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12 VIRTUALIDADE COMO PRÁXIS: QUANDO 
O URBANO É RECONFIGURADO POR 
SUBJETIVIDADES EM MOVIMENTO E 
PRÁTICAS ESPACIAIS DISSIDENTES1
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Bruna Simões de Albuquerque

A única finalidade aceitável das atividades humanas é a 
produção de uma subjetividade que enriqueça de modo 
contínuo sua relação com o mundo. [Félix Guattari, 1992] 

Propomos aqui pensar o conceito de virtualidade em suas repercussões 
na via urbana, por meio de práticas espaciais dissidentes. A partir de um 
conjunto de autores que se ocuparam dos conceitos de produção de 
subjetividade, comunidade e contraconduta, a saber, Henri Lefebvre, Félix 
Guattari, Michel Foucault, Pierre Lévy, João Camilo Penna. Perguntamos 
como estes conceitos podem ser trazidos, aos dias de hoje, para o campo 
da urbanização e dos ambientes construídos se investigarmos, nesse âmbito, 
as lógicas de arranjos comunicativos tornados possíveis pela cultura digital, 
que resultam em redes e grupos capazes de práticas espaciais renovadas.

Trata-se de pensar as articulações entre sujeito e a cidade na atualidade, 
a partir de uma nova lógica espaço temporal introduzida pela cultura 

1  Este artigo é uma produção do Grupo Arquitetura e Psicanálise (UFMG) e foi publicado 
originalmente como capítulo no livro SUAS Conexões: A integralidade da proteção da assistência 
social, organizado por Cristiane de Freitas Cunha Grillo, Eleonora Schettini M. Cunha, 
Elisa de Santa Cecília Massa e Bruna Simões de Albuquerque. 
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digital: o espaço como o substrato material de uma relação, algo que 
medeia o corpo e a polis, e que torna possível a coexistência densa de 
muitos corpos. Pensa-se em formas transformadas de experiência do 
espaço na atualidade, em que a perspectiva da virtualidade contribui em 
alguma medida para reconfigurar os laços sociais, estabelecendo novas 
bases para a vida em comum.

1. Produção de subjetividade

Para Félix Guattari (1992), a subjetividade só pode ser definida pela 
presença de uma outra subjetividade, e assim, “as máquinas tecnológicas 
de informação e de comunicação operam no núcleo da subjetividade 
humana, não apenas no seio das suas memórias, da sua inteligência, mas 
também de sua sensibilidade, afetos, dos seus fantasmas inconscientes” (p. 14).

Isso posto, tem-se que a produção de subjetividade se dá segundo 
múltiplas relações que se criam entre o indivíduo e os vetores de subjetivação 
que ele encontra: individuais ou coletivos, humanos ou inumanos. Nessas 
relações se dão sínteses disjuntivas e aberturas, (des)situando o viver e estar 
na cidade – e suas redes de massificação e modelagens de subjetivação.

Habitar a cidade implica necessariamente em conceber que o espaço 
e o tempo, para além de suas formas e funções, são carregados de sentidos 
e afetos. Espaço-tempo é aquilo que permite ao sujeito fazer laço num 
determinado ambiente. Foi Lévi-Strauss (1955) a nos lembrar que a 
cidade é um dispositivo estrutural na medida em que permite ler as 
escolhas inconscientes e irracionais dos sujeitos. E, ainda, se pensarmos 
com Henri Lefebvre, podemos inferir que espaço e tempo não existem 
em si mesmos, são produzidos socialmente e dessa forma, não são apenas 
relacionais, mas fundamentalmente históricos. Tempo e espaço só podem 
ser compreendidos, portanto, no contexto de uma sociedade específica e 
a organização do espaço habitado estampa de alguma forma o modo de 
fazer laço daqueles que ali vivem. 

Graças a Freud e Lacan compreendemos que a dimensão espaço-
temporal presente na constituição do sujeito configura-se como lógica 
espaço-temporal subjetiva, que em nada se assemelha às lógicas cronológica 
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ou geométrico-espacial tradicionalmente estabelecidas pela cultura 
moderna. Não obstante, por que não há como desconsiderar a repercussão 
dos processos da cultura na constituição do sujeito, deve-se ter em conta 
a relação intrincada que acontece de forma mútua para construir tempo, 
espaço e sujeito.

Freud (1930/1996b) demonstrou, em O mal-estar na civilização, que o 
sentimento do eu do sujeito passa por um processo de desenvolvimento e, 
portanto, não é o mesmo desde seu nascimento. Para um recém-nascido 
é impossível distinguir seu eu do mundo externo, fonte das sensações 
que ele experimenta. É reagindo a diferentes estímulos que ele aprende, 
gradativamente, a fazer essa distinção. Freud (1996b) enfatiza, portanto, a 
importância de uma orientação no espaço, uma espécie de borda, fronteira, 
fundamental para a constituição do eu e o estabelecimento de uma relação 
com o espaço externo, ainda que este abrigue, inevitavelmente, certa 
quota de mal-estar. Para Freud (1896/1996a) o Eu nunca se organiza de 
forma completa; ele nasce de uma fronteira e se forma em torno dela; e, 
no entanto, existe sempre uma cisão. Há uma fenda estrutural que nunca 
será curada, mas sim mantida com o passar do tempo. 

Lacan, em O estádio do espelho como formador da função do Eu (1949/1998), 
discorreu sobre a importância da delimitação de uma imagem para a 
constituição do Eu. A espacialidade, o tempo e a potência têm lugar 
central nessa elaboração. O bebê, em seus primeiros meses de vida é 
incapaz de distinguir e reconhecer sua própria imagem no espelho. Nesse 
período da vida uma relação especular é estabelecida com as pessoas e 
objetos, uma relação de alienação que não permite se perceber enquanto 
sujeito. Lacan (1949/1998) enfatiza a transformação produzida no sujeito 
quando ele assume uma imagem e afirma que é preciso compreender 
o estádio do espelho como uma identificação, uma operação psíquica, 
até mesmo ontológica, através da qual o ser humano se constitui a partir 
de seu semelhante. Nesse processo a imagem do corpo é conquistada 
contemplando uma dimensão virtual: “o encontro do sujeito com aquilo 
que é propriamente uma realidade e, ao mesmo tempo, não o é, ou seja, 
com uma imagem virtual, que desempenha papel decisivo numa certa 
cristalização do sujeito” (LACAN, 1998, p. 233). 
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As formulações de Lacan apontam a importância da relação do sujeito 
com o espaço que o cerca; relação essa que comporta sempre algo da 
ordem do virtual e passa necessariamente pela identificação com o outro, 
mediada pelo imaginário. É a partir da imagem que o sujeito estabelece 
de si, na sua dimensão de alteridade, que se consegue apreender o seu 
estatuto de sujeito social: “esse momento em que se conclui o estágio do 
espelho inaugura, pela identificação com a imago do semelhante [...], a 
dialética que desde então liga o [eu] a situações socialmente elaboradas.” 
(LACAN, 1998, p. 101)

Como pensar, então, a relação do sujeito do inconsciente com o 
espaço-tempo que habita e onde se constitui?

Em seu Caosmose: um novo paradigma estético, Guattari (1992) expõe 
a relação de subjetivação a partir do modelo arquitetônico do espaço 
urbano; ali as construções e os edifícios, produtores de subjetividades 
parciais, operam como máquinas enunciadoras, de maneira que somos 
interpelados a todo momento de modo estilístico, histórico, afetivo e 
funcional por estas edificações bem como o próprio projeto urbanístico.

Quando escrevem em conjunto seu Micropolítica: cartografias do 
desejo, Félix Guattari e Sueli Rolnik (1986) dizem que “a subjetividade 
é essencialmente fabricada e modelada no registro do social” (p. 31); e, 
assim, os autores deslocam as questões da produtividade do sujeito para 
os agenciamentos coletivos de enunciação, de tal modo que,  para pensar  
o sujeito – ou melhor, esse agenciamento coletivo de enunciação – é 
preciso pensar como se arranjam estes processos de subjetivação; sendo, 
ali, o destaque dado aos componentes que os produzem. Estes processos 
de produção de sentido/registro – de ser e estar no mundo, resultantes 
dos processos de produção de subjetividade – não estão localizados em 
instâncias individuais nem coletivas, eles “são duplamente descentrados”. 
Isso ocorre pelo funcionamento de máquinas de expressão, de natureza, 
por um lado, extrapessoal (sistemas sociais, maquínicos, tecnológicos, 
icônicos, de mídia, ecológicos) e, por outro, infra-humana/infrapsíquica 
(percepção, sensibilidade, afeto, desejo, memória, sistemas corporais).
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É por meio dessa construção teórica que Guattari denominará “cidade” 
o conjunto de práticas de urbanização e de ocupação do espaço arquitetural 
que são componentes de subjetivação social, maquínica e estética; sua 
compreensão da cidade lhe permitirá acrescentar nuances ao conceito 
de produção de subjetividade.

Freud, que olhou atentamente para o espaço habitado e sua relação 
com a construção da subjetividade, também se aproximou das cidades, ao 
recorrer às imagens das ruínas de Roma para dizer do inconsciente e seus 
mecanismos (RICCI, 2005). Como afirma Laurent (2007), as referências 
de Freud às cidades dizem respeito não apenas uma cidade especifica, mas 
à “Urbs, cidade por excelência, considerada eterna” (p. 97). Cidade que 
pode ser compreendida como um texto a ser lido e decifrado a partir 
de suas ruínas. No espetáculo das ruínas há espaço para o inédito, uma 
margem do texto da qual poderá surgir um novo texto. Desse modo, a 
relação de Freud com as cidades revela a via do inconsciente, “aquela que 
se escuta e só pode ser seguida nas entrelinhas, para captar o interior de 
um sujeito que não desapareceu” (LAURENT, 2007, p. 98).

Lacan (1966), assim como Freud, recorreu a uma cidade para conceituar, 
de forma poética, o inconsciente: “a melhor imagem para representar o 
inconsciente é Baltimore ao amanhecer” (s.p.). Num único movimento, 
o inconsciente liga-se a um espaço – uma cidade, um lugar urbano, 
indissociável de uma indicação temporal: o amanhecer. Lacan decide dar 
ao inconsciente a forma de uma lugar pois esse, assim como a cidade, é 
um lugar de vida. (LAURENT, 2007). 

Entretanto, se a partir dessa afirmação Lacan se inscreve na perspectiva 
freudiana de referência à cidade, promove um deslocamento singular 
(LAURENT, 2007, p. 94), ao escolher uma cidade específica, que além 
de não figurar entre as cidades metafóricas da psicanálise, comporta uma 
profundidade temporal bem diversa das cidades do mundo antigo. Baltimore 
é uma cidade do novo mundo que guarda as marcas da modernidade. 
Portanto, sua relação com o tempo não se dá a partir das ruínas arqueológicas, 
mas contempla um tempo “em superfície” que dá lugar ao tempo presente. 
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Ele toma a “cidade do novo mundo” sob um “ângulo morfológico2”, 
apontando o lugar privilegiado de um “fetichismo da mercadoria” que 
se organiza e é dominado pela organização do traçado urbano: a cidade 
se transforma em “signo, alegoria, bosque de significantes” (LAURENT, 
2007, p. 99) e assume o caráter transitório, da desordem, daquilo que não 
é feito para durar. 

O texto de Laurent nos dá pistas para pensarmos a configuração 
espaço-temporal na atualidade, com os indícios da cultura digital, e seus 
efeitos sobre a subjetividade e os laços estabelecidos. O espaço, assim 
como o tempo, demarca-se nos dias de hoje por transformações aceleradas. 
Paradoxalmente, à medida que o mundo se abre para nós, através da 
tecnologia, dos satélites, o planeta se encolhe. “Num certo sentido, 
nossos primeiros passos no espaço reduzem o nosso a um ponto ínfimo 
cujas fotos feitas por satélite nos dão justamente a medida exata” dizia 
Marc Augé (2012, p. 33). As mudanças de escala não se referem apenas às 
conquistas espaciais; a tecnologia nos permite ver em tempo real pessoas 
e acontecimentos situados a milhares de quilômetros de distância. Tal 
fato tem desdobramentos: as imagens podem ser manipuladas e exercem 
um poder que ultrapassa em muito a simples informação. Como, então, 
pensar os efeitos dessa intensa aceleração, dos encurtamentos de distâncias, 
simultaneidades presentes na produção atual de subjetividades? De que 
forma novos arranjos espaciais, individualização das referências e redes 
virtuais reconfiguram os laços sociais?  

2. O virtual, o que devêm, redes

A diversidade radical da cidade, que faz surgir nos espaços trocas 
inovadoras, intercâmbios interpessoais e coletivos, sempre por meio de 
processos intensos, também é capaz de fazer emergir uma densa rede de 

2  Lacan teve grande influência de Lévi-Strauss cuja pesquisa morfológica ultrapassava a descrição 
exaustiva de detalhes das ruas das cidades. Ele buscava desenvolver contrapontos entre 
elementos do espaço, situando-os em suas relações e contradições, abrindo a cidade “sob 
uma forma inédita aos nossos olhos”. (LAURENT, 2007, p.107).
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controles institucionais desdobrados em protocolos para conter o caráter 
“selvagem” da vida urbana.

Nessa dialética urbana de contrários – a liberdade e o encontro versus 
o controle e a regulação –, quando diferentes atores e organizações se 
defrontam com demandas e queixas comuns, é que mulheres e homens 
podem construir juntos conexões para aprimorar seus recursos de 
contestação. A cidade é profícua em estabelecer laços. 

Nos dias de hoje, quando escalas de cidade e do urbano exacerbam 
aquilo que Guattari e Foucault puderam imaginar, trata-se mesmo de 
um triunfo atual da governamentalidade e todo o esvaziamento da vida 
provocado pelas tecnologias que lhe é correspondente. Novas formas de 
controle são baseadas no novo regime de acumulação e em suas dinâmicas 
espaciais e simbólico-imateriais. Emergem daí os novos conflitos, frutos 
das contradições socioespaciais das transformações econômicas sob um 
regime de acumulação flexível.

Contudo, em todo o mundo, a cidade atual permite reconhecer 
na sociedade a potência do múltiplo, do arranjo de forças que produz 
subjetividade. A começar da configuração do tecido urbano, que se 
apresenta em redes policêntricas nas cidades e entre as cidades, cujos elos são 
contituídos pelas novas centralidades urbanas ou pelas próprias metrópoles 
globais. Para além dos aspectos físicos, outro zoneamento emerge aquém 
e além do espaço funcional fordista: centralidades periféricas, conectadas 
de maneira interativa entre elas e com o centro principal, contribuindo 
para criar uma territorialidade intraurbana em escala diferente daquela 
própria da cidade tradicional. São policêntricos os espaços do pós-fordismo 
que, reorganizados em rede e ultrapassando as hierarquias e o dualismo 
centro-periferia, determinam novas verticalidades, novas fragmentações 
e novas segregações.

A metrópole policêntrica, é certo, não constitui um modelo ideal 
ótimo, mas não deixa de ser importante referência heurística para questões 
de densificação das relações sociais e de dinâmica da urbanidade. Tornam-
se cada vez mais centrais para a análise das contradições espaço-temporais 
do novo regime de acumulação. Na pluralidade de centros cada um deles 
caracteriza-se pela emergência de valores locais diferentes e, portanto, por 
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específicos princípios de organização espacial. Não há mais um fora. O 
centro está em todo lugar, e uma nova urbanidade aparece, no sentido da 
metrópole aberta, não mais como o enclosure da cidade tradicional, todavia, 
como algo de mais complexo que é fruto de processos simultâneos e 
interdependentes de desterritorialização e reterritorialização existencial. 
A reemergência da urbanidade não pode ser vista como mero processo 
de recentralizacão dos espaços de socialização.

É preciso trabalhar no sentido de apresentar as tensões que essas 
novas articulações determinam em torno não de um centro topológico e 
estático – do qual dependeriam relações unívocas de inclusão e exclusão 
- mas da sua produção por deslocamentos, cooperação social e afirmação 
de novos princípios de fruição estética.

Na cidade sobre a qual opera atualmente a governamentalidade, dá-
se uma nova interação dos sujeitos produtivos. A recomposição do fazer 
e do agir se articula, desenvolve e desloca na cidade e nas dinâmicas de 
urbanidade. Dão-se novos processos de trabalho – trabalho a domicílio, setor 
informal, flexibilidade –, logo, formas diversas da mobilidade socioespacial. 
Uma nova urbanidade é qualificada exatamente por essas novas dimensões 
produtivas tanto dos espaços de territorialização existencial quanto das 
redes de socialização. 

Pierre Lévy (2005) nos lembra que o virtual é real, embora não seja 
possível fixá-lo em nenhuma coordenada espaço temporal. Ele não se 
opõe à realidade, mas sim à atualidade. Além disso, o autor supracitado 
chama atenção para o fato de que o virtual encontra-se presente no 
mundo muito antes do advento da internet, pois vivemos num mundo 
de significações e esta é virtual desde sempre. Sendo assim, o verdadeiro 
mundo virtual inaugurou-se com a invenção da linguagem, a partir da qual 
o fluxo temporal passou a ser tomado como um todo que é atualizado 
pelo presente de forma parcial, fugaz. A imaterialidade da rede virtual é 
um aspecto, entretanto, que precisa ser considerado, sobretudo, quando 
pensamos as relações estabelecidas na cultura digital e suas consequências 
para a subjetividade.

No que tange à questão do impacto da virtualização nos arranjos e 
vivências dos espaços habitados, Lévy (1999) afirma, com razão, tratar-se 
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de um problema concernente aos cidadãos antes que a agentes públicos 
e planejadores do território. Se o ciberespaço é, de fato, um potente fator 
de desconcentração e de deslocalização do espaço, território e ciberespaço 
não se diferem apenas por suas propriedades físicas e topológicas. Estão 
presentes nesses dois espaços processos sociais que se opõem por suas 
qualidades. “As instituições territoriais são antes hierárquicas e rígidas, 
enquanto as práticas dos cibernautas têm tendência a privilegiar os modos 
transversais de relação e a fluidez das estruturas” (LÉVY, 1999, p. 194).

Se Lévy aponta para possíveis arranjos e até mesmo soluções práticas 
e operacionais encontradas no território, o próprio autor deixa claro 
que “a maneira pela qual essas tendências vão se encarnar e repercutir 
na vida econômica, política e social permanece indeterminada” (1999, 
p. 189). Virtualidade, universalização sem fechamento e aceleração são 
questões centrais ao que já podemos denominar metrópole comunicacional. 
São tendências provavelmente irreversíveis, às quais devemos nos ater e 
incorporar tanto aos nossos raciocínios e decisões coletivas e individuais, 
quanto à dimensão cotidiana de negociações das atuais esferas públicas 
e coletivas. 

Filósofo da revolução urbana, Henri Lefebvre, por sua vez, discutiu 
nessa obra (1970) o problema da virtualidade num sentido que merece 
ser cotejado com o mesmo conceito tal como foi pensado nas teorias da 
cultura digital. Para Lefebvre (1981), a sociedade urbana é uma virtualidade, 
isto é, um objeto possível, já que relacionado a processos e práxis. Virtual é 
a sociedade que será superação da cidade industrial; nela, as subjetividades 
jogam um novo e diverso papel na lógica da produção do espaço. Senão, 
vejamos. 

3. Práxis urbana, práticas de solidariedade e cooperação

O Urbano considerado como substantivo é, nele mesmo, virtualidade; 
o urbano é a sociedade urbana do futuro, o que ainda é devir, o que 
devém. Esse cotejamento entre o virtual que implica a desmaterialização 
e o virtual como a possibilidade que está guardada num tempo futuro 
permite pensar a capacidade inventiva dos sujeitos urbanos atuais – aqueles 
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que, vivenciam fluxos em interstícios, resultantes da rápida expansão de 
dados por meio de práticas diárias e que vão, sem trégua, apontando as 
transformações da geometria de poder na cidade. 

A subjetividade, que tem o caráter da polifonia (GUATTARI, 1992, p. 
155) é produzida em múltiplas instâncias (individuais, coletivas, institucionais) 
por meio de uma dialética: a conquista incessante de individuação, ao lado 
da capacidade de criar novos arranjos dentro do sistema de equipamentos 
coletivos, pois apenas o domínio dos arranjos coletivos de subjetividade 
é o que permite inventar arranjos singulares. 

Nesse arranjo centrípeto de subjetividades, que opera por meio 
do conhecimento, da comunicação, da linguagem, já não somos mais 
consumidores passivos de informação. Criamos novas redes coletivas de 
expressão – porque compartilhamos atitudes linguísticas e cognitivas; afinal, 
falamos como habitantes, isto é, falamos de modo exatamente oposto ao 
discurso da técnica ou da fala ‘profissional’. A esfera pública do cotidiano 
é que mobiliza a produção de significados reais na possibilidade de extrair 
novos significados do nosso mundo cultural, descobrir novos modos de 
expressão social. Toda comunicação no cotidiano é produtiva se é a soma 
de expressões nascidas da resistência; ou, se nas reivindicações se articula 
um movimento vital, como argumenta Toni Negri.

O que somos, então, enquanto sujeitos políticos dessas resistências que, 
com cada vez mais frequência e ao redor de todo o mundo se traduzem 
em insurreições? Quem se subleva? Para Michel Foucault, um homem 
ainda por explicar. Mas, nos dias de hoje, o que emerge na insurreição é 
um conjunto sem unidade, um plural de subjetividades que toma o lugar 
da massa e que assume dimensões transindividuais, quase comunitárias. 
Por isso faz sentido falar aqui em contraconduta, seguindo Foucault. No 
campo das práticas espaciais, tratamos de modos da vida cotidiana que 
são, com esse autor, germes de contracondutas.

Contraconduzir-se é adotar um antagonismo ao poder que nos obrigue 
a pensar a política urbana (o governo urbano) por meio da experiência 
de luta, qual seja, os inúmeros exemplos de práticas espaciais dissidentes. 
Trata-se, na política urbana, de contrapor-se à esfera de administração. 
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Muitas vezes, na vida urbana atual, apenas a insurgência permite descobrir, 
nas sociedades, o alcance e a dominação implícitas na política urbana, no 
governo urbano das populações. 

Práticas espaciais dissidentes podem ser a) lutas transversais (que não 
se limitam a um país, que não estão confinadas a uma forma política 
e econômica particular de um governo); b) lutas contra os efeitos do 
poder como tal; c) lutas que são imediatas (crítica  ao que é ação de 
poder direta sobre os indivíduos, instâncias de poder que são próximas), 
as lutas anárquicas que não esperam a solução de problemas no futuro, 
miram sim a um inimigo imediato; d) lutas que questionam o estatuto 
do indivíduo: afirmam o direito de ser diferente, enfatizam tudo aquilo 
que os torna verdadeiramente individuais; e) lutas que atacam tudo aquilo 
que os separa dos outros, tudo que fragmenta a vida comunitária, tudo 
que o liga coercitivamente a uma identidade isolada. 

Essas lutas não são nem a favor nem contra o indivíduo: são levantes 
contra o governo da individualização. Recusam a investigação administrativa 
ou científica que venha determinar quem somos nós. O alvo da insurreição 
não é outro senão o de promover novas formas de subjetividades por meio 
de que se possa recusar esse tipo de individualidade que nos é imposto 
há séculos.

Pense-se, aqui, na perspectiva que explica o comum por práticas 
de solidariedade e cooperação, e que analisa o comunismo nesse viés. 
Foi Jean-Luc Nancy (1986) quem afirmou a necessidade de pensar os 
comunismos como aquelas experiências em cujo centro esteve a práxis 
de produzir a vida em comum. É necessário discutir a dissolução da ideia 
tradicional de comunidade (aquela formulada pela sociologia urbana entre 
o final do século XIX e início do século XX, em autores como Tönnies 
ou Weber) em um conceito de comunidade dado a partir da ideia de 
singularidades (formação de subjetividades, corporeidades, efetuação de 
determinada materialidade) e de práticas cotidianas de negociação dos/
nos espaços urbanos, como defende Henri Lefebvre. 

Precisamos nos deter na compreensão de que comunidade é 
essencialmente partilha “de um si mesmo com um outro” (PENNA; 
DIAS, 2014). Comunidade quer dizer inventar novas capacidades de 
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microcoordenacão de ações coletivas e sociais. Na acepção mais urgente, 
uma comunidade deve ser fundada num ser-com em que os sujeitos 
políticos são a soma das subjetividades da resistência, que têm a faculdade 
genérica de falar, a potência indeterminada do dizer. Nas palavras de 
Roberto Sposito, “os sujeitos de uma comunidade não encontram nela 
um princípio de identificação, mas o vazio, a distância, a estranheza que os 
constitui como faltando a si mesmos” (apud PENNA; DIAS, 2014, p. 21).

Nesse raciocínio, quem protesta e se insurge articula seus atos de 
fala como potência pura e simples. Nas insurgências põe-se o princípio 
da comunidade: estabelece-se uma adesão às mesmas práticas, forma-se 
um vínculo que revela a cada um sua existência para fora de si. Por isso 
é possível afirmar – e, talvez esteja aqui uma das forças principais desse 
protagonismo das manifestações da multidão – que os levantes urbanos 
atuais não são manifestações por representação política, mas para colocar 
em movimento uma nova gramática para a vida política em comum, que 
é expressão do direito de resistência: o direito de defender qualquer coisa 
que seja digna de perdurar. 

4. Contra o apassivamento

Se a comunidade exigida para a vida urbana atual, o comum urbano, 
estabelece-se quando há uma convergência provisória às práticas possíveis 
de ser partilhadas; quando forma-se um vínculo que revela, a cada um dos 
que tomam parte, sua existência possível para fora de si, deve-se atentar 
aqui para o que se busca descrever, analisar, esclarecer e refletir por meio 
do controle de uma população urbana. 

Acessível a agentes, técnicas e tecnologias a população é vista na 
sua naturalidade penetrável, como algo em que se nota, afinal, em seu 
interior, constantes e regularidades (FOUCAULT, 2008). A populacão é 
uma espessura extensível do pertencimento biológico a uma espécie: até a 
superfície de contato oferecida pelos corpos visíveis, atuantes, a população 
se denomina a partir do
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[...] corpo-espécie... servindo de suporte para os 
processos biológicos – proliferação, nascimentos e 
mortalidade, nível de saúde, expectativa de vida; 
encarregam-se dele [o corpo] por toda uma série de 
intervenções e de controles reguladores... as disciplinas 
do corpo e as regulações de população constituem 
os dois pólos em torno dos quais se desenvolvem a 
organização sobre a vida.” (FOUCAULT, 2008, p. 515)

Há que se pensar em práticas que são dissidentes dessa virtualidade 
que tende a alguma uniformização, que resistem à normalização, ao 
apassivamento dos comportamentos. Há que se pensar a invenção como 
resultado de novas capacidades para a microcoordenação das ações sociais; 
como capacidade de enfrentar a geometria do poder (dos poderes) na 
cidade. 

Indivíduos nos protestos são um híbrido e uma justaposição, e por causa 
disso é que se dão conta do potencial indeterminado que lhes é próprio. 
Sua potência decorre simplesmente do seu encontro; é anterior a qualquer 
coisa específica que seja dita e forma o que Virno denomina “coletivo 
centrífugo”. Multidão é a pluralidade na cena pública, na ação coletiva, 
na atenção aos assuntos comuns. É uma junção que não é promessa, mas 
premissa: linguagem, intelecto, as faculdades comuns do gênero humano. 
O ajuntamento que dá forma aos muitos antecede o momento em que 
se reúnem no protesto, levante ou ocupação. Cada um dos muitos está 
ali porque compartilha modos de vida, tem em comum o modo pelo 
qual provam o mundo, reparte entre si e os outros a mesma experiência 
cotidiana. Trata-se de uma questão referida à expressão, quando esta se 
configura para dar voz e estabelecer a linguagem, achando frestas para que 
essas reivindicações apareçam; a potência da expressão é que transforma 
essa ação em algo novo.

A revolução que pode ser, será revolução no cotidiano, afirmava Henri 
Lefebvre (1981). Ainda que não se trate de uma resposta sistematizada 
para os objetivos de projetação/planejamento urbano, a tese lefebvriana 
que se firma na possibilidade de autonomia, imaginação e fecundidade 
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do cotidiano configura um método para estudar a condição urbana 
contemporânea. 

Os situacionistas, por sua vez, com o acento incendiário que tanto 
os caracterizou, são categóricos a esse respeito, afirmando: “aqueles que 
falam de revolução e luta de classes sem se referir explicitamente à vida 
cotidiana, sem compreender o que há de subversivo no amor e de positivo 
na recusa das coações, esses têm na boca um cadáver” (VANEIGEM, 2002, 
p. 31). No texto que leva a assinatura de Raoul Vaneigem, lê-se que é 
com base nas “táticas da vida cotidiana individual” que se pode construir 
coletivamente uma estratégia de superação. Por sua vez, em A produção do 
espaço, Lefebvre escreve que só o uso político do espaço atua para instalar o 
valor de uso. Dirá também que a arquitetura, esse instrumento da produção 
do espaço, inevitavelmente é desde sempre concebida politicamente, seja 
para protestar, seja para proteger o status quo.

A revolução a se fazer no cotidiano é levar a práxis urbana a predominar 
sobre as determinações abstratas do planejamento e do urbanismo. “A 
revolução da vida cotidiana será a revolução daqueles, que, ao reencontrarem 
com maior ou menor facilidade os germes da realização total conservados, 
contrariados, dissimulados nas ideologias de qualquer gênero, imediatamente 
deixarem de ser mistificados e mistificadores” (VANEIGEM, 2002, p.178). 
A tarefa que se coloca para a práxis é, principalmente, lidar com a crescente 
complexidade e transformação dos fenômenos humanos; disse Lefebvre que 
é só por meio da práxis que alguém se mantém na fluida potencialidade 
do “tornar-se”, ao mesmo tempo que cria para si um mundo – em alguma 
medida – estável.

A realização total se dará por meio de uma prática urbana que 
permita desenhar uma resistência e caracterizar a revolução como uso 
político dissidente do espaço cotidiano. A revolução, afinal, é somente a 
forma política da práxis. Como tal, deve-se compreender que revolução 
é atividade, logo, ação dissidente que se faça capaz de se contrapor à 
segregação generalizada dos momentos da vida, resultante da interação entre 
o fenômeno urbano e as relações de produção. Uma ação dessa natureza 
só pode se desenrolar no cotidiano, âmbito no qual se dá a produção no 
sentido que Lefebvre confere ao termo.
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No desenrolar da ação pensada pelo filósofo francês reside a crítica do 
cotidiano naquilo que nele é passividade. A passividade se dá na medida em 
que os habitantes delegam aos especialistas (os planejadores, os arquitetos, 
os desenhistas) não apenas a tomada de decisões, mas o cuidado e a 
preocupação envolvidos numa decisão. Essa é a miséria do cotidiano, 
denominada por Lefebvre, e colocada nos seguintes termos por Debord 
(1997): “Quando o indivíduo já não consegue decidir sozinho, ele vai ser 
formalmente tranquilizado pelo especialista” (p. 179).

Assumir, pois, a práxis cotidiana como centro do seu conceito de 
experiência implica estabelecer os termos de uma dialética do cotidiano. 
Dado que não se pode negar a sua miséria, é preciso suprassumi-la. Sempre 
haverá no cotidiano domínios a combater, mas também outros a defender. 
A práxis urbana deve ser prática criadora que faça frente às contradições 
internas da experiência cotidiana, confrontando incessantemente a atitude 
passiva, de modo a tentar a superação dessas contradições. Atitude passiva 
que demarca o sujeito vivendo sob o regime do espetáculo, conforme 
escreve Debord (1997), para quem “o espectador é suposto ignorante de 
tudo, não merecedor de nada. Quem fica sempre olhando, para saber o 
que vem depois, nunca age” (p. 183).

O contrário da passividade é o ato criativo e a autorrealização, 
ambos essencialmente mediados pela realidade urbana, e cada um deles 
configurado como ação capaz de reunir os fragmentos da realidade 
numa totalidade. A totalidade é uma ideia-guia para Lefebvre e também 
para a Internacional Situacionista. Para o primeiro, significa o contrário 
da vertente subordinada a um centro, ou a um poder central, vertente 
dominante que separa e segrega. Lefebvre pensa a totalidade no interior 
do que denomina, em A produção do Espaço, teoria unitária. Quer dizer, 
descobrir uma unidade teórica, como hipótese, minimamente, contra a 
especialização dos saberes, isto é, unir os campos que estão separados – no 
caso da cidade, o espaço físico (lógica e epistemologicamente considerado), 
o espaço da prática, o espaço de percepção dos fenômenos, a construção 
do imaginário (projetos, símbolos, utopias) (LEFEBVRE, 1991, p. 11-12). 
Ou seja, superar a desconexão entre arquitetura (habitat, edifícios), o 
urbanismo (espaço da cidade, espaço urbano) e o planejamento fundeado 
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na economia (territórios, regiões) (LEFEBVRE, 1991, p. 85). Só alcançando 
a totalidade será possível liberar as capacidades de invenção; somente assim 
se permitirá imaginar possíveis mundos alternativos. Só a compreensão do 
cotidiano numa totalidade cria espaço para experimentos mentais. Para 
Vaneigem e Debord, a totalidade está dada no próprio cotidiano, em meio 
à sua miséria – a não totalidade –, isto é, a vida que, vista da perspectiva 
do poder, “não passa de um emaranhado de renúncias e mediocridades” 
(VANEIGEM, 2002, p. 125).

Contra a passividade, tanto Lefebvre quanto Vaneigem e Debord 
propõem uma estratégia a que chamam apropriação, um modo de agir 
principalmente contra a felicidade na passividade. “Ao mesmo tempo 
em que colocava na ordem do dia a felicidade e a liberdade, a civilização 
tecnológica inventava a ideologia da felicidade e da liberdade. Ela se 
condenava, assim, a criar somente uma liberdade apática, uma felicidade 
na passividade” (VANEIGEM, 2002, p. 54). O cotidiano que prepara a 
revolução está encerrado no conforto, nos lazeres, em tudo que destrói 
a imaginação. Logo, a sua crítica é o que configura a busca da totalidade, 
crítica que é também do consumo e “do vazio produzido por uma 
enxurrada de gadgets, de Volkswagen e de pocket books” (VANEIGEM, 
2002, p. 29). É preciso extrair outro cotidiano, não aquele que é mascarado 
no espetáculo, que tem a função explícita de esvaziá-lo, e expor o próprio 
esvaziamento. A totalidade deve ser buscada nas formas que a pobreza 
produziu, aí reside a possibilidade do enriquecimento da vida cotidiana. 

É o corpo, por meio da resistência oferecida em ação e comportamento, 
que efetiva a potencialidade primeira da prática espacial dissidente, que é 
a inauguração do projeto de um novo espaço. O corpo é, nessa acepção, 
simultaneamente, superfície e material bruto de uma totalidade integrada 
e coesa, desde sempre sujeito a inscrições psicossociais. O corpo é amorfo, 
indeterminado, incompleto: série de potencialidades que não podem 
ser coordenadas, mas apenas mantidas lado a lado graças a ordenações 
sociais, reguladas em cada época e cultura por microtecnologias de poder 
e submetidas a várias formas e regimes de disciplina e treinamento. 

Em outras palavras, um transformar-se que ativamente produz o espaço 
por meio do engajamento perceptivo do corpo. Como consequência, 
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intenções e projeções do corpo modelam o espaço; pode-se mesmo 
dizer que o corpo o produza, uma vez que nele introduz direção, rotação, 
orientação, ocupação. O indivíduo situa seu corpo no seu próprio espaço 
e apreende o espaço que rodeia e envolve o corpo. Para Lefebvre, a 
partir do ponto em que a teoria considera o corpo como totalidade 
prático-sensória, ocorrem um descentramento e um recentramento do 
conhecimento, pois passa-se à compreensão de que as múltiplas ordenações 
do espaço social emergem do corpo. Pode-se, então, falar de um corpo 
social em que os níveis sucessivos constituídos pelos sentidos prefiguram 
as camadas do espaço social e suas interconexões. Ainda que as relações 
sociais propriamente ditas não sejam visíveis no âmbito sensório sensual 
(ou prático-perceptual) do espaço, em nível do corpo dos indivíduos é 
evidente a determinação do corpo pelos ritmos e modos de trabalho 
a que é submetido no espaço social. Logo, na medida em que o corpo 
passivo (os sentidos) e o corpo ativo (trabalho) convergem no espaço, 
pode-se sustentar que o espaço sensório-sensual está contido no espaço 
social e o determina.

O espaço social é produzido pelas forças e relações de produção e 
se apresenta de modo dual; tanto é um campo de ação – que oferece sua 
extensão para o desenvolvimento de projetos e intenções práticas – quanto 
uma base para a ação, uma plataforma de onde derivam e para onde 
retornam as energias. É sobre esse espaço que o corpo age, produzindo-o. 
A mediação corpórea pauta a possibilidade de novas criações no espaço da 
vida cotidiana, esse campo sobre o qual se projetam as atividades produtivas. 
Na interação corpo-espaço que se passa na arquitetura, constitui-se o 
âmbito da primeira esfera de significado da vida humana. Essa interação 
fundamenta a tese lefebvriana do engajamento crítico que começa pelo 
corpo de um indivíduo, decorrendo daí a afirmativa de que o político 
é pessoal. Nesse sentido, a arquitetura deve ser compreendida como 
o queriam os situacionistas, o lugar através do qual o poder se exerce 
mais diretamente. Por isso a revolução, tal como foi vislumbrada pela 
Internacional Situacionista, somente efetivar-se-ia através da apropriação 
material do espaço. Uma revolução que não produz um novo espaço não 
realizou por inteiro seu potencial.
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A revolução política exige dos indivíduos que a farão, primeiramente, o 
engajamento do próprio corpo na transformação do espaço que o envolve. 
O primeiro âmbito de significado a que se pode chamar arquitetura 
somente se instala se o corpo do habitante urbano estiver implicado, por 
meio de sua percepção e apropriação, na constituição sensório-sensual de 
um novo espaço: essa é a resistência que permitiria ao corpo inaugurar o 
projeto de um novo espaço, “espaço da contracultura, ou de um contra-
espaço, no sentido de uma alternativa inicialmente utópica ao espaço 
atual existente”.

No texto de Vaneigem (2002), A arte de viver para as novas gerações, 
há também um desdobramento que, quanto à questão do sujeito urbano, 
permanece vigente até os dias de hoje. Esse autor descreve um homem 
total, que, pela sua presença, contesta o homem reduzido ao estado de coisa. 
“O homem total nada mais é que o projeto elaborado pela maioria dos 
homens em nome da criatividade proibida” (VANEIGEM, 2002), escreve, 
denominando-a subjetividade radical, que se alimenta de acontecimentos, 
emergindo da contemplação para superar a passividade. “As ondas de 
choque daquilo que compõe a realidade em devir reverberam nas cavernas 
do subjetivo. A trepidação dos fatos me atinge, mesmo que eu não queira” 
(LEFEBVRE, 1991, p. 93, tradução nossa). Tal subjetividade radical vê a 
necessidade de lançar uma ponte entre a construção imaginária e o mundo 
objetivo, de modo a instalar uma vida que se desenrole integralmente. “Só 
uma teoria radical pode conferir ao indivíduo direitos inalienáveis sobre 
o meio e as circunstâncias. A teoria radical alcança os homens na raiz, e 
a raiz dos homens é a sua subjetividade – essa zona irredutível comum a 
todos” (VANEIGEM, 2002, p. 258). O homem total da teoria situacionista 
é essa subjetividade radical:

Somos os descobridores de um mundo novo e, 
entretanto, conhecido, ao qual falta a unidade do 
tempo e do espaço. A semibarbárie dos nossos corpos, 
das nossas necessidades, da nossa espontaneidade (a 
infância enriquecida pela consciência) proporciona-
nos acessos secretos a lugares nunca descobertos pelos 
séculos aristocráticos, e de que a burguesia nunca 
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suspeitou. Das profundezas selvagens de um passado 
que ainda nos é próximo, e em certo sentido ainda 
não realizado, destaca-se uma nova geografia das 
paixões. (VANEIGEM, 2002, p. 234).

O ponto de partida na contestação do homem reduzido ao estado 
de coisa é combater o isolamento dos indivíduos, o que, na conjuntura 
do mundo moderno, significa indiferença. Ela é o que embrutece e leva 
à comunicação inautêntica entre os homens, que se dá num ambiente de 
falsa comunicação.

Como horizonte de solução para sua teoria, a Internacional Situacionista 
pensa a coletividade como o sujeito da ordem social capaz de realizar o 
homem total. Debord (1997) afirma, mais de uma vez, que o espetáculo 
é sociedade sem comunidade. Assim, era sua meta, desde os primeiros 
panfletos situacionistas, defender e alcançar a comunicabilidade total. Para 
esses teóricos, a arte e a política têm, desde sempre, um fundamento comum, 
a comunicação que se estabelece na sua experiência. Tanto o âmbito estético 
quanto o domínio do político têm, por princípio, a experimentação que 
sempre questiona seus fundamentos. 

Conforme o diagnóstico de Vaneigem, os papéis exercidos na vida 
cotidiana impregnam de tal maneira o indivíduo, que o mantêm afastado 
do que é e daquilo que quer ser autenticamente. Eles são a alienação 
incrustada na experiência vivida. “Os estereótipos impõem a cada pessoa em 
particular – quase se poderia dizer intimamente – aquilo que as ideologias 
impõem coletivamente” (VANEIGEM, 2002, p. 138). Desmanchá-los é 
uma maneira de resistir ao espetáculo, mas essa resistência não é simples. O 
ambiente da falsa comunicação, que leva inexoravelmente ao isolamento, 
predomina nas grandes cidades. “O reconhecimento e o consumo de 
mercadorias estão no cerne dessa pseudorresposta a uma comunicação sem 
resposta” (DEBORD, 1997, par. 219). O modo de romper a comunicação 
falsa é retomar a espontaneidade na experiência vivida, fazendo frente aos 
estereótipos. No mundo que, na década de 1960, começava a ganhar os 
contornos que tem hoje, há uma relação intrínseca entre a passividade e 
os papéis cuja síntese se dá nos estereótipos. 
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Contra o urbanismo e contra a passividade que o caracteriza, a esse 
fabricante de sujeitos apáticos, os situacionistas propuseram uma crítica 
sistemática à separação, que se efetivaria praticamente mediante um 
engajamento do corpo como forma de resistência, como atitude capaz de 
confrontar a ilusão urbana coletiva, de que estarmos juntos é tudo que temos 
em comum (VANEIGEM, 2002, p. 44). Se ao empobrecimento da vida 
vivida corresponde o empobrecimento da comunicação, então urge instalar 
uma nova ordem, dada pelo corpo e pelo diálogo, de modo a combater o 
isolamento da vida separada imposta pelo espetáculo, que permite apenas a 
comunicação unilateral. A própria justificação da sociedade existente como 
a única possível proferida repetidamente pelos instrumentos do espetáculo 
baseia-se nessa unilateralidade da comunicação. “O espetáculo é o único a 
falar sem esperar a mínima réplica, condena quem ouve a jamais replicar, 
o que equivale à passividade na contemplação” (DEBORD, 1997, par. 29).

A linguagem do corpo, seus gestos, é a última possibilidade de instalar 
uma comunicação ativa que dê conta de resistir ao espetáculo. Mas esses 
gestos não são suficientes se realizados individualmente. É necessário 
realizar a subjetividade individual na forma de uma organização coletiva, 
que possa concentrá-la e reforçá-la. Somente uma estratégia que envolva 
reconfigurar o sentido da vida comum, do comum urbano, será vitoriosa 
na revolução que se pretende levar a cabo em cada cotidiano individual. 
O comum que reconfigura o urbano e é, no fim, para a, a esperança de 
desalienação. “O espetáculo é sociedade sem comunidade”, disse Debord 
(1997, par. 154). Então, só o que poderá fazer frente ao espetáculo serão 
essas vidas em comum que, carregando a consciência da subjetividade 
radical, poderão instalar os momentos de espontaneidade criadora, aquelas 
mínimas e, entretanto, decisivas manifestações de uma possível inversão 
de perspectiva na dominação espetacular.

Outra comunicação

O diagnóstico do tempo vigente, de uma atualidade, não pode ser 
enunciado de modo simples, sob pena de ser somente uma constatação 
leviana. Aprendemos assim com Lefebvre (1947), que ao se referir à 
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configuração espaço-temporal em que vivia, dizia se dar conta de um 
campo cego, e afirmava ser crucial que nos detivéssemos no que ainda 
não estamos vendo, naquilo para o que não temos ainda lentes, não temos 
os olhos para tal.

Se pensamos o presente como uma particularíssima convergência 
entre o passado e o futuro – entre a potência que ainda não terminou de 
ser e o germe do que ainda virá a ser – há que se refletir sobre a outra 
forma de comunicação que é necessário construir para o exercício da 
vida urbana. Uma tal possibilidade de comunicação – aquela que dá 
combate ao apassivamento – depende diretamente da compreensão de 
que comunidade é essencialmente partilha “de um si mesmo com um 
outro” (PENNA; DIAS, 2014). 

No cotidiano urbano atual gestam-se as redes de novos comunitarismos 
que a revolução digital produz; entretanto, como vimos, esse comum urbano 
não estabelece uma comunidade vinculada a ideias de propriedade ou 
atributo. Communis difere de próprio. Nem pode o comum ser atributo 
de quem pertence a. Communis é o que pertence a mais de um, o que 
começa por onde o próprio terá terminado. A práxis urbana, fundada 
numa comunicação que recusa a dominação espetacular, é virtualidade, 
sem dúvida. Mas, justamente por isso, é potência; se quisermos, nos termos 
de Jean-Luc Nancy (1986), é um poderoso começo para a vida urbana, 
que assume como ponto de partida a “autoprodução de uma comunidade 
como práxis”.
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