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RESUMO 

 

Este trabalho se propõe a analisar, de maneira geral, algumas manifestações estéticas e 

suas implicações políticas na cidade contemporânea. Analisamos, nesse sentindo, o 

atual contexto de produção capitalista e suas implicações sobre a transformação do 

paradigma produtivo de hegemonia material e sua tendência a formas de trabalho 

imaterial proporcionadas pela emergência do capitalismo cognitivo. Desse modo, 

trabalhamos, também, de que forma se dá a formação de subjetividades que, inseridas 

nesse contexto, podem proporcionar, através de uma produção imaterial de tipo 

imagético, resistências a esse novo modelo de subsunção capitalista. A análise se dá, 

como fundamentação desse contexto, também através do exame dos modelos de 

produção fordista e sua transição para o pós-fordismo, considerando a hipótese de que 

essa transição é, antes, uma sobreposição e integração que se estende como lógica 

procedimental para cidade. A cidade contemporânea, assim, é entendida, nos termos 

relativos à sua produção, como sobreposição dos modelos fordista e pós-fordista 

aplicados ao meio urbano. A primeira parte, portanto, consiste na análise de contexto e 

fundamentação política e histórica. A segunda parte, por sua vez, trata especificamente 

da questão estética. Desenvolvemos a hipótese que a incidência do poder na cidade 

acontece pela via da imagem e a partir da junção entre o espetáculo e o biopoder – 

tomando, nesse sentido, o espetáculo como superfície imagética do biopoder. Aliado a 

isso, identificamos os modos de funcionamento que essa composição de poder utiliza. A 

conceituação e investigação das lógicas monolinguísticas e plurilinguística 

fundamentam a nossa hipótese. Por fim, analisamos imagens, a título de exemplos, que 

correspondem ao poder e a resistência e o modo como eles intervém na cidade.  

 

Palavras-chave: Espetáculo; biopoder; cidade; imagem; multidão 
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ABSTRACT 

This work proposes to analyze, in general, some aesthetic manifestations and its 

political implications in the contemporary city. We analyze, in that sense, the current 

context of capitalist production and its implications on the transformation of the 

productive paradigm of the material hegemony and its tendency to forms of immaterial 

labor provided by the emergence of cognitive capitalism. Considering what have been 

said, we work on how subjectivities are formed, those are inserted on that context and 

may provide, through an immaterial imagery production, resistance to this new model 

of capitalist subsumption. The analysis is given, as a basis for the context, also through 

an exam of the Fordist production model and its transition to post-Fordism, considering 

the hypothesis that this transition is before an overlap and integration that extends from 

procedural logic to city. The contemporary city is therefore understood in terms related 

to their production as the overlap of the Fordist and post-Fordist models applied to the 

urban environment. The first part, hence, consists in context analysis and political and 

historical foundation. The second part, in turn, deals specifically with the aesthetic 

issue. We developed the hypothesis that the incidence of power in the city happens via 

the image and from the junction between the spectacle and biopower - taking in this 

regard the spectacle as the imagistic surface of the biopower. Allied to this, we identify 

the operation modes that this power composition uses. The conceptualization and 

investigation of monolinguists and plurilinguists logics is the base of our hypothesis. 

Finally, we analyze images, as examples, which correspond to the power and strength 

and the way they intervene in the city. 

Keywords: spectacle; biopower; city; image; crowd 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem por intuito elaborar, a partir de um corpo teórico específico, 

uma análise não exaustiva da composição política e estética das cidades 

contemporâneas em paralelo com as mudanças ocorridas a partir do processo de 

transição de paradigma político-produtivo do capitalismo moderno e de suas 

conseqüências.  

O problema que tentamos analisar surge, em termos gerais (leia-se, portanto, objeto 

geral), do seguinte questionamento: em que medida as mudanças ocorridas na transição 

entre a modernidade e a pós-modernidade afetam, em termos políticos, subjetivos e 

estéticos, o modo como pensamos a cidade contemporânea? À essa questão está 

relacionada uma problemática que, segundo entendemos, consiste em analisar 

pontualmente, tanto quanto possível, alguns tópicos que são necessariamente relativos à 

composição do tema. Nesse sentido, optamos por assinalar alguns tópicos que, 

percebemos, podem orientar a nossa análise e que, em maior ou menor grau, parecem 

constituir o conjunto de problemas que nos é caro nesse momento.  Desse modo, 

julgamos pertinente a análise de temas como o capitalismo cognitivo e as formas de 

trabalho imaterial - que fazem emergir na cidade um novo modelo de produção e 

intervenção sobre ela; a analítica do poder sob a perspectiva biopolítica da inserção 

deste na vida dos citadinos – mediante estratégias de biopoder que conduzem condutas e 

determinam formas de vida na cidade; o espetáculo como forma e conteúdo de uma 

cidade atravessada por uma lógica de poder mediada por imagens – e, além disso, como 

superfície imagética do biopoder; e, por fim, a análise dos modos resistência - que 

encontram na cidade contemporânea um terreno propício à sua elaboração e que são 

diametralmente oposta às outras três figuras de poder analisadas. Nesse sentido, 

percebemos certa interlocução entre esses temas que merecem ser posta em evidência a 

partir de suas consonâncias.  

Todo o texto é atravessado, explícita ou implicitamente, pelo conteúdo das lutas, ou 

embate de forças, que retomamos a partir do conflito moderno entre poder e potência, 

cujos desdobramentos, no âmbito do capitalismo, encontra-se na luta de classes. Nesse 

sentido, mobilizamos, através dos contextos referidos, a forma como essa luta se dá a 

partir de cada perspectiva (imaterial, biopolítica, espetacularizada) demonstrando, com 

isso, a inerência desse conflito nas relações que constituem a cidade – sempre 
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estabelecendo, a partir de sua dinâmica no contemporâneo, uma analogia entre sua 

forma moderna (material, disciplinar, industrial) como maneira de identificar os 

paralelos e as sobreposições entre aquilo que era e não deixou necessariamente de ser. 

Desse modo, tentamos apontar não apenas um contexto, ou modelo de soberania, em 

que essa luta se trava, mas, também, os sujeitos e a classe social que emerge como força 

política e ontológica no quadro geral da análise. Portanto, mobilizamos desde as noções 

de povo e multidão oriundas da modernidade, até os conceitos de classe social e suas 

conseqüentes atualizações.     

O desdobramento específico (leia-se, portanto, objeto específico) dessas questões, no 

texto, encontra na imagem o denominador comum de análise A questão posta, nos 

termos convenientes ao contexto e aos temas abordados, diz respeito ao seguinte 

problema: qual a função da imagem na cidade contemporânea quando os modos de 

produção tornam-se eminentemente imateriais em termos de tendência? De que modo as 

imagens expõem o paradoxo dos conflitos urbanos, a partir do momento em que são 

elas as mediadoras entre o capital, a cidade e os sujeitos (sejam eles tomados enquanto 

população, povo ou multidão)? O entrelaçamento entre política e estética constitui, aqui, 

um ponto a ser considerado e trabalhado a partir da definição de gêneros de imagens, às 

quais definiremos como imagens de poder e imagens de potência. Essas imagens, como 

veremos, participam de regimes linguísticos e sígnicos que constituem, cada qual à sua 

maneira, um modo de organização simbólica que diz respeito ao poder ou à potência. Os 

tipos de imagens serão trabalhados, portanto, a partir de categorias referentes ao seus 

respectivos regimes estético e linguístico, cuja elaboração encontra fundamentação a 

partir dos conceitos de monolinguismo e plurilinguismo.  

Estruturalmente, preferimos abordar o tema em capítulos que dialogam entre si de 

maneira não linear - o que não quer dizer que não haja, em alguns momentos do texto, 

uma linearidade histórica regular. No lugar da abordagem argumentativa linear, 

preferimos uma abordagem mediada pelo paralelo entre os distintos momentos e formas 

dos temas que se sucedem.  

Levando em consideração a estrutura adotada, no primeiro capítulo optamos por tratar 

as transformações do capitalismo e a emergência do capitalismo cognitivo como 

tendência hegemônica produtiva de superação do capitalismo industrial enquanto 

tendência quantitativa. À isso soma-se, como conseqüência imediata, as mudanças 



 

3 
 

ocorridas nas formas de trabalho e o seu processo de desmaterialização. Nesse sentido, 

evocamos como viés interpretativo o paradigma do trabalho imaterial como forma de 

apropriação e meio pelo qual o conjunto de atividades intelectuais, afetivas e 

comunicativas se dá no meio urbano de modo a lhe conferir uma nova configuração 

espacial mediada por uma lógica simbólica de apropriação. Desse modo, trataremos, 

também, de abordar a passagem do modelo de produção fordista para o pós-

modernismo contemporâneo que, no decorrer do texto, aparecerá como indício da 

extensão de uma nova relação com o meio, depreendendo-se daí, inicialmente, a idéia 

de que o modelo pós-fordista de produção está para a cidade - enquanto lócus produtivo 

disseminado e policêntrico - assim como o fordismo esteve para a fábrica – enquanto 

lócus fixo, concêntrico. Essa passagem, ou sobreposição de modelos, condiz com a 

hegemonia do trabalho imaterial e nos serve como indicativo de uma produção 

biopolítica. Tentaremos, na medida do possível e tendo em vista os limites do próprio 

texto, contextualizar as dinâmicas políticas características desse momento. Portanto, a 

primeira seção do capítulo é uma tentativa de dimensionar as transformações que nos 

levaram ao momento em que nos encontramos. 

Prosseguimos a análise, nos referindo ainda a esse contexto, para tratarmos dos sujeitos 

e da composição social de classes que se dá a partir da organização da dimensão social 

do trabalho intelectual. Nesse sentido, abordaremos o conceito de general intellect 

através da obra de Marx (2011) – mais especificamente a partir dos Grundrisse – e do 

redimensionamento conceitual proposto por Paolo Virno (2008) como forma de 

demonstrar a capacidade de apropriação do Estado, ou quaisquer que sejam as figuras 

de poder, sob o intelecto geral. Há, no entanto, em contraposição a essa adequação do 

general intellect às funções do poder, uma perspectiva de organização autônoma do 

intelecto geral que escapa à codificação do poder e que é posta em prática por um 

conjunto de indivíduos que se apresenta como força política e ontológica de resistência. 

À esse conjunto de indivíduos, denominamos multidão.     

Antes de apresentarmos a multidão como conceito de classe, optamos por fazer uma 

digressão breve sobre esse conceito, de modo que nos permitisse, ainda que brevemente, 

entender suas razões. Surge, com isso, a necessidade de irmos à filosofia política 

moderna – especificamente às obras de Espinosa e Hobbes - para entendermos a 

multidão e, sobretudo, os porquês de sua utilização no cenário político contemporâneo. 

Assim, mediante a análise dos conceitos de poder e potência, podemos identificar a 
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natureza da composição multitudinária e como ela poderá ser entendida, também, como 

conceito de classe social de contraposição ao poder.  

O segundo capítulo diz respeito ao biopoder e ao urbanismo como forma de realização 

política e estratégica de poder de classe desenvolvido na modernidade e levada à cabo 

durante as décadas seguintes. Aqui, há um deslocamento temporal na análise, relativa ao 

primeiro capítulo, que tem por intenção fundamentar o conceito de biopoder – que será, 

mais adiante, utilizado a partir do contexto do capitalismo cognitivo – e sua relação com 

o urbanismo como herança moderna delegada à contemporaneidade.  Tomamos como 

marco histórico e simbólico as intervenções do Barão de Haussman na Paris do século 

XIX, já que estas intervenções foram, segundo nos parece, exemplares na elaboração de 

uma estratégia de poder sobre as cidades e, conseqüentemente, sobre a vida nas cidades. 

Estratégia que, ao longo do tempo, passou por variações diversas, mas manteve seus 

propósitos de orientação política voltadas para fins de governamentalidade e gestão. 

Como fundamentação teórica, utilizamos a obra de Michel Foucault (2009) como 

colaboração incontornável e indissociável ao tema. Nesse sentido, optamos por expô-la 

enquanto diagnóstico de um tempo em que se efetivavam práticas de poder que, nesse 

texto, nos convém analisar também em sua extensão. Assim, tomamos por intuito 

vincular a colaboração desse autor no contexto de classes, tomando o biopoder como 

elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo. 

Depois da análise das formas de poder sobre a vida em suas estratégias políticas de 

materialização de uma lógica de domínio, veremos, no terceiro capítulo, como essa 

lógica de poder se insere no mundo de produção representativa, ou imagética, a partir de 

seu uso político. Aqui, o tema que nos é pertinente diz respeito ao conceito de 

espetáculo (DEBORD, 2011) e, mais especificamente, ao processo de espetacularização 

urbana. Tema que tem na questão da imagem sua manifestação explícita. Nesse 

capítulo, como não poderia deixar de ser, optamos por pensar a questão da imagem a 

partir do conflito do qual tratamos ao longo do texto: o poder e a potência no contexto 

de formação política e subjetiva da cidade contemporânea em tempos de capitalismo 

cognitivo. Para tanto, analisamos o espetáculo como forma de disseminação de imagens 

de poder, entendo-o como superfície imagética do biopoder num amplo consenso de 

formas e conteúdo que visa a aspectos que são comuns ao processo de dominação 

sígnica, logo, monolinguística. Nesse sentido, soma-se à nossa análise da política e da 

subjetividade, a questão estética. Há, nesse primeiro momento, uma notável referência 
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ao espetáculo como uma estética do poder. À ela, vincularemos um dos gêneros de 

imagem a serem analisados e que, a partir de Szaniecki (2007), denominaremos de 

imagens de poder. O espetáculo, como superfície imagética do biopoder, produz 

imagens de poder, constituindo, a partir daí, uma estética própria ao conteúdo político 

que lhe atravessa. Essa estética do poder é, também, no limite que lhe assegura o 

conteúdo manifesto por ela, uma estética do biopoder cujos elementos de composição 

correspondem à um certo embelezamento estratégico vinculado aos elementos de 

higienização que lhes são correspondentes desde à sua origem.  

Malgrado as disposições monolinguísticas de poder, abordaremos uma outra forma de 

composição estética que, mais do que contrariar o regime sígnico e imagético do 

espetáculo, surge como alternativa – como um “outro” – que possibilita formas de 

resistência dentro do meio urbano. Nesse sentido abordaremos, também, a alternativa de 

composição plurilinguística de imagens – que, pelas características que apresentaremos, 

compõe expressões e imagens de potência que, na maioria das vezes, se apresentam 

forma criadora de resistência frente à comunicação monolinguística e a restrição 

semântica por ela operada. 

Assim a incorporação do espetáculo, e da questão estética, nos permitirá adentrar no 

quarto capítulo para tratarmos, por fim, o modo como na contemporaneidade - tempos 

de capitalismo cognitivo, hegemonia do trabalho imaterial, biopoder e espetacularização 

– a preponderância da imagem como ferramenta política pode constituir uma forma de 

contrapoder. É, pois, também – e, talvez, sobretudo - no âmbito estético que se constitui 

a luta biopolítica. Nesse sentido, analisaremos a problemática que envolve a cidade, nos 

termos relativos às conseqüências de sua composição estética.   

Retomaremos nesse capítulo alguns conceitos abordados durante o texto, no entanto, 

tendo por intenção apontar seus desdobramentos a partir de uma perspectiva alternativa. 

Adotamos, portanto, o conceito de trabalho imaterial como forma de produção em rede 

capaz de criar, através de sua rede de produção afetiva, comunicacional e lingüística, 

formas de trabalho que escapam à lógica de apropriação do capital. As imagens são, 

assim, um dos meios possíveis pelos quais essa produção imaterial se efetiva como 

dinâmica capaz de escapar a codificação do poder, mediante um emaranhado discursivo 

e simbólico operado por sujeitos autônomos que cooperam entre si. Esses sujeitos, 

entendidos a partir de suas singularidades e diferenças, constituem aquilo que 
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denominamos, anteriormente, de multidão. A cooperação multitudinária, nesse sentido, 

tem em sua manifestação estética uma típica expressão do general intelletct enquanto 

potência desarraigada dos ditames das formas de produção, gestão e 

governamentalidade. As imagens, aqui, enquanto produção simbólica e discursiva fruto 

da manifestação da inteligência coletiva, apresentar-se-ão como imagens de potência – 

gênero que, evidentemente, se contrapõe ao primeiro gênero de imagens, anteriormente 

mencionada. 

A cidade aparece como local privilegiado para formas de manifestação estética e 

política. Ela se apresenta como espaço de conflito de onde se originam - se a pensarmos 

como lócus de produção - parte das questões expressas pelas manifestações de poder ao 

mesmo tempo em que é suporte privilegiado para o combate a essas mesmas questões 

que, direta ou indiretamente, lhe aflige. As ações na cidade, assim, não requerem uma 

especificidade de suporte para que se manifestem em sua potência. Nesse sentido, desde 

atos performáticos isolados (corpo; ação cênica pública) até os muros (grafitados, 

pixadosm interferido por projeções ou mesmo parcialmente destruídos) constituem um 

tipo de suporte para intervenção. Nosso trabalho, nesse sentido, analisará tipos de 

intervenção estética (e política) na cidade, tendo em vista seus processos e suas 

singularidades a partir dos processos de semantização e legibilidade ao qual estão 

relacionados. 

Por fim, analisaremos algumas imagens de acordo com os gêneros ao qual estão 

relacionados e às formas de intervenção que a caracterizam. Assim, discorreremos 

especificamente sobre comunicações e expressões imagéticas que ilustraram alguns dos 

conceitos apresentados durante o decorrer da dissertação.  

Vale atentar ainda, e especialmente, para o formato e estratégia dissertativa utilizada. 

Nesse sentido, para a estrutura do conteúdo abordado, optamos por desenvolvê-la a 

partir de uma estratégia textual não linear. Isso se justifica, em termos metodológicos, 

pelo próprio conteúdo e, mais ainda, pela intenção que temos em estabelecer, em boa 

parte do texto, um paralelo que nos coloque frente às mudanças e as inflexões ocorridas 

entre o moderno e o contemporâneo. Contudo, o estilo e a composição adotados no 

texto não pretendem fazer com que se estabeleça um simples comparativo temporal, 

histórico. Esse paralelo aponta, antes, para a necessidade de analisar o cenário 

contemporâneo como sobreposição de modelos – sejam eles modelos de cidade, de 
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produção, de poder ou de figuras de subjetividade. Nesse sentido, antes de qualquer 

predisposição argumentativa, chamamos atenção para o caráter flexível da proposta 

textual utilizada. Preferimos um texto de exposição de pontos de convergência em 

contraposição ao modelo dissertativo retilíneo comumente utilizado.   

Não obstante a isso, em termos de estrutura geral este trabalho foi disposto em duas 

seções, ou partes, que estão relacionadas a partir de um projeto comum. Essa interação 

é, todavia, mais perceptível em alguns momentos do que em outros. De qualquer 

maneira é, à luz das questões que se abrem e se encerram nesse texto, composta por 

passagens que são, de um lado, mais elementares e funcionam, por isso, como 

fundamento teórico e elaboração conceitual básica; e, de outro, como desenvolvimento 

mais autônomo do modo de aplicabilidade que construímos a partir dos conceitos e 

análises das quais derivamos nossa hipótese. 

 Simplificando, nosso intuito na primeira parte do texto (capítulos 1 e 2) é mostrar, tanto 

quanto possível, em que estágio estamos nos termos condizentes ao atual contexto 

produtivo. Para isso, nos valemos de uma perspectiva teórica específica que, nosso 

entendimento, nos permite analisar questões como a emergência do capitalismo 

cognitivo, do trabalho imaterial e das novas formas de subjetividade que as 

acompanham. Entendendo que esses conceitos não estão isolados e que é preciso 

pensar, também, que a composição de poder que se efetua no presente é o resultado de 

um investimento que o antecede, investigaremos no segundo capítulo como se deu o 

desdobramentos, implicações e integrações de modelos produtivos, lógicas de poder e 

saberes modernos que estão presentes, em níveis de efetivação distintos, no mundo 

contemporâneo. 

 À essa primeira parte, portanto, corresponde a análise detida dos termos teóricos 

básicos, na interlocução e ressonância entre momentos históricos complementares e 

fundamentalmente ao assentamento das prerrogativas conceituais que nos permitirão 

sustentar a hipótese que posteriormente defenderemos. 

A segunda parte (capítulos 3 e 4) é o momento em que aplicaremos e desenvolveremos 

a nossa hipótese a fim de investigarmos como o espetáculo integra o biopoder no 

contexto de produção imaterial do capitalismo cognitivo. Desse modo, e por fim, 

tentaremos demonstrar, a título de exemplo, como se dá esse processo e de que forma é 

possível, através do que chamamos de ação multitudinária, escapar e criar formas 
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alternativas de expressão imagéticas que não apenas rivalizem com os processos de 

espetacularização e biopoder, mas que, antes, constituam possibilidades outras de 

efetivação de novas realidades dentro do meio urbano.
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1 CAPITALISMO COGNITIVO, TRABALHO IMATERIAL E 

SUBJETIVIDADE 
 

Importantes e significativas mudanças ocorreram nas últimas décadas. Mudanças que 

são, sob muitos aspectos, incontornáveis. A radical transformação do paradigma 

produtivo e suas conseqüências nos mais diversos aspectos da vida social e subjetiva 

dos indivíduos, parece pôr em evidência a emergência de uma nova realidade. Uma 

realidade que precisa, tão logo, ser compreendida em sua idiossincrasia histórica. 

O período de hegemonia industrial, cuja efetividade quantitativa é ainda hoje flagrante, 

sofreu modificações e desgastes de natureza produtiva que permitiram, ao longo das 

últimas décadas, a emergência e intensificação de um novo paradigma do trabalho. O 

trabalho industrial, ainda que como parte integrante da produção, não é mais uma 

tendência hegemônica para os novos processos de constituição da sociedade 

contemporânea – seja ela entendida sob quaisquer perspectivas que a componha: 

política, econômica ou cultural. A imagem chapliniana - se adotarmos o exemplo da 

representação cinematográfica do período ao qual fazemos referência - dá lugar a 

exemplos como The Social Network (2010), que representa, através e para além do viés 

cinematográfico, as novas formas de produção e reprodução do trabalho no mundo pós-

industrial.  

 O que acontece no mundo contemporâneo, sobretudo a partir das últimas décadas do 

século XX, é uma espécie de mutação das determinações do sistema capitalista. Nesse 

sentido, o que se desenvolve é, antes de tudo, uma forma de hegemonia qualitativa do 

chamado trabalho imaterial – podemos defini-lo, ao menos a princípio e de maneira 

geral, como a forma de trabalho que “considera o conjunto de atividades intelectuais, 

comunicativas, afetivas, expressas pelos sujeitos e pelos movimentos sociais – portanto 

eles conduzem à produção” (NEGRI, 2003, p.92). O que está em questão, com isso, não 

é a negação da presença do trabalho material na economia capitalista, que se faz ainda 

fundamental em termos de produção quantitativa. O que se apreende desse processo de 

transição é, sobretudo, sua tendência. O que denominamos, aqui, por “tendência”, nos 

parece ser um ponto importante a ser considerado e sobre isso escrevem Antonio Negri 

e Michael Hardt: 

Em qualquer sistema econômico, numerosas formas diferentes de 

trabalho coexistem, mas há sempre um tipo de trabalho que exerce 
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hegemonia sobre os outros. Essa forma hegemônica funciona como 

vórtice que gradualmente transforma as outras formas, fazendo-as 

adotarem suas qualidades centrais. A forma hegemônica não é 

dominante em termos quantitativos, e sim na maneira como exerce um 

poder de transformação sobre as outras. A hegemonia aqui designa 

uma tendência. (2005, p.148.) 

Entende-se por tendência, então, a influência exercida pelas formas de comando dentro 

da estrutura capitalista. Um comando que não diz respeito, necessariamente, à 

quantidade de produção material, mas à redefinição do valor gerado em relação à 

criação qualitativa daquilo que se produz. Nesse sentido, a transição que se identifica 

diz respeito à capacidade de organização do trabalho intelectual e de seu poder na 

transformação de outras formas de trabalho. Vivemos, pois, em um contexto 

radicalmente novo, regido pela hegemonia do trabalho intelectual. Presenciamos, 

portanto, a partir dessas circunstâncias, uma terceira transição do sistema capitalista, a 

saber, o capitalismo cognitivo. Segundo Negri 

Fala-se propriamente de uma terceira transição capitalista, depois da 

saída da manufatura e do desenvolvimento da grande indústria. Nessa 

época cognitiva, a produção do valor depende sempre mais de uma 

atividade intelectual criadora que não só se situa além de qualquer 

valorização ligada à raridade, como se situa além da acumulação de 

massa, de fábrica etc. A originalidade do capitalismo cognitivo 

consiste em captar, em uma atividade social generalizada, os 

elementos inovadoras que produzem valor. (2003, p.94) 

Essa nova configuração social e ontológica, bem como suas conseqüências nos 

processos de subjetivação dos mais diversos indivíduos, nos parece, de antemão, uma 

perspectiva fundamental para análise que intentamos fazer acerca das cidades, pois se é 

fato que o trabalho de tipo industrial-fabril perde sua hegemonia para o trabalho de 

natureza intelectual, é justamente no ambiente metropolitano que esta nova composição 

se explicita. A metrópole está para o trabalho imaterial, assim como a fábrica esteve 

para o trabalho material. O ambiente urbano é o solo propício à criação, 

desenvolvimento e estruturação das relações de comunicação, afeto e linguagem pelo 

qual se ordena o capitalismo cognitivo. Esses elementos conferem ao trabalho imaterial 

uma centralidade no modo de produção e acumulação capitalista, reorganizando, com 

isso, toda uma teoria do valor. De modo que se pode afirmar, a título de síntese, que 

A centralidade do trabalho imaterial diz respeito ao fato de suas 

atividades materiais (de manipulação e transformação da natureza) 

dependerem de seus elementos cognitivos, lingüísticos e afetivos (de 

manipulação dos símbolos). Ou seja, o trabalho material passa a 

depender do imaterial, onde o imaterial diz respeito à subjetividade: 
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conhecimento, comunicação, afetos. O capitalismo se torna cognitivo 

não pelo fato de mobilizar o conhecimento, mas porque passamos de 

uma situação na qual se produziam mercadorias por meio de 

conhecimento à outra, na qual o conhecimento produz, 

tautologicamente, conhecimento: a produção e a manipulação de 

símbolos torna-se a base da manipulação da natureza, até o ponto de 

nela determinarem-se verdadeiros processos de valorização. (COCCO, 

2013, p.10)   

A redefinição da teoria do valor, mediante a inovação imaterial da forma trabalho, é, 

também, uma questão que nos compete a partir do momento em que temos em conta o 

fato de que, na sociedade capitalista, o trabalho é a origem de todo valor. Marx, em O 

Capital, define o valor como “unidades mensuráveis e homogêneas de tempo de 

trabalho” (apud HARDT; NEGRI, 2005, p.193) – ou, em outros termos, o tempo médio 

de trabalho necessário para a produção de mercadorias. Essa definição, no entanto, diz 

respeito ao contexto industrial cujo processo de produção era, de maneira geral, fabril e 

hegemonicamente material. No entanto, Marx, em seus esboços – os Grundrisse, que 

anuncia, sob muitos aspectos, O Capital – já nos antecipa a natureza da crise da grande 

indústria, sob o prisma do incontornável progresso da ciência (trabalho intelectual), e o 

advento de um novo capitalismo que modificaria a relação de valor. Desse modo, 

escreve ele: 

A troca de trabalho vivo por trabalho objetivado, i.e., o pôr-se do 

trabalho social na forma de oposição entre capital e trabalho 

assalariado, é o último desenvolvimento da relação de valor e da 

produção baseada no valor. O seu pressuposto é e continua sendo a 

massa de tempo de trabalho imediato, o quantum de trabalho 

empregado como fator decisivo da produção de riqueza. No entanto, à 

medida em que a grande indústria se desenvolve, a criação de riqueza 

efetiva passa a depender menos de trabalho e do quantum de trabalho 

empregado que do poder dos agentes postos em movimento durante o 

tempo de trabalho, poder que – sua poderosa efetividade - por sua vez, 

não tem nenhuma relação com o tempo de trabalho imediato que custa 

sua produção, mas que depende, ao contrário, do nível geral da ciência 

e do progresso da tecnologia, ou da aplicação dessa ciência à produção 

(MARX, 2011, p. 587-588). 

Lançando mão dos meandros desse desenvolvimento, nos interessa, agora, o fato dessa 

relação causal – estabelecida entre o desenvolvimento da “relação de valor” e sua 

vinculação direta com “o nível geral da ciência e do progresso da tecnologia” - atingir, 

no contexto que compreende as últimas décadas do século XX até os tempos que 

correm, o auge de sua predominância na efetivação de um modelo hegemônico de 

produção pós-fordista. Concomitante a isso, e ao esgotamento da tendência do modo de 

produção fordista, poder-se-ia dizer, também, que essas mudanças correspondem à 
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substituição do paradigma de trabalho material pelo imaterial, que inaugura e constitui 

um novo tecido histórico. Antes disso, no entanto, é importante destacar as diferenças 

dos modelos de produção fordista e pós-fordista, cujas características refletem, em 

maior ou menor grau, a nova lógica de apropriação econômica do trabalho vivo
1
, que, 

em tempos de capitalismo cognitivo, corresponde fundamentalmente a uma imensa 

quantidade de trabalhadores urbanos explorados por suas capacidades intelectuais e 

submetidos a relações de trabalho flexíveis, móveis e precárias. Esse quadro indica, 

segundo a análise de Hardt e Negri, 

a mudança de uma economia caracterizada pelo emprego estável de 

longo prazo, típico dos operários de fábrica, para outra marcada por 

relações de trabalho flexíveis, moveis e precárias: flexíveis porque os 

trabalhadores devem adaptar-se a diferentes tarefas, móveis porque 

estão constantemente mudando de emprego e precárias porque 

nenhum contrato assegura o emprego estável a longo prazo. Enquanto 

a modernização econômica, que desenvolveu as relações de trabalho 

fordistas, centrava-se em economias de escala e em amplos sistemas 

de produção de troca, a pós-modernização econômica, com suas 

relações de trabalho pós-fordistas, desenvolveu sistemas flexíveis de 

menor escala. A ideologia econômica básica que atravessa a pós-

modernização escora-se na idéia de que a eficiência é prejudicada por 

sistemas monolíticos de produção e trocas em massa e propiciada por 

sistemas de produção que reagem com rapidez e esquemas 

diferenciados de mercado voltados para estratégias especializadas. 

(2005, p.154)  

Nessa passagem do regime fordista para o pós-fordista, ficam ainda mais evidentes as 

transformações nos modos de produção, exploração e, conseqüentemente, nas questões 

relativas ao valor. A crise do valor, à qual nos referíamos anteriormente, encontrou, 

portanto, seu ápice quando “a esfera da produção capitalista de uma vez por todas 

                                                           
1
 Na leitura marxiana – esta a qual nos propomos a fazer - o conceito de “trabalho vivo” confunde-se com 

o de “capital variável”. Na citação dos Grundrisse, que destacamos acima, ela aparece justamente nesse 

sentido. Optamos, no entanto, por entender, também, tal definição a partir da conceituação que, nos 

parece, é a mais condizente com a proposta do texto. Assim, podemos definir, brevemente, o trabalho 

vivo como “a faculdade humana fundamental: a capacidade de enfrentar o mundo e criar vida social. O 

trabalho vivo pode ser encurralado pelo capital e reduzido à força de trabalho que é comprada e vendida e 

que produz bens e capital, mas o trabalho vivo sempre transcende isso. Nossas capacidades criativas e de 

inovação são sempre maiores que nosso trabalho produtivo – produtivo de capital, queremos dizer” 

(HARD; NEGRI, 2005, p.194-195). Essa definição, que em última análise escapa ao determinismo que 

promulga o trabalho vivo apenas para fins exclusivos de sua exploração, nos parece interessante por 

identificar nesse trabalho, também, a sua capacidade de libertação para além dos territórios da produção 

do capital. Isso é particularmente interessante no contexto que nos encontramos, posto que dadas as 

condições de desenvolvimento do trabalho imaterial e suas características de interação (comunicativa, 

lingüística e afetiva) “o que acontece é que o chamado ‘capital variável’ (o ‘trabalho vivo’) passa a 

incorporar (exatamente no corpo do trabalhador) o ‘capital fixo’ (o saber até então cristalizado na 

maquinaria)” (COCCO, 2013, p.13) – ou, para darmos nome a esse processo, poderíamos chamá-lo de 

biopodrução. 
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estendeu-se da organização do ‘tempo de trabalho’ à organização do ‘tempo de vida’” 

(LAZZARATO; NEGRI, 2013, p.91). Se o valor na produção fordista podia ser 

expresso em unidades mensuráveis e homogêneas de tempo de trabalho, na era pós-

fordista esse valor passa por uma re-significação radical. A expansão do trabalho, para 

além de sua fixidez industrial, estende-se, agora, para os mais diversos aspectos da vida, 

creditando às relações capitalistas uma presença tal que desconhece toda e qualquer 

exterioridade – e que por “exterioridades” compreenda-se toda atividade de “tempo 

livre”, ou lugar das atividades escolhidas, exercido fora das relações capitalistas.  

O modelo econômico de produção, ao configurar-se de tal modo, inova nas formas de 

atuação, definindo-se, em termos gerais, “como a capacidade de transformar a ação do 

mundo vital em função do sistema” (LAZZARATO; NEGRI, 2013, p.93). Com isso, as 

relações, subsumidas em sua integralidade, estão sempre mediadas e determinadas por 

um processo de produção. Uma produção que, dadas as condições materiais envolvidas, 

excede o limite do viés econômico e, portanto, deve ser entendida, a partir de agora, 

também em sua função metaeconômica. Segundo Maurizio Lazzarato (2006), 

vivenciamos a passagem de um “modo de produção” para a “produção de mundos”. 

Essa produção diz respeito às formas de subjetividades criadas em meio às relações 

capitalistas que não envolvem mais apenas os elementos de acumulo primitivo de 

capital, mas fazem passar, também, fluxos de desejos e intensidades tais que afetam as 

subjetividades, quase sempre capturando-as em função de sua lógica.    

A captura da subjetividade, do bíos social e mesmo dos desejos, estão inseridas no 

processo parasitário
2
 de bloqueio e redirecionamento das potências – desde que, claro, 

constituam alguma ameaça. Ora, como se percebe, esse processo derivado de 

movimentos relacionais de produção abstrata e material, subordina os elementos da vida 

proporcionando condições para a criação da vida social. Podemos perceber, com isso, 

que 

                                                           
2
 A função parasitária do capital se exerce na medida em que o trabalho vivo excede as delimitações da 

estrutura, fissurando-a e abrindo brechas para uma nova composição que escape à lógica de exploração. A 

função parasitária é toda aquela que captura o valor inventivo dos movimentos autônomos, do mundo 

vital, e o reorganiza segundo em função do sistema – podendo ser chamado, também, se assim quisermos, 

de processo de colonização do mundo vital pelo sistema. Segundo Negri, “Aqui o capital torna-se 

produtivo somente na medida em eu capta valores pré-constituídos do trabalho social. Aqui, então, a 

função de comando se organiza como ameaça de bloquear a informação, como interrupção dos processos 

cognitivos, em suma, o capital parasitário é aquele que extrai valor sobretudo da interrupção dos 

movimentos de conhecimento, de cooperação, de linguagem. Para viver e reproduzir-se, o capitalismo é 

obrigado a chantagear a sociedade e a bloquear os processos sociais de produção toda vez que apresentem 

excedente no que concerne a seu comando” (2003, p.96)  
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Essa relação íntima entre o trabalho e a vida, o caráter cada vez menos 

distinto das divisões temporais que identificamos na produção pós-

fordista são ainda mais claros em termos dos produtos do trabalho 

imaterial. A produção material – por exemplo, a produção de 

automóveis, aparelhos de televisão, roupas e alimentos – cria os meios 

da vida social. As formas modernas de vida social não seriam 

possíveis sem esses bens. A produção imaterial, em contrapartida, 

inclusive a produção de idéias, imagens, conhecimentos, 

comunicação, cooperação e relações afetivas, tende a criar não os 

meios da vida social, mas a própria vida social. A produção imaterial 

é biopolítica. (HARDT; NEGRI, 2005, p.194) 

A vida social, nos termos expostos, é, antes, uma produção biopolítica
3
. Essa produção 

biopolítica só se dá no instante mesmo em que os elementos da vida são posto a 

trabalhar – e estão, senão subsumidas em sua integralidade, ao menos suscetíveis às 

formas de exploração e subordinação mais ou menos flexíveis. O capital, nesse sentido, 

ao produzir, reproduzir e desenvolver meios de controle da subjetividade, a partir de 

estratégias biopolíticas, acaba por controlar a vida social. Assim, “embora o capital 

possa ser definido, como se costuma fazer, como uma acumulação de riqueza social na 

forma de bens ou dinheiro, fundamentalmente o capital é uma relação social” (idem, 

grifo nosso). 

O capital, enquanto relação social, por sua vez, desenvolve-se fundamentalmente no 

ambiente urbano. No capitalismo cognitivo, quando o trabalho imaterial tende a ser 

hegemônico e a ampliar seus domínios e formas de comando - ao mesmo tempo em que 

torna uma só e mesma coisa “tempo de vida” e “tempo de trabalho” –, a função política 

é indissociável da vida e da dimensão social e metropolitana que oxigena seus fluxos de 

produção.  

                                                           
3
O termo biopolítica aparece, nessa passagem, em sua relação com a produção imaterial – esta, como 

vimos, está diretamente relacionada aos mais diversos aspectos da vida, tendo em vista, desde o começo, 

a sua menção constante à inteligência e suas formas de produção (comunicativa, lingüística e afetiva - 

para citar suas principais formas). O conceito de “biopolítica”, no entanto, remete, teórica e praticamente, 

à uma complexidade discursiva que abrange um rico debate acerca de sua conceituação. Autores como 

Michel Foucault e Antonio Negri contribuem decisivamente para o debate e é, sobretudo, a partir deles 

que tentaremos, nas páginas seguintes, problematizar a questão. Por isso, ao menos na passagem 

mencionada – breve e mesmo auto-explicativa – nos limitaremos a defini-la em sua consonância com a 

produção imaterial, segundo a qual escrevem os autores de Multidão: “Nesse trabalho imaterial, a 

produção ultrapassa os limites da economia tradicionalmente entendida para investir diretamente a 

cultura, a sociedade e a política. O que é produzido, nesse caso, não são bens materiais, mas relações 

sociais e formas de vida concretas. Chamaremos esse tipo de produção de ‘biopolítico’, para enfatizar o 

caráter geral de seus produtos e a maneira como investe diretamente a vida social em sua totalidade” 

(2005, p.135). Voltaremos, nas páginas seguintes, à questão da biopolítica e do biopoder, enfatizando seu 

rigor conceitual e sua aplicabilidade nos aspectos que nos convém adotar.  
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No modelo de economia pós-fordista a metrópole cumpre o protagonismo que outrora 

fora delegado à fábrica – hoje, a título de tendência, mera coadjuvante no cenário da 

produção imaterial e sujeita a reestruturações produtivas diversas. É, portanto, o 

proletariado urbano (flexível, móvel, e precário) que traduz, na heterogeneidade de sua 

composição técnica, o modelo pós-fordista de produção globalizada. À homogeneidade 

do trabalho fabril, com sua estabilidade empregatícia e tempo determinado de trabalho 

in loco, corresponde, agora, uma nova classe de indivíduos e trabalhadores urbanos que, 

marcados pela diversidade e diferenças que o constituem e os aproximam, põem à 

disposição, no asfalto da cidade, aquilo que, outrora, foi também explorado no chão da 

fábrica: sua força de trabalho (física e/ou intelectual).  

A reestruturação industrial e a emergência de um regime de 

acumulação globalizado, baseado na produção de conhecimentos e 

num “trabalho vivo” (cada vez mais intelectualizado e comunicativo), 

podem (e devem) ser pensadas como processos contraditórios, onde a 

contradição não é a que opõe ao passado das homogeneidades fabris, 

mas a que se encontra no presente das novas formas de exploração e 

da composição técnica do trabalho, nas novas lutas do proletariado e, 

em particular, do proletariado urbano. Isto passa, justamente, pela 

recuperação das dimensões constitutivas, e por isso, revolucionárias, 

do “trabalho vivo”.  (COCCO, 2013, p.36) 

Há, a partir de todas essas transformações mencionadas, uma nova composição de 

indivíduos (a emergência de novas formas de subjetivação) e, conseqüentemente, o 

advento de uma nova classe que se espraia para além dos territórios fabris. O trabalho 

imaterial tensiona toda composição social em termos políticos, econômicos e culturais, 

e, com isso, modifica toda lógica relacional de produção capitalista que abre, a partir da 

nova centralidade do trabalho, um paradoxo inédito: expande a capacidade de libertação 

do trabalho vivo para além do comando do capital ao mesmo tempo em que o 

subordina. Em outras palavras, o trabalho explorado torna-se capaz de uma inversão que 

pode proporcionar, na medida de seus esforços criativos, uma força de resistência e 

insubordinação que transcende a lógica de apropriação da força de trabalho em função 

da produção de bens e capital. 

Em síntese, pode-se observar que assistimos a uma crise da função progressiva do 

capital. Uma crise que é correlata à dialética do instrumento, posto que não é mais o 

capital quem fornece ao trabalhador seu instrumento de trabalho. O instrumento lhe é 

constitutivo na medida em que ele, em sua capacidade intelectual, em seu cérebro, 
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consegue agregar, independente de externalidades materiais, todos os elementos que o 

possibilita criar/produzir. Segundo Negri 

Assistimos ao chamado “fim da dialética do instrumento”, em que por 

“instrumentalização” se entendia o fato de que o capital oferecia ao 

trabalhador o instrumento de trabalho. Quando o cérebro humano se 

reapropria do instrumento de trabalho, então o capital não tem mais a 

possibilidade de articular o comando sobre o instrumento: e portanto a 

dialética instrumental se exaure. (2003, p.96) 

Essa reapropriação do instrumento de trabalho, pela via do intelecto, pode ser entendida 

como aquilo que Marx (2011) denominou de “capital humano” ou general intellect. 

Veremos, a partir das questões mencionadas, como se desenvolvem as subjetividades 

dentro de um contexto do capitalismo cognitivo e, desse modo, analisar a nova 

composição de classe que emerge a partir da transformação do paradigma de trabalho. 

Quais seriam as figuras subjetivas correspondentes à produção imaterial, tendo em vista 

que seus aspectos relacionais são, em sua maioria, mediados por criações lingüísticas, 

comunicacionais e afetivas? Quais os agentes, ou sujeitos, emergem desse processo cuja 

composição é, quase sempre, heterogênea e descentrada? Essas seriam, a princípio, duas 

das questões, diretamente imbricadas uma na outra, a serem investigadas para melhor 

compreender a nova composição social e produtiva que se desenvolve na 

contemporaneidade e que tem na cidade sua manifestação concreta e incontornável.  

Ao investigarmos essas questões, estaremos, enfim, capacitados a desenvolver 

especificamente o objeto de nossa análise, que se constituí como produto dessas 

relações e que são criadas pelos sujeitos em questão ao mesmo tempo em que, ao 

interferirem no cotidiano das cidades, produzem também modos de subjetivação, 

modificando, como conseqüência, a relação entre os indivíduos e a coletividade no 

espaço urbano. Referimo-nos, aqui, à imagem e a produção imagética como elemento 

constitutivo do ambiente urbano e sintoma flagrante da produção imaterial e da 

composição paradoxal do capitalismo cognitivo.  

 

1.1 Do general intellect como composição social e fundamento de uma nova classe 

 

Como vimos, no pós-fordismo toda atividade que se constitui enquanto trabalho 

imaterial excede o limite de tempo produtivo relativo àquele determinado pela atividade 
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industrial. O trabalho se torna imaterial na mesma proporção em que o capital mobiliza 

a subjetividade, colocando, com isso, a vida, como um todo, no centro da produção. 

Desse modo, os serviços e toda produção em rede passam a não depender, somente, da 

eficiência da atividade fabril (em sua composição orgânica, homogênea e fixa), mas, 

também, da geração do chamado “capital humano”. Assim, na medida em que 

entendemos a produção imaterial como produção de formas de vida que só podem ser 

criadas pelas atividades cognitivas, é o próprio humano que passa a ser entendido como 

fator central de produção. 

A dimensão social do trabalho intelectual, bem como sua organização e modo de 

funcionamento – e, em última instância, a própria produção da realidade – já eram 

pensadas como hipótese, ainda que em sentido embrionário, por Marx, nos Grundrisse. 

À esse processo corresponde a definição de “capital humano”, que apresenta-se 

também, dentre outras variações nominativas
4
, como general intellect (intelecto geral). 

Numa passagem já clássica sobre o tema, Marx escreve: 

A natureza não constrói máquinas nem locomotivas, ferrovias, 

telégrafos elétricos, máquinas de fiar automáticas etc. Elas são 

produtos da indústria humana; material natural transformado em 

órgãos da vontade humana sobre a natureza ou de sua atividade na 

natureza. Elas são órgãos do cérebro humanos criados pela mão 

humana; força de trabalho objetivada. O desenvolvimento do capital 

fixo indica até que ponto o saber social, conhecimento, deveio força 

produtiva imediata e, em consequência, até que ponto as próprias 

                                                           
4
Segundo André Gorz “É interessante notar a hesitação na terminologia marxiana. Trata-se tanto do ‘nível 

geral da ciência’ (‘der allgemeine Stand der Wissenschaft’), quanto dos ‘conhecimentos gerais da 

sociedade’ (‘das allgemeine gessellschaftliche Wissen, knowledge’); ora se trata do general intellect, ora 

das ‘potencialidades gerais cérebro humano’ (die allgemeinen Mächte des menschlichen Kopfes), ora da 

‘formação artística, científica, etc.’, que o indivíduo poderá adquirir graças ao ‘acréscimo do tempo livre’ 

e que ‘retroage sobre a força produtiva do trabalho’. O que faz a liberação do tempo ‘para o pleno 

desenvolvimento do indivíduo’ poder ser considerada, ‘do ponto de vista do processo de produção 

imediata, como produção de capital fixo, esse capital fixo being man himself’. A idéia de ‘capital 

humano’ se encontra, pois, já nos manuscritos de 1857-1858. (2005, p.16).” Os estudos acerca do trabalho 

imaterial encontram - além das já mencionadas referências teóricas italianas (Antonio Negri e Maurizio 

Lazzarato, para citar os mais conhecidos expoentes da área) – forte relevância teórica, também, nos 

estudos do destacado sociólogo francês André Gorz (2003). Seus estudos acerca do imaterial na sociedade 

contemporânea encontram consonância e divergências com estudos dos teóricos italianos, sempre, no 

entanto, acrescentando, com um rigor ímpar e estilo notável, considerações importantes para a questão. A 

respeito das diferenças entre Gorz e os pós-operaístas italianos, cabe mencionar, brevemente, o fato de ele 

pensar o trabalho imaterial como possibilidade de emancipação do próprio trabalho – ou a possibilidade 

de uma racionalidade não econômica que levaria a uma atividade humana de liberação do trabalho. Negri 

e Lazzarato, no entanto, apostam na centralidade do trabalho imaterial como condição ontológica e como 

“força de refundação da política” (2013, p.94) e desenvolvem, a partir desse aspecto, uma breve crítica à 

Gorz (Cf. LAZZARATO; NEGRI, 2013, p.88-106).   
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condições do processo vital da sociedade ficaram sobre o controle do 

intelecto geral e foram reorganizadas em conformidade com ele. Até 

que ponto as forças produtivas da sociedade são produzidas, não só na 

forma do saber, mas como órgãos imediatos da práxis social; do 

processo real da vida. (MARX, 2011, p. 589) 

Se em meados do século XIX a idéia de “intelecto geral” era ainda algo premonitório, 

no século XXI ela se efetiva e afirma-se em maior grau tornando-se hegemônica, 

revertendo o eixo paradigmático da sociedade industrial. A diminuição da objetividade 

material em função das relações de produção intersubjetivas tem como resultados uma 

nova forma de determinação e a reorganização da composição social – e, não por acaso, 

também a reorganização do “processo real da vida”. Pode-se afirmar, com isso, que o 

intelecto geral expressa as contradições (não dialéticas) do modelo pós-fordista de uma 

organização social heterogênea que reflete, também em sentido político, o paradoxo do 

capitalismo contemporâneo.  

Nesse estágio de desenvolvimento do capitalismo, a subsunção real do trabalho ao 

capital, como descrevera Marx, subordina capital e vida, tornando-os uma só e mesma 

coisa. No entanto, a inteligência coletiva - como expressão de uma coletividade que 

excede os domínios e mesmo as funções das determinações de comando capitalista 

através da criatividade e decodificação de suas normas - se abre à força constituinte da 

práxis coletiva. Uma atividade desenvolvida em redes de cooperação e criação 

lingüística e comunicacional, manifestada pelas singularidades criativas que conferem 

significados à ação comum mediante a partilha de interesses colaborativos afins, na 

horizontalidade estrutural do processo e no terreno heterogêneo da produção. No 

entanto, essas características de horizontalidade estrutural e heterogeneidade produtiva, 

típicas do general intellect, não conferem, necessariamente, uma resistência frente à 

forma capitalista de exploração. Lembremos, pois, que estamos diante de uma função 

parasitária do capitalismo, cujo intuito é sempre a apropriação das virtudes do general 

intellect em função do comando e do governo das atividades que orientam condutas em 

nível produtivo. Há, para cada movimento de criação desterritorializada dos domínios 

da exploração do capital humano, uma codificação que o reterritorializa e o codifica em 

seus padrões de normatização extrativa. 

Paolo Virno, em Virtuosismo e Revolução, ao abordar a dimensão pública do genereal 

intellect, atenta também para o fato de que 
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O general intellect é o fundamento de uma cooperação social mais 

ampla do que aquela específica do trabalho. Mais ampla e, ao mesmo 

tempo, completamente heterogênea. Enquanto as conexões do 

processo produtivo se baseiam na divisão técnica e hierárquica das 

funções, o agir-de-concerto com base no general intellect move-se da 

comum participação à “vida da mente”, ou seja, do preliminar 

compartilhamento de habilidades comunicativas e cognitivas. 

Todavia, a cooperação excedente do intelecto, em vez de suprimir as 

coações da produção capitalista, aparece como seu mais eminente 

instrumento. Sua heterogeneidade não tem voz nem visibilidade. Ao 

contrário, já que a aparência do intelecto torna-se o pré-requisito 

técnico do trabalho, o agir-de-concerto extratraprodutivo que ela 

provoca é por sua vez submetido aos critérios e às hierarquias que 

caracterizam o regime de fábrica. (2008, p.127) 

Dentre as muitas formas de apropriação do intelecto geral, Virno ainda chama a atenção 

para o que ele denomina de “estatização do intelecto” (p.128). Segundo ele, nesse 

processo, saber e produção (poiésis) legitimam um pacto de obediência em relação ao 

Estado – ou, em síntese, o saber cristalizado mediante a mitificação de seu conteúdo 

direciona a produção para formas de exercício de dominação e obediência. A captura e 

administração de saberes é o que determina o procedimento estatal. 

Esquematicamente, não estamos mais diante dos processos conhecidos 

de racionalização do Estado, mas, ao contrário, agora é preciso 

constatar o advento da estatização do Intelecto. A antiga expressão 

“razão de Estado” adquire, pela primeira vez, significado não 

metafórico. Se Hobbes e os outros grandes teóricos da “unidade 

política” divisavam o princípio de legitimação do poder absoluto na 

transferência do direito natural de cada indivíduo à pessoa do 

soberano, agora, em vez disso, seria necessário referir a transferência 

do Intelecto, ou melhor, sua imediata e irredutível publicidade à 

Administração estatal. (Idem) 

O intelecto, como se percebe, é o grande centro das atenções. É para ele que todas as 

formas de exploração convergem – sejam elas mercadológicas (privadas) ou estatais 

(públicas).   A captura do general intellect oxigena o capitalismo. No entanto, na mesma 

medida em que oxigena o sistema de exploração, o general intellect insufla a resistência 

– eis, mais vez, o paradoxo comando-resistência. Como veremos no decorrer do texto, é 

na brecha entre a exploração mercadológica (privada) e estatal (pública) – muitas vezes 

interpostas e tomadas como um só corpo oriundo de uma orgia consensual de poderes 

que se unem em função de interesses diversos e convenientes a ambos os setores  -, que 

a nova composição política redesenha, a partir do intelecto geral, sua forma de 

resistência. À essa brecha, ou fissura a ser ampliada, chamamos “comum”.  
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Se a função parasitária de apropriação e codificação do intelecto geral, na forma 

simbiótica (público-privada) que a constituí, prevê ordenamento, regulamentação, 

clivagem de classes e divisões sociais reconhecidamente unitárias e estanques, a função 

política do general intellect, em sua forma de resistência à lógica parasitária de 

comando capitalista, encontra numa nova composição de classe uma possibilidade de 

efetivação de sua atuação em prol do comum. Esse novo entendimento da estrutura 

social e política, que não se limita ao tradicional modelo binário de composição de 

classe tal qual era entendida na sociedade industrial, é o terreno de atuação e 

organização dessa nova classe política, a saber, a multidão.  

 

1.2 A multidão como conceito de classe – a composição política e social de uma 

alternativa viva 

 

O processo de hiperconexão global, suas virtualidades e aderências quase sempre pouco 

duradouras, demanda, em termos teóricos, um novo vocabulário que possa corresponder 

ao atual contexto (político, social, cultural e econômico – sempre mutuamente 

relacionados) de ampla diversidade que mobiliza o nosso fatigado projeto civilizatório 

cujas nuances, sabemos, denotam  quase sempre um sintomático jogo de forças. Um 

sinal indelével de relações de poder (potestas) e potência (potentia) herdadas de uma 

modernidade mal resolvida que nos perpassa sob o signo do conflito. É preciso, pois, 

um novo uso de conceitos e categorias modernas, tanto quanto a criação de outras tais. 

A resignificação de algumas categorias e conceitos implica mais do que uma 

conveniência teórica; acarreta, antes, uma urgência real diante do fasto processo de 

desmaterialização em curso. A noção de valor, enquanto uma das categorias fundantes 

do pensamento econômico – que exerce, por conseqüência, influência direta em termos 

políticos e sociais –, bem como a transfiguração do conceito de trabalho mediante sua 

redefinição a título de tendência e centralidade, são exemplos que denotam a 

necessidade e urgência de se pensar velhas categorias sob novas bases
5
 – posto que sob 

novas bases encontra-se o mundo. 

                                                           
5
A mudança relativa às categorias modernas, e suas respectivas redefinições contemporâneas, diz 

respeito, também, à uma (re)orientação metodológica que, segundo Negri, consiste em uma configuração 

histórica que precisa ser atualizada segundo as condições instauradas pelos fatores materiais e históricos 
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Ao adentrarmos no conjunto de questões que dizem respeito à composição social, 

política e estética das cidades contemporâneas e, desse modo, pensar essa composição a 

partir dos processos de subjetivação que lhes são correspondentes, um conceito nos 

parece especialmente importante: multidão. A multidão é um conceito que convêm à 

diversidade de sujeitos sociais e que nos remete à filosofia política do século XVII, mais 

especificamente ao pensamento do filósofo holandês Espinosa.  

Em termos gerais, a teoria espinosana da multitudo (multidão) apresenta-se como 

contraposição ao pensamento hobbesiano da unidade política. Essa querela diz respeito, 

fundamentalmente, à idéia de contrato social. Segundo Hobbes, os homens saem do 

estado de Natureza, definida como “a guerra de todos contra todos”, 
6
ao renunciarem 

voluntariamente ao direito natural, firmando, a partir dessa renúncia, um contrato social 

que lhes permite transferir todo poder pertencente a eles para um soberano – e entenda-

se, por soberano, toda forma de representação política delegada à uma exterioridade 

(seja ela uma assembléia,  um colegiado ou um rei). Esse soberano é quem, à sua 

maneira, garantiria a paz entre os cidadãos – ainda que pela imposição da força.  

É, portanto, mediante a alienação de direitos da coletividade que nasce o Estado, cuja 

origem encontra-se no firmamento simbólico de um contrato social. A alusão a um 

contrato social, no entanto, não garante uma extensão a um contrato político, pois, um 

contrato de natureza política implica, e pressupõe, igualdade entre os contratantes. A 

                                                                                                                                                                          
do tempo presente. Assim, afirma ele: “quando aparece uma nova configuração do tecido histórico, da 

mesma forma teremos uma virada na perspectiva epistemológica. Os métodos do conhecimento e da 

abordagem real dos fatos serão modificados, quanto mais do ponto de vista prático, isto é, da inserção da 

episteme no real, que significa do ponto de vista dos dispositivos de ação. Portanto, toda vez que muda o 

contexto histórico muda também o método” (2003, p. 89). Está em questão, também, o processo de 

superação de dicotomias determinadas pelo uso dialético de categorias do real, que consistia na distinção 

e oposição conceitual para explicação das dinâmicas do trabalho e da sociedade. Hardt e Negri 

exemplificam a questão afirmando categoricamente, em relação às distinções entre as formas de trabalho, 

que “Na realidade, as velhas distinções marxistas entre trabalho produtivo e improdutivo, assim como 

entre trabalho produtivo e reprodutivo, que sempre foram ambíguas, devem já agora ser completamente 

descartadas” (2005, p.182). Obviamente, a crítica aqui não diz respeito à validade da teoria marxista, ela, 

antes, a confirma em sua assertiva metodológica traçada nos Grundrisse, que consiste na construção 

positiva da análise real e singular dos fatos em sua idiossincrasia histórica – contrariando, com isso, a 

ortodoxia marxista que determina a validade universal do método dialético, por exemplo (Cf. NEGRI, 

2003, p.89-114).  
6
 In Verbis: “Então, quando não existe um Poder comum capaz de manter os homens em respeito, temos a 

condição que se denomina Guerra; uma guerra de todos os homens contra todos. Assim, a Guerra não é 

apenas a Batalha ou o ato de lutar, mas o período de tempo em que existe a vontade de guerrear, assim, a 

noção de tempo deve ser considerada com respeito à natureza da Guerra, da mesma forma que a noção de 

clima. Da mesma forma que a natureza do mau tempo não consiste em algum chuvisco, mas à uma 

tendência à chuva intermitente com duração de dias, a natureza da Guerra não consiste na luta real, mas 

na disposição para ela durante todo o tempo não se tem segurança do contrário. O tempo restante é de 

paz.” (HOBBES, cap. XIII, p. 96) 
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relação coletividade (cidadãos) e soberano não prevê tal igualdade, posto que os 

cidadãos transferem seu poder e liberdade decisória para o soberano, que é, em última 

instância, quem decide por todos. 

Para Espinosa, tanto o Estado quanto o direito civil, pensado enquanto consenso 

coletivo sujeito a modificações
7
, não se opõem ao direito natural e ao estado de 

Natureza. Eles existem, antes, como forma de realizá-los em sua concretude. São eles 

quem deve garantir aquilo que tanto o estado de Natureza quanto o direito natural não 

são capazes de assegurar - como, por exemplo, a liberdade e a segurança (cujas 

ausências constituiriam “a guerra de todos contra todos”). Dessa maneira, 

contrariamente à Hobbes, Espinosa enfatiza sua recusa a idéia de alienação do direito 

natural em função do direito civil pela via do Estado. Seu pensamento consiste na 

positivação do direito natural e na potência constitutiva da união de forças (os cidadãos) 

em prol de uma vida comum que renuncia a contratos e a toda alienação de direitos. É o 

próprio conjunto de indivíduos, em suas singularidades, que constituem o direito e são, 

assim, sua razão de ser. Os indivíduos não transferem a outro – nesse caso à 

representação soberana – o direito de governá-los. É, antes, o direito de governar(-se), 

do que de ser governado, que constituí a política, segundo Espinosa. A coletividade, 

assim, ao aumentar o direito natural transforma-o em direito e Estado civil, encarnando-

o de maneira comum e constituinte. À essa expressão coletiva dos indivíduos Espinosa 

chamará multidão
8
. A multidão é o sujeito político que, na modernidade, opõe-se à 

unidade e a submissão contratual, tomada em termos de alienação de direitos e 

complacência relativa ao poder de representação do soberano.   

A diferença entre os pensamentos de Hobbes e Espinosa nos é significativa enquanto 

marco que define, além de um posicionamento teórico, uma prática política. Podemos 

afirmar que as diferenças políticas entre os autores mencionados podem ser, geralmente, 

                                                           
7
 “O compromisso tomado verbalmente em relação a alguém de fazer ou, pelo contrário, de não fazer tal 

ou tal coisa, quando se tem o poder de agir contrariamente à palavra dada, permanece em vigor enquanto 

a vontade daquele que prometeu não se altera. Com efeito, quem tem o poder para romper os seus 

compromissos de modo algum alienou seus direitos, pois aqueles eram apenas verbais. Portanto, se 

aquele que é por direito de natureza seu próprio juiz julgou reta ou erroneamente (errar é próprio do 

homem) que o compromisso tomado terá para si conseqüências mais nocivas que úteis e se considera em 

sua alma que tem interesse em quebrar o compromisso, quebrá-lo- á por direito natural” (1983, p.310, 

grifo nosso). 
8
 O conceito de multidão (multitudo) aparece com maior definição conceitual, na obra de Espinosa, no 

“Tratado Político” (Capítulos VI à XI). Em alguns momentos a idéia referente à definição de multidão 

aparece como sinônimo de massa (multitudinis), caso da tradução brasileira de Manuel de Castro. In: 

Tratado político. São Paulo: Abril Cultural, 1983. (Coleção Os pensadores) p.301-364  
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entendidas a partir de um posicionamento de ordem filosófica que assegura, de um lado, 

a transcendência como forma de organização social e política, e, de outro, a imanência 

como processo político e social que é indissociável da vida. Fala-se, pois, em 

transcendência quando há um princípio ordenador da sociedade que é exterior e, ao 

mesmo tempo, superior a ela. Referimo-nos à imanência, por sua vez, como relação de 

forças oriundas da própria sociedade e das condições materiais que a produz em sua 

concretude. Identifica-se, claramente, às esses posicionamentos, o pensamento de 

Thomas Hobbes como aquele que opera conceitualmente a idéia de um aparelho de 

poder político transcendente. Ao pensamento espinosano, relaciona-se a idéia de um 

processo de potência política constituinte e imanente aos processos da realidade.    

Poder e potência não são, aqui, meros termos acessórios. São mais do que termos, são 

conceitos que definem e traduzem a crise moderna (que, como veremos, se acentua na 

contemporaneidade) entre transcendência e imanência. Espinosa afirmava que poder 

(potestas) e potência (potentia) são necessariamente inconciliáveis. O poder, pensando 

com Espinosa e a partir dele, é o exercício pelo qual se dá a efetivação de forças de 

comando e subordinação dos indivíduos; a circunscrição das singularidades no terreno 

homogêneo da representação. A potência consiste, justamente, na oposição ao poder. A 

potência, como resume Antonio Negri em seu estudo sobre Espinosa, é a  

“A potência como inerência, dinâmica e constitutiva, do uno e da 

multiplicidade, da inteligência e do corpo, da liberdade e da 

necessidade – potência contra poder – lá onde o poder se projeta como 

a subordinação da multiplicidade, da inteligência, da liberdade, da 

potência” (1993, p.248).  

Poder e potência se definem, portanto, como relação. É a relação entre as 

singularidades, e o modo como estas se dispõem em relação às dinâmicas que 

caracterizam poder e potência, que qualifica seu estar no mundo e, com isso, à que 

composição política e social pertencem. 

A multidão é, à vista disso, uma potência também em sentido ontológico. Ela se instaura 

na modernidade como ação de singularidades que irrompe contra a unificação e a favor 

da multiplicidade. Para dizermos em termos de formação social, a multiplicidade 

multitudinária aparece contra a noção de povo. O povo difere da multidão por ser uma 

representação unitária que “abstrai a multiplicidade das singularidades e a unifica de 

maneira transcendental” (NEGRI, 2003, p.163). A noção de povo, enquanto unidade 

política e social, subordina as diferenças à uma identidade, tornando-se, assim, mais 
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suscetível ao governo e à subordinação soberana.  A multidão, por seu tempo, é 

irrepresentável. Sujeito político que se faz em seu dinamismo e prática constituinte e 

produtiva. Povo e multidão expressam, respectivamente, poder e potência em sua 

dimensão ontológica e social. 

Antonio Negri, em seu A anomalia selvagem – poder e potência em Spinoza, aponta, 

numa bela passagem, como se dá esse embate de forças em seu dinamismo político e 

ontológico. Definindo, categoricamente, a oposição entre os conceitos mencionados. 

O sujeito coletivo procura na política a razão de seu dinamismo. E é 

um dinamismo ao mesmo tempo produtivo e constitutivo. Também 

neste caso a relação produtiva está subordinada à força produtiva - o 

poder à potencia. A constituição política é sempre movida pela 

resistência ao poder, e uma física da resistência: não há complexidade 

de constituição que não seja complexidade de declarações de potência, 

de expressão de produção. A constituição política é uma máquina de 

produção da segunda natureza, de apropriação transformadora da 

natureza, e portanto de elisão ou de destruição do poder. O poder é 

contingência. O processo do ser, a afirmação cada vez mais complexa 

da potência subjetiva, a construção da necessidade do ser, escavam na 

base do poder, para demoli-lo. O poder é superstição, organização do 

medo, não ser: a potência se opõe a ele constituindo-se coletivamente. 

A apropriação da natureza, aqui, reverteu-se completamente em 

produção das condições da potência: novamente o paradoxo do 

resultado, da potência atual, da plenitude do ser! Na composição da 

subjetividade acumulam-se cada vez mais aquela sociabilidade, 

aque1a inteligência coletiva que erguem a potencia contra o poder, 

que tornam o poder forma cada vez mais subordinada e transitória 

diante da produtividade humana, intersubjetiva, da composição 

madura da subjetividade. (1993, p.285-286) 

Esse breve desvio acerca dos conceitos relativos à modernidade nos é crucial na medida 

em que, de acordo com a proposta do texto, utilizaremos também esse arcabouço 

conceitual que se desenha sob o pano de fundo da crise da modernidade e que, ainda, 

nos tem muito a acrescentar. Como dito anteriormente, a resignificação e/ou atualização 

de alguns conceitos se faz necessário. Vimos, a respeito disso, a importância da 

redefinição de alguns conceitos e categorias marxianas para entendermos a 

contemporaneidade. Nesse sentido, ocorre o mesmo com o pensamento espinosano. 

Multidão e potência, por exemplo, encontram na pós-modernidade uma atualização 

expressa e teoricamente formulada por Antonio Negri e Michael Hardt. A aplicabilidade 

desses conceitos, na análise que intentamos fazer, nos parece estratégica. 

Essa multidão, na qualidade de potência viva, aparece, em tempos de capitalismo 

cognitivo, como forma de composição ontológica e política dos sujeitos sociais que 
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expressam sua potência produtiva como forma de resistência individual e coletiva ao 

capital. Sua atualização contextual se dá em níveis de resistência e expressões sociais, 

políticas e estéticas diversas - consistindo, essencialmente, ainda, em um 

desdobramento daquilo que fora pensando por Espinosa (ao que parece, uma prova de 

sua potência constituinte). Faz-se urgente, portanto, entendermos essa multidão no atual 

contexto. 

1.2.1 A multidão contemporânea   

A definição de multidão no século XXI persiste, essencialmente, a mesma se tomada em 

acepção ontológica. O que muda, radicalmente, é o contexto em que ela se insere. 

Vejamos, pois, primeiramente, a definição que Negri e Hardt atribuem a esse conceito e 

como vêem sua composição: 

A multidão é composta de inúmeras diferenças internas que nunca 

poderão ser reduzida a uma unidade ou identidade única – diferentes 

culturas, raças, etnias, gêneros e orientações sexuais; diferentes 

formas de trabalho; diferentes maneiras de viver; diferentes visões de 

mundo; e diferentes desejos. A multidão é uma multiplicidade de 

todas essas diferenças singulares. (2005, p.12) 

A multidão encarna, em termos de uma ontologia social, a multiplicidade de um mundo 

globalizado. Socialmente ela se define como um sujeito híbrido e mantêm, tal qual na 

modernidade, suas diferenças relativas à idéia de povo. No entanto, ela utiliza-se dos 

adventos das novas formas de produção para, sob certos aspectos, estender sua 

participação social, vinculando-a necessariamente à criação – utilizando-se, nesse 

sentido, da sua potência inventiva, do seu intelecto. A multidão, em tempos de produção 

biopolítica e trabalho imaterial, pode ser entendida como potência criativa dinâmica que 

cria formas de cooperação e comunicação democráticas; que reinventa competências 

lingüísticas apropriando-se do uso dos seus afetos para compor e produzir mecanismo 

alternativos ao modelo de exploração e subordinação social, extrativo e predatório, do 

capitalismo contemporâneo. A multidão é uma alternativa viva insubmissa; o povo, uma 

abstração social unitária governável. De certa forma, se antes o povo era submetido ao 

poder mediante a lógica da superstição e organização do medo oriunda de uma 

exterioridade que lhe era superior (e que fora trabalhada sob a metáfora do gládio), hoje 

esse mesmo poder se exerce sob o imaginário da ameaça e da punição, cuja 

exterioridade é fundamentalmente econômica – evidentemente, soma-se, ainda, a esse 

imaginário contemporâneo, o medo e as novas formas de superstição que, assim como o 
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poder, se atualizam. A multidão se reconhece pela sua potência de insubordinação, pelo 

seu antipoder. Um reconhecimento disposto e assegurado, nos dias atuais, pela 

recuperação do general intellect no trabalho vivo. 

Não obstante ao âmbito social descrito, algumas questões se impõem em nível político: 

como, no capitalismo cognitivo, é possível entender a luta de classes? De que forma, 

nos termos condizentes ao contexto de produção imaterial, a multidão se compõe como 

sujeito político? Em resumo, resta-nos entender como esse sujeito coletivo utiliza sua 

potência política de classe num mundo de produção pós-fordista – ou, em outros termos, 

como a potência ontológica da multidão proporciona o devir-político do sujeito coletivo 

mediante a utilização do general intellect.   

Comecemos por afirmar, tão logo, que “A multidão é um conceito de classes” 

(HARDT; NEGRI, 2005, p. 143). Sabemos, no entanto, que dentro do contexto de 

produção industrial a idéia de classe encontra duas vias interpretativas, ambas 

condizentes a um estrito domínio histórico e social que as determinam: teoria de classes 

marxiana e o pluralismo liberal. O argumento liberal consiste, basicamente, na 

afirmação da disseminação de classes. Uma diversidade irredutível, fragmentária e 

plural que não prevê, sob quaisquer hipóteses, uma luta política, mas sim uma 

conjuntura econômica lógica baseada em um modelo moral meritocrático. Na tradição 

marxiana, todo contexto de classe é resumido em um modelo binário que consiste em 

uma simplificação e redução empírica dos diversos sujeitos – “a nossa época, a época da 

burguesia, caracteriza-se por ter simplificado os antagonismos de classe. A sociedade 

dividi-se cada vez mais em dois campos opostos, em duas grandes classes em confronto 

direto: a burguesia e o proletariado” (ENGELS; MARX, 2007, p.40-41). Uma redução 

intencionalmente pensada como forma estratégica de superação dessa mesma dicotomia 

cuja generalidade indica uma composição na qual é possível identificar, e opor, capital e 

trabalho, ou aqueles que possuem a propriedade produtiva (burguesia) e aqueles que não 

possuem outra coisa senão a sua própria força de trabalho (proletariado). É justamente 

essa simplificação que permite trabalhar o conceito de classe como um conceito 

político. As classes, para Marx e Engels, denotam, para além do âmbito econômico e 

social, um caráter político de unificação de indivíduos, em condições mais ou menos 

parecidas, em torno de uma resistência coletiva. Nessa perspectiva, a teoria de classe 

marxiana pode ser entendida, primeiramente, como luta conjunta de lineamento de uma 

coletividade que luta em comum e, conseqüentemente, como projeto de superação da 
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condição binária da luta de classes – estabelecendo, nesse caso, com a vitória do 

proletariado sobre a burguesia, uma única classe, qual seja, a classe trabalhadora. Em 

síntese, a tese marxiana consiste na afirmação de que existem condições concretas que 

tornam possível uma sociedade com uma só classe social. 

Marx e Engels falavam a partir de um contexto determinado. Suas afirmações denotam 

um espírito de época representado pelo modo de produção fabril, a classe proletária, a 

burguesia e todo processo maquinal que, real ou metaforicamente, traduzem o período 

em questão. Essa lógica de produção iniciada no século XIX, apesar de suas variações 

em termos de método produtivo, persiste fundamentalmente a mesma até o advento do 

fordismo, pouco depois da primeira década século XX. De maneira geral, o fordismo, 

como maneira mais eficaz de desenvolvimento do sistema de produção em massa, 

tensiona ainda mais a luta de classes e serve como denominador comum do período 

industrial. Não à toa, definindo nominalmente todo um período. O fordismo é o espaço 

que se desenvolve com maior amplidão a luta da classe operária, e é de acordo com esse 

contexto que essa definição de classe encontra sentido. Em sua definição estrita, a classe 

operária apresenta-se como corpo coletivo dos trabalhadores industriais. Em sentido 

amplo, ela diz respeito a todo aquele cujo trabalho é assalariado. Ora, se essa 

composição de classe fazia sentido em um período de predominância industrial, hoje é 

preciso pensar para além dela. 

Na contemporaneidade, a hegemonia do trabalho imaterial, como vimos, redefine as 

formas de produção, bem como toda a gama de questões que estão atreladas a ela. A 

saída da fábrica para metrópole torna o trabalho uma produção de extensão ilimitada. O 

trabalho na sociedade pós-fordista subordina a vida em sua amplitude, passando a ser 

produção biopolítica. Assim, parece-nos que os termos postos de uma luta de classe, tal 

como esquematizada por Marx e pela tradição marxista, necessita de uma extensão que 

lhe permita alcançar os mecanismos de exploração capitalista atuais. De tal modo, é 

preciso que haja, também, uma nova composição de classe que não se limite à fábrica e 

aos trabalhadores assalariados. Enfim, uma composição de classe inclusiva que consiga, 

mediante a articulação de sua multiplicidade, resistir à investida desse modelo de 

exploração através da organização do comum. 

Reconhecendo os limites da classe operária frente ao novo contexto de produção, bem 

como intervindo a favor de uma série de trabalhadores precários, flexíveis e móveis que 
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se espraiam por todo tecido produtivo contemporâneo, Hardt e Negri entendem que há 

uma necessidade de se pensar a multidão como conceito de classe e potência política. 

Segundo eles: 

o conceito repousa na tese de que não existe uma prioridade política 

entre as formas de trabalho: todas as formas de trabalho hoje em dia 

são sociamente produtivas, produzem em comum e também 

compartilham um potencial de resistir à dominação do capital. 

Podemos encarar essa realidade como uma igualdade de 

oportunidades e resistência. Isto não significa, queremos deixar bem 

claro, que o trabalho industrial ou a classe operária não sejam 

importantes, mas apenas que não detêm um privilégio político em 

relação às outras classes de trabalho no interior da multidão. Em 

contraste com as exclusões que caracterizam o conceito de classe 

operária, assim, a multidão é um conceito aberto e expansivo. A 

multidão confere ao conceito de proletariado sua definição mais 

ampla: todos aqueles que trabalham e produzem sob o domínio do 

capital. (2005, p.147-148) 

Assim sendo, quando falamos no caráter excludente da definição de classe operária, 

falamos em nome do trabalho reprodutivo feminino, dos desempregados, dos pobres e 

todos aqueles que, ante a transformação da hegemonia do trabalho material para o 

imaterial, encontram-se imersos no regime de produção biopolítica. Aqueles que se 

reconhecem como força produtiva de um sistema que não se limita aos lócus fabril, mas 

que se difunde na multiplicidade indefinida da metrópole pós-moderna. 

Reconhecer a dimensão de classe da multidão é reconhecer também o paradoxo no qual 

estamos necessariamente incluídos. A modificação do paradigma de trabalho reflete, 

assim, uma estrutura de classe delineada pela multiplicidade de sujeitos sociais e 

produtivos que tensionam, ainda mais, as relações entre explorados e exploradores, 

resistência e comando. A luta de classes ganha contorno multitudinário ao se afirmar 

como luta inclusiva e horizontal que não prevê privilégios políticos, nem a sobreposição 

de uma forma de trabalho sobre a outra. 

  

1.3 Da fábrica à cidade como tendência hegemônica – sobreposição e 

complementaridade de modelos de um mesmo sistema  

 

 Se antes a luta de classes se desenvolvia efetivamente no chão da fábrica, hoje essa luta 

se realiza no espaço da metrópole – embora não deixe, apesar das circunstâncias, de se 

realizar, também, nos espaços fabris e demais ambientes de exploração. 
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 A metrópole é o lugar de afirmação do trabalho em suas formas diversas, o paradigma 

composicional e tendência estratégica das lutas. São seus territórios que proporcionam 

os meios necessários para a produção de riquezas. As cidades são, no limite que nos 

assegura o tempo presente, os elementos primordiais do processo de globalização. Um 

processo que tende a tornar obsoletas as elaborações teóricas, e determinações práticas, 

do urbanismo moderno que encontrava nos pressupostos organizacionais do fordismo o 

seu paradigma de composição real.  

Esse urbanismo fordista teve por intuito uma forma de organização espacial voltada às 

necessidades de gestão das classes
9
. A criação dos bairros operários, e das zonas de 

delimitação fabril, refletia o interesse de uma organização espaço-temporal que 

atendesse ao ritmo de produção industrial. Toda uma série de questões urbanísticas 

(mobilidade, moradia, serviços, etc.) foram, assim, calculadas e pensadas 

estrategicamente em torno da fábrica. A cidade fordista, nesse sentido, fora projetada 

como forma de viabilização da produção industrial. Sua lógica intra-muros, 

explicitamente forjadas pelas instituições disciplinares, esquadrinhava o tempo citadino 

como forma de otimização da produção. A cidade moderna – fordista, disciplinar e 

concêntrica – encontra-se, nesse sentido, em consonância com a fábrica. Seu 

funcionamento mecânico e sua determinação físico-temporal denotam, além dos 

aspectos citados, um modo de produção sócio-espacial cuja variante relacional é 

                                                           
9
  Lefebvre, em seu “Direito à cidade”, aponta o caráter de classe da organização espacial da cidade 

industrial. Segundo ele, ainda que de modo aleatório e não necessariamente planejado, a estratégia de 

hierarquização funcionava como uma forma moralizadora, que convinha, à época, às formas de 

sedimentação de classe e a criação de uma cotidianidade e consumo. Segundo ele “Não se propunha 

desmoralizar a classe operária mas sim, pelo contrário, moralizá-la. Consideravam como benéfico 

colocar operários (indivíduos e famílias) numa hierarquia bem distinta daquela que impera na empresa, 

daquela das propriedades e dos proprietários, das casas e dos bairros. Queriam atribuir-lhes uma outra 

função, uma outra condição, outros papéis, que não aqueles ligados à condição de produtores 

assalariados. Pretendiam conceder-lhes assim uma vida cotidiana melhor que a do trabalho. Assim, 

imaginaram, com o habitat, a ascensão à propriedade. Operação notavelmente bem sucedida (ainda que 

suas conseqüências políticas nem sempre tenham sido aquelas com a quais os promotores contavam). O 

fato é que sempre se atingiu um resultado, previsto ou imprevisto, consciente ou inconsciente. A 

sociedade se orienta ideológica e praticamente na direção de outros problemas que não aqueles o da 

produção. A consciência social vai deixar pouco a pouco de se referir à produção para se centralizar em 

torno da cotidianidade, do consumo” (2011, p.24-25, grifo nosso). A perspectiva lefebvriana parece - 

guardadas as devidas diferenças relativas às suas respectivas análises - próximas à do filósofo Michel 

Foucault em pelo menos um aspecto, qual seja, a questão moralizadora. No entanto, à essa moralização 

Foucault chamará de “docilização” (entendida em sua estratégia disciplinar) – e, como veremos nas 

páginas seguintes, Foucault estenderá a noção de classe, trabalhando com o conceito de população. De 

uma maneira ou de outra, estamos nos referindo à cidade como campo de intervenção do poder que tende 

a se exercer sobre a vida nos seus diversos aspectos, incluso, aí, a elaboração de um cotidiano atravessado 

pelo poder.  
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marcadamente constituída pela divisão entre operários e burgueses – uma divisão, hoje, 

acentuada pela fragmentação global, embora, muitas vezes, não tão evidentes.  

Desde meados dos anos de 1970, esse planejamento fordista de cidade foi perpassado 

por um modelo que começa a levar em consideração as transformações do capitalismo 

industrial. A cidade concêntrica, de delimitações precisas, é substituída por um modelo 

de cidade policêntrica. A cidade pós-industrial capta as necessidades e demandas de 

uma produção imaterial. É preciso, portanto, a criação de um modelo de cidade que 

possibilite a emergência de novos fluxos de produção e circulação num ritmo que 

consiga dar conta da velocidade de informação e produção simbólica, afetiva e 

imagética, tipicamente imaterial. É esse o espaço de efetivação da luta multitudinária. 

Espaço marcadamente conflitante, múltiplo e de criação de redes diversas que, no 

entanto, apesar de seu hiperdinamismo, acentua o paradoxo capitalista comando-

resistência. É, pois, ainda sobre a luta de classes que falamos na cidade pós-fordista. As 

cidades concêntricas vão, com isso, tornando-se paulatinamente metrópoles globais que 

viabilizam mecanismos capitalistas de inclusão pseudo-democráticas – ou, se 

preferirmos, modelos de “inclusão diferencial” (HARDT; NEGRI, 2005, p.181). No 

regime produtivo do capitalismo cognitivo não há excluídos. Todos são, no mínimo, 

potencialmente produtivos. Em resumo, na cidade pós-fordista não são os aspectos da 

produção industrial, em sua tendência fabril, o único modo de produção e reprodução 

social. Nesse novo modelo de cidade, interessa todos os campos de criação. Assim, os 

espaços físicos da cidade alinham-se às virtualidades informáticas, comunicacionais e 

mesmo afetivas que produzem e conferem sentido a dinâmica espacial. 

Não queremos, contudo, a partir dessa análise (e das análises que faremos no decorrer 

do texto), afirmar uma passagem de tempo histórico que exclua as questões da cidade 

industrial (material, fordista e disciplinar) para um modelo exclusivamente pós-

industrial (imaterial, pós-fordista e biopolítico). O que se pretende é, antes, atentar para 

fato de que, na contemporaneidade, há uma sobreposição de formas produtivas e uma 

inversão de perspectivas na qual se tende a priorizar, enquanto forma hegemônica, os 

conteúdos de um novo capitalismo que não exclui, mas transforma os aspectos de 

exploração dos quais este depende fundamentalmente. É, portanto, a relação de poder e 

os modos de produção e desenvolvimento que estão em jogo. A cidade, bem como o 

saber que a organiza (urbanismo), são, nesse sentido, sintomas de um processo de 

mudança radical das estratégias de domínio e exploração. Desse modo, não é a exclusão 
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do modelo da cidade moderna, e sua substituição por outro (pós-moderno), que se quer 

afirmar. A idéia consiste na análise de séries distintas - e ao mesmo tempo 

complementares - que se articulam num mesmo momento para fazer da cidade mais do 

que um habitat
10

, tornando-a, para além disso, um dispositivo político e estético de 

gestão de condutas de uma dada população citadina gerida através de certa 

racionalidade operatória, que utiliza-se, dentre outros modos, da manipulação de 

recursos imateriais para dar sentido à sua lógica de gestão, domínio e exploração da 

vida. 

É nesse sentido que podemos afirmar, com Negri, que a metrópole está para a multidão, 

assim como a fábrica esteve para o proletariado. Segundo afirmação do filósofo italiano, 

in verbis:  

 não é uma metáfora afirmar que a metrópole esteja hoje para a 

multidão como a fábrica estava para a classe operária. É preciso 

insistir nesse elemento: não se trata meramente de uma metáfora 

porque uma relação de fato existe, ela acontece, embora a exploração 

na metrópole não seja simplesmente igual ao que era na fábrica. 

(NEGRI, 2014) 

Negri, embora insista na relação não metafórica entre a fábrica e a metrópole, atenta 

para o fato de que há uma diversidade maior de mecanismos extrativos que possibilitam 

uma forma de exploração ainda mais refinada, ou, para definirmos em suas palavras, um 

“mecanismo extrativo”. É, portanto, pela via da dominação extrativa – que inclui, aí, 

elementos de exploração de natureza imaterial – que devemos interpretar o advento da 

metrópole como dispositivo de exploração e local da luta de classes, ou luta 

multitudinária. 

 Embora assuma a mudança de tendência da fábrica para a metrópole, Negri chama 

atenção para as diferentes formas de exploração nos modelos citados: 

                                                           
10

 Lefebvre aponta a transformação do conceito de habitat a partir da ascensão do capitalismo industrial. 

Segundo ele, “’habitar’ era participar de uma vida social, de uma comunidade, aldeia ou cidade. A vida 

urbana detinha, entre outras, essa qualidade, esse atributo. Ela deixava habitar, permitia que os citadinos-

cidadãos habitassem” (2011, p.22). No entanto, a partir das transformações ocorridas nas cidades, por 

influência do modelo de produção industrial – que, como vimos, surge como tendência organizacional do 

tempo e do espaço urbano -, essa lógica do habitat é transfigurada segundo um novo paradigma 

composicional do capitalismo. Segundo Lefbvre, é nesse momento que a noção de habitat transforma-se 

numa “soma de coações” (p.26). Assim, ao tomar os conjuntos habitacionais franceses como exemplo 

ilustrativo para essa transformação, escreve ele: “O maior conjunto realiza o conceito do habitar, diriam 

certos filósofos, ao excluir o habitar: a plasticidade do espaço, a modelagem desse espaço, a apropriação 

pelos tipos e indivíduos de suas condições de existência. É também cotidianidade completa, funções, 

prescrições, emprego rígido do tempo que se inscreve e se significa nesse habitat” (idem).  
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É sobre o tema do extrativismo que hoje se deve insistir, sem, no 

entanto, jamais esquecer que o tecido sociológico da metrópole não 

pode ser identificado com a fábrica. Primeiro de tudo, porque a 

divisão do trabalho não é imediatamente funcional, não é disciplinar e, 

no limite, não é sequer de controle. Em segundo lugar, porque estamos 

numa fase diversa do desenvolvimento da exploração capitalista, o 

que Carlo Vercellone — a propósito da relação entre capital cognitivo 

e trabalho cognitivo — não chama mais de “pós-industrial”, mas de 

decisivamente informática. Uma fase que já começa a encontrar o seu 

próprio equilíbrio, quando a relação de exploração — nesta atual fase 

extrativa — se torna cada vez mais difícil de definir. Porque nesse 

âmbito há, seguramente, confusão e hibridação entre capital fixo e 

trabalho vivo, talvez reapropriação do capital fixo pelos próprios 

sujeitos, além de acontecer uma emergência de cooperação social que, 

provavelmente, também deva ser considerada como um elemento de 

autonomia. (idem) 

Portanto, quando mencionamos a passagem do modelo fabril para o modelo 

metropolitano - e, conseqüentemente, do proletariado industrial para multidão 

metropolitana -, queremos, antes, atentar para forma hegemônica pela qual se dá, em 

termos de tendência, a influência de um certo modelo no processo de produção da 

realidade. Essa passagem deve ser entendida, nos termos concernentes ao contexto em 

questão, sobretudo em sua perspectiva metodológica. Já que é esse o caminho pelo qual, 

explícita ou implicitamente, percorreremos e que nos permite entrever os 

desdobramentos políticos e estéticos, bem como as possíveis relações entre eles, em 

meio à complexidade infinda do meio urbano. 

É possível, a partir dessa perspectiva teórica, percebermos, além da já mencionada 

mudança de paradigma, os traços do desenvolvimento de uma ontologia social que 

prevê, mediante a paradoxal relação entre subsunção e autonomia do trabalho vivo, bem 

como de seus indissociáveis pares conflitantes (poder e potência; transcendência e 

imanência; comando e resistência - que, em última análise, fazem referencia à dois 

projetos distintos), novos modos de ação no horizonte da prática política constituinte 

que, em maior ou menor grau, conduz e determina novas formas de compreensão, e 

conseqüente modificação, da realidade urbana. 

Entendemos, dessa forma, que o contexto de produção imaterial determina 

fundamentalmente o modo como percebemos a cidade. Assim nos conduzindo, através 

dos seus signos de poder e potência, à aceitação passiva, ou à resistência a certos 

enunciados que, cada vez mais, nos atentam para um regime de visibilidade que produz 

a cidade como forma espetacularizada de um poder sobre a vida.  
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Esse modelo de produção é um caminho para analisarmos a composição estética das 

cidades contemporâneas e, conseqüentemente, o conteúdo político que lhe atravessa.  

As imagens, nesse sentido, são os exemplos – e, por vezes, sintomas – das 

especificidades contextuais de produção, bem como demonstrações do paradoxo e dos 

conflitos do mundo contemporâneo. É nesse sentido que a nossa análise acerca das 

cidades entende toda a problemática apresentada como caminho incontornável para a 

elaboração de um pensamento que se arvore a analisar a relação entre imagem, 

subjetividade, capital e cidade. 

Queremos, contudo, tensionar essa relação pela via das relações de poder que se 

estabelecem entre o capital, a cidade e as formas de subjetivação que, por ventura, 

possam se dar em termos de comando e resistência. As imagens, veremos, são os 

objetos que elegemos, por sua natureza imaterial e protagonismo nas mediações política 

entre capital e sociedade, como denominador de análise. É nesse sentido que, além do 

contexto apresentado, analisaremos outras duas formas de exercício de poder que nos 

parece convenientes à tendência cognitiva-imaterial no qual se insere o novo paradigma 

do capitalismo contemporâneo. 

Esse novo paradigma de produção tem como cenário, ou superfície, duas formas de 

poder que se entrelaçam e que ajudam a tornar consistente o exercício de comando que 

garante a subordinação da vida às estruturas do capital. Uma subordinação que tem no 

meio urbano seu terreno de consistência, aplicabilidade e desenvolvimento, e que, por 

seu caráter imaterial, encontra nas imagens sua manifestação fenomênica latente. É 

dessa forma que, em tempos de capitalismo cognitivo, espetáculo e biopoder tornam-se 

imprescindíveis à lógica capitalista.     

Trataremos, portanto, da relação entre biopoder e espetáculo, tomando como hipótese a 

complementaridade desses exercícios de poder. Levamos em consideração o fato do 

poder sobre a vida (biopoder) ter, enquanto uma de suas facetas mais insidiosas, um 

regime de enunciação que se encontra fundamentalmente relacionado aos signos de 

poder e seu regime de visibilidade. Signos que, transformados e trabalhados em 

imagens, nos fazem considerar o espetáculo como superfície imagética do (bio)poder. 

À esse domínio, soma-se o outro lado da questão, ou a resistência. Essa resistência, 

nesse contexto, e como extensão da luta que um dia fora delegada exclusivamente à um 

restrito proletariado industrial, encontra na cooperação e no trabalho imaterial da 
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multidão urbana um potente elemento de resistência alternativa oriundo da inteligência 

geral (general intellect) e da criatividade constituinte avessa aos signos de poder.  

Enfim, para podermos demonstrar e deslocar a nossa análise, abrindo nosso campo de 

investigação e direcionando a nossa investigação para a consideração de nossa hipótese, 

é preciso analisarmos como se dá o desenvolvimento do biopoder, já que ele conjuga 

saberes e formas de governamentalidade  e gestão que determinaram o modo como 

pensamos, construímos e vivenciamos as cidades. Pensar o urbanismo moderno é pensar 

a incidência do biopoder e, nesse sentido, entender as razões de sua formação na 

modernidade é compreender suas implicações e sua necessidade para o poder 

contemporâneo em seu caráter cognitivo.  

Em suma, vejamos, antes, como se dá esse projeto de biopoder que legitima políticas de 

intervenção nas cidades e que conduz condutas e formas de subjetivação no espaço 

urbano.   



 

35 
 

2 CIDADE, URBANISMO E BIOPODER 

As questões referentes à mudança de paradigma do capitalismo e a emergência de novas 

formas de produção e subjetividades na cidade contemporânea, encontram, sob muitos 

aspectos, antecedentes em características do desenvolvimento urbanístico da 

modernidade e na orientação organizacional que a determina em termos políticos e 

estéticos. 

A cidade moderna, podemos afirmar, encontra reverberação na cidade contemporânea.  

A produção contemporânea do capital, apesar das transformações que analisamos 

anteriormente, é ainda herdeira e signatária do exercício de poder que se efetiva no 

século que a antecede. O biopoder, como forma de exercício político, é o ponto de 

articulação que faz funcionar um regime regulamentador de governamentalidade que 

começa a organizar a realidade urbana em termos políticos e estéticos. Esse exercício é, 

todavia, não apenas um antecedente necessário à análise da realidade urbana atual, mas 

o modo pelo qual é possível identificar a lógica de poder que, a partir de transformações 

e sobreposições determinadas, conferem sentido a lógica de apropriação das cidades. 

Veremos, partindo dessa perspectiva, que o urbanismo moderno desencadeia e 

intensifica as separações de natureza social a partir da urbanização que se efetua como 

poder de classe e, ao mesmo tempo, como poder sobre a vida.  Essa separação política é 

indissociável da segmentação e da representação estética. É o urbanismo do biopoder 

quem opera, muitas vezes à força, o modo como a população citadina deve agir no meio 

urbano.  Essa operação fica evidente na estética das cidades, que passam por 

investimentos estruturais cuja intenção é tornar visível, tanto quanto possível, a 

harmonia e a higiene da cidade. Há, com isso, um primeiro movimento no sentindo de 

uma estetização das cidades e, mais do isso, um interesse em criar uma imagem da 

cidade. Esse investimento não é outra coisa senão uma estratégia de embelezamento 

que, ao fundo, demonstra um caráter iminentemente político. 

O urbanismo do biopoder, segundo indicaremos, construiu cidades para funcionarem 

como lócus de tendência hegemônica de produção ao mesmo tempo em que preparou o 

terreno para incidência de políticas higienistas recobertas por uma representação estética 

que a oculta e a justifica. 
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2.1 Da cidade como poder de classe ao urbanismo como poder sobre a vida  

 

“O urbanismo é a realização moderna da tarefa permanente que salvaguarda o poder de 

classe” (2011, p.113), escrevera Debord. E, de fato, fora essa uma das principais 

intenções dos planejamentos urbanos da modernidade. Nota-se, a esse respeito, 

especialmente, o caso das reformas do Barão de Haussman, em Paris, onde o processo 

de reorganização do tecido urbano da cidade teve por intuito a prevenção de conflitos 

por motivações relativas às questões de classe. Não à toa, uma das principais medidas 

de Haussman consistia na tentativa de neutralização de barricadas – símbolo, e marco, 

da tática de luta do proletariado urbano que amadurecia, mediante conscientização de 

sua condição de explorados, suas formas de atuação. Benjamin, em seu texto “Paris, 

capital do século XIX”, chama atenção para o aspecto classista da intervenção de 

Haussman: 

A verdadeira finalidade das obras de Haussmann era tornar a cidade 

segura em caso de guerra civil. Ele queria tornar impossível que no 

futuro se levantassem barricadas em Paris. Com essa intenção Luís 

Filipe já introduzira o calçamento com madeira. Mesmo assim, as 

barricadas desempenharam um papel na Revolução de Fevereiro. 

Engels se ocupa com a tática das lutas de barricada. Haussmann quer 

impedi-Ias de duas maneiras: a largura das avenidas deveria tornar 

impossível erguer barricadas e novas avenidas deveriam estabelecer 

um caminho mais curto entre as casernas e os bairros operários. Os 

contemporâneos batizam esse empreendimento de "embelissement 

stratégique" [embelezamento estraté- gico]. (ANO, p.42) 

O projeto de cidade empreendido por Haussman, no entanto, produziu efeitos ainda 

mais significativos, que estão associados ao processo de reorganização do próprio 

capitalismo. As reformas de Haussman consolidaram a ordem capitalista no nível da 

vida cotidiana. Elas refletem a necessidade de intervenção do poder sobre vida, a partir 

do momento em que redesenha a cidade com intuito de tornar viável, e facilitar tanto 

quanto seja possível, a circulação de mercadorias, além de viabilizar - e segmentar - o 

fluxo do que é desejável e, enfim, por em prática todas as estratégias de regulação que 

tinham, depois de tudo, a intenção de incitar a produção. 

As reformas do barão de Haussman, nesse sentido, aparecem como marco para formas 

de planejamento das cidades modernas e, sob certos aspectos, como ideal de gestão 

política da modernidade – ou, em termos foucaultianos, governamentalidade.. Podemos 

afirmar, baseando-se nessas características, que 
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A maior e mais profética obra de arte do século dezanove foi a 

reconstrução de Paris pelo barão Haussmann. Durante as décadas de 

cinquenta e sessenta, retalhou a cidade e fez tudo de novo. Reordenou 

labirínticas ruas, fez romper largas avenidas, como se fossem rios, por 

toda a cidade, acabou com os bairros de ofícios, separou as residências 

dos locais de trabalho e os locais de trabalho dos espaços de lazer, 

afastou os aglomerados urbanos dos lugares de consumo e as classes 

umas das outras. Dizer que as avenidas desenhadas por Haussmann 

foram feitas para facilitar a circulação de tropas e para impedir a 

repetição das barricadas de 1848 não passa de um truísmo. É menos 

óbvio, mas possivelmente mais certeiro, que Haussmann tenha 

pensado em alterar um conjunto de bairros com vida própria, de modo 

a transformá-los numa rede para a circulação de mercadorias, um 

sistema de trânsito que pudesse servir o novo desejo do capital em se 

movimentar e se mostrar. […] Paris era uma nova cidade; e os 

parisienses eram também outros. A separação entre trabalho, família e 

lazer, forçada pela nova topografia da cidade, foi assimilada pelos 

indivíduos autónomos da nova Paris fragmentada – porque, ao fim e 

ao cabo, toda a noção de ‘individualismo’ encerrava um modernismo, 

uma função ligada às escolhas que se podiam fazer com dinheiro para 

gastar e tempo livre. (MARCUS, 2000, p. 154-156, grifo nosso). 

Não é por acaso que, assim como Benjamin, Marcus identifique – apesar da diferença 

no que concerne ao foco de interpretação dada ao tema - no modelo haussmaniano o 

reflexo dos anseios e necessidades modernas. A Paris de Haussman é, também, símbolo 

de uma nova subjetividade que encarna os elementos de produção como síntese do 

homem moderno. Há, na Paris do século XIX, além de um urbanismo nascente, uma 

nova forma de subjetividade que está essencialmente relacionada à cidade – “Paris era 

uma nova cidade; e os parisienses eram também outros”.  

O tom profético de Haussman, a respeito dos modos de organização das cidades, 

anuncia, também, uma nova composição política e a intensificação de um novo 

exercício de poder – o biopoder - que faz nascer, também, um discurso legitimador 

sobre a cidade: o urbanismo. A cidade, nesse momento, já não era, apenas, um lócus 

disciplinar e concêntrico de segmentação espaço-social binária, ela passa a ser, a partir 

daí, o resultado de diversos deslocamentos de homens e coisas. O urbanismo nascente, 

nesse sentido, age como cortina de fumaça na luta de classes travada na cidade, na 

medida em que não a exclui, mas a encobre dando-lhe ares de concorrência leal, 

fundada, em partes, no argumento liberal11.  

                                                           
11

 Entendemos por liberal, no contexto exposto, aquilo que Foucault definiu da seguinte forma: “Se utilizo 

a palavra ‘liberal’, é, primeiramente, porque essa prática governamental que está se estabelecendo não se 

contenta em respeitar esta ou aquela liberdade. Mais profundamente, ela é consumidora da liberdade. É 

consumidora da liberdade na medida em que só pode funcionar se existe efetivamente certo número de 

liberdades: liberdade de mercado, liberdade do vendedor e do comprador, livre exercício do direito de 
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O urbanismo, assim, aparece como o resultado do desenvolvimento de uma serie de 

mecanismos de poder que tinham por intuito a administração, ou gestão, do aglomerado 

urbano. Assim, pois, as políticas públicas de intervenção e destruição de bairros 

inteiros, por exemplo, eram justificadas sob a alegação de preocupação com o ambiente 

e a população.  A vida da população – inclusos, aí, também os proletários, e, talvez, 

sobretudo eles – passa a ser alvo de um cuidado. É preciso que essa população “viva 

bem”. Esse é o momento em que a vida entra nos cálculos de poder. É preciso uma 

população saudável, que produza e consuma; que seja a força necessária ao movimento 

que põe em atividade a engrenagem produtiva.  

Entre meados do século XIX e as primeiras décadas do século XX, vemos nascer uma 

articulação de poderes que se complementam e se intensificam a partir do 

desenvolvimento da ciência e, conseqüentemente, dos aparatos tecnológicos que ajudam 

no avanço da produção e que traduzem, na materialidade fatos e no imaginário da 

época, o progresso como ideal da modernidade12. Assim, o urbanismo biopolítico e o 

desenvolvimento da racionalidade produtiva do fordismo, alinham-se como legítimos 

representantes de um tempo produtor de cidades e homens. 

                                                                                                                                                                          
propriedade, liberdade de discussão, eventualmente liberdade de expressão, etc. A nova razão 

governamental consome liberdade. Consome liberdade, ou seja, é obrigada a produzi-la. É obrigado a 

produzi-la, é obrigada a organizá-la. A nova arte governamental vai se apresentar, portanto, como gestora 

da liberdade, não no sentido do imperativo ‘seja livre’, com a contradição imediata que esse imperativo 

pode trazer. Não é o ‘seja livre’ que o liberalismo formula. O liberalismo formula simplesmente o 

seguinte: vou produzir o necessário para tornar você livre. Vou fazer de tal modo que você tenha a 

liberdade de ser livre.” (FOUCAULT, 2008a, p. 86-87). Antonio Negri, por sua vez, ao interpretar o 

liberalismo em termos foucaultianos, atenta para complexa relação entre Estado e sociedade e as relações 

internas e externas que se seguem ao primeiro. A observação de Negri, aqui, serve-nos como completo. 

Segundo ele, “por ‘liberalismo’, sempre em termos foucaultianos, é preciso entender um exercício de 

governo que não se limita a maximizar os efeitos da apropriação, reduzindo assim os custos, mas, 

sobretudo, algo caracterizado pelo risco de governar em demasia. (...) a reflexão liberal, segundo 

Foucault, não parte da existência do Estado para encontrar no governo o meio para alcançar seus 

objetivos, mas da existência da sociedade, isto é, de uma relação complexa de aspectos internos e 

externos ao Estado.” (2003, p.103.) 

 
12

 A alegoria benjaminiana do anjo da história define o ideal de progresso, constitutivo do imaginário 

moderno, da seguinte maneira: “Há um quadro de Klee intitulado Angelus Novus. Representa um anjo que 

parece preparar-se para se afastar de qualquer coisa que olha fixamente. Tem os olhos esbugalhados, a 

boca escancarada e as asas abertas. O anjo da história deve ter esse aspecto. Voltou o rosto para o 

passado. A cadeia de fatos que aparece diante dos nossos olhos é para ele uma catástrofe sem fim, que 

incessantemente acumula ruínas sobre ruínas e lhas lança aos pés. Ele gostaria de parar para acordar os 

mortos e reconstituir, a partir dos seus fragmentos, aquilo que foi destruído. Mas do paraíso sopra um 

vendaval que se enrodilha nas suas asas, e que é tão forte que o anjo já não as consegue fechar. Esse 

vendaval arrasta-o imparavelmente para o futuro, a que ele volta as costas, enquanto o monte de ruínas à 

sua frente cresce até o céu. Aquilo a que chamamos o progresso é este vendaval.” (BENJAMIN, 2012, 

p.14). Essa imagem, embora catastrófica, nos serve de horizonte crítico ao mesmo tempo em que significa 

o anseio moderno pelo progresso. Foi em nome desse progresso que, afinal, foram feitas e justificadas as 

reformas, destruições e toda sorte de empreendimento pretensamente salutar para a vida em sociedade. 
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Vejamos, portanto, à guisa de breve recapitulação teórica, onde está fundada essa lógica 

e como chegamos ao limite desse ideal moderno. Essa tarefa - necessária porque 

indispensável para o que foi dito até aqui e para o que ainda discorreremos - nos remete 

aos estudos de Foucault sobre o que ele denominou de “a era do biopoder”. 

 

2.2 Urbanismo e estética biopolítica 

 

 A cidade moderna, pensada na perspectiva das relações de poder, constitui-se a partir 

de uma série de práticas e dispositivos que legitimam e garantem o funcionamento de 

uma lógica de apropriação, condicionamento e domínio oriunda de uma extensiva forma 

de poder que atravessa a vida, subvertendo-a nos mais diversos aspectos que a 

compõem. Portanto, para pensarmos as implicações políticas na cidade, nos termos 

relativos à incidência do poder sobre a vida, teremos, antes, que entender o seu 

desenvolvimento. Diante do contexto, e para melhor situarmos a questão, convém 

primeiramente apresentarmos, em linhas gerais, o que significa a inserção da vida nos 

cálculos de poder – ou, para melhor definirmos, isso a que Foucault conceituou de 

biopoder. 

O biopoder é o desdobramento de práticas de poder que se situam num período que 

corresponde a fins do século XVII e atravessa a modernidade, intensificando-se e 

refinando seus mecanismos, atingindo, por assim dizer, seu pleno vigor na 

contemporaneidade.  

Foucault identifica, a partir da teoria clássica da soberania do século XVII, uma 

mutação no exercício do poder soberano então vigente. A partir do século XVIII o 

poder - cujo direito de vida e morte, representado pela vontade do soberano, se entrevia 

nos limites de um direito de “causar a morte ou de deixar viver” (FOUCAULT, 2009, 

p.148) - passa por uma modificação, ou, se preferirmos, uma reformulação lógica que 

reorienta sua racionalidade segundo critérios que prevêem não somente um direito de 

fazer morrer ou de deixar viver. Essa mudança corresponde a um direito novo e, 

conseqüentemente, a uma nova estratégia de poder. Passa-se, assim, a um processo de 

majoração, incitação e organização das forças dos indivíduos. Surge, com isso, “um 

poder destinado a produzir forças, a fazê-las crescer e ordená-las mais do que a barrá-
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las, dobrá-las ou destruí-las” (IBDEM). Nesse sentido, essa nova forma de poder irá 

modificar o direito de soberania sem necessariamente apagá-lo: à lógica negativa do 

gládio irá adaptar-se o poder de “fazer viver e de deixar morrer”.  

A vida, agora elevada a objeto privilegiado do poder, passa a ser incitada, positivada 

nos termos que convêm a um novo diagrama. Há, com isso, duas formas de 

desenvolvimento desse poder sobre a vida que se articulam em séries complementares: 

o poder disciplinar e o biopoder. O poder disciplinar, centrado numa anátomo-política 

do corpo humano, utilizou-se dos corpos dos indivíduos a fim de aprimorá-los e 

docilizá-los mediante instituições que garantiam um maior aproveitamento das forças e 

ampliação de suas aptidões.  O biopoder, por sua vez, enquanto mecanismo 

regulamentador do conjunto difuso de sujeitos tem por função não mais o individuo 

singular; o problema do biopoder, em sua generalidade, diz respeito aos fenômenos 

aleatórios da massa, ao coletivo disforme que precisa ser gerido, em suma, à população.  

Nesses termos, resume Foucault: 

A velha potência de morte em que se simbolizava o poder soberano é 

agora, cuidadosamente, recoberta pela administração dos corpos e pala 

gestão calculista da vida. Desenvolvimento rápido, no decorrer da 

época clássica, das disciplinas diversas – escolas, colégios, casernas, 

ateliês; aparecimento, também, no terreno das práticas políticas e 

observações econômicas, dos problemas de natalidade, longevidade, 

saúde publica, habitação e migração; explosão, portanto, de técnicas 

diversas e numerosas para obterem a sujeição dos corpos e o controle 

das populações. Abra-se, assim, a era de um “bio-poder”. (2009, 

p.152) 

A era do biopoder corresponde ao engendramento de tecnologias que consiste no 

desenvolvimento de dispositivos de regulamentação que intervém, a partir de estratégias 

de saber e poder, em questões relativas à vida da população – inclusos, portanto, 

conhecimentos e práticas acerca dos problemas concernentes à morbidade, saúde 

pública, habitação, circulação, etc. Nesse sentido, a noção de biopoder, pela amplitude 

que comporta, irá também deter-se nas questões condizentes ao espaço de existência da 

população13 - que é, ao mesmo tempo, produzido por ela e que, por outro lado, a produz 

                                                           
13

 Foucault atenta para as características da população, admitindo-a, a princípio, como fenômeno 

aleatório, dinâmico e de interações espontâneas. É, pois, essa naturalidade que é assumida, através de 

intervenções de biopolítica, como alvo a ser regulado. Portanto, segundo Foucault, a população passa a 

ser definida conjunto de fenômenos naturais. In verbis: “Assunção da população em sua naturalidade – 

vai ser o desenvolvimento de certo número, se não de ciências, pelo menos de práticas, de tipos de 

intervenção, que vão se desenvolver na segunda metade do século XVIII. Vai ser por exemplo, a 

medicina social, enfim o que era chamado nessa época também de higiene pública, vão ser os problemas 

da demografia, enfim tudo o que vai fazer surgir uma nova função do Estado, de assunção da população 
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por intermédio dessas tecnologias regulamentadoras de normatização e controle. Esse 

será, essencialmente, o problema da cidade.  

A cidade, como dispositivo regulamentador, aparecerá como meio quantitativo de 

análise pelo qual se torna viável a identificação do conjunto de ações sobre ações 

possíveis. Foucault apropria-se do modelo de cidade do século XIX para mostrar como 

articulam-se, num espaço dado, os mecanismo disciplinares e regulamentadores. 

Segundo ele 

O problema da cidade, ou, mais precisamente, essa disposição espacial 

pensada, concebida, que a cidade-modelo, a cidade artificial, a cidade 

de realidade utópica, tal como não só a sonharam, mas a constituíram 

efetivamente no século XIX. Examinem algo como a cidade operária. 

A cidade operária, tal como existe no século XIX, o que é? Vê-se 

muito bem como ela articula, de certo modo perpendicularmente, 

mecanismos disciplinares de controle sobre o corpo, sobre os corpos, 

por sua quadrícula, pelo recorte mesmo da cidade, pela localização das 

famílias (cada uma numa casa) e dos indivíduos (cada um num 

cômodo). Recorte, pôr indivíduos em visibilidade, normalização dos 

comportamentos, espécie de controle policial espontâneo que se 

exerce assim pela própria disposição espacial da cidade: toda uma 

série de mecanismos disciplinares que é fácil encontrar na cidade 

operária. E depois vocês têm toda uma série de mecanismos que são, 

ao contrário, mecanismos regulamentadores, que incidem sobre a 

população enquanto tal e que permitem, que induzem comportamentos 

de poupança, por exemplo, que são vinculados ao hábitat, à locação do 

hábitat e, eventualmente, à sua compra. Sistemas de seguro-saúde ou 

de seguro-velhice; regras de higiene que garantem a longevidade 

ótima da população; pressões que a própria organização da cidade 

exerce sobre a sexualidade, portanto sobre a procriação; as pressões 

que se exercem sobre a higiene das famílias; os cuidados dispensados 

às crianças; a escolaridade, etc. Logo, vocês tem mecanismo 

disciplinares e mecanismo regulamentadores. (2010, p.211) 

 

Nesses termos, dadas às circunstâncias materiais de desenvolvimento do capitalismo, 

parece haver o nascimento de um saber acerca da cidade. Um saber que, como descreve 

Foucault, parte do pressuposto da cidade como série de probabilidades e cujo 

desenvolvimento implica desde a normalização dos indivíduos até a regulamentação do 

corpo populacional através de mecanismos que orientam um certo estado de coisas que, 

                                                                                                                                                                          
em sua própria naturalidade. A população como coleção de súditos é substituída pela população como 

conjunto de fenômenos naturais. (FOUCAULT, 2008, p. 473). A título de completo, podemos definir o 

conceito de população, resumidamente, como “conjunto de seres vivos coexistentes que apresentam 

traços ontológicos/biológicos particulares e cuja vida é suscetível de ser controlada afim de assegurar, 

com uma melhor gestão da força-trabalho, um crescimento ordenado da sociedade” (NEGRI, 2003, 

p.104). 

  



 

42 
 

em última instância, garantiriam um a organização da sociedade e, por conseqüência, da 

cidade. Um discurso intimamente relacionado às novas tecnologias de poder. É somente 

no contexto de uma economia política voltada à gestão de necessidades (saúde, 

habitação, higiene, segurança, etc.) e centrada nos aspectos referentes a uma 

governamentalidade – um governo de homens e coisas, uma gestão biopolítica – que 

será possível o nascimento de um discurso tal qual o urbanismo. 

A cidade, então, passa a ser pensada como campo de intervenção e é nesse sentindo - se 

a entendermos como “espaço em que se desenrolam as séries de elementos aleatórios” 

(FOUCAULT, 2008, p.27) -, necessariamente, que ela torna-se um problema de “meio”. 

A noção de meio, conforme Foucault a descreve 

aparece como um campo de intervenção em que, em vez de atingir os 

indivíduos como conjunto de sujeitos de direito capazes de ações 

voluntárias – o que acontecia no caso da soberania -, em vez de atingi-

los como uma multiplicidade de organismos, de corpos capazes de 

desempenhos, e de desempenhos requeridos como na disciplina, vai se 

procurar atingir, precisamente, uma população. Ou seja, uma 

multiplicidade de indivíduos que são e que só existem profunda, 

essencial, biologicamente ligados à materialidade dentro da qual 

existem. (2008, p.28).  

 

O urbanismo, portanto, como pretensa ciência de organização do meio urbano, nasce 

como discurso e prática que contribui para uma lógica de governo que intervém na 

diversidade de relações prováveis no meio urbano. É a cidade sob intervenção do Estado 

e, ao mesmo tempo, sob influência direta de modelos de produção e do capital; a cidade 

como local que já não distingue, em muitos aspectos, o caráter público e privado - posto 

que os elementos da vida sejam integramente subsumidos a partir da condução de 

condutas operadas pelos mecanismos de poder; esse é, pois, em resumo, o modelo de 

cidade a ser operada pela racionalidade urbanística moderna.  

Assim, além das características supracitadas, o urbanismo cria uma imagem de cidade. 

Uma estética do absterso, aparentemente límpida e, no limite que convém à segurança, 

asséptica – é, nos termos benjaminianos, o “embelezamento estratégico” de Haussman. 

Uma cidade limpa, higienizada, livre das máculas dos cortiços e dos bastardos citadinos 

que enfeavam as ruas da cidade carregando, como marca visível de suas misérias e 

desonras, os traços de doenças diversas – e, mais do que isso, a marca moral do 

desviante. Esse fora, nos parece, também, um dos intuitos do projeto de Haussman ao 
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“pentear Paris a metralhadas” (PÉRET apud LEFEBVRE, 2011, p.23). Não era apenas 

uma destruição de ambientes da cidade, era também a destruição de modos de vida. A 

estética das cidades modernas – a criação de uma imagem que a representasse - aparece 

imbricada numa cadeia de intenções políticas traduzidas, e ratificadas, naquele 

momento, pelos elementos de uma política ancorada num processo de reorganização 

normativa de condutas e planejamento espacial pretensamente incólume.  

Nesse urbanismo biopolítico, a estética das cidades admite o limite político da forma 

regulamentadora, no momento em que passa a ser pensada como série de probabilidades 

a ser admitida, ou não, a partir da lógica de poder vigente. Trata-se, nesse sentido, de 

pensar até que ponto é possível, e aceitável, os cortiços, os bairros operários, as 

habitações precárias, etc. Ou, mais ainda, até que ponto é possível e aceitável a má 

circulação, os anormais e toda série de indivíduos e formas de ser, e habitar, que 

escapam à norma. Em última instância, não somente “até que ponto”, mas “como” é 

possível e aceitável que toda uma série de desvios seja minimamente incorporada14 nos 

modelos de gestão biopolítica. A estética, aqui, ultrapassa o limite da representação para 

determinar, na materialidade do real, formas de vida.  

Em suma, os modelos de cidade concebidos a partir do século XIX, fazem emergir 

problemas diversos que estão, em primeira e última instância, diretamente relacionados 

à discursos e práticas que visam à noção segurança - desse modo, por exemplo, o 

higienismo e a medicina social aparecem como formas legitimadoras do urbanismo 

nascente. Importa ao urbanismo-biopolítico organizar e garantir a circulação através, 

por exemplo, da inclusão diferencial dos anormais, indesejáveis e todo aquele que fuja, 

mais ou menos, aos critérios da norma vigente – ou, em outras palavras, “tratava-se de 

                                                           

14
 Foucault, em uma de suas aulas no Collège de France, que compõem o livro “Os anormais”, atenta 

para os modelos de exclusão e inclusão que foram adotados no Ocidente. Vemos, aqui, algo muito 

próximo ao procedimento moderno e contemporâneo de inclusão – ou inclusão diferencial, tal como a 

chamamos. Segundo ele, os modelos de exclusão do leproso e de inclusão do pestífero são, nesse sentido, 

exemplares: “parece-me que o modelo ‘exclusão dos leprosos’, o modelo do indivíduo expulso para 

purificar a comunidade, acabou desaparecendo, grosso modo, em fins do século XVII – início do século 

XVIII. Em compensação, outra coisa, outro modelo foi não estabelecido, mas reativado. Esse modelo é 

quase tão antigo quanto o da exclusão do leproso. É o problema da peste e do policiamento da cidade 

empesteada. Parece-me que, no fundo, no que diz respeito ao controle dos indivíduos, o Ocidente só teve 

dois grandes modelos: um é o da exclusão do leproso; o outro é o da inclusão do pestífero. E creio que a 

substituição, como modelo de controle, da exclusão do leproso pela inclusão do pestífero é um dos 

grandes fenômenos ocorridos no século XVIII” (2013, p.38). Convém, também, atentar para o aspecto 

policialesco ao qual esse território era submetido, conforme descreve o autor “Esse território era objeto de 

uma análise sutil e detalhada, de um policiamento minucioso. Questão, também, claramente incorporada e 

desenvolvida no modelo de biopoder moderno e contemporâneo.  
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organizar a circulação, de eliminar o que era perigoso nela, de separar a boa circulação 

da má, [de] maximizar a boa circulação diminuindo a má” (FOUCUALT, 2008, p.24). 

Organização, contudo, concebida não necessariamente em termos de eliminação e/ou 

exclusão, mas, antes, segundo critérios de planejamento caracterizados essencialmente 

por mecanismos de segurança15 e policiamento minucioso de condutas. 

Em termos gerais, todo esse esquema de organização do poder moderno aparece como 

elemento de desenvolvimento do capitalismo e de seus modelos de produção. Nesse 

sentido, o biopoder e o capitalismo industrial – bem como o liberalismo econômico -, 

aparecem como formas complementares de dominação de indivíduos e populações. 

Segundo Foucault 

Este bio-poder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao 

desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da 

inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de 

um ajustamento dos fenômenos de população aos processos 

econômicos. Mas, o capitalismo exigiu mais do que isso; foi-lhe 

necessário o crescimento tanto de seu esforço quanto de sua 

utilizabilidade e sua docilidade; foram-lhe necessários métodos de 

poder capazes de majorar as forças, as aptidões, a vida em geral, sem 

por isto torná-las mais difíceis de sujeitar; se o desenvolvimento dos 

grandes aparelhos de Estado, com instituições de poder, garantiu a 

manutenção das relações de produção, os rudimentos de anátomo e 

bio-política, inventados no século XVIII como técnicas de poder 

presentes em todos os níveis do corpo social e utilizadas por 

instituições bem diversas (a família, o Exército, a escola, a polícia, a 

medicina individual ou administração das coetividades), agiram no 

nível dos processos econômicos, do seu desenrolar, das forças que 

estão em ação em tais processos e os sustentam; operaram, também, 

                                                           
15

 Nos que concerne ao desenvolvimento do planejamento e dos mecanismos de segurança nas cidades de 

fins do século XVIII e início do século XIX, Foucault aponta, basicamente, quatro razões que devem ser 

levadas em consideração. A primeira delas, segundo ele, sobrepõe-se ao modelo da cidade disciplinar na 

medida em que “A disciplina trabalha num espaço vazio, artificial, que vai ser inteiramente construído. Já 

a segurança vai se apoiar em certo número de dados materiais” (2008, p.25). Ou seja, a segurança irá se 

preocupar com a disposição do espaço, nos diversos aspectos que o compõem (questões relativas ao 

escoamento das águas, ao ar, etc.). Em segundo lugar, trata-se de maximizar os elementos positivos, 

fazendo-os circular da melhor maneira, e minimizar os prováveis riscos (roubo, doenças, etc.), evitando-

os o quanto for possível. “Em terceiro lugar, o que vai se procurar estruturar nesses planejamentos são os 

elementos que se justificam por sua polifuncionalidade” (2008, p.26). Ou, em termos gerais, será preciso 

administrar, por exemplo, a capacidade que um determinado espaço tem de responder às diferentes 

situações, positivas e negativas, que interferem na organização da cidade. Por fim, o planejamento da 

cidade será pensado e trabalhado em termos de futuro – “o bom planejamento da cidade vai ser 

precisamente: levar em conta o pode acontecer” (IBIDEM). Assim, levando em consideração esse último 

aspecto, o planejamento irá se inserir essencialmente como mecanismo de segurança, já que está a tratar, 

a título prospectivo, das diversas séries que definem o movimento da cidade.  Será, desse modo, o 

problemas das séries: série indefinida dos elementos que se deslocam (número de passantes, ladrões, etc.), 

série indefinida de elementos que produzem, série indefinida das unidades que acumulam (número de 

habitantes, imóveis,etc.). Em suma: “É a gestão dessas séries abertas que, por conseguinte, só podem ser 

controladas por uma estimativa de probabilidades” que caracteriza o mecanismo de segurança. (2008, 

p.27).  
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como fatores de segregação e de hierarquização social, agindo sobre 

as forças respectivas tanto de uns como de outros, garantindo relações 

de dominação e efeitos de hegemonia; o ajustamento da acumulação 

dos homens à do capital, a articulação do crescimento dos grupos 

humanos à expansão das forças produtivas e a repartição diferencial 

do lucro, foram, em partes, tornadas possíveis pelo exercício do bio-

poder com suas formas e procedimentos múltiplos. (2009, pp.153-

154)  

Assim, se entendermos o biopoder como um elemento indispensável ao 

desenvolvimento capitalista, podemos, também, entendê-lo como uma extensão do 

poder de classe, na medida em que subordina a vida integralmente às formas de 

comando do capitalismo, distinguindo, no entanto, as formas de vida e o modo de 

penetração das estratégias de poder a que cada uma estará sujeita. Desse modo, temos 

no lugar das classes uma população heterogênea que se dá enquanto conjunto de 

fenômenos que deve ser regulado. A binaridade classista desaparece em função de uma 

multiplicidade populacional difusa que, embora pareça amenizar a relação entre 

explorados e exploradores, apenas intensifica e refina os métodos de comando e 

controle do capitalismo.       

A cidade, na era do biopoder, pode ser compreendida pela via do poder de classe já que 

é, também, sob os ditames do capital (pela via da produção industrial e pela economia 

do liberalismo), e de todo complexo que o envolve, que estão centrados desde os 

mecanismos disciplinares até os mecanismos de segurança. O desenvolvimento e 

conseqüente aperfeiçoamento da estratégia biopolítica amplia e reforça, mediante a 

criação de um saber e de uma técnica sobre a cidade (urbanismo), a incidência do 

comando capitalista que, a partir daí, irá articular os elementos de classe aos elementos 

de biopoder, transformando a cidade num território de exercício do poder de classe e, ao 

mesmo tempo, local de gestão e de efetivação de um poder sobre a vida.   

Dada as considerações, podemos, então, subscrever a afirmação de Debord (citada no 

início do capítulo): “O urbanismo é a realização moderna da tarefa permanente que 

salvaguarda o poder de classe”. O poder na modernidade já não concebe uma política 

fora da vida, assim como já não concebe a cidade sem gestão – ou, em outros termos, 

não há política que não esteja ancorada nos traços de vitalidade, assim como não há 

cidade sem urbanismo. 

O conceito de biopoder, portanto, nasce como extensão dos diversos poderes do Estado 

e amplia-se com o aprofundamento dos mecanismos de governo das populações. Há, no 
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entanto, um momento de inversão dessa perspectiva. Momento em que as relações de 

poder e a afirmação das práticas de liberdade constituem um imperativo político e 

ontológico. Momento de contraposição ao conjunto de biopoderes que derivam das 

práticas de governo, afinal, seria ingenuidade pensar esse contexto como momento 

histórico de passividade referente à incidência do poder - aqui, insistimos, estamos em 

ampla e franca luta de classes. Nesse sentido, cabe-nos perguntar, decisivamente, de que 

modo se constitui essa luta contra o poder. Antonio Negri coloca a questão nos 

seguintes termos: “Podemos identificar, na vida, o lugar de emergência de uma espécie 

de antipoder, de uma potência, de uma produção de subjetividade que se dá como 

momento de dessujeição?” (2003, p.106).  

A questão levantada por Negri nos leva, necessariamente, à reinterpretação dos 

conceitos de biopolítica e biopoder. Será necessário, para melhor definirmos a questão, 

entendermos suas implicações no horizonte da “potência da vida” e do “poder sobre a 

vida” como determinações políticas e ontológicas inconciliáveis que, no entanto, 

malgrado a distinção de suas perspectivas, dizem respeito ao conflito no qual estamos 

inseridos – e, vale lembrar, cuja herança, que nos remete à  nossa  segunda modernidade 

política, nos parece latente  e concebida em sua amplitude nos mesmos termos de 

outrora (poder e potência; imanência e transcendência).  

O legado desse biopoder que vimos até aqui, se efetiva na contemporaneidade a partir 

da efetuação feita pela transição do capitalismo industrial para o capitalismo cognitivo. 

Essa transição permanece, em muitos sentidos, como modo de integração dos 

dispositivos do biopoder aos dispositivos de controle cognitivo de caráter imaterial. 

Nesse sentido, a afirmação de que o biopoder constituiu um elemento indispensável ao 

desenvolvimento capitalista, tal como afirmou Foucault, permanece ainda atual para os 

dias que correm. Todavia, esse biopoder só irá transformar seus modos de 

governamentalidade, de modo a ampliá-los e estendê-los para além do domínio 

material. 

Se, como vimos, os modos de regulamentação na cidade se dão sobretudo a partir de 

intervenções governamentais de um representante político qualquer, no processo de 

transição para o contemporâneo, esse governo se dá não apenas como administração e 

intervenção diretamente material no meio urbano, ela será, antes, produzida através de 

um viés imaterial que articula poderes diversos.  
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É precisamente nesse momento que percebemos uma integração entre o biopoder e o 

espetáculo como forma de poder que começa a se desenvolver na segunda metade do 

século XX. É possível identificar, nesse momento, uma mutua implicação política e 

estética nos domínios concernentes à cidade. Se a modernidade preocupou-se com o 

embelezamento das cidades e com a criação de uma imagem de cidade, a 

contemporaneidade irá além disso. Ela irá cuidar de uma administração sígnica, de uma 

regulamentação simbólica e de uma governamentalidade que se dá, sobremaneira, pela 

via imagética. 

Essa composição marca, segundo veremos, um novo estágio de desenvolvimento de 

controle das cidades ao mesmo tempo em que, pelas razões que discutiremos a seguir, 

proporciona também a emergência de novas formas de subjetividades e lutas no meio 

urbano. É justamente esse processo de integração de lógicas de poder, dentro de um 

contexto de produção cognitiva, que analisaremos agora. 
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3 ESPETACULARIZAÇÃO, BIOPODER E AÇÃO MULTITUDINÁRIA NA 

PRODUÇÃO IMAGÉTICA DA CIDADE CONTEMPORANEA 

 

A relação entre a cidade e as imagens apresenta-se como um campo de tensão do 

percebido. A imagem perfaz a cidade, apresentando-a em suas contradições e a 

constituindo estética, política e culturamente como elemento pelo qual se torna possível, 

de modo concreto, recolocar em jogo o real. 

A possibilidade de reprodutibilidade técnica das artes criou uma inédita forma de 

vinculação de imagens. A cidade, não por acaso, foi o lugar de recepção privilegiado. 

Na cidade, uma nova iconografia de imagens se tornou possível. Interessa-nos, nessa 

perspectiva, o fator comum que a incidência dessas imagens proporcionou à ação 

estética e política dos diferentes sujeitos e coletividades na cidade. Essa incidência fez 

emergir uma inédita luta pela percepção coletiva em âmbito urbano que compõem, a um 

só tempo, a cidade e os indivíduos que a integram.  

As imagens constituem uma importante ferramenta política para contemporaneidade. 

Segundo Georges Didi-Huberman 

As imagens constituem, hoje mais do que ontem, ferramentas políticas 

consideráveis. Sua eficácia parece cada vez mais imediata. É preciso, 

portanto, com toda urgência, desenvolver um olhar crítico sobre as 

imagens: atitude que não é nem de aceitação beata, nem de recusa 

obstinada (penso na polêmica suscitada pelo Images malgré tout). 

Mais uma vez, é preciso trabalhar na dimensão concreta das 

singularidades. (2006) 

 

Se a produção imagética constitui, hoje mais do que ontem, uma significativa 

ferramenta política, isso decorre, certamente, da emergência do capitalismo cognitivo - 

e, por consequência imediata, da ascensão e estabelecimento das formas de trabalho 

imaterial. É preciso atentar, no entanto, que essa estetização da política passa, levando 

em consideração o contexto ao qual nos referimos, por uma dupla caracterização 

discursiva e simbólica. Nesse sentido, dois tipos de imagens parecem inflamar o 

conteúdo político pela via do conflito formal. Há, assim, “imagens de poder” e 

“imagens de potência” (SZANIECKI, 2007, p.15).  

As imagens de poder representam as estruturas de comando, normatização, controle e 

todo o exercício que tende à formatação da vida e restrição de liberdades. Toda 
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representação visível de homogeneização formal, que se apresente num quadro de 

funções determinadas, consiste numa evidência de imagem de poder. Poder-se-á, então, 

entendê-las como imagens cujas formas consistem na objetivação das funções (desde a 

incitação a práticas de consumo até as práticas de aceitação passiva às normas vigentes - 

quaisquer que sejam elas) que devem agir sobre uma substância determinada 

(consumidores, habitantes e/ou frequentadores de um meio, etc.). Essas imagens, dessa 

maneira, preparam e vinculam matérias enunciáveis e visíveis sob a condição de um 

saber que se efetiva a partir de relações de forças que constituem práticas de poder. As 

imagens de poder dizem respeito também, pelo que as antecedem e as formam, ao saber. 

São assim, segundo entendemos, imagens de saber-poder. Deleuze, em seu livro 

dedicado à Foucault, aponta a pressuposição recíproca entre as relações de força (poder) 

e as relações de forma (saber). Segundo ele 

O saber diz respeito a matérias formadas (substâncias) e a funções 

formalizadas, repartidas segmento a segmento sob as duas grandes 

condições formais, ver e falar, luz e linguagem: ela é, pois, 

estratificado, arquivado, dotado de uma segmentaridade relativamente 

rígida. O poder, ao contrário, é diagramático: mobiliza matérias e 

funções não-estratificadas, e procede através de uma segmentaridade 

bastante flexível. Com efeito ele não passa por formas, mas por 

pontos, pontos singulares que marcam, a cada vez, a aplicação de uma 

força, a ação ou reação de uma força em relação às outras, isto é, um 

afeto como “estado de poder sempre local e instável”. (DELEUZE, 

1991, p.81) 

 

No que tange à imagem, saber e poder convergem numa dupla implicação que 

determina seu caráter a partir da reciprocidade dessa relação. Tem-se, a partir daí, uma 

estética do poder que figura através da imagem e, ao mesmo tempo, para além dela. 

Essa estética do poder, comprometida com o modelo majoritário e subordinada à lógica 

de valorização do capital, apresenta-se sempre estável - variando apenas internamente 

de um ponto a outro de uma mesma lógica. 

O processo de espetacularização urbana é um exemplo das relações conceituadas acima.  

A espetecularização urbana - que consiste em “uma diminuição da participação popular, 

mas também da própria experiência física urbana enquanto prática cotidiana, estética ou 

artística” (JACQUES, 2005, p.16) - se utiliza das imagens (e do todo discursivo que elas 

podem vincular) como ferramentas para, através delas, criar uma imagem-identidade da 

cidade. Isso ocorre em função de uma lógica de apropriação simbólica operada pelo 
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Estado e por empresas privadas (aqui, notadamente as grandes construtoras e empresas 

ligadas ao mercado imobiliário) numa aliança simbiótica de poderes. Essa 

espetacularização, sintoma latente do pós-fordismo e expressão da soberania imperial 

contemporânea, consiste na venda da cidade enquanto marca (branding urbano): 

O processo contemporâneo de espetacularização das cidades é 

indissociável das estratégias de marketing urbano, ditas de 

revitalização, que buscam construir uma nova imagem para a cidade 

que lhe garanta um lugar na nova geopolítica das redes internacionais. 

O que se vende hoje internacionalmente é, sobretudo, a imagem de 

marca da cidade. A competição é acirrada e as municipalidades se 

empenham para melhor vender a imagem de marca, ou logotipo, da 

sua cidade, privilegiando basicamente o marketing e o turismo, 

através de seu maior chamariz: o espetáculo. (JACQUES, 2005, p.18) 

 

A cidade, nesses termos, entra na negociata imperial onde os critérios econômicos – 

atrelados ao poder público e privado - sobrepõem-se ao comum. O brading urbano, ao 

torna-se decisivo para o processo de espetacularização das cidades, demonstra a 

capacidade de representação do poder – e, diga-se, do poder de representar.  

A espetacularização urbana, entendida pela via aberta da imagem, parece exprimir a 

fórmula foucaultiana, sintetizada por François Châtelet e lembrada por Deleuze, 

referentes às relações de poder e saber: “o poder como exercício, o saber como 

regulamento” (1991, p.82) - neste caso, as matérias formadas (imagens) que 

regulamentam e dão objetivos e meios às funções (espetacularização) para que sejam 

aplicadas sobre substâncias determinadas (a cidade e a população). Espetáculo e 

imagem coexistem na cidade contemporânea do biopoder, confirmando, em certa 

medida, aquilo que Guy Debord anteviu: “O espetáculo é o capital em tal grau de 

acumulação que se torna imagem” (2011, p.25). 

O espetáculo, sob esse aspecto, é a superfície imagética do biopoder
16

. Nas palavras de 

Debord, “não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada 

                                                           
16

 Sobre a questão concernente à pontual articulação entre biopoder e espetáculo – tomadas 

conceitualmente a partir das análises de Foucault , Hardt e Negri e Guy Debord, respectivamente -, é 

importante a ressalva quanto ao seu caráter determinado e ao limite da objetivação teórica desse diálogo, 

aqui restrito à questão da imagem. Observa-se, em geral, notáveis diferenças conceituais relativas às 

intenções e ao desenvolvimento teórico desses autores que devem ser respeitadas em suas diferenças e 

(des)semelhanças. Um aspecto, sobretudo, nos parece importante para salvaguardarmos as relativas 

diferenças. Para Foucault, bem como para Negri e Hardt, os aspectos materiais de controle/domínio social 

(político e estético também, se quisermos proceder por extensão), efetuados pelo capitalismo, são 

inscritos, antes, nos corpos individuais e, consequentemente, no conjunto a ser gerido entendido como 

população. Essa inscrição nos corpos é primordial e fator que antecede o investimento capitalista nas 
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por imagens” (2011, p.14) que configuram o espetáculo. Essa mediação pela forma-

conteúdo objetiva exercícios de poder ao incitar uma reprodução discursiva no 

horizonte de uma lógica de comando. Assim, conteúdos formais e dispositivos de poder 

legitimam e garantem intervenções de caráter bio-político na cidade.  

“As ciências do homem” diz Deleuze, “não são separáveis das relações de poder que as 

tornam possíveis e que suscitam saberes mais ou menos capazes de atravessar um limiar 

epistemológico ou de formar um conhecimento” (1991, p.82). O urbanismo, como 

ciência do homem atrelada e constituída por relações de poder, faz funcionar no 

contexto do espetáculo e do biopoder, o dispositivo-imagem. Um dispositivo que incita 

e corrobora, pela mediação imagética, práticas de poder sobre a vida. Por dispositivo 

entendemos, com Foucault, 

um conjunto decididamente heterogêneo que engloba discursos, 

instituições, organizações arquitetônicas, decisões regulamentares, 

leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito e o não dito são os 

elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode 

estabelecer entre esses elementos. (2004, p. 244) 

 

O dispositivo-imagem, no limiar entre o dito e não dito, é produzido a partir dos 

domínios relativos ao visível e ao enunciado (DELEUZE, 1991, p.57-77) numa 

articulação entre elementos diversos. Os regimes de visibilidade e de enunciação, mais 

do que produzir matérias formadas ou suportes determinados, possibilitam, 

condicionam e autorizam aquilo que se pode ver e falar sobre uma questão. É, neste 

caso, o que se torna possível ver e falar sobre a cidade a partir das imagens que a 

compõe e da imagem-ideal e totalizante (imagem de poder, ou espetacular, se 

preferirmos) que a torna representável e negociável sob as condições do capital. A 

                                                                                                                                                                          
consciências e no aspecto ideológico – “O controle da sociedade sobre os indivíduos não se opera 

simplesmente pela consciência ou pela ideologia, mas começa no corpo, com o corpo. Foi no biológico, 

no somático, no corporal que, antes de tudo, investiu a sociedade capitalista.” (FOUCAULT, 2004, p.80). 

Para Debord, essa inscrição do capitalismo na sociedade se dá, necessariamente, através da consumação 

de uma separação, operada pela expansão econômica, entre o homem e o resultante oriundo de sua 

produção. Para Debord, em linhas gerais, essa separação corresponde à fabricação concreta da alienação. 

Segundo ele “O espetáculo na sociedade corresponde a uma fabricação concreta da alienação. A expansão 

econômica é sobretudo a expansão dessa produção industrial específica. O que cresce com a economia 

que se move por si mesma só poder ser a alienação que estava em seu núcleo original.” (2011, p. 24). 

Percebe-se nesse aforismo outro indicativo de distinção referente aos outros autores citados, agora mais 

especificamente à Hardt e Negri, para os quais essa expansão econômica se dá, sobretudo, na ascensão e 

na mudança de um novo modelo de produção e nas transformações relativas ao âmbito do trabalho, 

condizentes a passagem do capitalismo industrial ao capitalismo cognitivo, respectivamente concernentes 

ao trabalho material e imaterial.  
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imagem, tanto na sociedade do espetáculo quanto na era biopoder, é um dispositivo de 

poder – afinal, “É isto, o dispositivo: estratégias de relações de força sustentando tipos 

de saber e sendo sustentadas por eles” (FOUCAULT, 2004, p.246).  

O espetáculo é a cola que une as diversas imagens, e que a transforma num dispositivo 

imagético totalizante. O espetáculo constitui, homogeneíza e garante estabilidade numa 

dada relação de forças. De fato, como afirmam Hardt e Negri, o espetáculo é “um 

aparato integrado e difuso de imagens e ideias que produz e regula o discurso e a 

opinião públicos” (2012, p.342). 

Segundo os autores de Império, a questão do espetáculo diz respeito, ainda, a destruição 

do limite político que separa o público e o privado em função da universalização, ou 

virtualização dessas categorias: 

a análise da sociedade do espetáculo feita por Guy Debord, mais de 

trinta anos depois de sua composição, parece cada vez mais oportuna e 

urgente. Na sociedade imperial o espetáculo é um lugar virtual, ou 

mais corretamente um não-lugar da política. O espetáculo é de tal 

maneira unificado e difuso ao mesmo tempo que se torna impossível 

distinguir um dentro de um fora – o natural do social, o privado do 

público. A noção liberal do público, o lugar exterior onde agimos na 

presença de outros, foi universalizada (porque estamos sempre sob o 

olhar de outros, monitorados por câmaras de sistemas de segurança) e 

sublimada ou desefetivada nos espaços virtuais do espetáculo. O fim 

do fora é o fim da política liberal. (2012, p.208) 

 

A imagem de poder, no processo de alienação concreta do espetáculo e de condução de 

condutas do biopoder, desefetiva o uso do espaço público mediante propaganda. Uma 

propaganda, em regra, eugênica e gentrificadora atrelada ao urbanismo bio-político 

estrategicamente dissimulado pela lógica de revitalização privatista dos espaços 

comunitários e da segurança. A espetacularização urbana, e as imagens que lhe 

conferem sentido ideológico, detêm, sob esse aspecto, o monopólio sobre “aquilo que 

parece ser”. Assim, por exemplo, a privatização de espaços públicos para construção de 

shoppings, freeways e parques cercados surge como a materialização de uma lógica de 

segregação sob a aparência de inclusão e unificação. Privam-se os diferentes indivíduos 

do encontro comum nas praças públicas com o pretexto de incluí-los num espaço onde 

possam, da melhor maneira, satisfazer suas necessidades de consumo e segurança. De 

tal modo se dá os processos de pacificação dos espaços urbanos públicos, que, sob os 

mesmos pretextos de segurança einclusão, limita o uso comum, a permuta, a relação 
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política entre os diferentes. Os espaços isolados e interiores protegidos já não são 

apenas exceções na metrópole contemporânea e confundem-se com os espaços públicos 

na medida em que todos se constituem como substâncias que invariavelmente são 

perpassados pelo poder. Esses espaços, propagandeados à exaustão pelos outdoors, 

confirmam a tese de Debord que afirmava que “O espetáculo reúne o separado, mas o 

reúne como separado” (2011, p.23), bem como procedem, sutil ou explicitamente, como 

espaços de biopoder que incidem sobre a vida pela via da subjetividade, reproduzindo-

as serialmente.  Em resumo, esses espaços condizem com a lógica de soberania imperial 

do capitalismo globalizado que “Pode parecer livre das divisões binárias ou dos 

estriamentos das fronteiras modernas, mas na realidade é cruzado por tantas falhas que 

só na aparência é contínuo e uniforme” (HARDT; NEGRI, 2012, p.210).  

Em síntese, o que se evidencia diante dessa tensão do percebido, que se insinua na 

cidade contemporânea, é o conteúdo político que lhe é manifesto. A propaganda estatal, 

por um lado, e a publicidade das grandes corporações do capital privado, por outro, 

disputam, através de imagens, o seu quinhão de vidas no coletivo que se estende na 

cidade. Constituí-se, assim, uma estética do poder.  

Essa estética do poder encontra no uso das imagens sua atribuição sígnica. Biopoder e 

espetáculo, em sua constituição simbiótica operada por dispositivos de poder, é o 

correspondente imagético da sociedade imperial pós-fordista que media as relações 

sociais e que se utiliza da cidade como locus privilegiado para, hoje, colocar em 

funcionamento sua lógica (neo)desenvolvimentista de expropriação das condições vitais 

de produção e resistência biopolítica. A cidade, assim, apresenta-se como espaço-

imperial de dupla face, em constante tensão e conflito e virtualmente tumultuária (no 

sentido maquiaveliano do termo). 

Ora, embora todo o aparato de governo contemporâneo convirja para o adestramento e 

inibição das forças, em função de uma maior utilidade econômica e diminuição do 

potencial político da multiplicidade de indivíduos, essa forma de governo parece abrir-

se a alternativas que a contrapõem. Essas alternativas (in)surgem como conjunto de 

resistências, concretas (ou em curso) e possíveis (virtuais, e/ou intempestivas), que 

invariavelmente co-existem no âmago da própria ideia e exercício de poder que se 

arvore a governar. A resistência está para/no o poder como matéria que lhe é própria, 

constituindo-o em seu revés e como face siamesa de seu infortúnio monstruoso. 
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Assim, pois, está a multidão para o poder. A ação multitudinária, veremos, constitui 

resistência em rede e inteligência de enxame que decodifica o sentido sígnico para 

desorganizar ao nível de atuação política. Podemos afirmar, a princípio, que poder e 

resistência estão em planos distintos, mas fazem parte de um mesmo contexto. 

Posto isso, iremos analisar as lógicas de produção sígnicas que emergem do contexto de 

produção imaterial do capitalismo cognitivo e que dão sustentação política às formas de 

organização do poder e da resistência imagética na cidade.  

Veremos, portanto, que há um procedimento que é próprio às formas de integração e 

sobreposição de modelos de governamentalidade biopolítica (na acepção do biopoder) e 

de controle espetacular, onde ambos preveem a subsunção formal das manifestações de 

sentido que as imagens podem conferir a um determinado meio. A este procedimento 

chamaremos de monolinguismo. De outro modo, há a composição de formas de 

resistências que estão no plano da criação e da expressão de novas linguagens e formas 

de vida. Uma lógica de expressão que participa de um outro modelo de 

desenvolvimento de conteúdo imagético cujos procedimentos se dão a partir de um 

caráter de libertação e elaboração permanente  de modos de manifestação de sentidos 

atrelados à multiplicidade e as diferenças constituintes das singularidades. Chamaremos 

esse procedimento de plurilinguismo. 

Descreveremos, assim, a lógica, seu desenvolvimento procedimental e a maneira de 

produção de subjetividades à qual cada uma destas manifestações está atrelada, de modo 

a entendermos, suficientemente, suas razões, os porquês e o modo como cada regime de 

signos (de codificação ou descodifição) se aplica à cidade contemporânea. 

 

3.1 Monolinguismo, espetáculo e biopoder  

 

Vimos, sobretudo no primeiro capítulo, que há uma composição social cuja dinâmica se 

nutri, sobremaneira, de um processo de expressão promovido autonomamente por uma 

inteligência geral que, diante das relações de força e das circunstâncias, pode, também, 

se apresentar, em termos de classe social, como uma multidão. Essa multidão cria meios 

de organização e atuação relativas às questões que lhes são comuns - embora saibamos 

que a multidão, fruto da inteligência geral, é constituída de forma heterogênea e se 
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preserva enquanto tal, agindo a partir das diferenças e singularidades que lhe constitui. 

A cidade tem sido assim, nos termos convenientes à ação política, esse comum sob o 

qual a multidão tem encontrado os meios para aplicação e efetivação de sua inteligência 

geral e constituição de suas lutas - sendo, também, ela própria (a cidade), uma questão. 

Todavia, a constituição política, estética e urbanística da cidade contemporânea coloca, 

ainda, fatores de produção imaterial e de biopoder que estão relacionados à lógica de 

produção espacial e simbólica que conferem sentido às formas de vida que atravessam a 

cidade.  À essa lógica está associada o espetáculo e os procedimentos de expropriação 

do comum que lhes são correspondentes – esse é, antes, o processo pelo qual se dá a 

tentativa de neutralização multiplicidade e obstrução da expressão multitudinária. 

O processo de espetacularização das cidades é, para a multidão urbana, de um lado, a 

efetuação de um modo de gorvernamentalidade de segmentação-unitária
17

 e 

homogeneização formal, e, por outro, um processo que torna o meio urbano um 

território de luta e produção biopolítica que não se abre tão somente às manifestações de 

poder, mas, também, cria modos de resistência ao espetáculo – e, consequentemente, 

aos seus dispositivos. Essa composição social da cidade, que prevê uma dinâmica 

política a partir de suportes imagéticos, se dá a partir de duas lógicas e práticas de 

construção formal, características do capitalismo cognitivo e das formas de trabalho 

imaterial que lhes são correspondentes: a comunicação e a expressão.  

Afirmamos, anteriormente, que o espetáculo é a superfície imagética do biopoder e que 

isso corresponde, especificamente, as funções que as imagens desempenham sobre 

substâncias determinadas. Podemos traduzir esse movimento, em outros termos, como 

uma relação de mediação, feita através de imagens, entre uma forma de regulamentação 

– um saber que organiza, homogeneíza e autoriza, em nível simbólico e prático, a 

obstrução da multiplicidade de manifestações no meio urbano - e um exercício de poder 

que confere aplicabilidade às orientações de um regulamento determinado. Esse 

procedimento só é possível a partir da lógica de comunicação operada por uma 

manifestação monolingüística.     

Por monolinguismo podemos entender, a princípio, a partir da obra de Bakhtin (2010) e 

Lazzarato (2006), o regime de normas e ordenações criadas dentro de uma determinada 
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 Lembrar, mais uma vez, Debord “O espetáculo reúne o separado, mas o reúne como separado” (2011, 

p.23).  
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língua. Essas normas têm por finalidade a homogeneização e padronização em uma 

perspectiva que visa à unificação e centralização dos elementos que constituem as falas, 

as semióticas e, em síntese, todo regime sígnico – o que corresponde, em termos gerais, 

a todo e qualquer fenômeno de manifestação e criação de sentido. O monolinguismo é, 

ao fim e ao cabo, a restrição do campo semântico.  

Maurizio Lazzarato associa esse procedimento de normatização linguística ao campo da 

comunicação, referindo-se às lógicas e práticas comunicativas - reduzidas a meras 

trocas comunicacionais - e da informação – reduzidas a mera transmissão – como 

formas acabadas de manifestação que impedem a multiplicidade de expressões possíveis 

sobre um determinado acontecimento.  Fazendo referência à Bakhtin, escreve 

Lazzarato: 

Nas teorias da comunicação e nas teorias da informação, “as coisas já 

estão dadas, estão prontas – os objetos, os meios linguísticos da 

representação, o próprio artista [e também o público, devemos 

acrescentar], com sua visão de mundo. Lá, com a ajuda de meios já 

prontos, à luz de uma visão de mundo já pronto, o artista [e o público] 

reflete[m] um objeto pronta e acabado. Ora, o que se passa é que o 

objeto é construído no decorrer do processo de criação, e o artista [e o 

público] também se cria[m], junto com suas visões de mundo e seus 

meios de expressão.” (2006, p.156) 

 

A comunicação, assim operada, é o correspondente imediato do processo de restrição 

semântica. Podemos observar, estabelecendo um paralelo com a produção imaterial nas 

cidades, um processo de profusão da lógica monolinguística através de signos e, de 

maneira mais específica, da produção de imagens que representam, produzem e 

sustentam conteúdos e sentidos de natureza biopolítica e espetacular. A cidade é, assim, 

constituída por uma produção inflacionária de signos que, em maior ou menor grau, 

conduzem a vida urbana refletindo, para a população, aquilo que já está dado sob termos 

condizentes a uma lógica política determinada – ou, em geral, à luz de uma visão de 

mundo já pronta. 

Podemos afirmar, diante do contexto de constituição imagética da cidade 

contemporânea, que o monolinguismo é, antes, uma operação formal de organização de 

conteúdo que age no interior de uma lógica de unificação, centralização e 

homogeneização discursiva de caráter regulamentador.  Essa operação, tal como a 

concebemos, tem como extensão procedimental a elaboração de signos relativos a um 



 

57 
 

mesmo campo semântico, que irão compor uma realidade objetiva, ou visões de mundo 

definidas, sob a égide de uma lógica de um saber-poder específico – nesse caso, a 

realidade objetiva da cidade, nos termos convenientes a relação supracitada, se dá na 

instauração do processo simbiótico que prevê a correlação circunstancial entre os 

processos de espetacularização urbana e o biopoder.    

A elaboração do signo como elemento de extensão da lógica monolinguística de poder é 

fundamental para entendermos sua materialidade e seus desdobramentos objetivos.  

Bakhtin afirma que “tudo que é ideológico é um signo” (2010, p.31), ao mesmo tempo 

em que todo signo é ideológico e que constitui realidade, gerando efeitos de meio 

capazes de organizar social, econômica, política e esteticamente um determinado meio 

urbano. Sobre o processo de elaboração do signo para constituição da realidade, escreve 

ele: 

Cada signo ideológico é não apenas um reflexo, uma sombra da 

realidade, mas também um fragmento dessa realidade. Todo fenômeno 

que funciona como signo ideológico tem uma encarnação material, 

seja como som, como massa física, como cor, como movimento do 

corpo ou como outra coisa qualquer. Nesse sentido, a realidade do 

signo é totalmente objetiva, e portanto, passível de um estudo 

metodologicamente unitário e objetivo. Um signo é um fenômeno do 

mundo exterior. O próprio signo e todos os seus efeitos (todas as suas 

ações, reações e novos signos que ele gera no meio social circundante) 

aparecem na experiência exterior. Este é um ponto de suma 

importância. (BAKHTIN, 2010, p.33) 

 

O queremos afirmar é o caráter regulamentador das imagens, que, a partir de sua 

operação monolinguística, e elaboração sígnica, preenche o conteúdo que ora orientará a 

prática comunicativa visual nas cidades. Esse processo é efetuado através comunicação. 

Nas cidades, essa comunicação se apresenta como produto visual ou, enfim, como 

imagem de poder cujo caráter ideológico é latente.  

As imagens de poder (SZANIECKI, 2007), como vimos, são, em regra, imagens que 

definem um campo de tensão do percebido através de características que compõem e 

reforçam a relação de separação e unificação aparente, ou segmentação unitária, em que 

se fundamenta o espetáculo. Essas são, também, de orientação biopolítica (biopoder) na 

medida em que compõem enunciados relativos à vida e ao modo que esta deve ser, ou 

não, conduzida. De todo modo, o que queremos afirmar é que o biopoder e o espetáculo, 

enquadrados sob um regime sígnico monolinguístico de manifestação comunicativa, 
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constituem materialidade e realidade objetiva através de um engendramento de funções 

de força (poder) e forma (saber) que criam, além de imagens (daí a sua materialidade), 

realidades objetivas, visões de mundo ou, em última instância, a própria subjetividade.   

Todo esse processo semiótico, aqui exposto, mantém uma estrita correlação com aquilo 

que denominamos como trabalho imaterial. As imagens são, também, produtos dessa 

forma de trabalho na medida em que excedem, para além do âmbito circunscrito, a 

sociedade, tomada em termos genéricos. É nesse sentido que podemos afirma que “o 

trabalho imaterial não se reproduz (e não reproduz a sociedade) na forma de exploração, 

mas na forma de reprodução da subjetividade” (LAZZARATO; NEGRI, 2013, p.54). 

Os signos, ou meios semióticos de manifestação de sentido, são formas de codificação 

arbitrária da linguagem que “não existe apenas como parte de uma realidade; ele reflete 

e refrata uma outra” (BAKHTIN, 2010, p.32) para, com isso, formar consciência. Pode-

se sustentar, portanto, a partir de Lazzarato e Negri, que “A linguagem, então, não é 

somente um ‘reflexo’ da divisão do trabalho. A linguagem é constitutiva da divisão do 

trabalho, as relações lingüísticas são condições genéticas de uma consciência de classe” 

(2013, p.102). 

As subjetividades, criadas e submetidas aos termos do poder do espetáculo e do 

biopoder, formam coletivos plurais que se apresentam como sujeitos sociais passivos. 

No caso do espetáculo, o espectador é a figura de subjetividade que encarna, ao nível da 

consciência alienada, todas as características correspondentes e convenientes a esse 

exercício. Os espectadores formam, assim, não apenas um público, mas um púbico 

consumidor envolto por uma lógica paradoxal que corresponde a um movimento de 

aceitação passiva - de imagens que não são questionáveis, nem postas à prova de 

quaisquer juízos – e atividade de renúncia crítica, ao mesmo tempo em que se dirige ao 

consumo irrefletido guiado por imagens. Nesse caso, a singularidade e consequente 

autonomia são expropriadas na medida em que a submissão e a passividade, frente às 

imagens dominantes, aumentam. Dessa forma, quanto mais o espectador se sente 

representado nas imagens menos compreende, de forma consciente, as questões que lhes 

são postas pelos desejos que lhe atravessa – o que corresponde, em um nível mais 

abrangente, a não compreensão de sua própria singularidade e, no limite, de sua própria 

existência. Portanto, em tempos de capitalismo cognitivo “É como imagem que se 

impõe para ser vista e contemplada, que o automovimento do capital se constitui em 
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experiência de passividade contemplativa na imediatidade da totalidade do vivido” 

(AQUINO, 2007, p.174). Assim, segundo Guy Debord 

A alienação do espectador em favor do objeto contemplado (o que 

resulta da sua própria atividade inconsciente) se expressa assim: 

quanto mais ele contempla, menos vive; quanto mais aceita 

reconhecer-se nas imagens dominantes da necessidade, menos 

compreende sua própria existência e seu próprio desejo. Em relação 

ao homem que age, a exterioridade do espetáculo aparece no fato de 

seus próprios gestos já não serem seus, mas de um outro que os 

representa por ele. É por isso que o espectador não se sente em casa 

em lugar algum, pois o espetáculo está em toda parte. (DEBORD, 

2011, p.24) 

 

Debord afirma, ainda, que a comunicação (ou subcomunicação) promovida pelo poder 

do espetáculo contribui para dissimulação do próprio espetáculo, naturalizando-o 

enquanto prática corrente. A comunicação, dessa maneira, é o correspondente 

estratégico fundamental para a realização do espetáculo e para efetuação de seus 

intentos, que culminam, inevitavelmente, na formação de uma subjetividade formatada 

– que é, em síntese, a do espectador consumidor. O autor de “A sociedade do 

espetáculo” dedica um de seus aforismos a esse tema. Segundo ele  

O pensamento da organização social da aparência fica obscurecido 

pela subcomunicação generalizada que ele defende. Não se sabe que o 

conflito está na origem de todas as coisas de seu mundo. Os 

especialistas do poder do espetáculo, poder absoluto no interior de seu 

sistema de linguagem sem resposta, são absolutamente corrompidos 

por sua experiência do desprezo e do êxito do desprezo; pois 

reencontram seu desprezo confirmado pelo conhecimento do homem 

desprezível que é realmente o espectador. (2011, p.127) 

 

O biopoder, por sua vez, corresponde às massas - esse conjunto uniforme de 

representação unitária cuja ação se dá a partir da indiferença.  Em um sentido 

relativamente próximo às proposições debordianas, Hardt e Negri definem aquilo que 

entendem por massa, apresentando-a como coletivo plural, todavia unificado. Segundo 

os autores de Multidão, as massas constituem outra forma de coletividade cujo princípio 

de identidade se sobrepõe ao da diferença. Assim, a essência das massas é a indiferença 

(HARDT; NEGRI, 2005, p.13) e seu movimento é sempre composto por uma 

conformidade que abarca, em um conjunto mais ou menos regular, questões que lhes 

são próprias e que formam uma uniformidade genérica. A subjetividade, portanto, é 
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formada e conduzida a partir de traços determinados por algo que transcende a 

autonomia das singularidades. 

Os componentes das massas, do populacho e da turba não são 

singularidades – o que fica evidente pelo fato de que suas diferenças 

tão facilmente se esvaem na indiferença do todo. Além disso, os 

sujeitos sociais são fundamentalmente passivos, no sentido de que não 

são capazes de agir por si mesmos, precisando ser conduzidos. 

(HARDT; NEGRI, 2005, p.140) 

 

Podemos afirmar, diante do movimento de integração entre poder do espetáculo e 

biopoder, que seus efeitos de subjetividade e a coexistência do público espectador e das 

massas em um mesmo plano de intervenção política, são os elementos de uma 

coletividade que compõe, enquanto resultado específico de uma política da imagem, 

aquilo que denominamos, a partir de Foucault e Negri, de população.  

Em tempos de capitalismo cognitivo e trabalho imaterial a população não é apenas 

entendida e gerida a partir da assunção de seus elementos biológicos, ela é, também, 

integrada e compreendida em seus traços cognitivos, expressões estéticas e, sobretudo, 

em torno das figuras de subjetividade que a anima. Desse modo, é preciso que se atente 

para o fato de que o campo de intervenção do poder contemporâneo elabora 

regulamentações e controles de saber e poder que não estão fundados apenas em 

análises relativas à natalidade, morbidade, incapacidades biológicas diversas, etc. O 

capitalismo cognitivo amplia seu espectro de atuação também para áreas de 

manifestação imaterial condizentes à linguagem e ao todo expressivo que ela compõe - 

o espetáculo e sua índole biopolítica são provas disso. Ambas as manifestações 

coletivas e seriadas constituem-se, na cidade, como efeitos de meio 
18

– ou, se 

preferirmos, como campo de intervenção que prevê a incidência de regulamentos sobre 

uma multiplicidade de indivíduos que só existem profunda, essencial, biológica e 

cognitivamente ligados à materialidade e a imaterialidade dentro da qual se encontram. 

Nesse sentido, integradas ao quadro geral da população, as coletividades seriadas do 

espetáculo e do biopoder encontram-se submetidas a uma lógica de subsunção
19

 da 

                                                           
18

 Definimos, no capítulo II, a noção de “meio” a partir de Foucault (2008). Nos referimos, aqui, em um 

mesmo sentido dado àquela, no entanto, procuramos estender sua acepção colocando-a em um contexto 

de produção imaterial. 
19

 Abordamos, em momentos pontuais do texto, a questão, trabalhada por Marx, da subsunção real do 

trabalho ao capital. No contexto de uma economia da imagem, onde o trabalho imaterial se sobrepõe 

enquanto tendência qualitativa, é preciso ter em vista que a transição do paradigma de poder capitalista, 
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linguagem e expropriação de suas possibilidades de expressão, que são obstruídas 

através de um flagrante processo de condução à passividade, amparada, em regra, pela 

comunicação. As imagens de poder, nesse sentido, são, para as cidades, o denominador 

comum que impõe uma homogeneização de caráter regulamentador que conduz 

condutas e formas subjetividades. O sujeito urbano (envolto em um público espectador 

e na indiferença da massa consumidora) é, dessa maneira, a representação fatal do 

processo que culmina na realização simbiótica de poderes monolinguísticos de 

elaboração sígnica e representatividade imagética, que bloqueia a multiplicidade da 

vivência urbana em função de uma unificação e monopolização dos sentidos da 

população.  

As imagens de poder, pelas características que a compõem e pelo que produzem na 

condução de ações determinadas, se efetivam como princípio transcendente de 

organização social. Elas são, desse modo, uma espécie de transformação morfológica no 

exercício de poder que, outrora, se manifestava na figura explicitamente centralizadora 

do soberano e que se desenvolveu, de muitos modos, ao longo da história do poder na 

modernidade
20

. A imagem é, portanto, um dos principais elementos de constituição 

política da pós-modernidade. Ela participa, em síntese, daquilo que fora – e ainda é – 

um dos mais importantes elementos de exercício de poder: a transcendência.  O 

espetáculo enquanto superfície imagética do biopoder é aquilo que transforma a imagem 

no novo suporte de aplicabilidade do poder, aquilo que define e separa o normal do 

anormal, o regular (dado aos critérios do regulamento) do irregular e que segue, de 

maneira genérica, reforçando oposições binárias dessa natureza – depreciando, com 

isso, uma acepção em relação à outra e obstruindo as possibilidades, o acontecimento e 

os graus qualitativos daquilo que difere da lógica de poder hegemônico em curso.  

Além desses pontos de confluência, espetáculo e biopoder convergem, também, em um 

sentido estratégico mais amplo e fundamental para o sucesso e acolhida de seus 

                                                                                                                                                                          
em sua incidência cognitiva, prevê uma nova forma de subsunção, qual seja, a de elementos sígnicos e 

imagéticos de ordem comunicativa. Nesse sentido, corroborando com as análises feitas até aqui sobre a 

integração do espetáculo ao biopoder, podemos afirmar que “A subsunção da comunidade na lógica 

capitalista é, portanto, antes de tudo, a subsunção dos elementos linguísticos, políticos, relacionais, 

sexuais que a definem. Esse processo é completamente visível e realizado na economia da informação, 

onde é posto ao trabalho aquilo que é mais comum aos homens: a linguagem e a comunicação” 

(LAZZARATO; NEGRI, 2013, p.112). 
20

 Analisamos esse percurso no primeiro capítulo do texto, quando trabalhamos a oposição entre poder e 

potência. Do mesmo modo, mostramos no segundo capítulo como essa oposição se apresenta na 

modernidade a partir da composição social que estabelece o desenvolvimento de uma luta de classes.  
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propósitos. Ambos investem em uma lógica positiva de poder. Essa questão é, por certo, 

uma das mais significativas contribuições de Foucault para a análise do poder, pois 

desmistifica a ideia, corrente até então, de que o poder é um problema de ordem 

negativa relacionada à ideia de repressão e/ou proibição.  

Quando se define os efeitos do poder pela repressão, tem-se uma 

concepção puramente jurídica deste mesmo poder; identifica-se o 

poder a uma lei que diz não. O fundamental seria a força da proibição. 

Ora, creio ser esta uma noção negativa, estreita e esquelética do poder 

que curiosamente todo mundo aceitou. Se o poder fosse somente 

repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser dizer não você acredita 

que seria obedecido? O que faz com que o poder se mantenha e que 

seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como uma força que 

diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, induz ao prazer, 

forma saber, produz discurso. Deve-se considerá-lo como uma rede 

produtiva que atravessa todo o corpo social muito mais do que uma 

instância negativa que tem por função reprimir. (FOUCAULT, 1979, 

p.7-8) 

 

O espetáculo, de tal forma, não é outra coisa senão um exercício de positividade do 

poder da imagem e do monopólio da aparência: 

O espetáculo se apresenta como uma enorme positividade, indiscutível 

e inacessível. Não diz nada além de “o que aparece é bom, o que é 

bom aparece”. A atitude que por princípio ele exige é a da aceitação 

passiva que, de fato, ele já obteve por seu modo de aparecer sem 

réplica, por seu monopólio da aparência. (DEBORD, 2011, p.16-17) 

 

É preciso, portanto, compreender a positividade do poder naquilo que ela é capaz de 

produzir em termos de efeito. E seus efeitos consistem, precisamente, na produção de 

discursos, enunciados, signos e, em seu aspecto mais amplo de formação, na produção 

de saberes que imprime nos indivíduos uma espécie de sentido autoritário sobre aquilo 

que é possível ver e pensar – um limite que se estabelece sobre o acontecimento e seus 

possíveis, e que forma e determina os regimes de visibilidade.  

Há, nesses termos, uma produção autoritária de sentido que legitima os discursos e as 

práticas de poder na cidade, instrumentalizando-os de forma positiva através da 

comunicação de massa, da propaganda, da publicidade e, sobretudo, disso a que 

denominamos anteriormente de branding urbano – que não é outra coisa senão a 

expressão dada pelo mercado ao processo de espetacularização urbana. O branding é o 

modo pelo qual a economia confere valor financeiro a uma marca e a expande para a 
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experiência dos sujeitos – para a vida. Por isso, o uso continuado e excessivo da 

imagem, que implica sua influência na percepção dos indivíduos e suas experiências, é 

tão importante. 

Os especialistas chamam isso de branding: a imagem, com 

ambientação sonora, tem que ser tão marcante, que por assim dizer, 

estampa a ferro em brasa o sistema nervoso – se não no primeiro 

contato, então em uma repetição planejada (...) o logo se estende de 

seus produtos para os indivíduos. (TÜRCKE, 2010, p. 54). 

 

O branding é o traço significativo e a extensão do produto no indivíduo –  como afirma 

Naomi Klein, “O branding em suas encarnações mais autenticas e avançadas, trata de 

transcendência corporativa”. (2003, p.45). No contexto urbano, essa marca carrega o 

traço dos signos de poder e dos discursos políticos, econômicos e morais sobre a cidade: 

dos condomínios fechados e a implícita propaganda do medo sustentada por um caráter 

eugênico, às empresas automotivas e sua apologia à uma mobilidade skineriana fundada 

em uma liberdade autóctone viciada, às políticas gentrificadoras de exclusão da 

diferença e expropriação do comum. Enfim, todo esse ciclo de investimento de desejo 

que induz, direta e indiretamente, o medo e a angústia diante da cidade, por um lado, e o 

desejo de consumi-la, por outro – o que, dentre outros fatores, estimula a sua habitação 

e inchaço populacional ao mesmo tempo em que reduz os seus elementos sensíveis de 

proximidade e ação (convívio, participação, cooperação, experiência, etc.).  

A espetacularização urbana (ou branding urbano) não obstruí e expropria a linguagem e 

os modos de vida através da repressão sígnica, mas, ao contrário, induz seu caráter 

produtivo à níveis inflacionários para impelir o indivíduo a consumir e, mais do que 

isso, construir demandas que são formadas lá onde é possível desestabilizar seu critério 

avaliador individual: o desejo. A publicidade, operada pela mediação entre imagens, 

cria o indivíduo típico do capitalismo cognitivo e o sujeito urbano contemporâneo, que 

é, em síntese, aquele cuja experiência urbana está, contraditoriamente, empobrecida 

pelo excesso – excesso de imagens, enunciados, discursos e toda série de padrões 

monolinguísticos panfletários que apostam na pluralidade quantitativa – em detrimento 

da multiplicidade - de meios semióticos para expressar uma só e mesma lógica.  

Em resumo, sobre a publicidade que inventa e fomenta o branding urbano, podemos 

afirmar que ela 
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não serve apenas para informar sobre o mercado, mas para constituí-

lo. Entra em relação “interativa” com o consumidor, voltando-se não 

só às suas necessidades, mas, sobretudo, aos seus desejos. Não se 

volta somente às suas paixões e às suas emoções, mas interpela 

diretamente a razão “política”. Não produz apenas o consumidor, mas 

o “indivíduo” do capitalismo imaterial. Dialoga com as suas 

convicções, os seus valores, as suas opiniões, tem a coragem de 

interpelá-lo lá onde a política tem medo de entrar. Atualmente a 

publicidade é uma das formas mais importantes de comunicação. Ela, 

enquanto tal, ocupa sempre mais o “espaço público”; anima-o, 

provoca-o, sacode-o. É a empresa que diretamente produz o sentido. 

(LAZZARATO; NEGRI, 2013, p.81) 

 

Nesse contexto, a cidade contemporânea se apresenta como um espetáculo que produz 

formas de vida. A operação monolinguística levada a cabo por uma elaboração signica 

de suporte imagético e comunicativo, estabelece através da publicidade e do branding 

uma determinação consensual sobre a experiência urbana - que é, em certa medida, 

também um encobrimento da consciência de classe dos indivíduos. A imagem na cidade 

é, nessa perspectiva, o fator corrente de dominação que reúne as características 

essências de um capitalismo cuja tendência hegemônica situa-se, sobremaneira, na 

produção imaterial. A imagem, nas condições postas, proporciona aos conteúdos de 

poder sua realização prática e cumpre, assim, papel indispensável na estratégia de 

controle capitalista sobre as cidades.  

Apesar disso, a cidade não é tão somente um espaço de relações consensuais e 

determinações unitárias. Há em seu cerne o desenvolvimento constante de tensões e 

dissensos que se movem a contrapelo e fazem dela um território permeado de lutas 

oxigenadas por políticas de expressão, estratégias de multiplicidade e forças de 

descentralização. Nas condições apresentadas pelo atual modo de produção, essa luta se 

dá, especialmente, no embate entre exercícios de poder e potência travada no campo da 

semiótica. Lazzarato, apoiando-se na filosofia da linguagem de Bakhtin, define a 

questão nos seguintes termos:  

Esta luta pode ser definida como o embate entre o plurilinguismo e o 

monolinguismo. Segundo Bakhtin, a criação diferencial de 

agenciamentos de enunciação é animada pelas forças sociais e 

políticas que visam à polifonia e à criação de novas possibilidades 

semânticas, que ele chama “plurilinguismo”. Ao contrário, as práticas 

de informação e da comunicação são constituídas por forças que 

visam à unificação, à centralização, à homogeneização, à destruição 

da multiplicidade e da heterogeneidade das falas, das línguas, das 
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semióticas, processo que ele denomina de “monolinguismo”. (2006, 

p.157) 

 

É precisamente nessa tensão entre regimes de circulação mono e plurilinguístico que se 

encontra a luta de classes e a formas de resistência na cidade. De um lado, como vimos, 

o espetáculo e o biopoder dissimulam a luta, tornando-a inócua e invisível a partir de 

uma transmissão unilateral de imagens; por outro lado, as expressões plurilinguísticas 

tensionam a realidade em sua própria imanência através de justaposições constantes, 

lutas territoriais, reconfigurações e desmontagens da governamentalidade sígnica 

operada pelo poder. É sobre esse espraiamento semântico, e consequente tensão sensível 

manifesta, que falaremos a seguir. 

 

3.2 Plurilinguismo, resistência e biopolítica  

 

A dimensão plurilinguística de expressão sígnica difere do regime de comunicação e 

representação conduzida pelo monolinguismo. Essas lógicas são - tal como os domínios 

de luta entre transcendência e imanência, poder e potência, burgueses e proletários – 

inconciliáveis em suas características e diferenças de manifestação estética, operação 

política e, em última instância, em sentido ontológico. Plurilinguismo e monolinguismo 

são lógicas de regiões formativas distintas que não constituem uma oposição vulgar de 

identificação às avessas e/ou similaridade revertida. É preciso, portanto, insistir que 

esses modos de construção de sentido não determinam uma relação de contraposição. 

Pensar a diferença entre essas operações consiste, antes, em tomá-las como “outro” 

irredutível e não como um “contra” determinado. Antonio Negri, ao tratar sobre a 

irredutibilidade da potência ao poder, escreve sobre a importância desse entendimento e 

nos dá margem para pensar, mediante certo deslocamento contextual, as questões a que 

nos dispomos a trabalhar. Segundo ele, a lógica da potência, em relação à do poder, 

fala de um outro telos, de uma outra região formativa, de uma outra 

maneira de construir a vida. Em cada um desses casos, a palavra mais 

importante é “outro”; outro mais do que “contra”, porque “outro” é 

singular, e “contra”, por sua vez, pode determinar homologias 

revertidas, reintroduzir-nos na relação de soberania ou na de capital. 

(2003, p.158, grifo nosso) 
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Nesse sentido, Lazzarato adverte para o fato de que ambas as correntes são criadoras, no 

entanto, o que varia é, justamente, o comprometimento, a intenção e a finalidade a que 

cada uma delas se propõe a efetivar – ou quais sentidos conferem à suas lógicas: 

Não devemos, contudo, entender que existe uma corrente criadora e 

uma corrente repressiva. As duas correntes são criadoras, mas 

enquanto uma “procura antes de mais nada a unidade na variedade”, a 

outra busca “a variedade e a multiplicidade” por si mesmas. A 

primeira utiliza as máquinas de expressão (através da comunicação e 

da informação), dentro de uma lógica de produção e unificação; a 

segunda utiliza as máquinas de expressão para produzir uma 

“diferença que produz diferença” (como diz [Gabriel] Tarde), um 

diálogo sem acabamento e inacabável (como diz Bakhtin). Uma é 

caracterizada por uma excepcional orientação à unidade, enquanto a 

outra se orienta em direção à multiplicidade, ao dialogismo, à 

plurivocalidade. (2003, p.158-159) 

 

Portanto, essas correntes, ou manifestações, guardam entre si uma similaridade 

fundamental de natureza linguística, mas se constituem de maneira inteiramente diversa. 

Elas não se afirmam e não aparecem, para usar o termo colocado por Negri, como uma 

espécie de homologia revertida. O monolinguismo é, para a corrente plurilinguística, 

sempre o “outro” ao qual se é impossível integrar e reduzir-se (outro espaço de criação, 

outra lógica, outro telos).  

Esse “outro” irredutível, ao qual fazemos referência, produz a tensão entre modos de 

expressão que se manifestam no conteúdo sígnico das imagens, determinando, assim, o 

limite que separa, em geral, imagens de poder e imagens de potência. Vimos, 

anteriormente, que a comunicação e suas variações estratégicas fazem parte de uma 

lógica de unificação e restrição semântica de procedimento monolinguístico. As 

imagens de poder, que integram conteúdos sígnicos da sociedade do espetáculo e do 

biopoder, não são outra coisa senão matérias precisamente formadas a partir de uma 

mesma lógica de poder que é possível agrupar em um só sentido. Dessa maneira, cabe-

nos perguntar: se a comunicação e a informação correspondem à corrente 

monolinguística, quais são os conteúdos, os tipos e os procedimentos correspondentes 

ao plurilinguismo? A princípio, a única afirmação que podemos fazer a esse respeito, 

com certo grau de certeza, é que a lógica plurilinguística é sempre algo que se está por 

fazer. Assim, diferentemente da comunicação, que é sempre produzida por elementos já 

dados, a expressão plurilinguística é essencialmente um ato de criação.  
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E criar, nos diz Deleuze, “não é comunicar mas resistir. Há um liame profundo entre os 

signos, o acontecimento, a vida, o vitalismo” (2010, p.183). A criação é, portanto, o que 

escapa ao controle, às formações identitárias, às codificações do poder e às 

homogeneizações e centralizações semânticas. O ato de criação é, também, um ato de 

expressão que difere radicalmente da comunicação. É necessário, dessa forma, que se 

insista nessa diferença, a título de percepção e delimitação do “outro”, para demonstrar 

aquilo que a criação não é - e, mais ainda, aquilo à que ela responde.   

a comunicação é a transmissão e a propagação de uma informação. 

Ora, uma informação, o que é? Não e complicado, todo mundo sabe: 

uma informação é um conjunto de palavras de ordem. Quando alguém 

lhes informa, alguém lhes diz o que vocês supostamente devem crer. 

Em outros termos: informar é fazer circular uma palavra de ordem. As 

declarações da polícia são ditas, com justo título, comunicados. 

Alguém nos comunica uma informação, ou seja, alguém nos diz o que 

nós supostamente estamos em estado ou dever de crer, o que nós 

temos de crer. Ou mesmo não crer, mas fazer como se acreditássemos. 

Ninguém nos obriga a crer, mas sim a nos comportar como se 

acreditássemos. É isso a informação, a comunicação e, sem essas 

palavras de ordem e sua transmissão, não há comunicação. O que 

importa: a informação é exatamente o sistema de controle. É evidente 

e nos diz respeito, atualmente em particular. (DELEUZE, 2013, p.395) 

 

A comunicação e a informação são os elementos que constituem aquilo que chamamos, 

nas páginas anteriores, de sentido autoritário. O signo autoritário (de ordem) que se 

materializa nas imagens de poder - e que confere forma, especificidade e determinações 

à maneira como os indivíduos devem conduzir suas condutas – é, podemos afirmar, a 

ilustração capciosa que induz comportamento sem comprometer-se aparentemente, em 

nível moral, com relações de obrigatoriedade e/ou repressão. A comunicação, e sua 

mediação imagética, é a pura manifestação do poder em sua instância positiva.  

Se a comunicação consiste, ainda que sorrateiramente, na propagação de deveres e 

ordenações, a criação é, por óbvio, o seu avesso. Desse modo, se criar é resistir, resistir 

é, num primeiro momento, produzir contrainformação (DELEUZE, 2013, p.396). A 

contrainformação, como a entendemos, é o modo de subversão linguística e semiótica 

que transforma os elementos de composição monolinguística da comunicação em 

artefatos de expressão linguística, sígnica e simbólica, através do engendramento de 

funções e expressões plurilinguísticas. A questão colocada pela contrainformação é, 

antes tudo, a seguinte: como sair da linguagem. É necessário, para tanto, escapar da 

lógica hegemônica estabelecida na dimensão sincrônica (estrutural), para uma dimensão 
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diacrônica (criativa) dos signos e da linguagem.  Trata-se, portanto, de exceder o limite 

da produção monolinguística, indo além de sua estrutura, para produzir 

contrainformação. Dito de outra maneira, “Trata-se, pois, de determinar o ‘excedente na 

produção linguística’, que produz novas expressões, novas linguagens e, portanto, 

novos valores de novas formas de vida; e esse excedente não pode ser senão um ato 

criativo” (LAZZARATO; NEGRI, 2013, p.113). 

Na cidade, a criação é, enquanto ato de resistência, aquilo que responde à 

espetacularização urbana e ao biopoder. Dadas as condições de produção e 

governamentalidade contemporâneas, é no plano da produção imaterial, da linguagem e 

mais especificamente da elaboração e reelaboração sígnica que se desenvolve a luta 

política no meio urbano - uma luta, todavia, de implicação e instrumentalização estética 

e artística. Na cidade, os significados dessa resistência se explicitam na multiplicidade 

tipográfica, na diversidade de intervenções e na variação infinda de suportes e 

produções imagéticas que imprimem, nas ruas, marcas polifônicas de antimarketing. A 

chamada culture jamming
21

, por exemplo, é um modo de expressão que visa parodiar as 

peças publicitárias e utiliza os outdoors para alterar radicalmente as mensagens ali 

postas. Alguns coletivos artísticos - e, em geral, a diversidade de indivíduos - 

encontram, em formas de expressão como essa, maneiras de escapar da linguagem 

hegemônica e construir uma outra linguagem a partir da subversão dos signos de poder 

e da reorganização semiótica do espaço. Segundo Naomi Klein, esses indivíduos 

estão se unindo para criar um clima de robin-hoodismo semiótico. Um 

número cada vez maior de militantes acredita que chegou a hora de o 

espaço público parar de pedir que algum espaço fique sem patrocínio 

e começar a recuperá-lo à força. A culture jamming rejeita 

frontalmente a idéia de o marketing - porque compra sua entrada em 

nossos espaços públicos - deve ser aceito passivamente como um 

fluxo de informação unilateral. (KLEIN, 2003, p.205) 

 

Esse “robin-hoodismo” semiótico não é, no entanto, apenas uma exclusividade 

expressiva da culture jamming. Das intervenções artísticas (performances, corpografias, 

etc.), à pixação (essa indecifrável runa mestiça e pós-moderna; intermezzo; híbrido de 

forças e matéria visual fruto e fonte do conjunto de diversidade de experiências 

urbanas), às pequenas resistências cotidianas e errâncias: a criação plurilinguística 

resgata o sentido do conflito no meio urbano e lança-o, novamente, como matéria visual 

                                                           
21

 Veremos, no último capítulo, exemplos detalhados de imagens e práticas de culture jamming. 
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e formas de vida – enfim, como estética da potência irredutível à dominação 

espetacular. Essas expressões de resistência não são tão somente uma crítica ao poder, 

tão pouco sintoma de sua incidência. O ato de criação só se constitui enquanto tal a 

partir do momento em que é, também, resistência ativa e, consequentemente, 

transvaloração de valores hegemônicos e invenção de novas linguagens. Não há, com 

isso, criação que não seja crítica, desmonte e superação do espetáculo e das formas de 

governamentalidade por um lado, e multiplicidade, devir e diferença, por outro. Não há, 

enfim, nessas condições, criação que não seja um processo radical de descentralização 

semântica e semantização subversiva permanente da produção imagética. 

Esse terreno de lutas simbólicas, que é a cidade, é, ao mesmo tempo, criada por e 

criadora de subjetividades, que nela se formam e sob ela incidem. As subjetividades 

urbanas de resistência, ou minoritárias, conferem dinâmica produtiva e criativa à cidade. 

Suas ações e expressões são a resistência ao monopólio perceptivo e à redução 

linguística operada pelas lógicas de poder. O processo de descentralização de sentido é a 

maneira pela qual é possível a criação de subjetividades e coletividades que não se 

resumem à passividade espetacular e ao governo do biopoder – definidos, 

respectivamente, através dos pares espectador/público e consumidor/massa cuja síntese 

se dá na formação de uma subjetividade majoritária entendida, em números e projeções, 

como população.  

Concordamos, nessa questão, com o que escreve Lazzarato quando este afirmar ser 

necessário romper com todo e qualquer monopólio de circulação linguística, perceptiva 

e cognitiva na produção de subjetividades majoritárias: 

Romper o monopólio sobre a criação de públicos é o modo de 

desfazer os padrões da subjetividade majoritária e fazer proliferar as 

subjetividades e suas dinâmicas minoritárias. Não se trata, portanto, de 

opor o bom monopólio público ao mau monopólio privado, mas de 

desfazer todos os monopólios. (2006, p.179) 

 

Como se dá esse processo de ruptura de padrões de subjetividade? Como é possível 

criar subjetividades que não estejam presas nem à lógica privada do branding, nem à 

estrutura de mera contraposição pública – como é o caso, por exemplo, de alguns 

coletivos artísticos e artistas cuja crítica ao poder, através de certas intervenções 

urbanas, são, quando muito, dignas de mero entretenimento contra-espetacular?  



 

70 
 

Vimos que a criação só se dá em função da resistência - e esta em função daquela, em 

um movimento de autoimplicação
22

. A criação-resistência, em sentido sintagmático, não 

consiste em uma homologia revertida, afinal essa é, antes, uma delimitação crítica 

desprovida de realização do “outro” irredutível e fundamentalmente ligada a um 

“contra” determinado. A ruptura do monopólio de criação da subjetividade deve 

consistir, sobremaneira, na criação de singularidades – que são, por seu turno, 

expressões concretas de potência que encarnam, a um só tempo, devir e capacidade 

constituinte sem quaisquer traços de determinação homogeneizante.   

 É o conceito de um sujeito que participa de um todo sem ser seu 

produto, de uma determinação que participa de uma classe sem ser 

uma função sua, de um trabalhador que produz um produto não 

abstrato (no qual, portanto, seu trabalho é alienado), mas 

concretamente expressivo de sua potência. Portanto, quando 

denominamos a multidão “conjunto de singularidades”, falamos em 

singularidades diferentes, nunca identificadas no conjunto e tampouco 

nunca consubstanciadas como indivíduos separados. A singularidade é 

feita do conjunto e faz conjunto. (NEGRI, 2003, p.158-159) 

 

As singularidades constituem, nesse contexto, o sujeito político da criação. Em termos 

de conjunto, essas singularidades criam, através da cooperação plurilinguística e 

polifônica entre cérebros, estéticas minoritárias que produzem resistências à lógica de 

controle imagético operada pelas formas de dominação e de monopólio 

monolinguísticos. A criação plurilinguística é, desse modo, a expressão da potência 

daquilo que anteriormente denominamos de general intellect
23

. A composição social de 

singularidades definida por essa inteligência geral é, ainda que sujeita ao movimento 

                                                           
22

 Sobre essa autoimplicação, tomando o termo “obra de arte” como sinônimo de “ato de criação”, 

Deleuze afirma: “a arte é o que resiste, ainda que não seja a única coisa que resiste. Por isso, a relação tão 

estreita entre o ato de resistência e a obra de arte. Nem toda resistência é uma obra de arte, ainda que, de 

certo modo, ele seja. Nem toda obra de arte é um ato de resistência e, no entanto, de certo modo, ela é.” 

(2013, p.397).  
23

 Escrevemos sobre a ambiguidade da função do general intellect no item 1.1. Cabe ressaltar, diante do 

exposto, que no contexto ao qual fazemos referência nesse momento do texto, o conceito de general 

intellect é apresentado em sua inferência subversiva. Nesse sentido, concordamos com a colocação de 

Antonio Negri sobre a ambiguidade e consequente tomada de partido a favor do caráter produtivo da 

inteligência geral. Segundo ele, “Definir o corpo do General Intellect é, de fato, a mesma coisa que 

afirmar a potência dos sujeitos que o habitam, a violência da crise que sacode sua ambiguidade, o choque 

de teleologias que o atravessam: e decidir de que lado estamos neste caos. Se decidirmos que no General 

Intellect o sujeito é poderoso, porque nômade e autônomo; que aqui, portanto, a cooperação ganha no 

mercado; que a teleologia do comum se impõe à do individuo e do privado – eis que tomamos partido a 

favor do corpo do General Intellect. É uma contribuição que nasce da militância de homens construídos 

no trabalho imaterial e cooperativo, decididos a viver como associação subversiva”. (NEGRI, 2003, 

p.216) 
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parasitário do capital, o modo pela qual é possível efetivar ações de uso comum através 

de linguagens autônomas capazes de romper e escapar aos padrões hegemônicos de 

codificação estética e redução semântica.  

O ato de criação promovido pelas singularidades não se constitui, então, como 

antagonismo crítico – ou, como denominamos anteriormente, como homologia 

revertida. A criação de expressões de natureza plurilinguística, que se opõem ao 

domínio capitalista, constrói uma nova forma de subjetividade que é menos antagônica 

do que alternativa. Nesse sentido, não há razões para entendermos essa nova 

subjetividade no interior de uma relação de determinação, qualquer que seja ela – ainda 

que dialética. Em resumo, as singularidades, em seu general intellect, são expressões 

alternativas, não antagônicas, da potência constituinte de sujeitos independentes. 

Lazzarato e Negri descrevem, de maneira minuciosa, essa relação entre antagonismo e 

contradição na produção de subjetividades.  

Se o trabalho tende a tornar-se imaterial, se a sua hegemonia social se 

manifesta na constituição do General Intellect, se essa transformação 

é constitutiva dos sujeitos sociais, independentes e autônomos, a 

contradição que opõe esta nova subjetividade ao domínio capitalista 

(se de alguma forma se queira designá-lo na sociedade pós-industrial) 

não será dialética e sim alternativa. Como dizer que para existir este 

tipo de trabalho, que a nós parece ao mesmo tempo autônomo e 

hegemônico, não se precisa mais do capital e da sua ordem social, mas 

se põe imediatamente como livre e constitutivo. Quando dizemos que 

essa nova força de trabalho não pode ser definida no interior de uma 

relação dialética, queremos dizer que a relação que esta tem com o 

capital não é somente antagonista, ela está além do antagonismo, é 

alternativa, constitutiva de uma realidade social diferente. O 

antagonismo se apresenta sobre a forma de um poder constituinte que 

se revela alternativo às formas de poder existentes. A alternativa é a 

obra dos sujeitos independentes, isto é, constitui-se no plano da 

potência, e não somente do poder. O antagonismo não pode ser 

resolvido ficando no terreno da contradição, mas quando ele conseguir 

desembocar numa constituição independente, autônoma. O velho 

antagonismo das sociedades industriais estabelecia uma relação 

contínua, mesmo se de oposição, entre os sujeitos antagonistas e, 

como consequência, imaginava a passagem de uma situação de poder 

dada àquela da vitória das forças antagonistas como uma “transição”. 

Nas sociedades pós-industriais, onde o general intellect é hegemônico, 

não há mais lugar para o conceito de “transição”, mas somente para o 

conceito de “poder constituinte” como expressão radical do novo.  

(2013, p.58-59, grifo nosso) 

 

O desenvolvimento autônomo, independente e alternativo de linguagens constituintes 

tem na criação e na expressão das singularidades sua manifestação subjetiva. Nesse 



 

72 
 

sentido, general intellect e linguagem tendem a confundir-se e a criar uma composição 

social alternativa cuja objetividade se dá, em termos ontológicos e sociais, como ação 

de singularidades diversas na criação de uma nova classe: a multidão
24

. 

A multidão, como vimos, é uma multiplicidade de todas as diferenças singulares. Sua 

constituição é sempre voltada às questões que estão, ao mesmo tempo, dentro e para 

além do plano do poder. A potência é, em primeira e última instância, seu plano de 

imanência e lócus de realização. Diante do que expomos até aqui, podemos considerar a 

multidão como a classe social que reúne, em si, os elementos de produção 

plurilinguística que, mais do que opor-se ao projeto imperial de integração entre 

biopoder e espetáculo através de uma lógica monolinguística de subsunção, atribui 

consistência política e estética aos investimentos de construção alternativa da realidade 

mediante utilização da produção biopolítica. Nessa perspectiva, cabe resaltar, em 

passant, que biopoder e produção biopolítica são conceitos que divergem em seus 

respectivos níveis de aplicabilidade. O biopoder, como já explicitamos, está relacionado 

ao exercício de poder sobre a vida. A produção biopolítica, em geral, à potência 

produtiva da vida – compreendida em sua imanência constituinte. Segundo Hardt e 

Negri 

Ambas investem a vida social em sua totalidade – donde o prefixo bio 

em comum -, mas o fazem de formas diferentes. O biopoder situa-se 

acima da sociedade, transcendente, como uma autoridade soberana, e 

impõe a sua ordem. A produção biopolítica, em contraste, é imanente 

à sociedade, criando relações e formas sociais através de formas 

colaborativas de trabalho. 

 

 Assim, a produção biopolítica - entendida como criação de relações sociais e formas de 

vida concretas – é o elemento que constitui a ação e a intervenção da multidão e sem a 

qual esta não se efetivaria como potência produtiva. A ação/intervenção multitudinária, 

assim, é o modo pelo qual é possível construir resistência biopolítica frente ao comando 

de composição capitalista, indo além do plano de constituição de um “contra” que prevê 

o mero confronto antagônico.   

A multidão diverge de outras composições de classe social e coletividades que, de uma 

maneira ou de outra, apenas manifestam indisposições, críticas e/ou oposições que 

                                                           
24

 Sobre a multidão, sua gênese e sua composição como classe social, discorremos de maneira suficiente 

no capítulo primeiro dessa dissertação.  
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refletem somente demonstrações parciais de resistência. Manifestações que revelam, em 

uma análise mais detida, o caráter reformista de ações que se sucedem de forma 

irregular dentro de um mesmo plano de consistência de poder.  A ação multitudinária é, 

a um só tempo, o “outro” irredutível ao poder e a expressão factual da resistência que 

não se reduz à aparência dissimulada da crítica inócua do “contra” que se quer potência.  

No entanto, a questão que nos parece importante a esse respeito é, precisamente, o 

modo de funcionamento, ou uso estratégico, que põem em movimento a ação 

multitudinária. Sabemos o que é, o que significa e em que consiste a multidão. Falta-

nos, todavia, entender a estrutura organizacional, o procedimento geral e, mais 

especificamente, de que maneira isso se aplica à realidade urbana contemporânea e a 

seus agentes no contexto de transformação paradigmática no qual estamos inseridos. 

 Podemos afirmar, diante mão, que a multidão, dadas as suas características, não pode 

agir senão através de uma organização coletiva fundamentada sob a inteligência geral, 

da qual é indissociável. Essa ação é necessariamente uma ação estruturada em redes não 

totalizáveis que prescindem de hierarquias e comando centralizador; não se estabelece, 

portanto, como organização centralizadora de irradiação soberana que se utiliza da 

forma como elemento transcendente de dominação, tal qual a ação espetacular e o 

biopoder - que, apesar da variação de suportes, insistem em uma só e mesma lógica de 

apropriação, controle e subordinação da diversidade de códigos e linguagens. As redes 

são, sobretudo, a maneira de organização cooperativa (num nível social) e expressão 

plurilinguística (em nível estético/político) determinada pelo paradigma imaterial de 

produção. A rede, disseminada e desatrelada de toda e qualquer forma de poder 

supradeterminada, é a estrutura de organização na qual se insere a ação multitudinária. 

Hardt e Negri, ao se colocarem a questão do procedimento da multidão, sugerem, a 

título de comparação, que o procedimento constituinte da multidão em rede é análogo 

ao de um enxame – uma inteligência de enxame, afirmam. Dessa maneira, eles 

conferem sentido político para esse procedimento: 

Os enxames que vemos surgir nas novas organizações políticas em 

rede, em contrapartida, são compostos por uma multidão de diferentes 

agentes criativos. O que adicionou várias camadas de complexidade 

ao modelo. Os membros da multidão não precisam tornar-se o mesmo 

ou abdicar de sua criatividade para se comunicar e cooperar entre eles. 

Mantêm-se diferentes em termos de raça, sexo, sexualidade e assim 

por diante. O que precisamos entender, portanto, é a inteligência 
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coletiva que pode surgir da comunicação e da cooperação dentro de 

uma multiplicidade tão variada. (2005, p.132) 

 

Por sua capacidade de integração a partir da diferença e sua ação em conjunto, de 

natureza cooperativa e expressiva, a inteligência de enxame da multidão apresenta-se 

como forma de organização radicalmente democrática e aberta, cujo arranjo interno de 

diferenças que não se excluem promove, para além do consenso, uma interação 

democrática de poderes reunidos em redes. Nesse caso, é notável a diferença 

procedimental em relação à forma espetacular, que ao invés de integrar as diferenças, 

reúne o separado, mas o reúne como separado. Lá, a reunião é, antes, um processo de 

unificação homogeneizante e segmentada. Espetáculo e biopoder reúnem o separado 

para dar medida e propiciar o governo de homens e coisas que estão sob seu controle. A 

unificação é, assim, uma medida administrativa geral. Na multidão, por seu tento, “A 

estrutura disseminada em rede constitui o modelo de uma organização absolutamente 

democrática que corresponde às formas dominantes de produção econômica e social e 

também vem a ser a mais poderosa arma contra a estrutura vigente de poder” (HARDT; 

NEGRI, 2005, p.127).  Enquanto a multidão é fluxo, movimento e devir oxigenado por 

atos de criação, afirmação das diferenças constitutivas e potência democrática; o público 

espectador, as massas e, em síntese, a população - pensada nos termos de uma 

pseudocoletividade espetacular – é a repetição seriada, passiva e inerte do poder que age 

como restrição semântica e obstrução das possibilidades.  

O funcionamento político da inteligência de enxame em rede é a manifestação coletiva e 

sentido social da general intellect, bem como modo de ser da multidão. Assim, o 

procedimento de enxame compõe a política de inflexões, enfretamentos e 

transvalorações constituintes que tem no plurilinguismo seu sentido extraformal de 

manifestação, no ato de criação a elaboração da resistência e na multiplicidade de 

singularidades da multidão seu agente político. 

Essa é, de maneira geral, a forma de ação multitudinária e resistência urbana expressa 

frente aos dispositivos de produção monolinguística e monosígnicas que impõem à 

população demandas que lhes são, quase sempre, desnecessárias. À vista disso, é 

necessário que também entendamos que a cidade contemporânea é hoje, enquanto 

desdobramento espetacular da cidade concêntrica da modernidade industrial e 

disciplinar, um terreno policêntrico de diversidade aparente e simulada. Assim, as 
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razões que justificam as atuais políticas urbanas e as funções estratégicas 

desempenhadas pelos sujeitos, corporações e Estados perpassam, inevitavelmente, pela 

composição estética e pela consequente semantização do espaço. De modo a assim 

conferir significado e produzir valor de uso material e imaterial para a cidade-marca que 

se pretende vender – e que é, paralelamente a isso, também espaço publicitário de 

divulgação exaustiva de marcas que promovem, assim, um looping frenético e 

incansável que prevê a repetição infinda de marcas sobre marcas que, ao fim e ao cabo, 

são apenas redundâncias de uma só lógica de controle. 

De outro modo, a cidade contemporânea também é, enquanto desdobramento da 

moderna luta de classes, o espaço de intensidade conflitual e multiplicidade 

descentrada. O meio urbano não se constitui unilateralmente pela via exclusiva da 

apropriação capitalista do espaço. Há atos de criação, resistências e ações 

multitudinárias que, como vimos, opõem-se não apenas como manifestações 

antagônicas, mas como criação efetiva de relações de libertação frente o nexo 

consensual arbitrário de poder na cidade. As diversas minorias e as singularidades 

autônomas constituem uma real multiplicidade de potência incontornável ao 

conflagrarem novas formas de vida e uso social comum do meio urbano. A resistência à 

espetacularização e a governamentalidade se dá, nesse contexto, como expressão 

plurilinguística e plurisígnica que conferem às ruas, além da variação formal e do 

confronto de imagens, semânticas que estão ao largo da codificação das identidades 

corporativas e estatais. 

A luta de classes, que outrora descrevemos em sua conjuntura moderna, se estende para 

o domínio da produção imaterial, sendo conflagrada nos termos de uma luta de 

linguagens de inflexão e sobredeterminação imagética, que se manifesta, 

fundamentalmente, a partir de lógicas de codificação monolinguísticas e de expressão 

plurilinguística de decodificação relativa ou absoluta
25

. Se a multidão está para a cidade 
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  Deleuze, em um texto dedicado ao pensamento de Nietzsche, afirma que o filósofo alemão é, ao nível 

da linguagem, um pensador que se indispõe e refuta os códigos, arbitrariedades e delimitações. Segundo 

Deleuze, Nietzsche faz do estilo uma política de decodificação absoluta: “Diante da maneira pela qual 

nossas sociedades se decodificam, pela qual os códigos escapam por todos os lados, Nietzsche é aquele 

que não tenta fazer recodificação. (...) Ao nível daquilo que escreve e do que pensa, Nietzsche prossegue 

numa tentativa de decodificação, não no sentido de uma decodificação relativa que consistiria em decifrar 

os códigos antigos, presentes e futuros, mas de uma decodificação absoluta – fazer passar algo que não 

seja codificável, embaralhar todos os códigos” (1985, p.59). É precisamente esse sentido que conferimos, 

mediante deslocamento contextual, à expressão plurilinguística de resistência. Desse modo, sempre que 

nos referirmos à decodificação absoluta ela remeterá, necessariamente, a essa acepção terminológica.  
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assim como o proletariado esteve para a fábrica, o confronto e a luta através da 

produção de signos (de caráter imagético) está para a cidade assim como as disciplinas, 

esquadrinhamentos, greves, sabotagens e antagonismos diversos estiveram para fábrica. 

A luta de classes, em tempos de hegemonia do trabalho imaterial e produção biopolítica, 

ganha contornos imagéticos. 

Analisamos e procuramos situar os elementos que compõem o poder e a potência na 

cidade contemporânea através da conceituação e descrição que os caracterizam e os 

diferenciam entre si. Essa análise se deu, especificamente nesse capítulo, pela incidência 

da forma sobre o conteúdo – ou, se preferirmos os termos semióticos, pela relação de 

influência que o significante exerce no significado. O poder, por exemplo, em sua 

manifestação formal de consonância entre espetáculo e biopoder, demonstra o conteúdo 

monolinguístico de controle e administração da vida através da dominação e do 

monopólio do sentido atribuído às suas imagens. De outra forma, a potência se 

manifesta como ato de criação em plena conformidade com a resistência, que expressa o 

conteúdo plurilinguístico de libertação e abertura de possibilidades de sentidos outros 

que podem ser atribuídos e veiculados às imagens. Desse modo, tentamos demonstrar, 

em nível teórico, que a implicação formal constitui conteúdo e gera realidade objetiva 

dentro do meio urbano. Também foi nosso intento atentar para o fato de que hoje, mais 

do que nunca, essa implicação é indispensável à análise acerca do meio urbano. 

Veremos agora exemplos de imagens - produzidas por indivíduos autônomos, coletivos, 

artistas, corporações e Estados no meio urbano - que nos permitirão apontar os 

conceitos enunciados ao longo do texto e, a partir daí, confirmar a aplicabilidade deles e 

a importância de nossa análise para a interpreção das questões que nos dispomos a 

tratar. Em resumo, colocaremos em diálogo exemplos da realidade objetiva e a análise 

teórica para, por fim, possibilitarmos uma interpretação que possa, o quanto mais, 

fundamentar o que foi dito até aqui. 
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4 IMAGENS, SEMANTIZAÇÃO E (I)LEGIBILIDADES 
 

Neste capítulo pretendemos analisar a base empírica do que expomos em nível teórico. 

Isso se dará mediante a interpretação de imagens produzidas para o meio urbano e no 

seu próprio interior. Portanto, essa análise implica em uma dupla interpretação: a 

primeira diz respeito àquelas imagens cujo conteúdo prevê, necessariamente, um telos 

objetivo de determinação anunciada; a segunda provém da eventualidade e diz respeito 

à intempestividade e indeterminação da produção imagética que nasce, à força de 

circunstâncias diversas, a partir do acontecimento.  

A distinção entre mono e plurilinguismo nos ajudou a elucidar o modo de manifestação 

da variedade de imagens que revestem as grandes cidades. Ambos os conceitos serviram 

como suporte para demonstração dos processos de constituição e produção imagética da 

cidade, bem como permitiram situar, diante da confusa diversidade de imagens, em que 

terrenos de significação cada tipo de imagem está inserida. Desse modo, pode-se 

perceber que há, no terreno de produção monolinguística, uma pluralidade de imagens 

que variam em forma e suporte, mas repetem, em geral, um mesmo conteúdo. A 

pluralidade e a diversidade, nesse contexto, aparecem como estratégia de dissimulação 

da multiplicidade. De outro modo, identificar imagens que participam do terreno 

plurilinguístico, consiste em afirmá-las como imagens da diferença, que produzem (na) 

diferença e constituem multiplicidade ao mesmo tempo em que são por ela constituída. 

Trataremos de analisar, a partir dos conceitos que foram analisados ao longo do texto, a 

implicação e reciprocidade entre eles e as imagens capturadas nas ruas. Desse modo, 

organizamos a análise de imagens em dois grupos a partir das similaridades e 

características comuns a cada um deles. Em um primeiro grupo, enquadramos imagens 

de conteúdo monolinguístico que, dentre as características de composição estética e 

funcionamento político, agrega elementos de legibilidade e aquilo que chamaremos de 

semantização de determinação corporativa e/ou estatal. Ao segundo grupo 

corresponderão as expressões de natureza plurilinguística de aspecto político-estético de 

correspondência formal fundada em elementos de ilegibilidade cujo processo de criação 

de sentido chamaremos de semantização cooperativa. 
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Ressaltamos, todavia, a que análise a partir de dois grupos determinados de imagens é 

forçosamente reducionista diante das características e circunstâncias a que cada imagem 

pode se dispor. No entanto, essa análise tem por função estabelecer um quadro geral que 

tem por propósito, e especificidade analítica, fornecer elementos para o reconhecimento 

dessas imagens e os porquês a que elas respondem. Portanto, para fins exclusivamente 

didáticos, pontuaremos, quando necessário, as implicações de um modelo sobre o outro. 

Tendo em vista o fato de que a função contemporânea do capital é expressamente 

parasitária, há de se ter em mente que mesmo as manifestações plurilinguísticas estão 

sujeitas ao reordenamento, captura e redução à lógica monolinguística – é o caso, como 

veremos, do graffitti e de algumas formas de intervenção urbana que foram 

espetacularizadas. Nesse sentido o trânsito entre os modelos que estabelecemos pode ser 

mais ou menos intenso. Dependendo, assim, do aspecto circunstancial a que cada tipo 

de imagem é submetida. 

Em suma, trata-se de uma verificação dos sentidos atribuídos às imagens. Para tanto, 

será preciso “entrar na imagem” e torná-las inteligíveis sob a luz da teoria utilizada. 

 

4.1  Monolinguismo, semantização corporativa e legibilidade  

 

Lazzarato afirma que o monolinguismo é constituído “por forças que visam à 

unificação, à centralização, à homogeneização, à destruição da multiplicidade” (2006, 

p.157) e, em regra,à formas de submissão que conduzem ao controle dos indivíduos. 

Nota-se aí, dentre desse contexto discurso específico, a presença de uma espécie de 

sujeito indeterminado que visa à algo – no caso, as operações monolinguísticas citadas. 

Podemos traduzir essa indeterminação atribuindo ao substantivo “força” uma outra 

função denotativa, entendendo-o como pronome. Ou, simplificando, atribuindo-lhe 

nome(s) e materialidade. Nesse sentindo, cabe-nos perguntar: quais são essas “forças” 

que dão efetividade à lógica monolinguística? 

A compreensão objetiva do funcionamento dessas “forças” pode ser inferida 

logicamente a partir de uma análise mais detida do seu padrão. Se as “forças” visam 

ações como as que foram mencionadas elas são fundamentalmente normativas, logo 

participam de um mesmo conteúdo e produzem um só e mesmo sentido. No entanto, 
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apesar da aparente simplicidade para inferirmos o funcionamento geral dessas forças, 

nomeá-las é uma tarefa complexa. A materialidade dessas forças monolinguísticas pode 

ser identificada a partir de coletividades e instituições, públicas e privadas, diversas. Em 

comum, no entanto, o modus operandi. Seguindo esse raciocínio, preferimos enquadrar, 

isso a que Lazzarato chama genericamente de “forças”, em uma denominação que 

corresponda de maneira ampla à lógica que as unifica. Assim sendo, traduzimos por 

força o conjunto de indivíduos e instituições que agem sob as mesmas regras e que estão 

submetidos às mesmas normas. Constituindo, dessa forma, um só corpo
26

 - ou melhor, 

uma corporação. Uma corporação que age e é organizada segundo razões determinadas 

pela diversidade de órgãos que, como em um corpo, o faz funcionar. 

O modo de semantização corporativa da cidade é manifestado em muitas imagens e 

agrega uma pluralidade de conteúdos. Apesar de variarem nesses quesitos, são, quase 

sempre, postas sob um mesmo suporte de exibição, qual seja, o outdoor. Os outdoors 

dominam o campo visual das cidades de modo a serem inescapáveis à visão dos 

citadinos. As imagens de poder na cidade, apesar de se disseminarem em outros 

veículos, encontram nos outdoors seu suporte privilegiado. É, portanto, sobretudo a 

partir deles que focalizamos as imagens monolinguísticas. A delimitação de estrutura 

adequada a essa exposição é também um elemento que compõe, segundo entendemos, a 

capacidade de inserção dessas imagens no meio social. Assim, a composição 

monosígnica começa já na conformação e restrição dos seus suportes – existem suportes 

adequados (legais sob o ponto de vista jurídico) para exposição de imagens dessa 

natureza. 

Essas imagens, postas em primeiro plano no cenário urbano, precisam ser inseridas em 

um regime sígnico de comunicação. As imagens de poder de lógica monolinguística, 

como vimos, fazem parte de práticas de comunição que reduzem o nível de 

complexidade dos enunciados com o intuito de torná-los, por assim dizer, acessíveis. As 

imagens, portanto, desempenham um papel de restrição das possibilidades 
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 Cabe lembrar que a metáfora do corpo foi amplamente utilizada na teoria política moderna. De corpore 

é o nome dado por Thomas Hobbes a uma de suas obras e também metáfora materializada na imagem do 

Leviatã. A figura do frontispício descrita e desenhada por Hobbes é emblemática nesse sentido. Na 

representação figurativa que associa a organização do corpo político ao funcionamento do corpo humano, 

há uma clara intenção em afirmar a naturalidade da ordem social regulada. Segundo Hardt e Negri “A 

analogia com o corpo humano reforça o caráter natural dessa ordem – temos uma cabeça para tomar 

decisões, braços para empreender nossas batalhas e vários outros tipos de orgãos, cada um dos quais 

cumpre sua função natural própria” (2005, p.209). 
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interpretativas do que é enunciado, de modo a conferir-lhe apenas sentido único, 

obstruindo, assim, seu campo semântico e as suas possibilidades reais. 

A restrição semântica é visualmente clara e, ao nível da percepção, salta aos olhos como 

manifestação que não requer mediações interpretativas. Para tanto, é preciso que essas 

imagens tenham por característica básica a legibilidade. É a legibilidade que, ao largo 

da qualquer hermenêutica semiótica, torna acessível, identificável e vulgarmente 

compreensível as imagens da publicidade das grandes corporações. A legibilidade 

corporativa requer clareza publicitária e, consequentemente, imagens que possam causar 

impacto visual preciso. Para uma percepção do poder a restrição de sentido se faz 

absolutamente indispensável.  

As imagens monolinguísticas são, assim, compostas por um conjunto tipográfico que se 

repete e se sucede com um intuito de criar, dentro de uma mesma palheta de imagens, 

uma homogeneidade formal a fim de reproduzir padrões em série que dão, ao fim, a 

aparência de harmonia e normalidade. A legibilidade é, nesse sentido, a normatização 

das imagens, que, consequentemente, passa por um processo de definição de elementos 

aceitáveis ou não. A legibilidade é, enfim, o regime normativo de sustentação de uma 

estética do poder. As imagens, podemos afirmar, também estão submetidas à cisão 

arbitrária que as difere, no campo da composição estética, entre o normal e o patológico, 

o legível e o ilegível, o legal e o ilícito. 

Tomemos, agora, dois exemplos que nos parecem típicos a essa composição. Esses 

exemplos são dispostos, precisamente, a partir de características estéticas que atraem a 

percepção com a intenção de comunicar, mediante propagação de informação sobre, 

aquilo que se deve acreditar. 

No primeiro quadro de imagens vemos uma propaganda conjunta do governo da Bahia e 

da polícia militar. Portanto, uma propaganda oficial. Na imagem aparecem indivíduos 

reconhecidos pelo grande público de massa – os espectadores da cultura espetacular – 

como “artistas”. Para além da discussão quanto ao mérito da classificação, ou não, 

desses indivíduos enquanto artistas, é notória a influência que eles exercem no público 

e, em geral, em toda população. Eles representam algo e, nesse caso, suas imagens 

carregam a carga simbólica de um estado de vividos que é, sobremaneira, relacionado 

imediatamente à experiência festiva e à alegria que eles proporcionam, eventualmente, 

na cidade. Esses artistas são, antes de qualquer coisa, ícones da cultura espetacular.  



 

81 
 

Em três casos, esses ícones representam o carnaval e tudo a que essa festividade está 

associada. Em um, o ícone figura entorno da representação de outra festividade, o São 

João
27

. Ambas as manifestações são animadas por um caráter popular de conotação 

tradicional e pública. Desse modo, ao serem representados fardados, como se policiais 

fossem, suas imagens são amparados por uma integração semiótica que confunde os 

termos empregados a cada uma das funções ali representadas. O fardamento em ícones 

da cultura espetacular tenta impor um sentido de harmonia e coexistência entre alegria 

carnavalesca e o serviço de segurança policial mantenedora da ordem e expoente 

simbólico que resguarda a paz na cidade. Assim, essa imagem tenta induzir a percepção 

coletiva através da associação. 

As associações figurativas são importantes, sobretudo nesse caso, pois contribuem para 

dissimular a realidade objetiva. À vista disso, essas imagens atuam como acobertamento 

dos procedimentos e dos efeitos reais que esses conteúdos efetivam no meio social. 

Valendo-se dos exemplos em questão, podemos dizer que servem como forma de 

estancar o caráter radicalmente violento das ações da polícia nas cidades brasileiras e 

revestir com uma nova roupagem (leia-se, também, linguagem) a face repressiva que lhe 

é usual. A imagem publicitária espetacularizada ajuda a esconder e fantasiar os fatos, 

revertendo em utilidade, harmonia e concórdia pacífica a brutalidade real do poder 

público militar e o seu racismo de Estado 
28

- assegurada, sobremaneira, por mecanismo 

de biopoder. Apesar disso, a propaganda oficial, embora tente dissimular seu conteúdo 

oculto através da comunicação imagética, não foge ao seu conteúdo e implicação 

latente. Ela é, no pesar da realidade, e em última instância, aquilo que aprendemos com 

Deleuze: “um conjunto de palavras [e imagens] de ordem” (2013, p.395).  

 Esses exemplos demonstram, portanto, a incidência da forma sob o conteúdo, fazendo 

transitar entre os elementos significantes os significados a serem impingidos na 
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 Sobre a mercantilização e espetacularização das festas juninas na cidade, há um rigoroso e 

incontornável estudo do professor Jânio Roque Barros de Castro cuja análise ajuda a compreender alguns 

mecanismos importantes de espetacularização voltados para cidade. Cf. Da casa à Praça Pública: a 

espetacularização das festas juninas no espaço urbano. Salvador: EDUFBA, 2012. 
28

 Sobre essa questão, é importante relembrar que Foucault afirma que “O que inseriu o racismo nos 

mecanismos do Estado foi mesmo a emergência do biopoder”. Segundo ele esse racismo consiste na 

introdução de um corte, “o corte entre o que deve viver e o que deve morrer” (2010, p.214). Nesse 

sentido, podemos deslocar a análise foucaultiana para o domínio estético dos signos. Desse modo, a 

manifestação do racismo, em termos estéticos, confere um corte de visibilidade preciso. A integração de 

poderes do espetáculo e o biopoder, promovem um corte na percepção coletiva, fazendo passar apenas os 

conteúdos que lhes são correspondentes e obstruindo as possíveis resistências a partir da centralização 

discursiva e da semantização homogênea de um só regime de signo. 
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percepção dos indivíduos. Aí atuam, a um só tempo, duas forças de semantização 

corporativa: a instituição pública e a empresa privada. A polícia e o governo de um 

lado, e de outro o markenting publicitário dos “artistas” – que, nesse contexto, não são 

outra coisa senão a representação do investimento empresarial privado na cultura – 

agem como dispositivo de controle da percepção coletiva e da conduta individual. 

Podemos afirmar, ante isso, que esses exemplos tomam a legibilidade por legitimidade, 

e vice-versa. Isto posto, podemos concluir que a legibilidade estética confunde-se com a 

legitimidade política. 

Essas primeiras imagens nos forneceram material para que pudéssemos identificar os 

pormenores das duas formas de poder que mencionamos no capítulo anterior, de modo a 

poder exemplificar, através da manifestação imagética, a hipótese de que na era do 

capitalismo cognitivo o biopoder integra o espetáculo a partir da corelação associativa 

de forças de caráter monolinguístico. 

No mesmo quadro encontra-se uma outra imagem que não foge à regra. Ela agrega a 

essa lógica de poder um novo conteúdo, mas ainda o faz funcionar em uma mesma 

superfície simbólica. Aqui, a inflexão está na produção de um imaginário que cria a 

falsa sensação de bem-estar e produz desejo através de bens particulares individuais e 

consumíveis. 

Na imagem, a publicidade é voltada, sobretudo, para uma operação de demonstração da 

ineficácia do espaço público. A romantização da propriedade privada e, mais do que 

isso, a política higienista e eugênica aí subentendida são os vetores que constituem, 

ainda que disfarçadamente, a lógica de poder fruto da espetacularização urbana. Elas 

sinalizam uma vida comunitária ausente. Desse modo, as propagandas de marketing 

imobiliário apostam na simulação da urbanidade através de zonas de cercamento, 

privadas e privatistas, que representam e promovem uma ideia de imunidade frente às 

mazelas da cidade superexposta – os cenários distópicos da literatura huxleyniana nunca 

fizeram tanto sentido
29

. Também são sintomáticos nessa imagem, assim como em tantas 

outras dessa natureza, as figuras humanas enquadradas em primeiro plano que fazem 

referência a composição normatizada da instituição familiar (heteronormativa, branca e 

“feliz”) e o enunciado que fomenta, através da palavra “sonho”, o desejo de adequação à 
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 Referimos-nos aqui ao cenário distópico criado por Aldous Huxley em seu romance Admirável mundo 

novo. Cf. HUXLEY, Aldous. Admirável Mundo Novo. Porto Alegre: Editora Globo, 1979. 
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totalidade que anima essa estrutura. Assim, as propagandas imobiliárias constroem 

desejos e subjetividades ao mesmo tempo em que - sob a aparência pseudodemocrática 

que anuncia a todos as facilidades de compra através de lemas como “você pode” ou 

“você sonha e a gente realiza”
30

 - dissimulam a realidade segregacionista e a 

precarização do meio urbano promovido por eles próprios mediante a indiferença com 

que tratam o uso comum e compartilhado do espaço público para reforçar a lógica 

privatista do mesmo. 

Não obstante, vale atentar para o fato de que tanto a privatização do espaço público, 

bem como a negligência estatal dos setores de políticas urbanas, participam, muitas 

vezes, de um mesmo processo de sucateamento da cidade. Ambas promovem, cada qual 

à sua maneira, disciplinamentos, controles e governamentalidades que passam, 

inevitavelmente, pela via da imagem; promovendo, com isso, a imposição dos sentidos 

que podem ser conferidos à cidade. Portanto, a semantização corporativa da cidade 

perpassa pelo consenso entre os setores da vida pública e privada. Há, nesse sentido, um 

discurso esquizofrênico, arrogado por essa aliança, que cria situações como, por 

exemplo, as propostas preservacionistas para os centros históricos, que se tornam não 

mais do que meros receptáculos de turistas. Podemos traduzir tal proposta como 

abertura do espaço público para investimento e domínio privado, que reúnem nativos e 

turistas, mas o reúnem como separados. 

Paola Jacques afirma que os diversos processos urbanos podem ser enquadrados como 

um mesmo processo, que corresponde à espetacularização. Segundo ela 

É possível falar em processos urbanos distintos, como culturalização, 

patrimonialização, museificação, musealisação, estetização, 

turistificação, gentrificação, mas esses fazem parte de um mesmo 

processo contemporâneo e mais vasto, que chamo de 

espetacularização das cidades contemporâneas. Esse processo, por sua 

vez, é indissociável das novas estratégias de marketing ou mesmo do 

que podemos chamar hoje de branding urbano (construção de marcas) 

dos projetos ditos de revitalização urbana, que buscam construir uma 

nova imagem para as cidades contemporâneas, que lhes garanta um 

lugar na nova geopolítica das redes globalizadas de cidades turísticas e 

culturais. (2008, p.48) 
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 Nesse sentido, conferir, a título de exemplo, a propaganda da Imobiliária Realize: 

https://www.youtube.com/watch?v=0Qek0QZ7nKU 
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Concordamos com essa afirmação, mas entendemos que o processo de 

espetacularização é precedido, em termos de procedimento, pela semantização 

corporativa do espaço público e seguido de uma integração ao biopoder. Pois, para que 

os processos mencionados possam ocorrer, sua inserção deve ser, antes, promovida e 

anunciada e o seu sentido incorporado pela população. Desse modo, remoções, 

revitalizações e toda sorte de intervenção de poder no meio urbano é sempre amparada 

por imagens que a justificam. 

Em suma, podemos afirmar que esses processos de intervenção do poder sobre a cidade, 

se constituem a partir de uma aliança que promove, sobretudo a partir da matéria 

imagética, aquilo que denominamos de semanatização corporativa.  

Por fim, diante do foi exposto podemos afirmar que o acontecimento gerado pelas 

imagens monolinguísticas 

não abre nenhum possível, mas constitui um ponto de partida de uma 

produção autoritária do sentido. Visa à formação de um sujeito da 

enunciação, do qual dependerão todos os enunciados; à construção do 

ponto de origem das palavras [e imagens] de ordem para a 

constituição de um público consensual e majoritário. (LAZZARATO, 

2006, p.178) 

 

4.2 Plurilinguismo, semantização cooperativa e ilegibilidade 

 

As imagens de composição plurilinguísticas são imagens que diferem do campo 

formativo oficial, regulado por padrões de semantização. A criação multitudinária em 

rede assegura que a multiplicidade expressiva se espraie pela cidade como forma de 

resistência à hierarquizações e monopólios impostos arbitrariamente por corporações 

regulamentadoras e dispositivos monosígnicos de governamentalidade. A criação efetua 

os possíveis e propicia o outro. 

A deshierarquização do espaço urbano começa pela alteração sensível. De imediato, as 

manifestações plurilinguísticas se abrem, expressamente, a um campo infinitamente 

mais amplo de possibilidade de realização de formas. Os suportes de que fazem uso são, 

de fato, inúmeros. Não há determinação, pré-estabelecimento, local ou suporte típico 

e/ou oficial. A multidão opera onde há espaço. O local adequado para expressão 

multitudinária é, antes, todo e qualquer lugar. Nesse sentido, diferentemente da 
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comunicação oficial, publicitária e normalizada, o ato de criação se vale da cidade, em 

sua totalidade, como suporte sensível. A pluralidade e multiplicidade de linguagens 

criativas são, desde já, declaradas na variedade indefinida de suportes possíveis.  

O segundo grupo de imagens (quadros 2 e 3) exemplifica, em parte, o caráter múltiplo 

da utilização plurilinguística do espaço urbano.Vemos aí expressões de franco 

enfrentamento e desconstrução semântica de lugares. Ações conjuntas ou individuais de 

grupos e pessoas anônimas que, assim como suas ações e obras, prescindem da 

identidade e nome próprio para fazer valer, antes, o nome comum: multidão. Suportes 

como ônibus, outdoors e placas publicitárias de divulgação de empreendimentos 

imobiliários, que são locais típicos de impressão de brandings, são contraformatados e, 

por assim dizer, remixados pela inteligência geral da multidão. Provando, na prática 

micropolítica, a hipótese foucaultiana que afirma que “a partir do momento em que há 

uma relação de poder, há uma possibilidade de resistência. Jamais somos aprisionados 

pelo poder: podemos sempre modificar sua dominação em condições determinadas e 

segundo uma estratégia precisa” (1979, p.241).  

Essas manifestações se dão, quase sempre, como ato conjunto. Esse ato coletivo e 

conjunto não é apenas contrário à imposição semântica operada pelas corporações, mas 

a supera como indeterminação procedimental e criação de resistência que está além do 

modelo pré-estabelecido de poder. Ele não é tão somente uma resposta, um movimento 

de oposição de contrários – embora o seja em alguns casos. A ação multitudinária se faz 

qualitativamente e quantitativamente a partir da criação de novas percepções e sentidos. 

A resistência que vemos nas cidades procede, dessa forma, por uma semantização 

cooperativa de agentes múltiplos. A cooperação é o elemento que une os corpos e 

constitui redes que põem em movimento o general intellect. A cooperação é, podemos 

dizer, a performance incapturável da multidão. Enquanto a semantização corporativa 

promove unificação e a síntese disjuntiva de subjetividades que fazem coro em 

uníssono, a semantização cooperativa do espaço urbano promove um novo sentido 

social de compartilhamento do bem comum (leia-se cidade). A cooperação é a empatia 

entre os diferentes e o agir em conjunto de subjetividades colaboradoras. Segundo 

Lazzarato 

Ao programa da transformação dos indivíduos em “dividuais”, dos 

bens comuns em mercado, contrapõe-se um processo de 

singularização, de bifurcação de mundos, de criação de possíveis. A 
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estratégia das forças centrífugas é bastante simples: as mônadas não 

são clientes, mas colaboradores. O maior obstáculo enfrentado pela 

apropriação capitalista é a própria dinâmica da cooperação, pois ela 

não pode ser regulada pelo equilíbrio do egoísmo, porque funciona na 

base da empatia, da philia, da piètas. Impor a lógica de empresa 

significa destruir a cooperação entre cérebros, porque, para as 

subjetividades, agir é sentir em conjunto. (2006, p.183) 

 

Esse agir em conjunto encontra na inteligência enxame sua manifestação estratégica. A 

inteligência em redes que se desdobra em múltiplos modos de semantização cooperativa 

pode ser percebida em muitos exemplos, que vão desde formas de contraposição até 

formas radicalmente novas que constituem um “outro”, ou uma criação-resistência de 

decodificação absoluta. Nesse sentido, embora não constitua necessariamente um 

“outro”, a culture jamming é um modo de operação sígnica de reversão da linguagem 

publicitária – um contrapoder, um antimarketing de decodificação relativa. Percebe-se 

no segundo conjunto de imagens dessa seção (quadro 3), que enquadra imagens 

clássicas da culture jamming e expressões de notável influência deste modo de intervir, 

que estas expressões de resistência tem enorme força de alcance, contudo sua limitação 

estética resume-se à uma inversão lógica. A intervenção jamming, inverte e resignifica 

através de elementos como a paródia. Apresar do limite estético, ela constitui-se como 

linguagem sígnica plurilinguística, pois abre possibilidades que estão para além do 

âmbito da mera contraposição semântica. De todo modo, a culture jamming aposta 

numa política visual que difere, em termos relativos, da lógica espetacular. Segundo 

Naome Klein, “As mais sofisticadas cultures jams não são paródias publicitárias 

isoladas, mas interseções - contramensagens que interferem com o método de 

comunicação das corporações para mandar uma mensagem completamente diferente 

daquela que elas pretendiam” (s/d, p.2005). Desse modo, as contramensagens – ou, se 

preferirmos o termo deleuziano, contrainformações – se expressam como crítica e 

denúncia. Em resumo, torna visível aquilo que não se deixa ver nas imagens dos 

brandings publicitários; confere visibilidade real ao que o espetáculo tenta dissimular.  

É preciso, no entanto, ainda que en passant, insistir que muitos movimentos de 

intervenção urbana, onde as heranças das resistências situacionistas, jammers e 

tropicalistas (para não falar em outras) foram mal assimiladas, produzem em um frenesi 

constante uma carga quantitativa enorme de produção semiótica. Essas intervenções são 

promovidas, quase sempre, por coletivos e/ou grupos que se autodenominam artísticos. 
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Todavia, esses coletivos produzem muito pouco, ou quase nada, em termos de criação. 

São constituídos, sobremaneira, por indivíduos burgueses que se supõem desgarrados 

das suas questões de classe e cujo perfil majoritário é composto por “intelectuais” e 

universitários, quase sempre ligados às faculdades de arquitetura e/ou belas artes, que 

promovem um espetáculo às avessas – uma reelaboração monolinguística dissimulada. 

O que há nesses grupos de intervenção pseudoartísticos é a crítica inócua, a denúncia 

vazia e a repetição enfadonha e mal feita de alguns poucos elementos da cultura de 

resistência urbana. Esses coletivos interveem na cidade através de um jogo de 

ludicidade vulgar de formação imagética impotente que, em síntese, demonstra a 

inexpressividade qualitativa de suas produções genéricas
31

.  

Ao fim e ao cabo, produzem a si próprios como uma forma reduzida, caricata e 

parodiada pelo caráter parasitário da sociedade contemporânea do espetáculo. Desse 

modo, essas intervenções não passam, quando muito, de um mero e simplista 

entretenimento contraespetacular para pequenos grupos saciarem o tédio e a necessidade 

tipicamente burguesa de demonstrar certa “cultura”. Na tensão do percebido que efetua 

uma luta de classes pela via da produção imaterial, esses coletivos são o resultado 

ínfimo da inserção parasitária do capitalismo cognitivo na captura de resistência sígnca.  

De maneira semelhante se dá a apropriação do graffit, hoje reduzido a uma 

representação despotencializada da cultura de rua. O graffit, nesse sentido, entra no 

regime sígnico do poder que o confere reconhecimento e legibilidade estética por um 

lado, e legitimidade política, por outro. Assim, de manifestação e expressão de 

resistência suburbana ilegal, o graffit passa à categoria comunicativa de decoração 

cultural espetacular das cidades. Ou seja, passa por um processo de semantização 

corporativa que o envolve em um sentido supradeterminado. Segundo o pixador Cripta 

Djan, 

O grande erro dos grafiteiros não foi entrar para o circuito das 

galerias, foi quando eles fizeram o contrário, transformaram a rua em 

galeria. Foi quando eles começaram a ganhar para pintar na rua. E aí 
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 É interessante levar em consideração que essas intervenções são, muitas vezes, também bastantes 

produtivas. Uma produção, todavia, voltada ao capital imobiliário, que se utiliza das características dos 

grupos, tais como os mencionados, para promover aquilo que se tem chamado “de gentrificação hipster”. 

Não é nosso objetivo entrar nas questões e nas especificidades desse tema, todavia, nos parece algo muito 

próximo à realidade desses grupos e aos efeitos que produzem. Sobre isso, à título de exemplo, é possível 

conferir: http://www.archdaily.com.br/br/758003/gentrificacao-os-perigos-da-economia-urbana-hipster 
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você tá abrindo mão do que legitima seu trabalho, que é pintar na rua 

de forma ilegal, transgressora
32

. (2014) 

 

A recusa do ato transgressor pode ser entendida, nesse caso, como processo de 

enquadramento do grafitt ao status quo do regime sígnico do poder. O graffit, assim, 

passa da posição de manifestação de decodificação relativa ao status de comunicação 

urbana codificada. Em termos de postura, o graffit efetua uma dinâmica retroativa que 

passa da cooperação entre grafiteiros e minorias à aliança corporativa. Os grafiteiros, ao 

investirem em uma política reacionária, prestam um desserviço à cidade, seja ela 

entendida em seu caráter público ou comum. O graffit, ao transformar a rua em galeria, 

promove o espetáculo e reforça a lógica privatista do espaço, que tem, nesses termos, a 

semantização corporativa como condutora e legitimadora moral do discurso do poder.     

Tanto o graffit quanto os coletivos pseudoartísticos nos sugerem uma inversão do 

princípio de resistência. Podemos inverter, diante desses exemplos, a afirmação 

foucaultiana supracitada e dizer, também, que em tempos de capitalismo parasitário, 

onde há resistência, há sempre a possibilidade de captura. 

Hoje, a pixação (quadros 3.1 e 3.2) é quem efetua uma crítica radical de decodificação 

absoluta da linguagem visual. A pixação, enquanto expressão, não encontra equivalente 

avesso em nenhum tipo manifestação comunicativa. Sua semântica não consiste em 

uma homologia revertida. A pixação não é reversão, subversão, desconstrução, paródia 

ou qualquer expressão que encontre versão aproximada ao poder, e mesmo à certas 

resistências relativas. A pixação é, definitivamente, o “outro”.  

Sua natureza plurilinguística se manifesta, tão logo, na multiplicidade de suportes nos 

quais se realiza e na indefinição formal que se abstém de características comuns. Os 

suportes dos quais se valem os pixadores variam de acordo com a necessidade, urgência 

e circunstância. O muro, para eles, não é um limite e tão pouco um fim. O muro é, antes, 

um meio dentre outros tantos – e por outros tantos, leia-se desde prédios, monumentos, 

e viadutos até carros, ônibus, asfalto e o próprio corpo. A estética do pixo, ou sua forma, 

é de tal modo indefinida que dela participam desde expressões plásticas até escritas 

estilizadas - traços quaisquer de uma sempre pertinente intervenção propositada ou não. 

Não será exagero, portanto, afirmar que a pixação é um híbrido de linguagens que não 
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 Cf: https://catracalivre.com.br/sp/fotografia/indicacao/o-pixo-e-o-que-tem-de-mais-conceitual-na-arte-

contemporanea-hoje/ 
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apenas se aproxima, dialoga ou se apropria, mas elabora um devir-outro da linguagem. 

A pixação, nesse sentido, não se constitui apenas como fator de proximidade ou 

interferência de outras linguagens. É só a partir da perspectiva da multiplicidade formal 

e conceitual plurilinguística, que podemos entender a pixação como linguagem 

autônoma que só se realiza como tal por não “ser”, mas por devir linguagens e 

conteúdos outros. Há sempre, no que tange a linguagem, a emergência de uma devir-

pintura, devir-literatura, devir-cinema e outros possíveis que devém sob o signo do pixo. 

Essas linguagens encontram conteúdo manifesto no devir-índio, devir-proletário, devir-

mulher que a multidão faz emergir como conteúdo de luta. A emergência do pixo é, 

portanto, sempre uma tensão dinâmica irredutível. 

 As pixações são, destarte, multiplicidades enunciativas e polifônicas que fazem passar 

uma infinda diversidade de conteúdos que são irredutíveis ao poder monolinguístico. As 

runas mestiças, como chamamos as escritas e imagens descodificadas, reúnem as 

diferenças para produzir diferenças – sem síntese disjuntiva ou reunião que reuni como 

separado. Não raro podemos perceber pixações de conteúdo de lutas, militâncias e 

demandas anticapitalistas diversas e mesmo de conteúdos que estão ao largo da 

pertinência política. Questões de gênero, étnicas, proletárias, de amor, etc., compõem e 

reforçam a multiplicidade dessa expressão. A pixação é, em todo caso, a expressão da 

multiplicidade citadina que excede o direito à comunicação visual ortodoxa 

monolinguística a partir de aberturas de campos de expressão possíveis. Ela, 

diferentemente da comunicação, não reivindica algo e não requer especificidade, por 

isso não se constitui como a manifestação de um direito visual à cidade. O “direito à” 

pressupõe um modo de organização, ordenamento e conjunto sistemático de normas que 

se fazem valer como lei. A pixação é, justamente, o estorvo ao “direito à” e liberação da 

expressão anárquica do homem comum. 

A sistematização prevê, em termos de linguagem, uma ordenação regulamentadora. A 

ordem, enquanto elemento constituinte de um direito à, só se dá no reconhecimento das 

referências que a compõem e que as tornam passíveis de enquadramento homogêneo de 

individualidades, pares e grupos que participem, em geral, de uma mesma ideia. Esse 

reconhecimento é, antes, aquilo que, nos termos relativos à linguagem visual, nós 

denominamos de legibilidade – cujas características são mais ou menos condizentes à 

lógica monolinguística. Desse modo, se não há legibilidade não há possibilidade de 

sistematização e, por consequência, de legitimidade de direito – de codificação, se 
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preferirmos. É preciso ser legível, interpretável, reconhecível para que se possa 

codificar e atribuir à essa codificação um sentido que lhe permita reconhecer um direito 

qualquer. A pixação é algo que prescinde de categorias, por isso se faz expressão e não 

comunicação; desordem e ilegalismo e não direito. Assim a pixação se vale de sua 

ilegibilidade para produzir sentidos que não estão previstos, determinados. Sua 

semantização é sempre um processo constituinte elaborado e reelaborado pela 

cooperação multitudinária em seu general intellect.  

A ilegibilidade é, assim, o traço performático da pixação e signo de sua irredutibilidade. 

Ela, por si só, já constitui uma decodificação. A multiplicidade tipográfica indecifrável 

e ilegível é, aos olhos da disciplina e da harmonia monosígnica, uma anomalia visual 

que enfeia, infringe e afronta o regulamento visual das cidades. É, no entanto, 

precisamente por conta de sua ilegibilidade aparente que ela (a pixação) se constituí 

como ato de criação e ação multitudinária de expressão livre.  

A ilegibilidade do traço é, todavia, flagrantemente perceptível – embora quase sempre 

indecifrável. Isso acontece em função da diferença em relação à legibilidade que o 

regime sígnico produz a partir da norma. De todo modo, essa diferença de natureza é 

sempre capturada e aplicada segundo critérios que correspondem, efetivamente, à uma 

análise binária de cunho moral que tende, em regra, a atribuir as expressões que estão 

fora do regime linguístico hegemônico um caráter nocivo de depreciação estética e 

criminalização política. No entanto, a cidade, como suporte de exposição, põem em 

evidência essas diferenças, fazendo-as subsistir como rivalidade sígnica. Assim, o signo 

confuso da pixação aparece primeiro como contraposição e, posteriormente, como outro 

irredutível – em ambos as funções, maculada pelo bom senso da moralidade citadina. 

Nesse sentido, a ilegibilidade é, a um só tempo, decodificação relativa e absoluta – 

relativa porque se contrapõe e absoluta porque nova. 

A pixação constrói, com isso, uma linguagem visual menor
33

 dentro da própria 

linguagem visual urbana. Ela participa da cidade coexistindo com as manifestações 

monolinguísticas, mas se mantém autônoma e livre de sobrecodificações. A pixação 

enquanto expressão visual é a ruptura da representatividade e do plano transcendente da 
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 Deleuze e Guattari, ao escreverem sobre Kafka, afirmam que este produziu um novo tipo de literatura. 

Segundo eles, uma literatura menor, que tem por características “a desterritorialização da língua, a ligação 

do individual no imediato-político, o agenciamento coletivo de enunciação” (2014, p.39). Essas são 

também, em resumo, as características básicas que percebemos na pixação.  
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imagem, pois elabora na imanência da cidade as questões que lhes são próprias, 

prescindindo de referências que, de alguma maneira, a guiem segundo um padrão 

estético preestabelecido ou uma norma política supradeterminada. Ela é, antes, um 

processo constante de desterritorilização da linguagem efetuada pela potência 

plurilinguística das imagens de potência. 

A filósofa e ensaísta Marcia Tiburi afirma que a pixação é o anúncio do fim de uma 

certa estética e advento de uma nova sensibilidade. À essa estética ela chamará de 

“estética da fachada”.Segundo ela, a “Fachada é, de algum modo, sempre um tapume, 

coisa que se expõe aos olhos para que algo não seja visto” (2013, p.41). Essa é também, 

podemos afirmar, a lógica do espetáculo: exposição imagética em demasia para 

encobrir, mascarar e dissimular a realidade que se quer esconder em função de uma 

outra que se quer investir. A estética da fachada corresponde, assim, ao regime sígnico 

monolinguístico e à “pureza”, brancura e higiene que essas imagens de fachada supõem 

ao desenharem no imaginário dos citadinos uma cidade imaculada e ideal. A pixação é, 

frente a isso, o desencanto que advém da desmesura. Ela é o excesso que se espraia para 

além dos limites e determinações impostos por qualquer regime que se arvore a tal. 

Segundo Marcia Tiburi,  

A pixação é simplesmente o fim da estética da fachada, uma estético-

política da sinceridade e, como tal, o fim da pura estética que é a 

estética da fachada, o fim da estética como elogio da superfície 

acobertadora, da enganação com que costumamos confundir o mundo 

do aparecer. (...) É neste sentido alguma coisa de verdadeiramente 

irritante para a sensibilidade fria e dura do capitalismo – e de seu 

agente burguês, o sacerdote da estética da fachada e sua devoção à 

limpeza, à higiene, ao branqueamento – que, ao corromper o sistema 

da superfície lisa dos muros prejudica a ordem, acaba com o cinismo 

que garante que a vida em sociedade vai bem. A cidade aparece a 

partir dela como um conjunto sistemático onde a desigualdade social 

surge pensada e autorrefletida. A pixação é, na cidade, o antissistema, 

daí a sensação de terrorismo conceitual, furo no padrão tanto estético, 

quanto teórico da identidade ditada pelo capital e que se impõe à força 

pela ideologia do muro branco e pela administração da fachada. 

(TIBURI, 2013, p.43-44, grifo nosso) 

 

Em resumo, entendemos que a pixação é o modo radical de resistência imagética na 

cidade. Sua estética das impurezas é o “outro” da estetização espetacularizada da cidade 

do biopoder. A cidade é, nela, autorrefletida e superada em sua lógica de 

homogeneização impositiva.  
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Ao encontrar na ação do homem comum - do “qualquer um” - seu modo de efetivação, 

a pixação se faz democrática. A democracia da expressão insubmissa reverte, 

desregulamenta e cria modos de subjetivação que não se encerram no âmbito 

circunscrito do poder, superando-o em muitos de seus pontos nodais. Essa democracia, 

que se exerce através do pixo e de outras expressões, cria relações de reciprocidade e 

cooperação que conferem ao meio urbano uma dinâmica de eficiência política mediada 

por uma semantização empática que desautoriza, pelo gesto menor da ação comum, o 

sentindo autoritário das corporações. A democracia representativa dos Estados, 

governos e marcas se vê, diante de expressões e sentidos como os citados, 

irremediavelmente ferida em sua natureza disciplinar, regulamentadora e controladora – 

em suma, em sua pretensa subsunção real da multiplicidade expressiva ao capital. 

A luta entre monolinguismo e plurilinguismo é, certamente, o desdobramento 

contemporâneo da luta de classes. Os signos, símbolos, imagens e, em geral, as 

linguagens diversas, são partes indispensáveis de uma política de construção de 

mundos. A luta de classes sob o signo da inflexão imagética é o resultado do profundo 

investimento do capitalismo na subjetividade – que é, também, imaginário, desejo, vida. 

A captura, governamentalidade e/ou controle da subjetividade perpassa por dispositivos, 

lógicas e elaborações semânticas que possam justificá-las sem, contudo, constrangê-las 

com a realidade dos fatos. Assim é o espetáculo para o biopoder: o meio pelo qual é 

possível dissimular intenções e produzir imaginários de um falso vitalismo. A vida, em 

todo caso, é o centro de incidência.  

A produção biopolítica e o trabalho imaterial são, nesse contexto, extensões da luta de 

classes e participam, desse modo, da genealogia de lutas que faz emergir, 

inevitavelmente, a tensão ontológica em torno de competências acerca do poder e da 

potência. Essa tensão, todavia, se constitui, enquanto tendência hegemônica, a partir da 

produção imagética e de sua aplicação a uma determinada linguagem – ou campo de 

enquadramento linguístico. De todo modo, as manifestações monolinguísticas e as 

expressões plurilinguísticas, tal como as descrevemos e exemplificamos, constituem a 

realidade da luta de classes pós-moderna cujo desdobramento se dá no domínio de 

superfícies sígnicas e, consequentemente, na produção e reprodução de imagens. 

A pixação é, exatamente, o momento em que a luta de classes se torna evidente, 

indisfarçável. Ela dinamiza a produção biopolítica ao mesmo tempo em que amplia a 
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dimensão do trabalho imaterial, colocando-o para além da lógica da produção 

circunscrita na relação capital/trabalho – onde estão inseridos também, ocasionalmente, 

elementos de resistência relativa. A pixação é trabalho imaterial livre, autônomo e 

cooperativo, desvinculado, no âmbito da produção, da necessidade de interação 

programática. 

É importante atentar, ainda, em que pese as possíveis más interpretações, para o fato de 

que análise das circunstâncias reais do desenvolvimento capitalista atual nas cidades e, 

sobretudo, dos seus modos de resistência, não é, em si, uma negação vulgar, ode 

primária ou retórica elogiosa descabida das expressões que a constituem e norteiam seu 

campo de luta. A crítica como negação do processo de produção imagética 

monolinguística se dá como diagnóstico de um presente corrompido, maculado pela 

vergonhosa insensatez da obstrução da diferença promovida, em regra, pela cultura do 

espetáculo e pela política do biopoder. Assim é, portanto, também a crítica dirigida às 

expressões de resistência, cuja análise, aqui, procurou se pautar por exemplos que, em 

maior ou menor grau, demonstram desde a suscetibilidade de algumas formas de 

resistência urbana (o graffit, por exemplo), passando pela crítica inócua e pueril de 

outros (coletivos pseudoartísticos), até as expressões de ruptura radical (pixo). Esses 

são, no entanto, apenas alguns exemplos que estão, por assim dizer, mais próximos do 

cotidiano das cidades. As manifestações de rua tem demonstrado uma grande 

quantidade de expressão imagética. A profusão de signos plurilinguísticos, nessas 

manifestações, é indício de que há, ainda, muito de criatividade a ser vista e efetuada no 

meio urbano. 

Logo, é evidente que algo se passa entre a comunicação monolinguística e a expressão 

plurilinguística. O fator de governamentalidade econômica, estético-política e social, 

atrelada a normatividade discursiva das grandes corporações semantizadoras, é o que 

produz a massa de indivíduos que se quer governar como população. A resistência 

polifônica, levada à cabo em sua multiplicidade semântica, é o que faz emergir as 

possibilidades, os devires e todo complexo intempestivo de indivíduos que se querem 

desraigados das estruturas normativas do controle e que são, na ação, a multidão 

ingovernável de sujeitos movidos pelo seu general intellect. O que se passa entre eses 

dois polos é, portanto, a luta de classes em sua elaboração mais lapidar, onde o sentido, 

enquanto forma de vida, é instrumentalizado como dispositivo de poder ou potência.  
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A cidade, à vista disso, é o local onde essa luta acontece. Embora tenha sido já, 

sobretudo a partir do século XIX, um local de lutas, a cidade agora é, mais do que 

nunca, o centro de intensidade e investimento que orienta e faz desenvolver as tensões 

entre os opostos e, mais do que isso, a possibilidade de efetuar novas concepções de 

mundo que estão além da concepção simplista e binária da luta de classes moderna. A 

cidade contemporânea pós-fordista e policêntrica, faz ver que as questões que se passa 

nela são, antes de tudo, complexas mas, todavia, decifráveis sob a perspectiva de uma 

crítica semiótica que nos permite compreender a relevância da imagem para o  

funcionamento do meio urbano e da sociedade como todo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As análises feitas a partir dos referenciais teóricos e da investigação empírica nos 

parecem condizentes com a hipótese que considera a cidade o espaço de domínio e 

resistência nos quais se inserem as principais e, talvez, mais efetivas produções estéticas 

e políticas do período que se segue à modernidade industrial. A emergência do 

capitalismo cognitivo e, consequentemente, assunção do trabalho imaterial como 

tendência qualitativa hegemônica na produção de valor, redireciona os domínios da 

produção e da base de investimento econômico e social de outrora para a o âmbito da 

subjetividade. A transição posta em prática pelo novo modelo de capitalismo concentra, 

assim, na cidade, e não mais na fábrica, a organização de suas forças produtivas e da 

geração de capital. O trabalho imaterial, que inclui a produção de linguagens e imagens, 

emerge nesse contexto não apenas como criador dos meios da vida social, mas, antes e 

sobretudo, como criador da própria vida social. 

Foi necessário precisar, a partir da delimitação contextual à qual nos referimos, em que 

estágio da história está o fundamento de uma aliança que estabelece a interação entre 

um saber específico sobre a cidade (o urbanismo, por óbvio) e o exercício de poder 

sobre a vida (biopoder). Só é possível entender de que modo se dá o desenvolvimento 

da cidade como lócus de govermanetalidade e gestão populacional, a partir da análise 

dos processos de composição que integra o saber urbanístico ao poder bio-político. Essa 

sobreposição de modelos de saber e poder, em um agir organizado e em conjunto, incide 

sobre os indivíduos e promove, a partir disso, uma série de desdobramentos cujo ápice, 

no nosso entender, encontra-se na efetuação de modelos de poder que realizam, tal e 

qual, as pressuposições básicas para o reconhecimento e consolidação do capitalismo 

cognitivo. Estamos, dessa maneira, em pleno desenvolvimento da lógica espetacular e 

do biopoder.  

A interação entre o espetáculo e o biopoder marca, precisamente, o início da segunda 

parte deste trabalho. É, certamente, o momento em que nos dedicamos a uma 

investigação mais própria acerca dos processos que conferem uma dinâmica singular ao 

estado de coisas que caracteriza o atual momento das cidades. A nossa hipótese central 

consiste na ideia que considera o espetáculo como superfície imagética do biopoder. 

Para demonstrar a viabilidade de tal hipótese, nos valemos de instrumentos conceituais 
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que nos permitiram uma dupla perspectiva de análise sob um ponto de vista em comum: 

a relação entre imagem e cidade. Nesse sentindo, a nossa tentativa consistiu na 

demonstração dos meios pelos quais essa relação se efetua tanto na percepção dos 

indivíduos, quanto na ação política que dela deriva. 

A certificação de nossa hipótese se deu na identificação dos modos de elaboração 

sígnica que permitem, segundo nosso entendimento, o desenvolvimento e efetivação 

dos processos que combinam o saber-poder espetacular e bio-político. Essa elaboração 

consiste, primeiramente, na condição monolinguística das manifestações imagéticas. O 

monolinguismo, como conceituado, prevê a obstrução da multiplicidade e da polifonia 

que as imagens podem propiciar. Ele se limita, desse modo, a uma elaboração semântica 

restritiva que reduz a multiplicidade sígnica à mera comunicação unilateral de formas e 

conteúdos atravessados por uma mesma lógica de poder que é ramificada e assegurada 

mediante instrumentalização de suportes diversos. Essa ramificação se dá através de 

uma aparente legibilidade, ocasionalmente distribuída. Todavia, esse processo apenas 

dissimula o caráter iminentemente controlador de uma prática de governamentalidade 

que se situa no âmbito da percepção. Com isso, afirmamos não apenas que as imagens 

são o objeto de indução do poder ao poder, mas, também, demonstramos a maneira, 

bem como as razões que legitimam essa prática. Nossa análise permite afirmar, 

portanto, que o monolinguismo é o suporte formal da prática política que insere os 

indivíduos no sistema de produção e consumo do capitalismo cognitivo, a partir de um 

imaginário determinado por condições de visibilidade precisas. 

Procuramos, paralelamente à análise dos meios de viabilidade do poder contemporâneo, 

analisar, também, as contraposições e alternativas ao modelo monolinguístico que dá 

sustentação e legitimidade às práticas espetaculares e bio-políticas. Desse modo, nosso 

intuito foi demonstrar que há outros modos de entendimento e produção sígnica. Modos 

que efetuam, às suas maneiras, processos de resistência que conferem à cidade uma 

dinâmica alternativa e inovadora no que tange à qualidade e quantidade de expressões 

de potência. Assim, encontramos no conceito de plurilinguismo a demonstração que 

assevera a dimensão polifônica, por vezes incapturável, da expressão estética e da 

prática política que consiste na elaboração da diferença e no reconhecimento da 

multiplicidade.  Afirmamos que a resistência ao processo de poder empreendido pela 

lógica de apropriação monolinguística, só pode ser garantido mediante a criação de 

processos de abertura política e criação estética que se arvorem à contestação crítica 
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e/ou a criação alternativa de formas e conteúdos que promovam uma nova dinâmica às 

cidades. Desse modo, as intervenções urbanas se apresentam, ao menos em um primeiro 

momento, como forma de pensamento e resistência que interfere na lógica hegemônica 

de produção imagética. Sustentamos, a partir disso, que a multiplicidade de fenômenos 

de resistência urbana é, imediatamente, o primeiro movimento de alternativas que se 

mostram, se não efetivas, possíveis – ou, enfim, necessárias. O confronto entre imagens 

de poder e imagens de potência institui um significativo indicador de interpretação da 

realidade urbana contemporânea, bem como um importante modo de entendimento da 

realidade, das contradições desta e, sobretudo, das alternativas ao capitalismo cognitivo 

de produção imaterial. 

Esse confronto entre imagens e lógicas de semantização não é outra coisa senão a luta 

de classes entendida como transição de uma perspectiva objetiva para o domínio da 

subjetividade. Essa perspectiva nos permitiu assinalar, dentre outras questões, o fato de 

que há uma mudança no domínio de investimento do capital, cuja concentração, em 

termos de tendência, prevê um sempre maior e contínuo emprego de forças na 

formação, e consequente controle, de subjetividades submetidas à lógica de produção 

imaterial. Essa constatação nos permitiu identificar, também, que, apesar dos processos 

de subjetivação ligados ao biopoder espetacular, a própria produção imaterial 

proporciona outros modos de subjetivação que estão, ao mesmo tempo, dentro, contra e 

para além do domínio capitalista. Essas subjetividades são, quase sempre, frutos da 

inteligência geral (general intellect), da cooperação entre cérebros que cria redes de 

multiplicidade capazes de dar às cidades, em nível social e político, um novo sujeito 

histórico: a multidão. A ação multitudinária é, como vimos, o que dá novo contorno à 

luta de classes que se desenvolve pela via imagética - e, em geral, pela produção 

imaterial. Em resumo, podemos afirmar, ainda que considerando a possibilidade de 

eventuais dispersões, que demonstramos que a espetacularização urbana encontra 

resistência na ação multitudinária através de sua produção biopolítica de viés imagético.  

Nosso trabalho, assim, tentou tornar inteligível algumas categorias e conceitos 

pertinentes à realidade urbana e ao momento histórico vigente.  Procuramos atestar que 

as ideias e as práticas não surgem ao acaso, ou pelo mero estímulo despropositado a 

certas respostas. Elas surgem como expressão frente às determinações materiais legadas 

em parte pelo passado, mas, invariavelmente, articuladas ao desenvolvimento interior 

supradeterminado por condições de produtividade específicas.  



 

98 
 

6 ANEXO DE IMAGENS: 
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