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Resumo 
 

Este artigo se propõe a investigação de um mecanismo semiótico proposto por Deleuze 

e Guattari (1992), em O que é Filosofia? capaz de descrever o funcionamento de uma 

processualidade entre um quadro de crise e a experimentação responsável pela criação 

de novos signos a partir de uma propriedade do acontecimento chamada pelos autores 

de encontro. Buscaremos, a partir de tais relações, evidenciar a operação proposta por 

Deleuze (2012) que positiva a crise fazendo-a funcionar como potência criadora, 

produtora de mundos possíveis.  
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Introdução 
Aqui tudo parece 

Que era ainda construção 
E já é ruína 

Caetano Veloso 

 A imagem evocada por Caetano, em trecho de Fora de Ordem (1991), é a de um 

tempo estratigráfico (DELEUZE, GUATTARI, 1992), como um edifício cujas 

estruturas aparentes produzem uma indiscernibilidade entre construção e demolição. O 

Brasil, para Caetano, parece ser constituído por este estrato depositório de passados 

sobrepostos, apontando simultaneamente para o arcaísmo e o progresso, se atualizando 

de crise em crise. Na esteira do que propõe Caetano, intencionamos, com este trabalho, 

descrever um tipo de semiose que se propõe a engendrar uma processualidade na 

relação entre um quadro de crise e a criação de um pensamento que se dá a partir do 

Deleuze chamou de um encontro acontecimental (DELEUZE, ANO, 
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DELEUZE,GUATTARI, 1992), observando que estes encontros, que são da ordem da 

experimentação, constituem agenciamentos que ao mesmo tempo traçam e preenchem 

planos de imanência. Tais discussões nos parecem importantes para pensarmos a 

comunicação sob o viés da Semiótica, pois demonstram o funcionamento de uma 

imanência que não se configura apenas como imanência da matéria, mas também de 

suas relações e de seus processos de diferenciação. Há um caráter inconsciente que pode 

ser observado nesta processualidade, estrutural ou invisível, como aparece em Foucault 

(2009), e que pode proporcionar que pensemos em termos de uma comunicação que não 

se situe apenas na manifestação textual ou mesmo da consciência, mas que faça emergir 

do invisível, de modo imanente, uma comunicação que, conforme dissemos se dá por 

agenciamentos.   

 Seja nas ditaduras latinas, em Aushwitz, nos recentes movimentos migratórios 

do leste europeu ou no atual golpe parlamentar brasileiro – que devolveu o país ao mapa 

da fome - parece-nos pertinente pensarmos que estes quadros de crise severa, ao mesmo 

tempo em que promovem uma precarização generalizada das condições de vida podem 

servir como pontos de cesura, capazes de engendrar as condições de possibilidade a um 

pensamento dado à experimentação, a uma fuga da história, pois “a história não é a 

experimentação, ela é o conjunto das condições quase negativas que tornam possível a 

experimentação de algo que escapa à história” (DELEUZE, GUATTARI, 1992, 142), 

sem a história, no entanto, a experimentação permaneceria livre em um campo de 

indeterminações.  

 O que pretendemos, portanto, é não tematizar nossa investigação, 

enclausurando-a em uma causalidade histórica, mas, sim, trabalharmos para demonstrar 

o funcionamento de um mecanismo semiótico de inter-relação entre um quadro de crise 

(de um dado território) e a criação de novos modos de existência a partir de processos 

de desterritorialização absoluta e relativa e de reterritorialização, conforme demonstram 

Deleuze e Guattari (1992).  

 

O fim do mundo é o fim de um mundo 

Sei que nada será como antes, amanhã 
Que notícias me dão dos amigos? 

Que notícias me dão de você? 
Milton Nascimento 
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 Quando Milton Nascimento disse: “nada será como antes”, na canção 

supracitada e de nome homônimo, escrita em 1972, durante o Regime Militar brasileiro, 

pareceu descrever um estado de coisas em dispersão em toda a América Latina. A 

sensação de que, de alguma forma, um mundo estava prestes a acabar. Bifurcam-se as 

possibilidades interpretativas diante da afirmação de Milton, do assombro acerca da 

finitude, da morte possível à necessidade de criação de novas possibilidades, de novos 

universos de referência (GUATTARI, 2006). 

 Eduardo Viveiros de Castro e Déborah Danowski, em Há um mundo por vir? 

(2014), investigam os modos como as culturas humanas têm imaginado a desarticulação 

dos quadros espaço-temporais da história (VIVEIROS DE CASTRO, DANOWSKI, 

2014, p. 24), ou como estas culturas pensam as relações entre o homem, o mundo e o 

fim dos tempos, engendrando uma espécie de mitologia da finitude. A desaparição do 

humano como restituição do mundo, a criação de um futuro onde, ao contrário, tudo se 

tornará excessivamente humano, ou a imagem de um lugar onde humanos são 

“predadores monstruosos de sua própria espécie” (VIVEIROS DE CASTRO, 

DANOWSKI, 2014, p. 85), são formas como as mais diferentes civilizações 

problematizam o fim da própria existência a partir de um futuro distópico que 

conduziria a organização cosmológica e ontológica do mundo a uma saturação, a 

destruição do ser tendo “a morte como argumento ontológico” (VIVEIROS DE 

CASTRO, DANOWSKI, 2014, p. 86).  

 Das cosmologias ameríndias ao universo Cyber Punk da cultura pop, da Bíblia à 

literatura distópica do século XX, são inúmeras as manifestações humanas que se 

depararam com o problema de uma crise de futuro. Tais manifestações filosóficas, 

artísticas, científicas são ao mesmo tempo reativas e propositoras de modos de viver e 

constituir as crises da humanidade. Seus contornos práticos dizem respeito, em nossos 

tempos atuais, à truculência dos acontecimentos globais em eras de capitalismo mundial 

integrado, à precarização da vida ordinária, à política de crise como forma de governo, 

ao Antropoceno. Esses elementos articulam uma espécie de teia contemporânea de 

assombro e de intempestividade.   

 Quando definiu a modernidade e a era onde começou a preocupação humana 

com o progresso, Max Weber disse se tratar de um processo de desencantamento com o 

mundo, ao que Alexandre Nodari (2015) complementa dizendo se tratar, antes, de um 
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des-interessamento do homem em relação as coisas do mundo, onde estas se tornam 

objetos externos a ele. O mundo passa a ser matéria morta e disponível, o homem ser 

individual e autônomo. Eduardo Viveiros de Castro (2015) diz que os povos que 

experimentaram a modernidade se reconhecem a partir de uma problemática que se 

encontra na centralidade de sua condição metafísica, aquela que aponta a uma 

anterioridade transcendental ou constituinte do humano a um mundo que o precede 

empiricamente, tendo nesta concepção uma importante implicação do ponto de vista 

civilizacional. Esta anterioridade transcendental do humano em relação ao mundo 

empírico acaba por determinar uma hierarquização ontológica, fundante de todas as 

dicotomias modernas, tais como natureza e cultura, sujeito e objeto e condiciona o 

homem a uma existência histórica e teleológica. 

 Tal perspectiva é inexistente sob a ótica das mitocosmologias, que inventaram 

suas versões para a relação entre o homem e o modo de constituição do mundo, a partir 

de uma dissolução da correlação existente entre o mundo e o humano no começo dos 

tempos, tendo, nesta versão, o humano posto como empiricamente anterior ao mundo. 

Para estes povos, o mundo inteiro está virtualmente presente no interior desta proto-

humanidade originária; tendo uma espécie de plano de consistência chamado pré-

cosmológico, que pode ser descrito como “uma humanidade-ainda-sem-mundo ou como 

um mundo-em-forma-humana” (VIVEIROS DE CASTRO, DANOWSKI, 2014, p. 

101), um multiverso antropomórfico que dá lugar a um mundo concebido como o 

resultado da estabilização, em devir, do potencial de transformação infinito contido na 

humanidade como substância do mundo.  

 Este modo ameríndio de conceber o mundo e seu flagrante contraste ao 

pensamento moderno das civilizações ocidentais nos parece evocar uma ideia proposta 

por Deleuze e Guattari, em O que é a Filosofia? (1992), quando dizem que “pensar se 

faz na relação entre o território e a terra” (p. 110). Há sempre uma relação que 

pressupõe o movimento de um território (em sua restrita compreensão terminológica)3

                                                 
3 Um território, segundo Deleuze e Guattari (2012), diz respeito a um conjunto de relações que reúne 
corpos e expressões segundo um código que os significa, tornando-as, ao mesmo tempo, diferentes de 
elementos de outro território. Estes corpos se agrupam segundo um regime de signos. 

 e 

a criação de uma imagem do pensamento, ou o modo como um dado pensamento se 

cristaliza em um dado território. Os autores perguntam: “que relações há entre os 

movimentos ou traços diagramáticos de uma imagem do pensamento e os movimentos 

ou traços sócio-históricos de uma época?” (DELEUZE, GUATTARI, 1992, p.77). A 
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resposta a esta questão, no entanto, só pode ser dada a partir de uma renuncia à historia, 

ou à um ponto de vista historicista, pois diz respeito, de acordo com os autores, a 

compreensão de um “tempo estratigráfico “ (p. 77). Em tal tempo, o antes e o depois 

não indicam relações causais, mas, sim, uma ordem de superposições, um grandioso 

tempo de coexistências que não exclui completamente a causalidade, mas a submete a 

sua ordem estratigráfica. Esta ordem só é possível a partir de uma condição unívoca e 

diferencial da matéria, que através da diferenciação de si, organiza a multiplicidade que 

é o plano de imanência, desacelerando suas forças e formando os estratos. Tais estratos, 

por sua vez, servem para formar matérias, que se organizam a partir de uma lógica de 

codificação e territorialização (DELEUZE, GUATTARI, 2012).   
 O plano de imanência é como um recorte do caos. Sendo este caos não um 

estado inerte, mas aquilo que desfaz no infinito toda a consistência, a soma ao infinito 

de todos os planos de imanência possíveis. Por isso o plano de imanência é, por vezes, 

chamado por Deleuze de plano de consistência, porque se trata sempre de um recorte na 

matéria caótica, aquilo que lhe dá minimamente uma consistência. O plano é, então, 

sempre relativo a um território, que é traçado por ele e, ao mesmo tempo, o ocupa. “O 

plano de imanência toma do caos determinações, com as quais faz seus movimentos 

infinitos ou seus traços diagramáticos.” (DELEUZE, GUATTARI, 1992, p. 67). Assim, 

é possível a compreensão de que existe uma multiplicidade de planos, sendo cada plano 

distributivo e responsável por estabelecer as condições de possibilidade da relação de 

forças que estabiliza uma dada matéria, seja um conceito, uma montanha, um homem, 

uma imagem.  

 O que, no entanto, este conjunto de relações pode nos dizer acerca das 

problemáticas apresentadas no começo desta proposição? Deleuze e Guattari dizem que 

“um povo só pode ser criado em sofrimentos abomináveis” (1992, p. 141), operando, 

em nosso entendimento, um deslocamento da negatividade da crise em direção a sua 

positivação, fazendo-a funcionar segundo uma lógica que é a da produção de diferença. 

Assim, propõem uma dissolução do que chamam de culto à necessidade, por 

entenderem que a teleologia histórica é responsável pelo enclausuramento dos devires, 

pois o devir não é histórico, mas, sim, aquilo que não para de criar desvios que saem da 

história e novamente caem em seu interior, sendo capturados por ela. Criar é resistir, 

dizem, operar puros devires ou puros acontecimentos sobre um plano de imanência. 

Para os autores:  
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o devir é o próprio conceito. Nasce na Historia, e nela recai, mas não 

pertence a ela. Não tem em si mesmo nem inicio nem fim, mas 

somente um meio. Assim, é mais geográfico que histórico. Tais são as 

revoluções e as sociedades de amigos, sociedades de resistência, pois 

criar e resistir: O que a história capta dos acontecimentos é sua 

efetuação em estados de coisas ou no vivido, mas o acontecimento em 

seu devir, em sua consistência própria, em sua autoposição como 

conceito, escapa à historia. (DELEUZE, GUATTARI, 1992, p. 142).  

  A partir disto, os autores criam uma série de saídas ao problema da relação entre 

o devir e a história. Ao pensamento teleológico da necessidade propõem o problema da 

produção, ao movimento negativo da determinação, propõe o movimento positivo da 

diferenciação, a oposição dialética do uno e do múltiplo, trazem a questão da 

multiplicidade do devir.  

 Deste modo, ao problema central deste artigo, que diz respeito a uma relação 

semiótica proposta por Deleuze e Guattari, na conjugação entre crise e criação ou 

encontro, os autores dizem que a criação faz apelo a uma nova terra e a um povo que 

não existe ainda, pois “a revolução é a desterritorialização absoluta” (p. 142), no ponto 

em que ela evoca esta nova terra, este novo povo. No entanto, a desterritorialização não 

pode existir sem a reterritorialização e o conceito de território.  

 Um território está sempre em vias de se desterritorializar. Sendo a 

desterritorialização uma espécie de abandono do território. É o movimento efetuado 

pela atração ou afastamento operado pelo ritornelo (movimento rítmico dos corpos) e a 

disposição desses corpos no espaço. Deste modo, a desterritorialização diz respeito a 

organização topológica dos territórios, sendo a relação entre os corpos o que organiza 

essa topologia. Há, assim, dois tipos de espaço nos territórios: Aqueles que devêm 

movimentos relativos orientados por códigos específicos, chamados por Deleuze e 

Guattari de espaço estriado, resultante dos processos de territorialização e aqueles que 

devêm variação contínua de códigos por meio de movimentos abertos e multidirecionais 

que são chamados de “espaço liso” e associados às desterritorializações. O espaço liso é 

onde se produz a diferença, promovendo a nomadologia (movimento entre os 

territórios), enquanto o espaço estriado produz o progresso, codificando o liso e 

propagando-o. Esses dois espaços transformam-se um no outro a partir de diferentes 

processos.  
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 Estes conceitos evocam novamente a ideia anteriormente mencionada acerca da 

relação entre um pensamento e um território. Deleuze e Guattari citam alguns exemplos 

como as navegações e a descoberta de um novo mundo, a revolução copernicana 

fornecendo as condições de possibilidade à filosofia de Kant, evidenciando a 

necessidade de pensarmos sempre a relação entre um dado território e seus movimentos 

de desterritorialização e reterritorialização como pressuposições recíprocas. Assim, os 

autores demonstram a existência de duas formas de desterritorialização a reger tais 

processos, a relativa e a absoluta.  

 A desterritorialização é dita relativa quando concerne à relação histórica da terra 

com os territórios que nela se desenham ou se apagam. Por outro lado, é absoluta 

quando a terra entra no plano de imanência de um pensamento. Desta forma, pensar 

consiste, segundo os autores, em estender um plano de imanência que absorva a terra. 

Tal operação, ao contrario de excluir a possibilidade de uma reterritorialização, a afirma 

como a criação de uma nova terra por vir.   

 Assim, respondendo a questão anteriormente posta, é possível a afirmação de um 

pensamento circunscrito a um território na medida em que ele se passa sobre um plano 

de imanência que é povoado tanto por figuras, quanto por conceitos, sendo as figuras 

projeções transcendentes sobre o plano de imanência e os conceitos, acontecimentos 

incorporais que se encarnam nos corpos e mantém relações de vizinhança e conjugação 

sobre o horizonte do plano.  

 A desterritorialização relativa ainda pode ser de natureza imanente ou 

transcendente. Quando é transcendente, incide transversalmente sobre o plano de 

imanência o povoando de figuras, fractalizando o plano. Quando a desterritorialização 

relativa é imanente, ela se conjuga com a desterritorialização absoluta do plano de 

imanência, que leva ao absoluto os movimentos da primeira, transformando-a. A 

imanência, assim, é redobrada. É na ocorrência deste segundo caso que o pensamento, 

segundo os autores, é dado não mais por figuras, mas por conceitos, pois não há mais 

projeções de figuras transcendentes sobre o plano de imanência, apenas conexões entre 

conceitos. 

 Deste modo, para que nasça um pensamento – como aquilo que é forçado por 

um signo - é preciso que haja um encontro entre um meio e um plano de imanência. É 

preciso, portanto, a conjugação entre dois movimentos de desterritorialização, quando a 

desterritorialização absoluta do plano de imanência do pensamento se ajusta ou se 
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conecta com a desterritorialização relativa do meio sócio-histórico, sabendo-se que estes 

dois movimentos possuem velocidades distintas. A coincidência que articula estas duas 

ordens de desterritorialização se dá, portanto, por conta de uma razão contingente, 

proveniente de um encontro.  

 Para que possamos avançar nas relações aqui produzidas, faz-se necessário que 

investiguemos brevemente um modo de compreensão do acontecimento, ligado a sua 

natureza incorporal e seu papel na produção do que estamos aqui chamando de 

encontro, responsável por engendrar no interior de quadros de crise novas formas de 

pensamento, novos modos de existência, mundos possíveis.  

  

Da crise como ferida: o encontro acontecimental  

 

 Em Lógica do Sentido (2012), Deleuze utiliza uma citação, extraída do poeta 

francês Joe Bousquet, que traz a seguinte proposição: “minha ferida existia antes de 

mim, nasci para encarná-la” (DELEUZE, 2012, 153), o que, em consonância com o que 

vínhamos propondo desde o começo deste artigo, sugere a ferida como a encarnação de 

um acontecimento proveniente de um tempo estratigráfico.  Podemos, a propósito desta 

passagem, pensar sob a regência de uma crise que se estatui como ferida, como uma 

virtualidade que produz, através de um acontecimento, um encontro, produtor de novas 

formas de pensar e criar o mundo. Não há, entretanto, anterioridade entre crise e 

criação, apenas uma processualidade que produz um no outro.    

  A esta relação, Deleuze então pergunta:  

Que quer dizer então querer o acontecimento? Será que é aceitar a 
guerra quando ela chega, o ferimento e a morte quando chegam? É 
muito possível que a resignação seja ainda uma figura do 
ressentimento, ele que, em verdade, tantas figuras possui. Se quem 
quer o acontecimento significa primeiro captar-lhe a verdade eterna, 
que é o como o fogo no qual se alimenta, este querer atinge o ponto 
em que a guerra é travada contra a guerra, o ferimento, traçado vivo 
como a cicatriz de todas as feridas, a morte retorna querida contra 
todas as mortes.  (DELEUZE, 2012, p. 152).  

 

 O acontecimento é, então, o resultado de um encontro de corpos, mas que, no 

entanto, não pode ser reduzido a sua materialidade, sendo um “quase-corpo”. Foucault 

(2009) corrobora tal proposição ao dizer que um acontecimento não é da ordem de um 

corpo, mas também não se trata de um incorporal, pois é sempre a partir de uma 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

materialidade que ele se estatui, se encarnando nos corpos. Assim, compreendemos que 

a ideia exposta em O que é a filosofia (1992) de que “criar é resistir” só pode ser 

efetivada a partir da lógica do acontecimento, pois, para Deleuze, é deste encontro de 

corpos, como acontecimento puro, que emerge o sentido, o signo, produtor de 

territórios. Deste modo, o sentido designa o acontecimento.  

 Em Aos Nossos Amigos, crise e Insurreição (2015), o coletivo político Comitê 

Invisível, diz que “Uma insurreição pode rebentar a qualquer momento, por qualquer 

motivo e em qualquer país; e levar a qualquer sítio”. (p. 09).  Evidenciando o caráter 

contingente do que aqui chamam de insurreição. Na esteira desta proposição, Deleuze e 

Guattari (1992) dizem que o pensamento que se dá a partir do encontro e que, portanto 

se opõe aquele submetido a imagem do pensamento, arranca a história do culto à 

necessidade para fazer valer a irredutibilidade da contingencia. O pensamento é 

arrancado do mundo das origens para afirmar a potência de um meio, um ambiente, uma 

atmosfera, “arranca a história de si mesma para descobrir os devires”. (p. 124). 

 Em confluência a este pensamento, no artigo Poesia e Modernidade: da Morte 

do Verso à Constelação. O poema Pós-Utópico (1997), Haroldo de Campos, ao 

conjugar os elementos do que chama o novo poema da América Latina, diz que, para 

Mallarmé “poesia se faz com as palavras, não com as ideias” (CAMPOS, 1997, p. 258), 

sugerindo a possibilidade de um confronto com a produção artística fortemente 

ideológica da esquerda latina pós-golpe militar. No texto, ele diz que “é preciso elevar a 

página à potência de um céu estrelado” (p. 261), complementando que a arte não deve 

ser vista apenas como índice de uma constelação social existente, mas também como 

sendo capaz de antecipar uma constelação futura, a partir de um lance de dados.  

 Haroldo diz que a América Latina vivia, desde o final da década de 1960, um 

tempo pós-utópico, principalmente no que concerne à produção artística, em momento 

de nacionalismo crítico, de ceticismo à história, às vanguardas, fatores que engendraram 

a possibilidade do que ele chamou de “pluralização de poéticas possíveis” (CAMPOS, 

1997, 263). 

 Deste modo, a criação desta pluralização de poéticas possíveis ou mundos 

possíveis, como prefere Althusser (1982) e Deleuze (2006), está associada a um modo 

de conciliar a contingencia e a facticidade, acessando uma matéria assignificante  

essencialmente caótica, mas que, conforme demonstramos anteriormente, perfaz o real 

contingenciando-o. Alain Badiou (2008) diz que o pensamento moderno foi baseado na 
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distinção entre receptividade empírica e constituição transcendental, implicando na 

tentativa de se pensar a natureza das modalidades como necessidade ou contingência, 

sendo a contingência “o acontecimento associado ao devir” (BADIOU, 2008, p. VII), 

que se opõe ao “culto da necessidade”. Tanto em Althusser (1986) quanto em Deleuze 

(2008), o contingente é proeminente de um hipercaos de facticidade, se aproximando da 

pura possibilidade, tornando os eventos desprovidos de causalidade.  

 Althusser, em A corrente subterrânea do materialismo do encontro (1986), 

propõe a existência de um materialismo aleatório, calcado no contingente, em oposição 

à corrente de filiação racionalista que, segundo ele, é baseada na necessidade e na 

teleologia (ALTHUSSER, 1986, p. 09), a forma dissimulada do idealismo. Para o autor, 

o idealismo é logocêntrico, pois encobre de sentido toda a realidade, criando uma 

prevalência deste sentido sobre o real. Para a demonstração deste materialismo do 

encontro que se opõe ao materialismo histórico, Althusser evoca uma imagem presente 

no pensamento do filosófo grego pré-socrático Epicuro, onde explica que: 

   
antes da formação do mundo, uma infinidade de átomos caíam, 
paralelamente, no vazio. Eles caem sempre. O que implica que antes do 
mundo não havia nada e, ao mesmo tempo, que todos os elementos do mundo 
existiam desde toda a eternidade antes da existência de algum mundo. O que 
implica também que, antes da formação do mundo, não existia nenhum 
Sentido, nem Causa, nem Fim, nem Razão, nem desrazão [...] O clinamen é 
um desvio infinitesimal, “tão pequeno quanto possível”, que acontece “não se 
sabe onde, nem quando, nem como”III, e que faz um átomo “desviar” de sua 
queda a pique no vazio e, quebrando de maneira quase nula o paralelismo em 
um ponto, provoca um encontro com o átomo vizinho e, de encontro em 
encontro, uma carambola [carambolage] e o nascimento de um mundo, ou 
seja, de um agregado de átomos que provoca, em cadeia, o primeiro desvio e 
o primeiro encontro. (ALTHUSSER, 1982, p. 10).  
 

 Acrescentando ser necessário que se crie as condições de um desvio e, seguindo 

Espinosa, de um encontro. Deste modo, a história passa a ser, segundo suas hipóteses, a 

revogação permanente do fato consumado, por um fato indecifrável a consumar-se (p. 

14). É neste aspecto que o materialismo do encontro proposto por Althusser se encontra 

com Deleuze e Guattari, pois há em sua constituição um primado do positivo sobre o 

negativo, pois “a desordem produz o mundo” (ALTHUSSER, 1986, p. 26), ou, segundo 

nossas hipóteses iniciais, a crise produz outro mundo.  

 Tal materialismo é admitido dentro de uma filosofia do nada, ou do espaço 

vazio, como expõe Althusser, sendo este nada ou este espaço vazio, o lugar onde 

acontecem os encontros entre os átomos, submetidos a condição de um paralelismo que 

provoca um efeito cascata, capaz de encadear os átomos e constituir mundos, uma 
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pluralidade de mundos possíveis, advindos de uma ordem original. Sendo o nada e a 

desordem como agenciadores dos encontros, há um primado do nada em relação a 

qualquer forma, um primado do materialismo aleatório (do encontro) sobre qualquer 

formalismo. Eduardo Viveiros de Castro (2015) diz que esta mudança de posição 

ontológica, afeita a uma filosofia dos mundos possíveis se instala, de saída, “no exterior 

das dicotomias infernais da modernidade” (VIVEIROS DE CASTRO, 2015, p. 33), o 

que nos serve, ao menos preliminarmente, como uma chave de leitura para pensarmos 

as relações possíveis entre quadros de crise e as semioses que envolvem a criação de 

novos universos de referência ou mundos possíveis.  

Considerações finais 

 Ao longo deste artigo, tentamos estabelecer algumas relações entre quadros de 

perturbação e conflito, engendrados a partir do assombro estabelecido pela forma como 

as mais diferentes culturas enfrentam suas crises de futuro, com a possibilidade de estas 

crises engendrarem agenciamentos à criação de novas formas de produção de sentidos 

que, através da experimentação que se torna possível através do acontecimento 

(DELEUZE, 2012) e do encontro (DELEUZE, GUATTARI, 1992; ALTHUSSER, 

1986) produtores de mundo.  
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