desejo de criar. Ou seja, 
construir um “corpo sem órgãos” abordado no processo criativo. 

Vale salientar que qualquer narrativa filosófica usando um conceito 
criado, qualquer função científica e tecnológica utilizando uma 
função criada, qualquer percepção e novo afeto na arte, usando 
percepções e afetos criados, expressam agenciamentos coletivos, 
que são individuações sem sujeito, ou seja, são saberes/poderes 
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e/ou contra/saberes/poderes da macropolítica política da obje-
tivação. Entretanto, na micropolítica da subjetivação é que são 
criados os conceitos, as funções, as percepções e afetos utilizados 
na macropolítica. Lamentavelmente, a academia zela apenas pela 
objetividade e pressupõe que todo conhecimento para ser válido 
deve ter uma dimensão científica. Isso é uma das heranças do 
pensamento positivista que ainda perdura em detrimento dos 
conhecimentos filosóficos e artísticos. A construção subjetiva e 
a criatividade que dela resulta, ainda não têm recebida a devida 
importância, particularmente nas questões e problemas urbanos.

Pois, a exigência de destacar nominalmente filósofos, cientistas e 
artistas, ocorre com muita frequência, particularmente nas práticas 
acadêmicas. Tal fato leva a evidenciar e de maneira inconsciente, o 
primeiro axioma anteriormente referido: a propriedade individual 
(bem imaterial), e isso, no sentido da valorização do sujeito. E 
ao mesmo tempo, leva o sujeito a ser estimulado pelo segundo 
axioma: a competição.

Vale salientar que o culto às personalidades consideradas geniais 
(mito ainda presente), não leva em conta os inúmeros intercesso-
res, inclusive muitos seres anônimos e nômades que contribuem 
em relação ao que se diz e ao que se faz, e isso, enquanto partici-
pantes de agenciamentos coletivos (individuações sem sujeito). 
Por sua vez, os intercessores dos atuais filósofos, cientistas e 
artistas, tiveram também outros intercessores e esses outros, e 
esses outros e outros, e isso, sem princípio e sem fim, na rede de 
saberes/poderes criados, interpretados e reinterpretados.

Esse processo de interseção e valorização contínua de personali-
dades referenciais faz esquecer a presença de multidões (3/4 da 
população mundial), que constitui um denso conjunto de mul-
tiplicidade e heterogeneidade de seres humanos, descentrados, 
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periféricos, nômades anônimos, considerados os deserdados, os 
excluídos da Terra e que, todavia, ajudaram e continuam ajudando 
a criar cidades, metrópoles, megalópoles, conturbações, inclusive 
a linguagem gestual no atual mundo globalizado.

Assumir o anonimato no atual momento pode parecer um mero 
dissenso, todavia, não é apenas isso, mas, trata-se de um novo 
entendimento, um desejável devir outro nos mil platôs da existên-
cia em sua dimensão social. Por enquanto uma desejável utopia, 
embora necessária na sustentável leveza do ser que navega no 
profundo e vasto oceano da dessemelhança, lugar do caos e da 
criação.

Talvez, o conceito do caos seja um forte componente do conceito 
da existência, conceito este que se apresentou no início deste 
texto, pois na filosofia do pensamento rizomático, o conceito do 
caos é considerado o lugar da criação, lugar de todas as formas e, 
em uma expressão poética, é considerado: “o oceano da desse-
melhança”. As três formas de pensar e criar enfrentam o caos de 
maneira diferente – a filosofia o enfrenta na velocidade infinita 
do pensamento para dar consistência à criação de um conceito; a 
Ciência não enfrenta o caos, pois estabelece limites, por exemplo, 
a velocidade da luz – e isso, para criar suas funções referenciais; 
a Arte parte da lógica da sensação do mundo da representação 
e se eleva para atingir o caos na criação de percepções e afetos.

Na criação de gestos, navegar no caos é preciso!
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Notas

1. Este texto é dedicado a todos os anôni-
mos e nômades que vagam pelo mundo 
afora! O anônimo e nômade arquiteto 
que escreveu este texto esteve presente 
no Corpocidade 5, realizado em Salvador 
em dezembro de 2016. Trata-se de uma 

trajetória de um arquiteto que pode 
ser assim delineada: Do nome ao ano-
nimato; Da competição à cooperação; 
Do paradigma estético da modernidade 
ao novo paradigma ético-estético da 
contemporaneidade.
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