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RESUMO  

A perspectiva de estarmos vivenciando uma crise na produção do espaço urbano 
contemporâneo e uma crise de representatividade e exercício político ganha força ao serem 
percebidos disseminados nas instituições, disciplinas e modelos formais uma série de 
práticas e lógicas insustentáveis que são inerentes ao Estado de Direito e modo de produção 
capitalistas. Tais elementos são, a seu modo, permissivos ou mesmo colaboradores à uma 
sociedade de controle, opressora em seus mecanismos econômicos e de 
validação/visibilidade social e política e cada vez mais incompatível com as expectativas dos 
cidadãos, sobretudo os mais vulneráveis. Tal precariedade se encontrava circunscrita aos 
mais pobres, mas progressivamente a classe média e outras parcelas da sociedade 
compartilham desta precarização generalizada da vida contemporânea expressas na falta de 
voz política, na insegurança no futuro, na perda de direitos trabalhistas, na falta do direito à 
moradia digna e do direito à cidade na medida em que a desigualdade se agudiza enquanto 
fenômeno associado à financeirização, à precarização do trabalho, à expropriação do comum 
e à globalização. Este trabalho busca refletir acerca desta situação insustentável que tem 
levado a busca veemente por uma ruptura mais estrutural ou uma linha de 
desterritorialização – que nesta abordagem perpassa pela contribuição de Hardt e Negri 
através do conceito de êxodo, de modo que seja possível superar os desafios e empecilhos à 
participação cidadã na configuração de projetos coletivos e de um urbanismo com bases no 
comum.   

 

PALAVRAS-CHAVE  

Urbanismo em comum; êxodo em Hardt e Negri; processos participativos; produção do 
espaço urbano; produção biopolítica. 
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 O êxodo em Hardt e Negri e a produção de um urbanismo com 
bases no comum: desafios, autonomia e participação enquanto 

respostas à expropriação urbana e à precariedade da voz política 

 

Introdução 

A perspectiva de estarmos vivenciando uma crise na produção do espaço urbano 
contemporâneo e uma crise de representatividade e exercício político ganha força ao serem 
percebidos disseminados nas instituições, disciplinas e modelos formais uma série de 
práticas e lógicas insustentáveis que são inerentes ao Estado de Direito e modo de produção 
capitalistas. Tais elementos são, a seu modo, permissivos ou mesmo colaboradores à uma 
sociedade de controle, opressora em seus mecanismos econômicos e de 
validação/visibilidade social e política e cada vez mais incompatível com as expectativas dos 
cidadãos, sobretudo os mais vulneráveis. Tal precariedade se encontrava circunscrita aos 
mais pobres, mas progressivamente a classe média e outras parcelas da sociedade 
compartilham desta precarização generalizada da vida contemporânea (SANTOS, 2002) 
expressas na falta de voz política, na insegurança no futuro, na perda de direitos 
trabalhistas, na falta do direito à moradia digna e do direito à cidade na medida em que a 
desigualdade se agudiza enquanto fenômeno associado à financeirização, à precarização do 
trabalho, à expropriação do comum (HARDT, NEGRI, 2016) e à globalização1. Talvez a isso se 
deva a busca veemente por uma ruptura mais estrutural ou uma linha de desterritorialização 
(de fuga) que transforme a natureza das organizações, dos corpos, das singularidades, dos 
processos de subjetivação individuais e/ou coletivos (DELEUZE, GUATTARI, 1992, 1995a, 
1995b, 1996, 1997) e, naturalmente, do urbanismo. Cabe apontar que em Bem-Estar Comum 
(HARDT, NEGRI, 2016), último livro da trilogia2 de Michael Hardt e Antonio Negri, os autores 
fazem uma série de apontamentos interligados que indicam a potência da multidão, seu 
berço entre os pobres – já apontados anteriormente por autores como Milton Santos (2002) 
como uma fonte poderosa de resistência e solidariedade - e os mecanismos e conceitos 
modernos e contemporâneos que poderiam articular a potencialidade de resistência mas 
também a força transformadora nesta multidão. Ou seja, mais que resistir (que agora 
sugeriria a estagnação no confronto), é necessário se articular na busca para alternativas de 

                                                 
1 Tradicionalmente a invisibilidade política tem sido associada à pobreza como aponta Arendt (2007), mas 
autores como Hardt, Negri (2005), Santos (2000) e Sassen – a visão desta última autora pode ser conferida em 
uma entrevista que concedeu sob título “Os ‘sem poder’ estão a fazer história” (HENRIQUES, 2011) - têm 
demonstrado que esta leitura deve ser expandida nas sociedades contemporâneas globalizadas. 
2 Iniciada no livro Império (HARDT, NEGRI, 2001), em que apresentam o conceito de “império’ enquanto um 
poder hegemônico, capilarizado, supranacional e difuso que busca controlar riquezas, subjetividades, afetos e 
desejos, como um verdadeiro exercício de biopoder, e seguida pelo livro Multidão (HARDT, NEGRI, 2005), em 
que apresentam na multidão (multitude) os caminhos de resistência ao império por meio deste conceito que, 
por sua própria natureza seria impermeável ao exercício de domínio do biopoder (como será abordado mais 
adiante). 
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conteúdos positivos; no campo prático, porém, sabe-se que esta busca não é linear e muitas 
vezes intenta-se desvirtuá-la, ainda que os diversos aprendizados permaneçam (com 
sucessos, críticas, autocríticas e mesmo fracassos). 

A produção e disseminação do ideário de um urbanismo com bases no comum têm se 
tornado inestimável diante dos dilemas da cidade e da vida contemporâneas. As questões 
urbanas históricas não resolvidas ou apenas disfarçadas em soluções precárias somam-se à 
novas questões próprias de uma economia interativa, financeirizada e globalizada, cujos 
modelos e lógicas importadas (MARICATO, 2000) se espraiam com força nos mais diversos 
contextos, muitas vezes de maneira indiscriminada ou mesmo danosa e por meio de 
diversos agentes, sejam eles políticos, consultores locais e internacionais, administradores 
ou empresários3. Não é de agora que as finanças e a economia especulativa têm se tornado 
centrais na produção capitalista (SASSEN, 1991), facetas do biopoder4 que se insere nas mais 
distintas esferas da vida e da produtividade visando controlar, conduzir o consumo, 
estabelecer padrões e desejos ou mesmo determinar os rumos da produção urbana 
enquanto terreno, meio e moeda econômica. Sobre isso autores como Michael Hardt e 
Antonio Negri fundamentam que se trata da conversão de um modelo de metrópole 
industrial para a metrópole biopolítica (HARDT, NEGRI, 2016), com todas as suas nuances, 
abstrações e novas lógicas de arranjos econômicos e sociais, de tal maneira que é preciso 
encontrar e fomentar novos caminhos, resistências e ferramentas. Entre estes possíveis 
caminhos alternativos, os processos participativos – apesar de todas as ressalvas àqueles 
que são ditos participativos mas em verdade são muito mais ferramentas legitimadoras do 
poder constituído (VAINER, 2000; MARICATO, 2011) – desencadeiam nas manifestações de 
rua, na luta por voz política em tempos de insatisfação com a política representativa 
(BAPTISTA, HUAPAYA-ESPINOZA, 2016), em mutirões de construção para habitação, nos 
projetos coletivos e no desenvolvimento de novos princípios produtivos com base nas 
tecnologias sociais. É o aproveitamento deste potencial, suas forças inerentes, solidariedade 
e produção concreta e intelectual que se evidencia no somatório de experiências, na 
vivência prática e nos saberes diversos, muitas vezes informais, que diferencia do saber 
tecnocrático em que a participação popular tende a ser muito deficiente ou subestimada. 
Assim: 

La participación social en materias urbanísticas puede dedicarse a radicalizar la democracia 
representativa, a proponer la creación de instituciones alternativas a ella o, simplemente, a 

                                                 
3 Cabe destacar o papel que os consultores internacionais, sobretudo catalães, tiveram nas municipalidades 
latino-americanas e na implementação do ideário do planejamento estratégico desde a década de 1990 
(BORJA, CASTELLS, 1996) bem como o recente sucesso do empresariado enquanto “mentores” no 
desenvolvimento de cidades, a exemplo do ex-prefeito de Nova Iorque, Michael Bloomberg, com a iniciativa 
Mayors Challenge, ou o exemplo brasileiro com o Programa Juntos pelo Desenvolvimento Sustentável, em que 
articula um “dream team” do empresariado nacional como parceiros de municípios no Brasil. 
4 Para ajudar a conceituar, o biopoder tem relação sobre o investimento nas tecnologias de controle das redes 
de produção, sua gestão e neutralização, enquanto que a produção biopolítica é terreno e meio de atuação das 
lutas entre as redes de cooperação e as forças reguladoras, ou moduladoras, do biopoder (HARDT, NEGRI, 
2005). 
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transformar relaciones sociales no acogidas por institución presencial o virtual alguna 
(MARTÍNEZ LÓPEZ, 2006, s.p)  

Os processos coletivos em geral buscam dar conta de minimizar desigualdades ou garantir 
visibilidade política e social à determinados grupos e práticas, seja por agregarem valores e 
afetos à dada comunidade, reforçar a memória e tradições históricas, sociais, artísticas e 
culturais, seja por ações concretas como montagem de cooperativas, ações 
profissionalizantes, mutirões de construção, ocupação de terras, fábricas, ou edificações 
para fins habitacionais. Segundo apontam Hardt e Negri (2016), tais práticas coletivas e 
qualidades inerentes ao local , juntamente a investimentos estatais, ações de determinadas 
empresas (como por exemplo projetos culturais, investimento no patrimônio material e 
imaterial), nível de educação formal dos moradores, empoderamento, cidadania e 
engajamento com as atividades locais produziriam “externalidades” positivas ou negativas 
(na linguagem dos economistas) que, em última instância contribuiriam na formação de um 
bem-estar-comum, fomentável para benefício geral, ou expropiável para o lucro de poucos e 
a manutenção deste modelo desigual que já vivenciamos.  Para além daqueles que apenas 
visam o lucro, tais características e contingências contemporâneas têm aproximado grupos 
ou indivíduos dos mais diversos por conta de interesses e preocupações em comum que 
superam questões individuais; é sobre esta potência transformadora da multidão em torno 
do que lhes é comum que expuseram há alguns anos Hardt e Negri no livro Multidão (2005). 
Tais considerações e ensaios dos autores tentam prover algum norteamento diante das 
questões urbanas contemporâneas, dos desafios à implementação de processos 
participativos formais eficazes, bem como do desafio de legitimar e dar garantias aos 
processos participativos informais, quase sempre desprezados. 

Há que pensar o urbanismo comum como um processo, com desafios nem sempre evidentes 
e/ou pensamentos atraentes que em verdade parecem insuficientemente 
desterritorializantes, tal como no comunitarismo5. É a necessidade de algumas rupturas em 
prol da liberdade criativa de pensar um urbanismo que melhor corresponda aos anseios da 
sociedade que foi buscado neste trabalho explorar algumas possibilidades de contribuição 
de conceitos atuais, ousados e instigantes abordados por Hardt e Negri (2005, 2016), 
pensadores que bebem de Marx, Deleuze e Guattari, enquanto buscamos respostas aos 
modelos que atualmente se preocupam mais em expropriar o comum do que em fomentá-lo 
em benefício geral da sociedade. Cabe deixar claro desde já que o presente trabalho não 
consiste em análise de casos, ainda que possa valer-se deles de maneira mais geral. Trata-se 
sobretudo de uma reflexão acerca dos elementos inquietantes deste momento de 
necessária inflexão na produção do espaço contemporâneo frente a desigualdade 
insustentável, incertezas, corajosas experiências e tentativas de contribuição teórica das 
mais diversas. 

 

                                                 
55 Formulação que floresceu no final da década de 1980 e buscava, dentro do capitalismo, uma resposta ao 
liberalismo e individualismo que contemplasse mais as comunidades e seus códigos de pertencimento. 
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Da metrópole industrial à metrópole biopolítica: uma economia assentada sobre os 
espectros do comum. 

Quando falamos em produção de valor e riqueza na sociedade contemporânea, não nos 
referimos mais apenas aos bens materiais, aos metais preciosos ou produtos industriais em 
cujo resultado final é possível observar o trabalho humano. Falamos sobretudo da 
possibilidade de produzir riqueza (o que naturalmente não se restringe ao dinheiro, à 
moeda) por meio da própria metrópole: com o trabalho intelectual, com as externalidades, 
as possibilidades que a própria dinâmica do dinheiro possibilita no sistema atual e, 
naturalmente, a produção biopolítica. Como uma atualização do que Benevolo (1993) já 
falava acerca da cidade enquanto motor da civilização, segundo Hardt e Negri, a metrópole 
biopolítica funciona enquanto meio, fábrica e repositório do comum, do exercício político e 
dos esforços da multidão: 

[...] pode ser considerada o esqueleto e a espinha dorsal da multidão, ou seja, o ambiente 
construído que sustenta a atividade, e o ambiente social que constitui um repositório de 
relações sociais, hábitos, desejos, conhecimentos e circuitos culturais. A metrópole não só 
inscreve e reativa o passado da multidão – suas subordinações, seu sofrimento e suas lutas 
– como estabelece as condições, positivas e negativas, de seu futuro (HARDT, NEGRI, 2016, 
p. 277). 

Hardt e Negri estão bastante cientes do risco destas metáforas orgânicas acerca da cidade, 
artifício utilizado pelos modernistas que muito contribuiu para a ideia de hierarquia dos 
espaços e do funcionalismo sufocante que tanto criticaram os pós-modernistas e autores 
como Jane Jacobs (2009). Portanto, ainda inspirados nos conceitos de Deleuze e Guattari, 
sustentam que mais além desta imagem ilustrativa, a metrópole é o “[...] o corpo inorgânico, 
ou seja, o corpo sem órgãos da multidão” (HARDT, NEGRI, 2016, p.277) e que, acerca da 
produção da multidão (incluindo a produção urbana), poderíamos chegar a uma analogia 
mais precisa e sugestiva de que “a metrópole está para a multidão como a fábrica estava 
para a classe operária industrial” (HARDT, NEGRI, 2016, p. 278). Assim, a metrópole é o lugar 
da produção biopolítica porque é o espaço do comum (não tanto do “comum natural” da 
terra, minérios, recursos naturais, mas sobretudo do “comum artificial” das trocas, vivências, 
afetos, desejos, produção imaterial, hábitos e práticas), da intensificação dos 
compartilhamentos, da comunicação e das trocas das singularidades que compõem a 
multidão (HARDT, NEGRI, 2005). A isso se pode concluir que a produção biopolítica cria uma 
nova forma de metrópole, que segundo o ordenamento da periodização-padrão de cidade 
abordado por tantos autores (ainda que com sutis variações), transitou da cidade comercial 
(separada da produção econômica) para a cidade industrial (associada à produção 
econômica, essencial à ascensão capitalista) e então para a cidade biopolítica (sobreposta à 
produção econômica), de modo que o trabalho, a produção de riqueza e a vida sequer estão 
separados pelos muros da fábrica, mas se encontram dissolvidos em potencialidades por 
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toda a cidade, em que a produção do comum se torna “pura e simplesmente a vida da 
própria cidade” (HARDT, NEGRI, 2016, p. 279)6.  

Explanada esta condição da produção de riqueza na cidade contemporânea, percebe-se que 
o capital e as forças econômicas evidentemente já encontraram formas de lucrar e tentar 
dominar esse meio, o que invariavelmente tem contribuído nos contornos da urbanização, 
no crescimento urbano, na segregação espacial, na gentrificação e no acirramento dos 
abismos espaciais, sociais e econômicos refletidos no urbano. Os autores Hardt e Negri 
(2016) expõem dois modelos de economia urbana contemporâneos que parecem escapar do 
controle social formal, de modo que o poder econômico e o capital tem se esforçado em se 
apropriar, privatizar e controlar estes meios de riqueza, circunstância que afeta a vida e a 
cidade em muitas formas. Neste contexto despontam o mercado imobiliário e o mercado 
financeiro, duas vertentes da economia contemporânea assentadas sobre alto grau de 
abstração diretamente correlacionados sobre aquilo que começamos a entender como o 
comum, ou as formas de expropriação do comum. As disputas urbanas estão mais acirradas 
a cada dia, os atores sociais – a sociedade civil, o empresariado, os políticos, entre outros – 
compartilham da cidade, mas extraem dela benefícios e ônus muito assimétricos. Por meio 
de lógicas de aproveitamento muito distintas acerca do comum, ou seja, um bem que às 
vezes sequer é percebido adequadamente, que pode ser aproveitado tanto pelo 
compartilhamento e vivência coletiva quanto pela privatização e expropriação pelas forças 
de mercado, percebe-se que a cidade contemporânea é tanto fonte do comum quanto meio 
para qual o comum flui. Isto se dá, pois, a cidade não é apenas entendida como seu conjunto 
de prédios, praças, ruas e caminhos, mas também dinâmica viva de produção intelectual, 
vivências culturais, redes afetivas e articulações institucionais dos mais diversos tipos que, 
em interações das mais variadas (concretas e abstratas) fomentam potências, espaços de 
qualidade ou insalubres, externalidades positivas ou negativas.  

Sobre o comum, é importante entender as principais formas em que seus espectros são 
percebidos na cidade, sobretudo em um meio que cambia cada vez mais da metrópole 
industrial para a metrópole biopolítica. Nesta configuração, a economia dos mercados 
imobiliários entra em pauta de forma expressiva, adicionando a valoração do comum à já 
difícil tarefa de estabelecer parâmetro de preços, arrendamento de terrenos e valor da terra 
nas cidades. O valor agregado pelo trabalho sobre o solo e através da construção não explica 
certos valores alcançados por terrenos e imóveis, nem os meandros relacionados a este 
mercado de altas e baixas e de enriquecimento abstrato e especulativo. De forma resumida, 
o valor imobiliário não pode ser totalmente atribuído por questões ou fatores internos, em 
verdade seus principais componentes são relativos à externalidades (HARDT, NEGRI, 2016). 
Para além de características intrínsecas aos imóveis, como metragem, qualidade executiva e 
dos materiais e confortos oferecidos, cabem sobretudo às externalidades a definição de um 

                                                 
6 Uma leitura similar da cidade enquanto meio, fábrica e repositório da riqueza contemporânea, 
interconectada e intelectual é apresentado por Saskia Sassen pelo nome de cidade global, pela então primazia 
da finança em um mercado cada vez mais globalizado e competitivo, mas Hardt e Negri extrapolam esta noção 
para a cidade enquanto meio, fábrica e repositório da produção biopolítica. 
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preço final de mercado, sendo elas positivas - como circuitos culturais e artísticos 
interessantes, proximidade à serviços e ao comércio, áreas livres e equipamentos públicos e 
esportivos, facilidade de transporte, vista aprazível, boa ventilação e conforto sonoro - ou 
negativas - como tráfego excessivo de veículos, dificuldade de transporte público, distância 
dos principais centros, falta de segurança, poluição, entre outros. Esses elementos (difíceis 
de serem mensurados), que podem ser potencializados por circunstâncias pontuais, tais 
como megaeventos, efeitos de políticas públicas ou redefinições de zoneamento e índices 
urbanísticos, configuram incógnitas desconcertantes para os economistas a uma suposta 
defesa da auto regulagem do mercado, uma vez que muitas vezes tal economia se baseia em 
especulação, distorções e produção de dinheiro ilusório, com “engordas de terreno”, 
compra de imóveis para fins especulativos e suspensão/desvirtuação da função social da 
propriedade – o que efetivamente contribui para a crise urbana7. A tradução mais 
corriqueira destas variáveis que o mercado tenta quantificar se expressa na máxima da 
“localização” (HARDT, NEGRI, 2016). Sob esta égide a noção dos preços são assimiláveis na 
linguagem do cotidiano dos corretores, compradores e especuladores, o que afeta não só o 
valor dos imóveis preexistentes quanto o de novos empreendimentos, e com isso os custos 
de vida - e aos ciclos de rent gap, de valorização e depreciação (SMITH, 1996, 2006), de 
crescimento compacto ou difuso (ABRAMO, 2007), já explicados pelos teóricos da 
gentrificação e das tendências de urbanização nas cidades brasileiras. Este processo de 
captura, privatização e de expropriação do comum é um dos empecilhos ao potencial 
produtivo destes espaços e das pessoas que ali vivem ou poderiam viver – se livre, ou 
operando em cooperação e coletividade, as possibilidades de produção e de incremento da 
qualidade de vida e equidade urbana seriam muito maiores (como será abordado um pouco 
mais detidamente adiante). 

Quanto ao capital financeiro, bastante abstrato, seria “[...] o capitalismo de cassino, dizem 
seus críticos, pouco mais que uma forma legal de jogo, sem utilidade social” (HARDT, NEGRI, 
p. 180). Esta vertente da economia atual tem sido duramente criticada por seus riscos e por 
não produzir efetivamente nada, ainda levando os governos muitas vezes a ter de intervir 
para salvar bancos e instituições privadas por conta de desastrosos excessos, uma situação 
em que ainda não se sabe propriamente a saída (a menos que haja o esforço e vontade 
necessárias para uma guinada substancial no modelo financeiro e de empréstimos, 
convertendo bancos em prestadores de serviço como quaisquer outros, sem “proteções 
excepcionais”), uma vez que a quebra dos bancos levaria à desestruturação o atual sistema 
financeiro8. Ao gerar dinheiro a partir do dinheiro, um sistema fundamentado no crédito e 
                                                 
7 Toda grande cidade brasileira vivencia estas questões em determinados trechos da malha urbana, seja pela 
absurda valorização de favelas após a implantação de UPPs no Rio de Janeiro, a valorização de terrenos na 
proximidades de equipamentos esportivos, seja a compra de terrenos ou imóveis para “engorda” como pôde 
ser isto em Santo Antônio Além do Carmo, em Salvador, bem como variações de preços por conta da 
implementação de um modal de transporte, como a alta de preços no Imbuí por conta do metrô, em Salvador. 
8 É recomendável e esclarecedor o documentário 97% Owned - Economic Truth documentar, disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=XcGh1Dex4Yo&feature=youtu.be. Este documentário, ao analisar o 
sistema financeiro atual por um olhar britânico após a crise de 2008, conclui que os ciclos de crise do 
capitalismo financeirizado é permanente dado à própria modelagem do sistema, de modo que ao embasar-se 
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na especulação de valores prováveis em uma série de condicionantes complexos e abstratos 
(mas nem por isso aleatórios), os atores políticos e socioeconômicos do sistema financeiro 
atuam “[...] como alguém que aposta em cavalos de corrida avaliando a condição física do 
animal e da pista [...] de tal maneira que podem não remeter diretamente à produção, mas a 
representações de uma futura produção ou a representações de representações” (HARDT, 
NEGRI, 2016). Tal como a apropriação do comum pela economia imobiliária, também a 
finança se torna instrumento capitalista para a expropriação do comum, ou seja, 
“traduzindo” monetariamente aspectos do comum pelo argumento da “saúde” financeira de 
empresas, diferenciando cidades competitivas das não competitivas, partes da cidade mais 
interessantes ou menos interessantes para gerar lucro, receber investimentos e assim 
conduzir ao processo violento de hierarquização dos espaços, bairros e mesmo localidades, 
condição abordada por outros autores ao definir o processo de urbanização capitalista 
(TOPALOV, 1979; HARVEY, 2005). A evidente insustentabilidade deste modelo estaria nos 
conduzindo a um outro momento de “urbanismo em fim de linha” (ARANTES, 1998), agora, 
no entanto, não mais por conta da crise do ideário modernista. 

A urgência do combate se soma ao fato de atualmente a maior parte da população 
planetária já se encontrar em áreas urbanas, o que intensifica a possibilidade de trocas, 
encontros e produtividade imprevisíveis entre as singularidades, conferindo boa dose de 
protagonismo às cidades, às disputas urbanas e ao potencial político das comunidades, 
associações de bairro, coletivos e manifestações de rua. É urgente entender a cidade 
biopolítica como espaço de necessária disputa, de modo que para que a metrópole seja para 
a multidão o que a fábrica é para o operário (meio de produção que ao mesmo tempo 
oferece os meios de resistência à dominação)9, a cidade “precisa ser um local não só de 
encontro, mas também de organização e política” (HARDT, NEGRI, 2016, p. 282) e buscar 
meios para a superação dos desafios aos projetos coletivos e aos processos participativos. 

 

Os desafios e entraves aos processos e projetos participativos 

Como já brevemente abordado, o tema da participação cidadã nos processos decisórios - 
desde uma acepção mais geral do exercício da democracia até questões mais pertinentes à 
urbanização, definição de planos diretores e outros planos urbanos – é percebido muito 
mais como instrumento validativo e legitimador “de fachada”, ou seja, exigido por lei mais 
para constar do que para funcionar (VAINER, 2000). Sobre isso, é pertinente ainda 
acrescentar as observações de Ermínia Maricato no texto Nunca fomos tão participativos: 

                                                                                                                                                         
em 97% de moeda fictícia gerada por crédito e empréstimo, a fragilidade é sistêmica e sempre presente, 
levando os bancos ao patamar de “mal necessário” e os governos e a população à condição de reféns deste 
sistema. 
9 O operário exerce sua resistência pela greve e pela possibilidade sempre presente de sabotar o meio de 
produção, fechar a fábrica e utilizar de seu próprio espaço para somar-se aos seus pares e potencializar sua voz 
política de maneira coletiva. Portanto, também a cidade deve ser politizada e permitir organização e projetos 
coletivos. 
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reflexões sobre os movimentos sociais urbanos (2011), de modo que além de termos em 
conta a realidade de movimentos sociais cooptados por forças hegemônicas, enfraquecendo 
os processos participativos de dentro para fora, atualmente os mecanismos formais 
padecem com a manutenção de audiências públicas insipientes cujo critério é “o que 
favorece a alguns é realizado, o que os contraria é ignorado” (MARICATO, 2011, p. 96), 
prática que em verdade muito contribui para a sensação generalizada de que os reais 
desejos da população não são ouvidos.  

Para além destes pontos, segundo Martínez-Lopez (2006), uma série de dificuldades acerca 
da participação no âmbito do urbanismo já teriam sido abordadas por diversos autores, de 
modo que em resumo se concluiria que: a) os planos gerais municipais seriam complexos e 
herméticos, dificultando a compreensão da população e consequentemente sua 
participação para além de “tópicos estrelas” já previamente favorecidos e divulgados pela 
mídia/municipalidade10; b) em lado oposto, a maior parte dos planos “pós-modernistas” 
fragmentariam a cidade a tal ponto segundo pautas geralmente de interesses internacionais 
que dificultariam os debates e a noção de cadeia de impactos para além destes fragmentos 
urbanos e; c) um urbanismo pautado em “empreendedorismo urbano”, à maneira do 
planejamento estratégico e de um urbanismo corporativo, pautados na competitividade e 
no draconiano argumento da “sustentabilidade econômica” a todo custo, em especial no 
momento atual de crise econômica11.  

De tal modo precarizada, normalmente limitada a explanações superficiais e imagens de 
forte impacto visual em meio à miríade de master plans e planos estratégicos, em fóruns 
pouco representativos e de certa dificuldade no acesso real à informação (enquanto a 
informação pública ainda é garantida pela lei 12.527/2011, ainda que com muitas 
deficiências práticas, o acesso à informação sobre o quinhão privado nestas empreitadas é 
ainda mais hermético). Desta forma, a participação (ou mais precisamente a ilusão desta) 
tornou-se um elemento discursivo importante para a boa aceitação e a geração de 
consensos em meio às diversas ferramentas empregadas pelo planejamento estratégico, 
acomodando-se plenamente aos interesses dos arautos do urbanismo corporativo 
(FERNANDES, 2013), de modo que:  

También ha ocurrido con las técnicas de participación experimentadas en 
numerosos planes estratégicos recurriendo a encuestas simplificadoras de la opinión 
ciudadana (accidentalmente, también a estudios más cualitativos) y a reuniones de 
expertos y organizaciones líderes de la ciudad que dejan fuera a muchas otras entidades 
sociales y a movimientos sociales y procesos de participación ya existentes 
(Stoker, 1995; Martínez, 1999 apud MARTÍNEZ LOPEZ, 2006, s.p.) 

                                                 
10 A título de exemplo, este tipo de problema foi bastante apontado durante a discussão do PDDU 2016, de 
Salvador, em especial acerca dos mapas pouco interativos e de difícil compreensão pela população geral. 
11 Que, por exemplo, leva a ignorar questões essenciais acerca do patrimônio, reduzindo-o ao viés de indústria 
cultural (CHOAY, 2001), aliena-se do dever de preservar comunidades vulneráveis, entre outros. 
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Além destes pontos já colocados por Martínez Lopez, Vainer e Maricato, é preciso destacar 
que os processos participativos são complexos e as relações entre associações de moradores 
e movimentos sociais/culturais muitas vezes não são plenamente inclusivas, com 
associações de uma mesma área sendo excluídas do processo decisório ou das iniciativas 
propostas (MARTÍNEZ LÓPEZ, 2006). As razões são das mais diversas, desde disputas 
internas, receios de associações “pelegas” ou até mesmo dificuldades em articulações 
maiores. O caso da cidade de Salvador é interessante dada as cisões locais no Pelourinho e 
Centro Histórico, por exemplo, entre grupos afoxés que ganharam destaque com o 
apadrinhamento político do grupo de Antônio Carlos Magalhães, esquivando-se portanto de 
pautas mais combativas e polêmicas, e outros grupos de lutas por moradia e melhorias na 
região; para além disso, certas associações, de tão grandes (como a AMACH) de certa forma 
obscurecem movimentos menores em suas reivindicações políticas, uma vez que na região e 
entorno é possível constatar mais de 30 organizações e associações diferentes, muitas delas 
pouco conhecidas12. Algumas questões de ordem prática também se impõem à participação, 
tal como expõe Maricato ao retomar a fala acerca da questão urbana na ocasião das 
Jornadas de Junho de 2013 (MARICATO, 2013), tal como a dificuldade de transporte público 
de qualidade, a pobreza e as grandes distâncias “na periferia da periferia” que as metrópoles 
brasileiras impões aos mais pobres, aqueles que vivem na periferia e que, portanto, habitam 
também a periferia dos processos participativos formais. 

Para além dos esforços ativos que as instâncias de poder do urbanismo corporativo 
(resultante do capital industrial, do capital imobiliário, do capital financeiro e do marketing 
urbano) empreendem para limitar, controlar e induzir os processos participativos, tais 
processos, por si mesmos, são bastante complexos e inseguros, desafiando os modelos 
formais/legais de comportá-los. Isso quer dizer que enquanto os esforços de flexibilização 
institucional seriam direcionados para comportar contribuições que não provém do campo 
técnico e legal (campo seguro e de domínio da burocracia e tecnicismo jurídico e urbano) e 
se dirigem para reduzir a complexidade, em contrapartida a participação social tenderia a 
caminhar em sentido contrário, aumentando a complexidade, mais incertezas e menos 
segurança de que a participação cidadã resolva mais conflitos do que cria (LEAL, 1982 apud 
MARTÍNEZ-LOPEZ, 2006, s.p.). É precisamente por este tipo de questão que se deva pensar 
não apenas nos mecanismos de participação formal, mas incluir e garantir os informais e, 
mais ainda, processos completamente autônomos e criativos. 

 

O êxodo da multidão em Hardt e Negri enquanto proposta de desterritorialização 
produtiva e política 

Antes que se aborde a questão do êxodo da multidão enquanto alternativa de produção (e 
consequentemente de produção urbana) e de exercício político em tempos de crise 

                                                 
12 Tais números foram levantados como parte de uma pesquisa ainda não divulgada coordenada pelos 
professores Paulo Ormindo e Marcia Sant'anna. 
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democrática, cabe resgatar alguns conceitos fundamentais para Hardt e Negri. É preciso, 
portanto, entender o que as considerações expostas pelos autores buscam combater, resistir 
e superar. O exercício de dominação capitalista é multilateral e multidimensional e, na 
cidade biopolítica, busca por meio de algumas estratégias controlar a produção biopolítica: 
1) cerceando a produção intelectual-imaterial; 2) precarizando o trabalho; 3) e impondo 
barreiras sociais e geográficas. Estas estratégias do biopoder capitalista minam a 
produtividade, mas ainda assim são exercidas para que haja controle.  

Assim, a primeira estratégia busca controlar a produção imaterial e cognitiva, minando-a de 
forma intensiva pelo desmanche e sucateamento das instituições de ensino público, de 
modo que não interfere diretamente nas redes produtivas, mas se dissemina, expropriando 
e privatizando o comum incrustado nos conhecimentos, afetos, imagens, práticas e 
criatividade (HARDT, NEGRI, 2016, p. 168). 

Uma segunda estratégia de controle capitalista decorre da precarização do trabalho, todo 
tipo de flexibilização, desnaturando a salutar divisão de tempo e autonomia entre lazer, 
trabalho e descanso, criando um permanente exército de reserva (todos são descartáveis, 
todos os empregos instáveis) que não trabalha todo o tempo, mas permanecem sempre 
prontos e para trabalhar em regimes intermitentes, afetando a criatividade e a produção 
biopolítica (e como também já foi visto, a participação cidadã nos projetos coletivos) que 
exige certo ócio, tempo e liberdade (HARDT, NEGRI, 2016, p. 169).  

Assim, enquanto a precariedade gera uma pobreza do tempo, a terceira estratégia, a das 
barreiras geográficas e sociais intensificam a pobreza do espaço e da produção biopolítica, 
gerando a insalubre, insustentável e violenta hierarquização dos espaços urbanos 
fragmentados (HARDT, NEGRI, 2016, p. 171). É necessário tempo, liberdade e interação 
diversa entre as singularidades que compõem a multidão para que haja boa produtividade 
biopolítica. Estes empecilhos gerados pelo atual momento do capitalismo impedem um 
círculo virtuoso de acumulação do comum, necessário para o enriquecimento das 
experiências urbanas, do exercício político e criação de espaços salubres, inclusivos e 
participativos. Antes que permita isto acontecer, o capital expropria o comum de forma 
predatória, mantendo os números sobre controle (pois ao não conseguir apropriar-se de 
todo potencial da produção biopolítica, busca aleijá-la) e segue também mancando (HARDT, 
NEGRI, 2016, p. 172), uma vez que “[...] quanto mais autônoma a organização social da 
produção biopolítica, mais produtiva ela é” (HARDT, NEGRI, 2016, p. 173).  

Em resposta a este tipo de exercício de controle e expropriação do comum, os autores 
descrevem o conceito de multidão como uma forma de buscar um novo exercício político, 
capaz de se colocar como resistência, ou mesmo revolução, ao poder atualmente em 
exercício (que como já foi visto, busca capturar os espectros do comum na cidade, dominar a 
vida e o trabalho e silenciar a potência dos processos inclusivos e participativos). A multidão 
exprime-se como potência (NEGRI, 2004, p. 17), a possibilidade de ir além da medida e 
inserir-se no General Intellect (conceito formulado por Marx que Negri utilizou para definir a 
atuação da multidão), ou seja, cada vez mais obter frutos da atividade intelectual e produtos 
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imateriais, estes, absolutamente biopolíticos por criar não apenas produtos, mas relações e 
vivência social. A multidão não é um corpo social manipulável e desorganizado como é o 
povo, mas um ator social ativo e organizado, incentivador da auto-organização, capaz de 
promover o exercício da liberdade de potencialidades revolucionárias. Desta forma a 
multidão consegue escapar da influência do biopoder, pois este está direcionado para atuar 
sobre a unidade do sujeito (o povo), as formas de organização (contrato entre os indivíduos) 
e os regimes de governo (monarquia, democracia, entre outros), ou seja, elementos alheios 
ao conceito de multidão. 

Então entende-se que o conceito de multidão é fundamental na obra dos autores, de modo 
que o êxodo, trabalhado no terceiro livro da trilogia de Hardt e Negri é a expressão - na 
abordagem dos autores - de algo como uma linha de fuga, de desterritorialização que 
objetiva reterritorialização, para utilizar o léxico empregado por Deleuze e Guattari (1992, 
1995a, 1995b, 1996, 1997). Hardt e Negri, bastante atrelados ao pensamento marxista, 
abordam a questão da luta de classes na contemporaneidade, na metrópole e na 
potencialidade biopolítica, no mundo globalizado, nos tempos de rede e do urbanismo com 
bases no comum através da ideia de “êxodo”. Esta analogia, por mais que possa remeter 
simplesmente à fuga (o que talvez incomode aqueles mais afoitos a apresentar 
combatividade e enfrentamento), diz respeito à criação de uma linha de fuga e a subtração 
desta relação com o capital por meio de progressiva autonomia por meio do trabalho e do 
comum. Ou seja, se constatamos que nas relações biopolíticas quanto mais liberdade, mais 
produtividade, o “êxodo” seria muito mais a recusa aos empecilhos à capacidade produtiva 
biopolítica através de alternativas de vida, de trabalho, de afetividade e relação com o meio.  

É possível a esta altura imaginar uma correlação do êxodo com as comunidades e quilombos, 
em que os fugitivos construíam sociedades que lhes dessem liberdade de vida e produção 
(HARDT, NEGRI, 2016) cuja potencialidade ia muito além daquelas impostas ou permitidas 
no cárcere (quantos intelectuais, artistas, inventores, professores e líderes não se revelaram 
em plenitude por conta das limitações que a escravidão – ou situações análogas à escravidão 
-  lhes impunha? Em aspecto mais amplo o cerceamento da liberdade, dos espaços, do 
tempo, dos afetos e da produção intelectual causam, em maior ou menor nível, efeitos 
similares). isso não significa ter que sair do lugar onde se está, a fuga não precisa ser física, 
espacial – em verdade ela deve começar se apropriando e subvertendo a lógica 
mercadológica que se tenta imprimir aos espaços, como a rua, a praça, a vizinhança, o 
bairro. De forma similar, essa busca de autonomia e pensamento coletivo deve sempre 
tentar extrapolar soluções parciais tentadoras, porém inerentemente superficiais, ou pior, 
excludentes. A busca por iniciativas coletivas ou ampliação dos processos participativos, de 
maior autonomia e apreço ao valor das comunidades no exercício da política e do direito, 
podem talvez conduzir o pensamentos como o do comunitarismo – tal como visto em 
Michael Sandel, Michael Walzer, Alasdair MacIntyre e Charles Taylor, em especial à partir do 
final da década de 1980, das críticas às considerações de John Rawls e da dissolução do 
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bloco socialista (SOUZA, 2013)13 - que de modo algum é o que exprime a ideia de êxodo em 
Hardt e Negri, ainda que valha a reflexão. O ponto defendido por estes pensadores é que o 
modelo legal, social e econômico do liberalismo não reconhece ou protege de maneira 
satisfatória as comunidades, suas práticas comuns, cultura, noções de pertencimento e 
valores socialmente compartilhados – o que é verdade – mas também “o modo capitalista 
de produção, em suas estruturas básicas, não chega a ser colocado em xeque” (SOUZA, 
2013, p. 3). Também, em reflexão acerca desta corrente de pensamento, que defende que a 
participação social deveria culminar em pequenas comunidades altamente soberanas, 
priorizando relações cooperativas , de proximidade e em que se desenvolva uma democracia 
mais direta, local e consensual possível, incorre o risco muito elevado de homogeneização 
(por base nas origens, posição socioeconômica, cultura e valores compartilhados) e 
consequente exclusão e repressão daqueles considerados diferentes, destoantes 
(MARTÍNEZ-LOPEZ, 2016). A proposta do êxodo, enquanto prática de luta e resistência da 
multidão, procura agregar experiências e singularidades das mais diversas para desencadear 
produtividade biopolítica e florescimento do comum urbano em um ciclo virtuoso, não a 
formação de “micro-nações” ou “micro-povos” que aumentem as barreiras, hierarquias e 
segregações na cidade.  

 

Considerações finais 

As considerações e abordagens trazidas aqui não têm por objetivo apresentar uma “receita” 
para a eficácia de processos e projetos coletivos autônomos e participativos, mas contribuir 
para a produção imaterial e a divulgação de pensamentos que, ao se flexionarem, somarem 
e concatenarem a outras ideias e autores possam contribuir para um processo de des-re-
territorialização mais frutífero e empoderado. Expor os desafios que insistem em se fazer 
constantes, insistir nas experiências por mais que se saiba da possibilidade de fracasso, luta 
e sujeição a todo tipo de violência é mais que necessário, é vital e condição sine qua non à 
produção de um urbanismo com bases no comum.  

Em uma sociedade em rede (CASTELLS, 2009) e interconectada, o somatório das 
experiências contribui para a superação dos desafios, para o aprendizado e para a 
potencialização da multidão e do seu “corpo inorgânico”, a metrópole biopolítica. Os 
processos participativos, as lutas de bairro e de associações vicinais como aquelas 
presenciadas no 2 de Julho, no Centro Histórico e em Saramandaia, em Salvador, as 
ocupações do MST, os processos participativos e de iniciativa popular que desencadeiam 
novas formas de ação, autônomas e ousadas como as vistas no documento coletivo 
Propostas Para um PDDU Popular (ARTICULAÇÃO DOS MOVIMENTOS E COMUNIDADES DO 
CENTRO ANTIGO DE SALVADOR et al, 2015) constituem um corpo crescente de produção 
material e imaterial que não quedarão inócuos. Tais práticas e experiências de coexistência 

                                                 
13 Uma abordagem e discussão interessantes no campo do Direito e das Políticas Públicas é possível ser 
encontrada no artigo O pensamento comunitarista e sua visão crítica ao liberalismo político (SOUZA, 2013). 
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entre os sujeitos sociais, reconstituem ou constituem práticas urbanas diversas - como o 
resgate de tradições culturais, locais ou folclóricas adormecidas porém ainda presentes no 
imaginário e na memória, ou a constituição de novas práticas, como os “domingos no 
parque”, “feiras da cidade” como as do Campo Grande, em Salvador, ou rodas de samba de 
rua, sincréticas às portas de igrejas ou espaços históricos e/ou tradicionais, como o samba 
no Santo Antônio, em Salvador, ou o samba em frente à Nossa Srª Aquerupita, em São Paulo 
– reavivam ou incentivam relações sociais, os projetos coletivos e fomentam a produção de 
um urbanismo com bases no comum. 

Portanto, o que foi apresentado neste trabalho visa renovar a esperança de que nas 
sociedades contemporâneas é possível buscar alternativas que se acomodem melhor ao que 
se quer da vida, do trabalho, da moradia e da cidade, algo que exprima melhor seus desejos 
e o direito de mudar. Contribuindo a este tipo de raciocínio, para Harvey, que refletiu junto a 
outros pensadores sobre o que se avolumava nas manifestações das Jornadas de Junho de 
2013, entre outras manifestações de rua contemporâneas, utilizando-se das conceituações 
de Lefebvre (LEFEBRE, 2001), afirma que o direito à cidade só pode ser formulado quando há 
um renovado e transformado direito à vida urbana, “[...] é, portanto, muito mais que um 
direito de acesso àquilo que já existe: é o direito de mudar a cidade mais de acordo com o 
desejo de nossos corações” (HARVEY, 2013, p. 28). 
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