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RESUMO 
 
Propomos uma abordagem de movimentos de ocupação de espaços públicos enquanto 
agenciamentos de redes-ruas-corpos. Centramos a discussão a partir do corpo como 
significante flutuante e do exercício performativo dos corpos nas ruas, como significante 
unívoco que emerge desses modos de resistência. Articulamos, principalmente, as noções 
de significante flutuante em José Gil, o agenciamento e transformações incórpóreas em 
Deleuze e Guattari e a performatividade na política das ruas em Judith Butler. O estatuto 
de significante flutuante permite destacarmos a aptidão do corpo para captar signos, os 
inscrever sobre si mesmo e produzir regimes de semiotização tais como os das 
transformações incorpóreas, da disputa pela aparição, da temporalidade efêmera, do 
anonimato e da transindividuação, que constituem, da perspectiva comunicacional, uma 
potente rede de semioses.    
 
PALAVRAS-CHAVE: ocupações; corpo; comunicação; significante flutuante; 
semiótica crítica. 
 
1 As ocupações enquanto agenciamento corpos-redes-ruas 

Para este trabalho, propomos abordar os movimentos de ocupação de espaços 

públicos enquanto acontecimentos micropolíticos que se dão no agenciamento entre redes 

digitais, ruas e corpos, dotados de propriedades semióticas, e onde o corpo é tido como 

significante flutuante nesse regime de signos. Falamos, empiricamente, de uma 

constelação de fenômenos amplamente conhecidos como Occupy Wall Street (Estados 

Unidos da América); Occupy London (Inglaterra), 15M/Indignados (Espanha) – todos em 

2011; Que se lixe a Troika! (Portugal, 2012); Occupy Gezi (Turquia, 2013); Jornadas de 

Junho (Brasil, 2013) até manifestações mais recentes como Ni una menos (Argentina, 

2016); Ocupa Minc (Brasil, 2016); Ocupações Secundaristas (Brasil, 2015-2016); as 

ínumeras Paradas LGBTs pelo mundo em torno dos 50 da Rebelião de Stonewall (2019), 

manifestações por Marielle, presente!, no Brasil e no mundo (2018), ou as mais de 

quarenta e cinco semanas de greve escolar contra o superaquecimento climático global 

                                                
1 Trabalho apresentado no GP Semiótica da Comunicação, XIX Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do 42º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Doutoranda em Ciências da Comunicação na Universidade Nova de Lisboa. Integra o Grupo de Investigação em 
Cultura, Mediação e Artes e o Observatório de Net-Ativismo, ambos no Instituto de Comunicação da Universidade 
Nova de Lisboa (ICNOVA), e-mail: danielle.miranda@campus.fcsh.unl.pt. 
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no movimento School Strike 4 climate liderado pela jovem Greta Thunberg (2019), 

iniciada em Estocolmo.  

Da perspectiva comunicacional, são formas de ação que, mesmo que irrompam 

e/ou se expandam nas redes interativas digitais, acarretam mudanças qualitativas nas 

próprias ecologias do conflito e da disputa política e permitem visualizar a ressignificação 

do protagonismo comunicativo, do espaço (e sentidos de) público e também dos corpos. 

Para nós, nesses movimentos, há um agenciamento de componentes semióticos que se 

manifestam numa produção de corpos e subjetividades políticas que, efetivamente, 

demandam, atuam e reivindicam o público e o seu campo de visibilidade na oscilação 

entre o espaço tangível e fisicamente público e as redes digitais. Nesse sentido é que 

pensaremos, nesse artigo, na performatividade do corpo, que atravessa a linguagem, sem 

reduzir-se a ela, como significante unívoco que emana desses modos de resistência 

(GAMBETTI, 2014).  

Desde trabalho anterior (MIRANDA, 2018)3, refletimos sobre esses movimentos, 

que podem ser caracterizados net-ativistas (DI FELICE, 2013, 2017a, 2017b), como 

acontecimentos (DELEUZE & GUATTARI, 1992) operados pela via de práticas 

micropolíticas e no qual a dimensão comunicativa não se dá apenas como ferramenta, 

suporte. Mostra-se, antes, como a própria ecologia do seu funcionamento através de 

profundas transformações que os regimes de signos -  que são também formas de poder – 

contemporâneos implicam sobre as novas formas comunicativas do político, reticulares e 

conectivas (DI FELICE, 2017a, 2017b). Assim, no agenciamento entre corpos-redes-ruas 

(ou corpos-net-ativismo), focalizamos, nesse texto,  no corpo como esse significante 

flutuante, a partir de José Gil (1977), noção que aprofundaremos na sessão a seguir. Com 

Deleuze e Guattari, articularemos ainda as dimensões de transformações incóporeas 

(DELEUZE, GUATTARI, 1995) do caráter acontecimental no exercício performativo 

desses corpos, conforme Butler (2015, 2018).   

Em Derrida, o performativo é carregado de presença (DERRIDA, 1991). A 

produção performativa não é, portanto, “limitada essencialmente a transportar um 

conteúdo semântico já constituído e vigiado por um aspecto da verdade” (DERRIDA, 

1991, p. 27).  A ação performativa das mais diversas ocupações e manifestações das ruas 

                                                
3 Este artigo reflete investigações da autora na sua anterior dissertação de mestrado, defendida em 2018 na Universidade 
Nova de Lisboa (MIRANDA, 2018), e, principalmente, a atual pesquisa da autora, em desenvolvimento no 
Doutoramento em Ciências da Comunicação, pela mesma universidade. 
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não transporta simplesmente sentidos, mas os institui, faz corpo e encontra visibilidade, 

modos de conduta e sustentação nas dinâmicas comunicacionais. Nos dirigimos às 

semioses das ocupações que afloram nas expressões comunicativas de movimentos 

ativistas, portanto, na medida em que cremos que o campo da comunicação entra em uma 

problemática semiótica – e beneficia-se disso – quando considera um texto - por exemplo, 

corpos que se juntam nas ruas, praças ou outros espaços públicos (inclusive, os virtuais)-

, não como veículo – medium – de uma mensagem, mas como um todo de significação4, 

que liga-se ao princípio de imanência em correspondência à desconstrução dos signos. 

Trata-se, em semiótica, da constituição dos signos e não dos signos constituídos 

(HJELSMV, 1971). 

 O exercício plural e performativo que instaura o corpo no campo político será 

abordado nesse artigo, especialmente na sessão 3, a partir de Judith Butler e suas 

investigações recentes sobre a “performatividade pública” nos Corpos em aliança e a 

política das ruas (2018), em que os corpos reunidos em manifestações públicas, para 

autora, ao reivindicarem o direito de aparecer publicamente, “tanto reafirmam, como 

transformam o espaço público, produzindo-o” (BUTLER, 2018, p.15). Em Notes Toward 

a Performative Theory of Assembly, Butler (2015) convoca o termo “assembly” para se 

referir às ocupações, como uma adaptação do conceito de “assemblange5” de Deleuze e 

Guattari. As assemblies são caracterizadas, para autora, como alianças entre “corpos 

distintos que exercem o poder performativo de reivindicar o público, uma 

performatividade que não é apenas discursiva, mas que demanda ação corporal, gestual, 

movimento, resistência, persistência, exposição à violência” (BUTLER, 2015, p.75, 

tradução livre). Para Deleuze e Guattari, um agenciamento:  

não fala “das” coisas, mas fala diretamente os estados de coisas, ou estados de 
conteúdo, de tal modo que um mesmo x, uma mesma partícula, funcionará como 
corpo que age e sofre, ou mesmo como signo que faz ato, que faz palavra de 
ordem, segundo a forma na qual se encontra. (DELEUZE, GUATTARI, 1995, 
p.34, grifo dos autores). 

                                                
4 Wittgenstein, em Investigações filosóficas, move-se no sentido de reconduzir a significação da essência para os usos: 
“pode-se, para uma grande classe de casos de utilização da palavra “significação” – se não para todos os casos de sua 
utilização –, explicá-la assim: a significação de uma palavra é seu uso na linguagem” (WITTGENSTEIN, 1975, p.43). 
5 A palavra inglesa “assemblage” é a tradução comum do termo francês “agencement” usado por Deleuze e Guattari. 
(...) Na verdade, ambas possuem raízes etimológicas completamente diferentes. De acordo com o Dicionário Le Robert 
Collins, a palavra francesa agencement vem do verbo agencer, “juntar, reunir, montar”. A palavra agencement significa, 
assim, “uma construção, um arranjo, um layout”. Por outro lado, a palavra inglesa “assemblage”, segundo o Oxford 
English Dictionary, vem da palavra francesa assemblage (a-sahn-blazh), não da palavra francesa agencer. O significado 
da palavra inglesa “assemblage” é “união ou unir duas coisas”. Um layout ou arranjo não é a mesma coisa que uma 
unidade ou uma simples união. (PHILLIPS, 2006, p. 108, tradução livre preservando termos em inglês e francês por 
motivos de clareza).  
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De acordo com os autores, em seu aspecto material ou maquínico, um 

agenciamento não parece remeter a uma produção de bens, mas a um “estado preciso de 

mistura de corpos em uma sociedade”6 (DELEUZE, GUATTARI, 1995, p. 34). Nesse 

sentido, cremos no agenciamento – entre redes-ruas-corpos como fenômenos 

acontecimentais, não apenas num ponto de inflexão no histórico dos movimentos de 

reivindicação política, mas enquanto acontecimentos que mudam performativamente o 

campo no qual acontece. 
A ocupação não se refere a nada além de si mesma e não representa nada além de 
si mesma. Ela quebra com a linguagem como representação e com a política 
democrática representativa. (...) A ocupação recusa, em regra, toda razão 
transcendente à própria ocupação. A ocupação é imanente. Ocupar é, em primeiro 
lugar, dizer não, mas dentro deste não há a semente de um sim diferente. (...) A 
ocupação do MinC mostra a ocupação do MinC. As ocupações das escolas 
mostram as ocupações das escolas. Qualquer tentativa de sequestro desses 
espaços para os fins da política institucional abandonam o escopo da ocupação. 
(MAGALHÃES, PAIVA, 2016, p.86).  

 

Diante do tema “Fluxos comunicacionais e crise da democracia”, eleito para este 

42º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, pensamos ser justamente a crise 

da democracia – com o avanço das forças autoritárias, do populismo e do desmonte do 

Estado de Direito pelo mundo - um dos impulsionadores de manifestações que levam para 

a rua e espaços públicos, passeatas, assembleia públicas, ocupações, em um exercício 

produtivo de corpos que demandam, afirmam e produzem algo – e, em alguns casos, 

transformam o corpo na própria mensagem do protesto. Ainda que não sejam os 

movimentos que iremos abordar, é também no contexto de crise da democracia que cresce 

a cooptação de estratégias semióticas, simbólicas, performativas de manifestação por 

forças hegemônicas e/ou autoritárias. Sobre as manifestações que defendiam o Brexit – a 

saída do Reino Unido da União Européia – por exemplo, Kenan Malik (2019) alerta que 

passa pela compreensão e desconstrução dos signos e suas significações, que hoje se 

tornaram fundamentais, e tão tribalizados e estranhamente falseados (MALIK, 2019), o 

esforço de diagnóstico político de nosso tempo7.  

                                                
6 Ainda em Mil Platôs, Deleuze e Guattari exemplificam o conceito a partir da mistura de corpos que definem o regime 
feudal: o corpo da terra, corpo social, corpos do suserano, do vassalo, do servo, o corpo do cavaleiro e o do cavalo, as 
relações que se estabelecem com o estribo, as armas e ferramentas – agenciamentos maquínicos. Ao mesmo tempo, 
expressões, regimes jurídicos dos brasões, transformações incorpóreas por via dos juramentos, juramentos de 
obediência e amorosos – agenciamento coletivo de enunciação. E, ainda: territorialidades feudais e desterritorializações 
nos enunciados e atos (DELEUZE, GUATTARI, 1995). 
7 E, quem sabe, “pelo transe ou a crise, constituir um agenciamento que reúna partes reais, para lhes fazer produzir 
enunciados coletivos como a prefiguração de um povo por vir” (DELEUZE, 2006, p. 291). 
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2 O corpo como significante flutuante 

Corpo é matéria, densidade. 
Quero dar-vos prova dessa amizade. Acompanhai-me ao notário e assinai-me o 
documento da dívida, no qual (...) concordais em ceder, por equidade, uma libra 
de vossa bela carne, que do corpo vos há de ser cortada de onde bem me aprouver. 
(SHAKESPEARE, 2007, Ato I, Cena III, p.29, destaques nossos). 
 

O trecho acima é a proposta de Shylock, em contrato registrado e assinado, ao seu 

desafeto António, em O mercador de Veneza, como garantia de um empréstimo. Assim 

como é sobre a carne e o corpo que recai o singular contrato d’o Mercador, também é 

sobre essa materialidade dos signos que propomos refletir sobre os regimes de semiose 

das ocupações. Ao tratar do corpo humano implicado em processos ativistas, acreditamos 

que, seja nas causas e razões que direcionam um corpo para a luta, seja no ato da 

resistência, na violência sofrida em protestos ou na simples ocupação de espaços públicos 

por esses corpos que demandam, mesmo em tempos de profunda digitalização, tudo chega 

e atinge o corpo, reduto da subjetividade.  

Jean-Luc Nancy, ao oferecer-nos “58 indícios sobre o corpo”, afirma: “um corpo 

é uma diferença” (2012, p.47). E continua: “(o corpo) não termina nunca de diferir. Difere 

até mesmo de si. Como pensar lado a lado o bebê e o ancião?” (idem). Como pensar, entre 

tantas abordagens possíveis? Partimos do pressuposto de que os corpos “são 

essencialmente geradores de sentidos e têm intenso potencial para produzir semioses 

ilimitadas, inclusive promovendo cisões e rearticulação de significados” (ROSÁRIO, 

2013, p. 3).  Sobre a ação conjunta de corpos que convocam e constituem o seu espaço 

de visibilidade na política das ruas, Butler afirma: 

Nenhum corpo particular estabelece o espaço de aparecimento, mas esta ação, 
este exercício performativo, acontece tão somente “entre” corpos, em um espaço 
que constituí o vão entre meu próprio corpo e o corpo de outrem. Deste modo, 
quando meu corpo age politicamente, ele não age sozinho. De fato, a ação emerge 
do “entre” (between), uma metáfora espacial para uma relação que 
simultaneamente vincula e diferencia. (BUTLER, 2016, p.8).  

São corpos que, para nós, em processos contínuos de semiose em conjunto com 

todo um regime de signos – instituições e prédios públicos emblemáticos; máscaras; 

símbolos de suas lutas como catracas (pelo transporte público), carteiras e livros escolares 

(luta dos secundaristas), peitos nus (Marchas das Vadias, Movimento Femen); bandeiras 

e cartazes; smartphones; trajes e bombas caseiras dos black blocks; memes nas redes 

digitais, compõem diferentes níveis de regimes semióticos – estéticas da violência, do 

anonimato, do escracho, do imediatismo, da contradição, do enfrentamento, do efêmero, 
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entre tantas. Semioticamente, nesse continuum, esses corpos tanto reproduzem como 

podem reinventar as normas dominantes para seus corpos e os espaços que ocupam, sendo 

as redes digitais de comunicação também entendidos como seus espaços de aparição. 

Uma ocupação, portanto, não é apenas sobre um conteúdo, mas sobre forma: uma forma 

de atuação que também produz novas noções de público.  

Os corpos reunidos dizem: “não somos descartáveis”, quer estejam ou não usando 
palavras no momento; o que eles dizem é “ainda estamos aqui, persistindo, 
exigindo uma maior justiça, uma libertação da precariedade, uma possibilidade 
de uma vida habitável”. (BUTLER, 2015, p. 25-26, tradução livre). 
 

Flutuar é também estar em suspensão. Nos protestos que ocupam espaços físicos 

públicos, seguindo o pensamento performativo de Butler (2015, 2108), a relação entre 

espaços e corpos é intrínseca e nem rua, nem corpos, manifestam sentidos do que é 

“público” a priori, por princípio, mas sim, por ação. As redes das mobilizações coletivas 

que agenciam-se em protestos que tomam as ruas são tanto híbridas entre os espaços 

físicos e digitais, como experiências que resultam da ação de atores de naturezas diversas, 

mas que agregam o real dos corpos. Gil (1997), sob influência da antropologia de Mauss, 

concebe o corpo como espaço de inscrição de signos/códigos, mas também como um 

transdutor, que transporta signos. Em Gil, "convirá dar um lugar de importância ao corpo, 

à sua aptidão para emitir signos, para os inscrever sobre si mesmo, para os traduzir uns 

nos outros" (GIL, 1997, p.32), condição essa que lhe garante o estatuto de significante 

flutuante, enquanto entidade que acolhe códigos que no próprio corpo se depositam (GIL, 

1997; 2018). 

Do ponto de vista da comunicação, Rosário (2013, p.12) aponta como um dos 

caminhos para a abordagem do corpo justamente considerar os “processos de semiose, 

como um signo que leva a outro signo, processo no qual os sentidos do corpo vão se 

compondo não apenas internamente ao texto, mas na interrelação de textos e no 

encadeamento de textos”. Em nosso entendimento, tal pensamento aproxima-se de 

Uexküll, quando este concebe the body as a web of semioses. Sobre a abordagem do corpo 

enquanto rede de semiose, Bártolo (2007), reflete, pela metáfora das teias de aranha, que 

a rede constitui ela própria um corpo e um “corpo estranho”, representa um espaço 

orgânico da aranha, bem como suas intermináveis correlações com o inorgânico, em 

topografia que anula centro e periferia (a topografia das redes) – funciona no interior e no 

exterior da aranha; extensão que a prolonga de dentro para fora e de fora para dentro.  O 
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corpo é, para o autor, nessa rede de semioses, “um emaranhado de encontros” 

(BÁRTOLO, 2007, p.160).  

Integrados numa análise semiótica de encadeamento, de semioses, os corpos-

ativistas, corpos-manifestos que ocupam as ruas podem ser percebidos nessa transposição 

de códigos – do textual e virtual para o físico, da transposição das normas, da ruptura com 

os sentidos hegemônicos associados aos espaços ocupados. Nas ocupações, em um 

mesmo espaço significante, são percebidos diversos regimes, inclusive contraditórios – o 

caso das contradições performativas -, que garantem a multiplicidade das semiosferas dos 

ativismos e resistências, que lhes constitui como dimensão significante. 

Corpo é, também, virtualidade. Ao concordarmos que o corpo não é apenas 

suporte/superfície ou objeto mediador de signos - abordagens que pertencem a toda uma 

tradição de investigações modernas fundadas na visão de uma corporificação binária e 

polarizada entre mente/corpo, alma/físico, espírito/carne – e refletirmos sobre a 

significação do corpo, reconhecemos que os processos em jogo são também da ordem do 

acontecimento imaterial, que exigem apreendê-lo em sua dimensão de virtualidade, no 

sentido de Bergson (2006). O “corpo net-ativista”, da resistência micropolítica, é uma 

virtualidade que se atualiza.  

Nesse sentido, os processos de significação do corpo-que-manifesta/corpo-que-

resiste conectam-se, em nossa concepção, aos dispositivos determinantes na constituição 

dos sujeitos e de suas subjetividades, já que, conforme Larochelle: “Não há subjectividade 

fora das formas que a exprimem” (1995, p.47). Quando, por exemplo, o movimento 

português Que se lixe a Troika!, contra as políticas de austeridade, define “queremos 

nossas vidas” enquanto slogan8 de sua resistência contra precariedade, instaura um 

acontecimento discursivo e performativo de corpos que se reúnem e passam dos regimes 

da insurreição para ordem do desejo e das micropolíticas. Ao ocupar praças e afirmar 

“querer a vida”, temos aqui, a manifestação de uma subjetividade: sujeitos que dão o 

corpo ao manifesto, sujeitos que fazem-se corpo: transsubjetivam-se.  

Quando sujeitos com diferentes demandas e orientações ocupam espaços públicos 

físicos e também redes informacionais digitais, antes – e para além – das palavras de 

ordem, está o corpo. Com isso, pensamos a dimensão subjetiva e política dos sujeitos 

como dimensões que são também, e sobretudo, do corpo. No capítulo sobre “O que pode 

                                                
8 “O slogan é por natureza performativo e perlocutório” (FIDALGO, 2001, p.81).  
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um corpo”, Deleuze (2017) destaca sobre o corpo, em Espinosa, um certo poder de ser 

afetado, “no qual ela (a potência) se exprime; afecções que preenchem, a cada instante, 

esse poder. (...) A estrutura de um corpo é a composição da sua relação. O que pode um 

corpo é a natureza e os limites do seu poder de ser afetado” (idem, p.147). 

Em Gil, o estatuto do corpo como significante flutuante é pensado a partir das 

comunidades primitivas, objetos de estudo da antropologia cultural. Corpos comunitários, 

em que às potências do corpo, ligam-se às potencias singulares dos outros corpos, dos 

animais aos homens, dos homens à terra, ao céu, em atravessamentos de ritmos de uns 

aos outros. Corpos em que a ausência do significado ou o significado no grau zero 

apareciam no significante flutuante acompanhadas da possibilidade de permutar diversas 

ordens de significado. Para ele, o deslocamento do corpo comunitário irá operar fortes 

perturbações e inaugurar-se-á uma busca intensificada pelos corpos para si mesmos (GIL, 

1997).  É então, para o autor, que o significante flutuante deixará de flutuar para designar 

potências mais “domadas”, dando espaço ao que ele chama de significantes supremos ou 

despóticos9. Caberá refletir em que medida podem as ocupações, enquanto 

acontecimentos micropolíticos, enquanto assemblage de corpos em aliança, instituir 

condições de possibilidade para o significante flutuante, com sua força primária, através 

do corpo como operador privilegiado de semioses.  
A singularidade do indivíduo não é a de um eu com corpo distinto – com seus 
órgãos, a sua pele, a sua afectividade, os seus pensamentos separados do resto da 
comunidade – mas sim a de um corpo em comunicação com toda a natureza e 
toda a cultura e tanto mais singular que se deixa atravessar pelo maior número de 
forças sociais e naturais (GIL, 1997, p.58).  
 

Se é, portanto, na relação (por consequência, no entre) que se estrutura o corpo-

significante-flutuante, temos, por um lado, um corpo que se define pela potência e 

atravessamento de afetos – como em Deleuze e sua leitura de Espinosa – e, ainda, corpo 

maquínico, em agenciamento com toda uma diversidade de outros corpos, em que 

nenhum, nem o humano, é hierarquicamente superior ou raiz central nos processos que 

interessa pesquisar. Ilumina-se, em conjunto com o já exposto, uma perspectiva semiótico 

crítica de pensar o corpo sempre em rizoma, de modo processual e relacional, enquanto 

                                                
9 Nesse ponto, lembramos de Félix Guattari, que sustenta em Líneas de Fuga (2013) que o imperialismo significante 
conduz a uma perda da pluralidade dos componentes de expressão, em uma espécie de desmoronamento semiótico, 
rebaixando todas as formas de produção e formações sociais às semióticas do poder. Nessa reflexão, o autor associa a 
sobrevivência de modos de semiotização que fogem da ditadura do significante ao lado da infantilidade, da loucura, da 
criação. (GUATTARI, 2013, p. 22-24).  
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cadeia de significações. No segundo volume de Mil Platôs, Deleuze e Guattari (idem) 

abordam a relação entre os regimes de signos e os agenciamentos de enunciação e de 

como esses dão origem às diferentes máquinas semióticas. Pensamos, portanto, também 

os processos de semiotização do corpo na sua incidência nos modos de subjetivação que 

afloram nas expressões comunicativas de movimentos ativistas, entendendo a 

subjetivação  sempre como dimensão processual , da ordem das relações e dos 

agenciamentos engendrados pelas práticas cotidianas.  

O corpo, nesse sentido, aparece como resultado de um conjunto de discursificação, 

como instância investida sempre por formações de poder, mas também elemento de 

potência, produtor de significação, com natureza produtiva (BABO, 2001; BÁRTOLO, 

2007, ROSÁRIO, 2013). Nesse sentido, se propor a investigar as semioses das ocupações 

requer conceber semioticamente o corpo em uma abertura da semiótica para essa 

perspectiva crítica e pós-estruturalista, e o para o que está além do texto. Exige, pois, 

superar uma episteme que, sem dúvida, marca por muito tempo os estudos em ciências 

da comunicação, mas que, sem dúvida, atualiaza-se e encontra valor no campo.  

 

3 Regimes semióticos no exercício performativo dos corpos de ocupações  

Ao nos depararmos com a incontornável centralidade do corpo mesmo em 

aconcimentos micropolíticos que irrompem nas redes sociais digitais e estão inscritos no 

quadro das especificidades comunicativas da condição reticular digital (DI FELICI, 

2017a, 2017b), nos guiamos por Foucault, para quem uma “filosofia do acontecimento 

deveria avançar na direção paradoxal, à primeira vista, de um materialismo do incorporal” 

(FOUCAULT, 1996, p. 58) para nosso intuito de constituir as bases de um pensamento 

semiótico crítico sobre a performatividade do corpo exercida na ocupação política dos 

espaços públicos.  

Em Notes Toward a Performative Theory of Assembly (2015), livro 

desencadeador da nossa proposta de articulação entre semioses do corpo, ocupações e 

performatividade, Butler busca problematizar formas encarnadas/incorporadas de 

questionar as dimensões dominantes do político. Ao abordar politicamente a noção de 

“embodied performativity” (BUTLER, 2015), para ela, torna-se essencial perceber a 

relação entre os modos de performatividade linguística e as formas de performatividade 

incorporadas: ambas se sobrepõem e o ato discursivo está igualmente envolvido nas 

condições corporais da vida. No caso específico das ocupações, tomamos esse modo de 
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performatividade como configurador de acontecimentos de dimensão subjetiva coletiva, 

ao mesmo tempo que uma experiência singular. Vemos como essa condição de 

acontecimento, de ponto de ruptura liberado de uma única causalidade, reverbera naquilo 

que é visibilizado em ruas, praças, universidades.  

Semioticamente, o papel do corpo nesse acontecimento estabelece dinâmicas de 

produção de sentido que retira o corpo à sua opacidade, e, segundo Bártolo (2007), devido 

à sua permeabilidade, podemos pensar que a produção de semiose do corpo em uma 

determinada máquina semiótica poderá fazer dele tanto signo (corpo como objeto 

semioticamente constituído) ou sistema de signos (corporeidade, sistema sempre aquém 

e além de um significado particular). Retoma-se aqui a consideração do corpo como 

espaço de inscrição de signos, corpo que acolhe códigos que nele ancoram ganhando 

assim um estatuto de significante flutuante (BÁRTOLO, 2007) e do corpo apto à 

produção de semioses ilimitadas, ao encadeamento semiótico. 

Semiose infinita: significante que remete a outro significante, infinitamente, um 
remetimento infinito de significantes: fruto, semente, semeion. Semeion: semiose 
disseminada; disseminar a semiose infinita + o poder demiúrgico da linguagem – 
dizer “Eu manifesto:” e criar um novo estado de coisas. (...) (Se) Manifestar é um 
gesto democrático. A democracia é um exercício: respire (pausa). (Ponto.) Expire 
(pausa). (Ponto.) Conte até cem. (...) Eu manifesto: um performativo- imperativo. 
(EL-JAICK, 2018, p. 207). 

Para pensar os regimes do corpo no exercício performativo da ocupação, 

convocamos novamente Deleuze e Guattari (1995), para quem os agenciamentos não 

cessam de variar, de serem submetidos a transformações. Em Mil Platôs, os autores 

defendem que o performativo não ocorre fora das circunstâncias que o tornam o que é. 

“Alguém pode gritar ‘decreto a mobilização geral’; esta será uma ação de infantilidade 

ou de demência, e não um ato de enunciação, se não existir uma variável efetuada que dê 

o direito de enunciar” (DELEUZE, GUATTARI, 1995, p. 24). Ao mesmo tempo, Butler 

emprega a teoria da performatividade para repensar como os corpos em aliança criam 

novas condições para o “público”. O direito de aparecer em público já é uma das 

condições prévias da política e que, quando vemos corpos reunidos em praças ou outros 

espaços públicos, vemos um exercício “performativo do direito de aparecer” (BUTLER, 

2015, p.22). Assim, o simples fato de dormir numa praça ou em uma escola já constitui 

uma ação conjunta dos corpos, um modo de performatividade plural e incorporada, pois 

rompe com o estabelecido sobre esfera pública e privada, questiona o instituído e produz 

novas relações de igualdade e novas dinâmicas entre aqueles que ocupam o espaço. 
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Vemos o corpo, aqui, como aquilo que compõe a matéria que forma a mediação, a 

passagem de códigos a outros, que ocupa os lugares fronteiriços da ocupação. Convém 

lembrar que o significante flutuante está justamente, para Gil, nesse local da fronteira, da 

mediação de passagens ao mesmo que das rupturas. O significante flutuante 
designa sempre uma energia, uma força, que é impossível ver significadas em 
códigos porque estes sempre falam das coisas e das suas relações, e não do que 
as torna possíveis, (...). Além disso, denota as franjas de desordem semântica às 
quais correspondem o gesto de transgredir um tabu, a prática de um rito 
xamanístico ou o comportamento de um louco: energia e espaço entre os códigos 
andam sempre a par. Mal se verifica desorganização numa ordem ou 
desagregação de uma estrutura, vêm-se despontar forças livres, não vinculadas. 
(GIL, 1997, p. 204).  
 

Numa ocupação, os corpos operam certos modos de tradução e transmissão de 

signos e sistemas simbólicos. Nesse pensamento, um dos regimes de semiotização é da 

disputa pela aparição. Para Butler, não deveríamos pensar em corpos que se ajuntam para 

fazer uma reivindicação no espaço público, à medida que esta formulação presume que o 

espaço público já é dado, “que ele já é desde sempre público e reconhecível enquanto tal” 

(BUTLER, 2015, p.4). Na sua concepção, ignorar que quando essas multidões se reúnem, 

“o próprio caráter público do espaço está sendo objeto de disputa ou até mesmo de luta”, 

é deixar escapar algo do sentido destas manifestações (idem). O público, em Butler 

(2015), não é da ordem do oposto ao privado, é da ordem da relação, assim como a 

performatividade é da ordem dos processos e condições de atuação, das condições de 

possibilidade de agir.  

Do mesmo modo, ancorados em Deleuze e Guattari (1995), podemos pensar que 

a transformação decorrentes dos processos de significacão nesses movimentos se refere 

aos corpos ao mesmo tempo em que ela mesma é incorpórea. A análise deleuze-

guattariana dos postulados da linguística, no segundo volume de Mil Platôs, debruça-se 

sobre atos que se se definem pelos conjunto das transformações incorpóreas em curso em 

uma sociedade dada, e que se atribuem aos corpos dessa sociedade. 
A transformação incorpórea é reconhecida por sua instantaneidade, por sua 
imediatidade, pela simultaneidade do enunciado que a exprime e do efeito que ela 
produz; eis por que as palavras de ordem são estritamente datadas (...) a 
declaração "Eu te amo" expressa um atributo não-corpóreo dos corpos, tanto do 
amante quanto do amado. (...) A inflação galopante na Alemanha, depois de 1918, 
é um processo que afeta o corpo monetário, e muitos outros corpos; mas o 
conjunto das "circunstâncias" possibilita subitamente uma transformação 
semiótica que, para ser teoricamente indexada sobre o corpo da terra e dos ativos 
materiais, não é por isso menos um ato puro ou uma transformação incorpórea — 
o 20 de novembro de 1923. (DELEUZE, GUATTARI, 1995).  
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Nos movimentos occupy e manifestacões das políticas da rua vislumbramos 

também esse regime da ordem das transformações incorpóreas que recaem efetivamente 

sobre os corpos. As diversas formas de precariedade que recaem sobre a população – 

sobre seus corpos10, portanto – impulsionam movimentos também caracterizados por seus 

regimes de temporalidade efêmera, porém capazes de produzir acontecimentos cujas 

transformações possuem potencial de duração.  

 O performativo acontece ‘agora’: ‘neste momento’ presente. ‘Marielle, 
presente! ’ (EL-JAICK, 2018, p. 210).  

 
Movimentos de ocupação se aproximam, assim, de uma prática autográfica e de 

uma escrita transgressiva, com a implicação dos corpos. Uma marcação – sinal – não 

perene, mas temporária: durará o tempo da resistência dos corpos. Além da efemeridade 

que compõem os seus códigos, parte do desafio de compreender as semioses da ocupação 

devém justamente de uma relação entre singularidades que se conectam e agem, em parte, 

por aquilo que Butler (2018) chama de “cena do reconhecimento” motivada pela 

precariedade, mas não necessariamente por um sentido de unidade. Distante de ontologias 

identitárias, com múltiplas pautas e demandas, e marcados pela ausência de líderes, as 

ocupações políticas das ruas vêm perturbar o âmbito da imagem de si, compondo regimes 

do anonimato, que desidentificam os corpos e, por via de diferentes instâncias de 

anonimização do corpo (na recusa por figuras líderes ou, por exemplo, o caso dos black 

blocks ou do Anonymous – apenas para mencionar casos diretamente evidentes), 

descentram as imagens identificatórias dos processos de produção de subjetividade.    

Ao operarem dessa forma, os ocupantes tornam-se novos sujeitos do discurso e do 

político, mas sem rostos ou estratégias identificáveis, em um corpo-a-corpo coletivo, 

desierarquizado e reticular. Uma experiência de subjetivação coletiva singular, uma 

subjetivação transversal, individuação. 

Um eu é essencialmente um processo e não um estado, e esse processo é uma in-
dividuação (é o processo de individuação psíquica) enquanto tendência devir-um, 
isto é, in-divisível). (...) Um nós é igualmente um processo (é o processo de 
individuação colectiva), sendo que a individuação do eu está sempre inscrita na 
do nós, enquanto, ao invés, a individuação do nós, só se cumpre através das 

                                                
10 Sobre a multidão, Negri afirma que “não há discurso possível sobre a exploração - quer trate-se da produção de 
mercadorias ou, principalmente, da reprodução da vida - que não se refira diretamente aos corpos. Quanto ao conceito 
de capital, ele deve também ser considerado em termos realistas, através da análise dos sofrimentos que são impostos 
aos corpos: corpos minados pela usura, mutilados ou feridos, sempre reduzidos ao estado de matéria de produção. 
Matéria igual a mercadoria. (...) Uma vez reconhecida a ambivalência estrutural no seio do processo histórico de 
acumulação, há que se colocar o problema de sua resolução em termos da liberação dos corpos e de um projeto de luta 
para alcançar este objetivo” (NEGRI, 2004, p.21). 
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individuações, polémicas, dos eus que o compõem. (...) O que liga o eu e o nós 
na individuação é um meio pré-individual que tem condições positivas de 
efectividade, relevando do que designei por dispositivos retencionários. 
(STIEGLER, 2018, 99, grifos do autor) 
 

 Recorremos aqui a Bernard Stiegler porque, com o conceito de 

“transindividuação”, o autor nos auxilia nessa busca por apreender os múltiplos processos 

de subjetivação na política das ruas, pensando na relação entre modos de subjetivação e 

toda uma rede de níveis diferentes de componentes semiótica - somáticas, perceptivas, 

afetivas, imaginárias, por exemplo, de acordo com Guattari (2013). Para Stiegler (2018), 

a transindividuação não repousa no “eu” individualizado, ou no “nós” interindividual e 

tem sua condição de encontro nos dispositivos retencionários, sustentados pelos meio 

técnicos. É um processo de co-individuação, em um meio pré-individual, em que o “eu” 

e o “nós” são transformados uns pelos outros e, em que, mais uma vez, o entre assume 

importância. “O e da individuação psíquica e coletiva, onde se formam as condições de 

transindividuação, é a técnica” (STIEGLER, 2018, 37, grifos do autor) 11.   

 Do ponto de vista de um acontecimento micropolítico, poderíamos pensar, 

portanto, que o princípio da individuação é aquele em que não há unidades (nem um “eu” 

versus “nós”), mas, sim, intensidades, agenciamentos que os corpos fazem e que são 

inseparáveis dos seus encontros e relações com o mundo. Processos e devires 

transubjetivos que, em uma multidão, não formam um todo, mas rizomas e imanências.  

 

Considerações 

  Em novembro de 2011, Bernard Harcourt publicou um artigo em que defende 

que o Occupy Wall Street inaugura um novo vocabulário e que exige uma gramática 

totalmente nova para a desobediência política (HARCOURT, 2011). Para o autor, 

declarações que exigiam “uma agenda” do movimento, “um líder” ou os tratavam como 

“irresponsáveis” já não faziam mais sentido em um novo paradigma de resistência. Não 

eram mais um vocabulário possível. Esboçamos aqui um gesto em direção à compreensão 

dos regimes de semioses de nosso tempo, que desafiam as práticas e pesquisas 

comunicacionais. Explorando a performatividade dos corpos que se reúnem na política 

das ruas como significante unívoco desses movimentos, e o corpo como significante 

                                                
11 Bernard Stiegler serve-se extensamente da obra de Gilbert Simondon para abordar as questões da individuação e 
transindividuação. Reconhecendo a origem do pensamento, adotamos nesse artigo a perspectiva de Stiegler nesse 
trabalho por ele considerar contemporaneamente não uma dupla, mas uma tripla individuação: psíquica, coletiva e 
técnica, algo que Simondon não articulou nos mesmos termos.  
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flutuante nesse agenciamento, pretendemos refletir sobre a resistência corporal em sua 

dimensão de encadeamento de semioses, de significações em rizoma.  

Nessa abordagem, percebemos o corpo na sua capacidade de captação de signos, 

na aptidão semiótica/semiósica que caracteriza seu estatuto flutuante. Corpos-inscrição, 

corpos operadores intersemióticos, corpos em sua própria capacidade de produzir 

significado enquanto condição do corpo vivo (Babo, 2001).  Em virtude da limitação de 

espaço, nos delimitamos à discussão de alguns dos modos de regimes semióticos que 

caracterizam o exercício performativo das ocupações e da política das ruas. Em Deleuze 

e Guattari (1995), um regime de signos constitui uma semiótica. Nesse texto, centramo-

nos no agenciamento corpos-redes-ruas como multiplicidades de intensidades que 

agregam o real dos corpos, e nos quais, estéticas ou regimes de semiotização tais como 

os das transformações incorpóreas, da disputa pela aparição, da temporalidade efêmera, 

do anonimato e da transindividuação constituem, da perspectiva comunicacional, uma 

rede potente de significações.   
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