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Ao deslocar as práticas arquitetônicas e urbanísticas de um status de representação da sociedade 

e colocá-las como produtoras da mesma, inserem-se tais práticas em uma perspectiva ética e 

política - elas são entendidas como produtoras parciais de subjetividade. A partir desta 

perspectiva trata-se a questão do habitat distanciada de uma forma essencial para ser explicitada 

a partir da relação de um corpo com uma porção de terra, onde o primeiro expande e marca um 

domínio expressivo ao produzir um território existencial. Nesse sentido, pode-se contrapor o 

conceito de território funcional e utilitário ao de expressivo e sensível afirmando que esses últimos 

são inerentes às cidades e a morada. Perante a urgência política e ética de avigorar um 

dinamismo do encontro e a constituição de singularidades, afirma-se que os territórios existenciais 

devem ser inseridos nas práticas arquitetônicas e urbanísticas como ferramenta de trabalho tais 

quais os mapas aerofotogramétricos.  

 

 
Política – Habitar – Expressão 



Qual o sentido do habitar? Qual a implicação política da relação espaço e subjetividade? 

Quais são as ferramentas de trabalho dos urbanistas? O que uma reforma urbana pretende? 

Porque o fazer urbanístico prioriza aspectos funcionais e utilitários no lugar dos expressivos e 

sensíveis? 

Ao deslocar de um aspecto natural o modo com o que o homem habita a terra e colocá-lo 

em uma perspectiva de produção questiona-se as práticas espaciais da arquitetura e do 

urbanismo. Dessa maneira, tal 

como a linguagem, a arquitetura é, por um lado, um produto da atividade humana enquanto, 

por outro, ajuda a criar o ambiente que configura as atividades do homem. Construir é ajudar 

a decidir como o homem vai habitar a terra. [HARRIES, 2008 p.426, grifo nosso]  

 A partir dessa questão tratar-se-á primeiro de sustentar a afirmação que coloca o espaço 

construído como um dos produtores das maneiras de viver, isto é, como produtores parciais de 

subjetividade. Para depois, uma vez deslocados de um caráter natural - essencial, representativo 

e, portanto, imutável  -  problematizar o modo como são produzidos tais espaços construídos. A 

partir disso, questionar os sentidos colocados em tais práticas bem como os instrumentos 

utilizados ao mesmo tempo em que se torna possível apontar, amparado em uma ética, a 

produção de um habitat expressivo. 

  

 

O espaço como produtor 

Neste trabalho a dimensão ético-política ligada às práticas espaciais está colocada na 

medida em que estas são produtoras parciais de subjetividade.  Dessa forma, deslocam-se as 

práticas arquitetônicas e urbanísticas de um status de representação da sociedade para colocá-

las como produtoras da mesma, ou seja, como um dos diversos elementos criadores dos jogos de 

verdade, das maneiras de viver, dos regimes de signo, dados a cada contexto e temporalidade.  

Com tal afirmação coloca-se que a maneira como o homem habita a terra não é dada a 

priori das relações que as produzem. Isso quer dizer que ao contrário das relações serem 

formadas por elementos, são os elementos que são constituídos a partir delas. Essa perspectiva 

não considera a existência de um sujeito e de um espaço prontos, individualmente distintos, que, 

possuem uma essência; ou seja, uma verdadeira forma, primeira e, portanto imutável como 

colocado no pensamento binário e racionalista. Ambos são entendidos como composições de 

forças dadas a partir de práticas sociais que produzem suas formas. Para melhor exemplificar 

essa afirmação valer-se-á de um exemplo de um simples banco de madeira para questionar a 

existência de uma forma a priori da relação.  



Ao afirmar que o banco usado comumente para sentar existe a priori de uma relação se faz 

necessário sustentar a percepção de uma essência do objeto (uma verdade em si) que seria 

inquestionável e imutável. Nessa perspectiva, então, o banco teria uma forma fixa e um sentido 

único para que seja possível reconhecê-lo a priori da relação. No entanto, José Gil afirma que o 

movimento seria antes uma questão de escala de percepção. “O repouso (ou o primeiro 

movimento) oferece-se numa macropercepção, ao passo que a micropercepção não encontra 

senão movimento” [GIL, 2004, p. 15]. Enquanto a olho nu é possível afirmar que o estado do 

banco é imóvel – fixo – ao olhar-se em um microscópio pode-se dizer que ele está em movimento. 

Através da percepção deste último, é possível ver o banco envelhecendo com suas 

micropartículas constantemente em relação com o ar, com os micro-organismos. Ao olhar de 

muito perto se constata que o movimento não cessa. Na escala das partículas não há repouso, 

tudo é movimento e relações, dessa maneira não é possível afirmar que o banco existe em 

essência, porque suas partículas não são estáveis; elas estão em mutação, em um constante vir a 

ser dentro de um movimento incessante. 

 Além dessa forma física, ainda há outra maneira do banco se transformar: a partir da 

relação ele pode ganhar outro sentido ou valor. Se o banco for considerado “velho”, devido à ação 

do tempo em suas partículas, ele pode ainda ser visto como: belo ou feio, de luxo ou de lixo; ser 

querido ou odiado. “Qualquer força é a apropriação de uma quantidade de realidade (mesmo a 

percepção). Por isso a história de algo é a sucessão das forças que dela se apoderaram, e a 

coexistência das forças que lutam para dela se apoderar” [DELEUZE, 1999, p. 4]. Assim sendo, 

pode-se dizer que os sentidos e valores (forças), ao entrarem em relação com o banco (arranjo de 

forças que sustentam uma forma) podem fazer emergir uma outra forma. Por exemplo, se em uma 

briga a madeira do banco for arrancada e usada para agredir alguém, o banco virará arma e, isto 

é, a madeira é agenciada a um outro sentido e a partir dessa relação outro objeto é criado. Além 

disso, as partículas dessa “arma” seguem em movimento e a partir de um encontro com outras 

forças físicas elas podem deslocar-se a tal ponto que crie uma ruptura na madeira. 

Tanto ao explicitar o movimento das partículas como dos agenciamentos do banco com 

valores e sentidos afirma-se a emergência da forma (objeto, sujeito, espaço) pela relação que a 

constitui, o que recusa a existência de uma forma fixa, de uma essência, de uma existência da 

forma a priori. De maneira semelhante ao banco, o conceito de sujeito será tratado, portanto, 

como um processo de subjetivação que está em oposição à idéia de sujeito moderno, ou seja, 

marcado por uma interioridade tendo a razão (imutável) como verdade última do homem e do 

mundo que o cerca. E no que diz respeito ao espaço tratar-se-á do conceito de espaço folheado, 

que contradiz não apenas a idéia deste apenas como materialidade, mas também a idéia do 

espaço e dos corpos existirem como unidades autônomas, a priori das relações.  



Explicita-se aqui o conceito de espaço folheado ao colocá-lo em oposição ao de endereço. 

Este último nada mais é que um endereço postal, uma unidade fixa, estável, um ponto 

georreferenciado do planeta. De fato, ele é um local que se pode chegar novamente, mesmo que 

ao voltar não se depare com o mesmo. As ruínas romanas constituem um bom exemplo: elas se 

localizam exatamente no ponto geográfico que representa o ápice de sua civilização, no entanto, 

ninguém chega aos espaços da antiguidade apenas porque está visitando as suas ruínas. 

Endereço, portanto, nada mais é que: Rua Monte Alegre, 2254/11. Mesmo que a cada dia esse já 

seja outro espaço, mesmo que esse ponto geográfico se desdobre em infinitas camadas 

possíveis, mesmo que forças distintas se apropriem dele. Até mesmo se, a própria Monte Alegre, 

deixar de existir ou o morro de Santa Teresa vier em uma reforma urbana a se tornar aterro1; 

mesmo assim, ainda será possível encontrar o mesmo ponto geográfico.  

Proporcional a certeza de reencontrar o ponto georreferenciado, há a incerteza de 

encontrar o mesmo espaço nesse ponto. “Existe igualmente, em cada instante de demarcação do 

aqui e agora, um folheado sincrônico de espaços heterogêneos.” [GUATTARI, 2006, p. 153]. 

Inspirados em Felix Guattari, entendemos o espaço como um folheado de inúmeras 

possibilidades. Uma delas, a cada instante, irá se consolidar a partir de um jogo de forças dado 

em um endereço com muitas variáveis como a cultura, os usos, os corpos, o tempo, os valores, os 

signos, etc. Para cada composição do espaço folheado há um jogo de forças que atualiza formas 

a cada instante. 

Seguindo esse pensamento, o corpo não é entendido como um receptáculo de uma 

interioridade, de um ser pensante, mas como um processo de subjetivação que “não se situa no 

plano individual, seu campo é de todos os processos de produção social e material.” [GUATTARI 

e ROLNIK, 1999, p. 32]. Como disse Felix Guattari, os indivíduos são como terminais dessa 

subjetividade exterior, dessas relações de forças, como toda a produção social e material. Os 

jeitos de ser, os espaços, a mídia, a linguagem, tudo isso constitui esses terminais, ou seja, são 

formas temporárias de ressoar forças até que outras forças interfiram a fim de compor novos 

arranjos. É importante explicitar que ao afirmarmos que não há uma identidade a priori - essencial 

e imutável calcada na razão - não estamos dizendo que não há nenhum modo que constitua uma 

                                                 
1 A questão da demolição do morro de Santa Teresa está referenciada em três fatos reais: a demolição dos morros do 
Senado, Castelo e Santo Antônio ao longo do século XX no centro do Rio de Janeiro: O primeiro foi o morro do Senado 
(hoje bairro da Cruz Vermelha), demolido na primeira década do século XX na gestão de Pereira Passos. Este foi 
utilizado para a construção do aterro da Beira-Mar e do Porto; o segundo foi o morro do Castelo (hoje esplanada do 
Castelo), que foi demolido nos anos 20 deste mesmo século na gestão de Carlos Sampaio, e foi aproveitado para a 
construção do aterro do Calabouço e do Aeroporto (este também sediou os pavilhões do Centenário da Independência); 
e o terceiro foi o morro Santo Antônio, demolido nos anos 50 (hoje esplanada Santo Antônio, onde estão as sedes da 
Petrobrás, do BNDES e da Catedral Metropolitana), e foi aproveitado na construção do aterro do Flamengo. (Estas 
informações foram retiradas de uma palestra ministrada pelo professor e urbanista Sérgio Magalhães).  
 
 



existência. O que se afirma é uma tensão entre um modo de operar infinitas composições - uma 

espécie de hábito, de memória automotora - e as variações de forças que atravessam os corpos.  

Como no exemplo do banco, espaço e sujeito emergem da relação de forças que a 

compõem. Seguindo esse pensamento é possível dizer que os espaços construídos - produzidos 

pela arquitetura e pelo urbanismo - não estão fechados em um sentido ou em uma forma única. 

Eles emergem nas relações de forças que os compõem ao mesmo tempo em que (por serem um 

arranjo de força que sustentam uma forma) acabam por produzir - contíguo a outras forças – os 

modos de viver. Isto é, os espaços arquiteturais são produtores parciais de subjetividade e por 

isso não são neutros; eles participam, a cada instante, do jogo casual das relações de forças que 

faz emergir uma forma carregada de algum sentido. Esta forma, por sua vez, sustenta certa 

relação de poder como nos exemplos do olho e do castigo trazidos por Foucault.  

[...] seria errado dar conta da emergência sobre o termo final. Como se o olho 

tivesse aparecido, desde o fundo dos tempos, para a contemplação, como se o 

castigo tivesse sempre destinado a dar o exemplo. Esses fins aparentemente 

últimos, não são nada mais que o atual episódio de uma série de submissões: o olho 

foi primeiramente submetido à caça e à guerra; o castigo foi alternadamente 

submetido à necessidade de se vingar, de excluir o agressor, de se libertar da 

vítima, de aterrorizar os outros.” [FOUCAULT, 2008, p. 23]. 

Desprovido de uma essência o espaço construído agencia-se e emerge a serviço de 

alguma coisa, torna mais provável algum sentido, contorna algum valor e induz os modos de viver 

ao incitar as condutas de seus usuários em uma relação de poder. Sem neutralidade o espaço 

físico atua como uma força política que estabelece relações prováveis de ações sobre ações 

possíveis. Para Foucault, o entendimento de poder ultrapassa as idéias de forma, violência e 

repressão. Essas podem ser seus instrumentos ou efeitos, mas não são sua natureza ou o seu 

princípio. O poder é antes indutor do que repressor, antes relação do que forma. Será, 

precisamente, relações de forças na qual uma irá induzir (produzir) a conduta da outra. Sob essa 

perspectiva, podemos considerá-lo muito mais produtor do que repressor das formas, dos valores, 

das condutas que estão impregnadas nos modos de ser, nos objetos, nos saberes e também nos 

espaços.  

O poder é um conjunto de ações sobre ações possíveis: ele opera sobre um campo 

de possibilidades onde se vêem inscrever o comportamento dos sujeitos atuantes: 

ele incita, ele induz, ele contorna, ele facilita ou torna mais difícil, ele alarga ou limita, 

ele torna mais ou menos provável; no limite ele constrange ou impede 

completamente; mas ele é sempre uma maneira de agir sobre um ou sobre sujeitos 

atuantes, enquanto eles agem ou são suscetíveis de agir. Uma ação sobre ações. 

[FOUCAULT, 1995, p. 243]. 



Para exemplificar e questionar as práticas urbanas utiliza-se uma reforma marcante na 

história do urbanismo. Que poder tiveram os espaços modernos produzidos na primeira grande 

reforma urbana em Paris na metade do século XIX? As reformas do barão Haussmann2 ecoaram 

determinados sentidos modernos. Os espaços modernos expressaram e fizeram ressoar as forças 

da modernidade. Não podemos dizer que as reformas de Paris, em meados do século XIX, 

apenas representam a sociedade moderna, ou seja, apenas foram produzidas pelos saberes de 

sua época. Tais reformas também produziram a modernidade; seus espaços a expressavam e 

induziam certo modo de ser moderno. Que impacto tiveram tais espaços quando emergiram? O 

que eles nos deram a ver? Que modos de vidas eles induziram? Quais práticas foram facilitadas e 

quais foram dificultadas?  

 
 À noite, já um pouco fatigada, você quis sentar-se em frente a um café novo, na 

esquina de um bulevar também novo, ainda cheio de cascalhos, mas já mostrando 

gloriosamente seus esplendores inacabados. O café brilhava. Mesmo as simples 

tochas de gás revelavam todo o ardor de uma estréia e iluminavam, com todas as 

suas forças, as paredes de uma brancura ofuscante, exibindo a seqüência de 

espelhos, o ouro das molduras e dos frisos [...] Bem em frente de nós, na calçada, 

estava plantado um homem de bem [...] e trazia seus filhos para tomar o ar da noite. 

[...] Os olhos do pai diziam: ‘Que beleza! Que beleza! Dir-se-ia que todo o ouro do 

pobre mundo fora posto nessas paredes’. Os olhos do menino: ‘Que beleza! Que 

beleza! Mas é uma casa onde só podem entrar pessoas que não são como nós.’ 

Quanto aos olhos do menor, eles estavam fascinados demais para exprimirem outra 

coisa senão uma alegria estúpida e profunda. [BAUDELAIRE, 2006, p. 147,149]. 

 

 

O problema do habitat 

Dessa maneira, todo o conjunto de coisas que dão sentido e organizam um modo de estar 

no mundo como, por exemplo, pensamentos, instituições, práticas e construções não contêm em 

si a verdade, a maneira correta de viver e sim um modo possível do homem habitar a terra.  Por 

verdade, aqui, se entende – seguindo Foucault – justamente um conjunto de regras que faz 

distinguir o verdadeiro do falso e atribui ao verdadeiro a capacidade de sustentar alguma 

                                                 
2 Segundo Magalhães (2007), desde a Revolução Francesa as discussões sobre o destino da cidade de Paris estavam 
sendo travadas, no entanto apenas entre 1852 e 1870 estas discussões resultaram efetivamente em obras na cidade. 
As reformas urbanas – promovidas pelo prefeito Barão Haussmann (no império de Napoleão III)–- fizeram de Paris a 
principal cidade moderna desse período. Tais reformas consistiram em aberturas de grandes avenidas, os bulevares, 
“rasgadas” sobre a Paris medieval. Essas avenidas possibilitaram surgir uma nova relação de circulação na cidade, 
podendo ser vista pela primeira vez como um todo, interligando os “miolos” medievais que foram preservados entre 
elas. Estas novas avenidas possibilitaram, também, a construção de novas tipologias (usos) que concomitantemente 
surgiam, como cafés, hotéis, lojas de departamento, edifícios para a burguesia, entre outros. É importante ressaltar que 
essa experiência de Paris teve desdobramentos em todo o mundo, inclusive no Brasil, com as reformas de Pereira 
Passos no Rio de Janeiro.  



organização política e econômica. Em suma, conjuntos de regras que atribuem à verdade a 

possibilidade de sustentar algum efeito de poder. 

Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua ‘política geral’ de verdade: isto é, os tipos 

de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros; os mecanismos e as instâncias 

que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como se sanciona 

uns e outros; as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da 

verdade; o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. 

[FOUCAULT, 2006, p. 12]. 

Com tal afirmação está colocado que não há uma verdade sobre a forma de o homem 

habitar a terra, não há um a priori dos espaços e sujeitos e sim uma produção dos jogos de 

verdade. Quando aqui se afirma a produção dos modos e não a representação é para liberar-se 

de uma essência, de uma forma imutável e transcendente. Ao liberar-se de uma forma fixa é 

possível questionar: quais modos de habitar e, no caso das práticas espaciais, de projetar e 

construir que estão sendo produzidos? Eles servem para quê? Para quem? Quais os valores 

colocados nessas práticas?  

Daí a necessidade ética dos urbanistas debruçarem-se sobre o problema do habitat. Uma 

das definições do dicionário Aurélio explicita-o como o “lugar de vida de um organismo” que não 

está dissociado de um ethos, de um modo de vida, de uma maneira de marcar certo domínio que 

envolve a relação entre um corpo (processo de subjetivação) e uma porção de terra (espaço 

folheado). Segundo Deleuze e Guattari não há subjetividade sem um entorno criado para si, como 

não há habitat sem corpos que marcam seu território, isto é, habitar [ser e morar] é produzir um 

território existencial.  

O corpo expande em um modo de estar, produzindo um estilo que não cessa de se 

movimentar, porque constitui-se como um plano capaz de ser atravessado por um conjunto de 

forças sempre em mutação. Esse plano produz um ethos, um habitat, ou seja, uma morada 

estética, cheia de sentidos e modos de expressão e não apenas um organismo que habita uma 

porção de terra utilitária e funcional. [Deleuze e Guattari, 2005b] Isto é, o território pode ser visto 

como um modo de expressão e de sentidos que é sempre dado em uma dimensão processual e 

qualitativa em expressões territorializantes e não em uma realidade preexistente de funções 

territorializadas. [Passos e Alvarez, 2009]   

Portanto o corpo não termina e tampouco começa na pele, bem como o espaço não 

começa e termina por uma demarcação de propriedade, mas ambos são co-emergentes com a 

morada produzida por relação de força. Nesse sentido um ethos diz tanto de uma porção de terra 

[ambiente] e de um modo de construir, quanto dos modos de viver e dos sentidos vinculados a 

certo domínio. E é exatamente aí, que está localizada a questão do habitat [modo de habitar a 

terra] - também na especificidade da matéria tectônica - que cria paisagens e personagens em 



constante transformação; dito em outras palavras, é nos territórios existenciais que se encontra a 

questão da arquitetura e do urbanismo. 

Não há subjetividade sem um entorno criado para si, como não há habitat sem corpos que 

marcam seu território. As marcas territoriais de uma morada, o que lhe dá expressividade, não são 

outra coisa que expansões corporais no vir a ser de um estilo, de uma assinatura, de um modo de 

habitar a terra. “A casa participa de todo um devir. Ela é vida, ‘vida não orgânica das coisas’. De 

todos os modos possíveis, é a junção dos planos de mil orientações que define a casa-sensação.” 

[DELEUZE e GUATTARI, 2005a, p. 233] Nesse sentido a morada é ao mesmo tempo condutas e 

marcas espaciais, ou seja, é processo de criação de modos de habitar a terra que são ao mesmo 

tempo a criação de si e a constituição de certo domínio expressivo, que imprime marcas, inclusive 

tectônicas.  

A carne é apenas o termômetro de um devir. A carne é tenra demais. O segundo elemento é 

menos o osso ou a ossatura que a casa, a armadura. O corpo desabrocha na casa (ou num 

equivalente, numa fonte, num bosque). Ora, o que define a casa são as extensões, isto é, os 

pedaços de planos diversamente orientados que dão à carne sua armadura: primeiro-plano e 

plano-de-fundo, paredes horizontais, verticais, esquerda, direita, retos e oblíquos, retilíneos 

ou curvos... Essas extensões são muros, mas também solos, portas, janelas, portas-janelas, 

espelhos, que dão precisamente à sensação o poder de manter-se sozinha em molduras 

autônomas. São as faces do bloco de sensação. [DELEUZE e GUATTARI, 2005a, p. 232 

grifo nosso]. 

O território é extensão do corpo, é expressão do corpo, é contorno do corpo, é corpo. É 

como se fosse um corpo estendido no espaço, criando mais camadas de composição, de 

proteção, seria um corpo que por sua expressão desabrocha no espaço. Com o corpo mais 

extenso – carne e casa –, é possível produzir uma moldura, uma seleção das forças, e com isso 

ganhar força própria e organizar funções exercidas no território. A expressão é anterior a função, 

já que primeiro é necessário ter força para com ela, depois, organizar funções. “No seio do 

território, há inúmeras reorganizações, [...] há até mesmo novas funções, como construir um 

domicílio. Mas essas funções só são organizadas ou criadas enquanto territorializadas, e não o 

inverso.“ [DELEUZE e GUATTARI, 2005b, p. 123].  

Mas como constituir essa moldura? Como o corpo amplia-se no espaço? O corpo constitui 

marcas expressivas. Tanto fazendo do próprio corpo uma marca territorial quanto imprimindo a 

expressividade em suportes materiais ao capturar uma matéria como expressão territorial. No 

primeiro caso, a própria pele “adquire uma constância temporal e um alcance espacial, que fazem 

dela uma marca territorial ou, melhor dizendo, territorializante: uma assinatura.” [DELEUZE e 



GUATTARI, 2005b, p. 121]3. O corpo desabrocha no espaço através de matérias expressivas que 

são produzidas pela ressonância do corpo (uma pele que brilha, uma dança, um canto). 

 No segundo caso, uma determinada matéria passa a ser expressiva no momento que o 

corpo a toma como fator territorializante e são precisamente essas matérias que produzem o 

espaço folheado (um lugar, uma casa, um violão, uma receita de bolo). “É somente essa 

constituição, essa liberação de matérias de expressão, no movimento da territorialidade: a base 

ou o solo da arte. De qualquer coisa, fazer uma matéria de expressão.” [DELEUZE e GUATTARI, 

2005b, p. 123] Nesse caso, o objeto passa a ser territorial devido ao sentido dado a ele, antes 

comum, agora expressivo.  

De uma maneira ou de outra o território surge aí, onde espaço e corpo são a mesma 

expressão, onde há sincronia entre eles. E é exatamente dessa expressão vinculada ao território, 

ou seja, do vir a ser de si que a arte pode emergir como marcas desse domínio espacial 

transitório.  É a expansão do corpo – o território existencial – que torna possível a 

expressividade e esta - a arte como marcas territoriais - que possibilita a produção de diferença 

tanto de si como entre corpos da mesma espécie.   

A arte começa talvez com o animal, ao menos com o animal que recorta um território e faz 

uma casa [...] o território implica na emergência de qualidades sensíveis puras, sensibilia que 

deixam de ser unicamente funcionais e se tornam traços de expressão, tornando possível 

uma transformação da s funções. Sem dúvida essa expressividade já está difundida na vida 

[...]. Mas é com o território e a casa que ela se torna construtiva, e ergue os monumentos 

rituais de uma missa animal que celebra as quantidades antes de tirar delas novas 

causalidades e finalidades. Esta emergência já é arte, não somente no tratamento dos 

materiais exteriores, mas nas posturas e cores do corpo, nos cantos e nos gritos que marcam 

o território. [DELEUZE e GUATARRI, 2005a, p. 237-238, grifo nosso].  

Antes mesmo de exercer a função de abrigo o território surge para dar condição de 

expressão. Este surge, então, como possibilidade de impressão de marcas corporais, isto é, surge 

como condição da arte. Não para tornar o mundo mais belo a partir de uma idéia abstrata de belo, 

mas para dar um segundo elemento ao corpo, para confundir-se na produção de um mesmo 

tônus.  

                                                 
3 A cor dos peixes e dos pássaros, como no exemplo dado por Deleuze e Guattari, “é um estado da membrana” desses 

animais, que remete a questões hormonais e podem ser tanto funcionais como territoriais. São funcionais quando 

transitórias a uma função, ou seja, a cor cumpre uma função de sexualidade, fuga, agressividade, etc. Quando a cor 

adquire expressividade através da “constância temporal” e do “alcance espacial”, temos aí uma marca territorial. Mas, 

enfim, “a questão não é a de saber se a cor retoma funções, ou cumpre novas no seio do próprio território. Isto é óbvio, 

mas essa reorganização da função implica que o componente considerado tenha se tornado expressivo, e que seu 

sentido, desse ponto de vista, seja marcar um território”. [DELEUZE e GUATTARI, 2006b, p.121]. 
 



A arquitetura e depois o urbanismo - sendo precisamente artes da morada, do território - 

estão implicados em uma perspectiva ética e política que é estética. Ao poder ver dessa forma o 

habitat afirma-se não apenas que o território é expansão do corpo, mas também tal expansão se 

dá por um motivo expressivo e não funcional.  

Ao liberar-se de uma forma essencial, natural, problematiza-se o modo com que o homem 

habita a terra. Descola-se o habitar de uma questão funcional, de sobrevivência doméstica, e 

aponta-o em um sentido expressivo, de ampliação do corpo, de produção de um tônus estético a 

fim de potencializar a vida ao ampliar o seu movimento expressivo. Quanto mais modos de 

expressão, mais composições de modos de viver são possíveis e; quanto mais composições são 

possíveis, mais ampliada – com mais sentidos - a vida é produzida. Seguindo esta linha, quanto 

mais expressões, mais se torna possível a invenção de outros modos de viver e, portanto, mais 

possibilidade de escolhas são colocadas, isto é, quanto mais expressão mais práticas de 

liberdade e menos efeitos de dominação são produzidos. É nessa acepção que se aponta a 

urgência ética e política da arquitetura e urbanismo ao questionar o sentido hoje atribuído a tais 

práticas.   

 

 

A cidade expressiva e as práticas urbanísticas 

Antes que por motivos como a morada fixa ou a troca de alimentos, as cidades surgiram 

pela possibilidade do encontro ritualístico no culto aos mortos, ou seja, foram esses cruzamentos 

territoriais e expressivos que deram origem as cidades. Munford [2008] afirma que a característica 

de “imã precede o recipiente” mostrando que os primeiros locais de moradia fixa do homem foram 

muito mais destinados a arte e aos rituais de culto aos espíritos mortos e por isso um ponto de 

retorno dos vivos do que para finalidades domésticas. 

Encontrar nos ritos da caverna os impulsos sociais e religiosos que conspiram para 

finalmente atrair os homens às cidades, onde todos os sentimentos originais de medo, 

reverência, orgulho, alegria seriam ainda mais ampliados pela arte e multiplicados pelo 

número de participantes capazes de responder. [...] Assim, antes mesmo que a cidade seja 

um lugar de residência fixa, começa como um ponto de encontro aonde periodicamente as 

pessoas voltam: o imã precede o recipiente, e essa faculdade de atrair os não-residentes 

para o intercurso e o estímulo espiritual, não menos do que para o comércio, continua sendo 

um dos críticos essenciais da cidade, testemunho do seu dinamismo inerente [...] O primeiro 

germe da cidade é, pois, o ponto de encontro cerimonial [...] de significado cósmico mais 

amplo do que os processos ordinários da vida. [MUNFORD, 2008, ps. 7 e 9] 

 

Esse dinamismo inerente as cidades segue nas suas variações, quando se percebe que, em 

dado momento, o núcleo das cidades dos vivos começa com a cidade dos mortos, o cemitério, 



acompanhado da igreja – espaço para ritual – e a praça, que não deixa de ser um local de encontro. 

Outro exemplo é dado por Janice Caiafa4: “a cidade nasce quando esta surge como um lugar de 

atração dos desconhecidos, daqueles que vêm de fora, seja por motivos comerciais ou por conquistas” 

[CAIAFA, 2007, p. 117]. A cidade não é, portanto um ponto fixo de abrigo, mas ponto de cruzamento 

expressivo - de conurbação de territórios - que estão em constante esbarrar-se e por isso ampliam 

suas possibilidades de transformação.  

Há encontros, desafios, imprevisibilidade em todas as vezes que saímos de algum lugar 

controlado para nos deparamos com outrem. “Outrem forma todo um campo de potencialidades e 

virtualidades que compõem minha experiência subjetiva, que me permite conviver com o mundo que 

não vejo e que outrem vê.” [CAIAFA, 2007, p. 120]. Esses esbarros com outrem desestabilizam os 

territórios expressivos ao colá-los em outras perspectivas, expressões, verdades, provocando um 

movimento de desterritorialização5. Tal operação desfaz alguns territórios e cria novos arranjos de 

expressões territorializantes e dessa forma outras formas expressivas não cessam de serem 

inventadas. 

[...] a ‘revolução urbana’ foi tão importante como a revolução agrícola que a precedeu e a 

revolução industrial que a seguiu. [...] Muitas das primeiras cidades surgiram em estradas 

importantes; novas idéias e invenções, naturalmente, convergiam para elas. O simples fato 

de um grande número de especialistas encontrar-se concentrado em uma pequena área 

incentivava a inovação, não apenas técnica , mas também as idéias religiosas, filosóficas e 

científicas. Ao mesmo tempo, as cidades serviam como baluarte da tradição. Algumas, como 

por exemplo Jerusalém e Benares, tornaram-se santas aos olhos do povo; [SJOBERG, 1972 

p.43] 

É no sentido de avigorar esse dinamismo do encontro – essa espécie de contágio – que o 

urbanismo pode incorporar à suas práticas essa característica de movimento e expressão 

proporcionada pelos territórios existenciais. Ou seja, essa característica de “meio” que ao mesmo 

tempo imprime marcas e provoca contraponto pela contaminação é o que faz da cidade expressiva 

menos máquina de morar6 e mais máquina de expressão e de diferenciação [com a condição aqui de 

compreender máquina como proliferação]. Nesse sentido, a cidade é ao mesmo tempo suporte de 

criação de distintos modos e lugar de desestabilização de modos já colocados, visto que sua prática de 

contágio funciona como um potencializador de movimento, de criação, de diferença, de vida. Apostar 

na cidade expressiva é apostar em um mundo no qual a força política da alteridade opere como um 

instrumento, como co-autora das vidas urbanas. 

 

                                                 
4 Para tal afirmação Janice Caifa refere-se à Munford, Deleuze, Guattari e Virilio. 
5 Ritornelo é nome dado por Deleuze e Guattari ao movimento inerente aos territórios existenciais, isto é, aos 
movimentos de territotialização, desterritorialização e reterritotialização que são indissociáveis entre eles e juntos 
configuram os territórios existenciais. Esses autores se utilizarão de um conceito musical – ritornelo – para se fazer valer 
de um movimento rítmico, ou seja, para dizer que os territórios existenciais estão sempre em movimento compondo-se e 
descompondo-se atravessados por sensações expressivas, poéticas, melódicas, rítmicas. 
6 “Uma casa é uma máquina de morar”, frase paradigmática de Le Corbusier, um dos principais arquitetos modernos 
(primeira metade do século XX). 



A cidade não é, portanto, apenas um ponto fixo de abrigo, mas também ponto de 

cruzamento expressivo - de conurbação de territórios - que estão em constante esbarrar-se e por 

isso ampliam suas possibilidades de transformação. É no sentido de avigorar esse dinamismo do 

encontro e de constituição de singularidades que o urbanismo pode incorporar às suas práticas 

essa característica de movimento e expressão proporcionada pelos territórios existenciais.  Nessa 

perspectiva talvez o urbanista seja antes um cartógrafo, “sendo tarefa do cartógrafo dar língua 

para os afetos que pedem passagem.” [Rolnik, 2006, p. 26]  

Que instrumentos de trabalho são dados a um urbanista? O que eles dão a ver? Quais 

questões eles permitem abordar? Enfim, quais são os sentidos, os valores, vinculados no fazer 

urbanístico? Para apostar nesse sentido expressivo, seria necessário, talvez, ter como 

instrumento de trabalho a análise dos jogos de forças que atuam entre os territórios existenciais e 

os processos urbanos que neles se presentificam. Isto é, um processo de intervenção urbana 

poderia utilizar como ferramentas de trabalho os modos de vida que produzem as expressões de 

um território, e considerar, ao desenhar, quais práticas as ameaçam ou potencializam. Analisar 

tais questões implica em afirmar um direcionamento ético/político ao considerar o espaço urbano 

em seu sentido expressivo e sensível no lugar de abordar apenas seu aspecto funcional e utilitário 

que vem padronizando cada vez mais as cidades.  
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