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Resumo

A partir das noções ligadas ao problema da governabilidade, o presente ensaio 
pretende desenvolver alguns aspectos relacionados à localização – de um ponto de vista 
teórico – do governo nos espaços urbanos contemporâneos. Dialogando com alguns 
pensadores do governo e da cidade – como Michel Foucault, Jean-Luc Nancy, Giorgio 
Agamben, Massimo Cacciari, entre outros –, procura demonstrar como as concepções 
de cidade e política passaram, com as mudanças na sistemática capitalista recente, por 
alterações fundamentais. Assim, propõe uma abordagem que visa a apresentar outras 
chaves de leitura aos possíveis modos de composição de uma forma de espaço de habi-
tação – espaço de compartilhamento da vida – para os viventes humanos.

Palavras-chave: Governabilidade; Espaços Urbanos; Cidade; Política; Habitação.

Abstract

From the notions related to the problem of governmentality, the present essay 
intents to develop some aspects connected to the localization – from a theoretical point 
of view – of the government in the contemporary urban spaces. Dialoging with some 
thinkers of the government and of the city – such as Michel Foucault, Jean-Luc Nancy, 
Giorgio Agamben, Massimo Cacciari among others –, it searches to demonstrate how the 
conceptions of city and politics passed by some fundamental modifications, especially 
with the recent changes on the capitalistic system. Therefore, it proposes an approach 
that aims to present other reading keys to the possible manners of composition of a kind 
of habitation space – space to share the life – to the living humans.

Keywords: Governmentality; Urban Spaces; City; Politics; Habitation.
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REFLEXÕES SOBRE OS ESPAÇOS 
URBANOS CONTEMPORÂNEOS:

QUAIS AS NOSSAS CIDADES?

Vinícius Nicastro Honesko
Universidade Federal do Paraná – UFPR

“Foi por não terem compreendido que a ‘crise’ não era um fato 
econômico, mas uma técnica política de governo, que alguns foram 

ridicularizados ao proclamarem apressadamente, quando da explosão 
do embuste dos subprimes, a “morte do neoliberalismo”. Não vivemos 

uma crise do capitalismo, mas, pelo contrário, o triunfo do capitalismo de 
crise. “A crise” significa: o governo cresce. Ela tornou-se a “ultima ratio” 

daquilo que reina. A modernidade media tudo à luz do atraso arcaico do 
qual nos pretendia arrancar; daqui em diante, tudo se mede à luz de seu 

desmoronamento próximo. Quando se corta pela metade vencimento dos 
funcionários públicos gregos, isso é feito sob o argumento de que seria 

possível nunca mais lhes pagar. A cada vez que se aumenta o tempo 
de contribuição dos assalariados franceses para a seguridade social, 

isso é feito sob pretexto de “salvar o sistema de aposentadorias”. A crise 
presente, permanente e omnilateral, já não é a crise clássica, o momento 

decisivo. Pelo contrário, ela é um final sem fim, apocalipse sustentável, 
suspensão indefinida, diferimento eficaz do afundamento coletivo e, por 
tudo isso, estado de exceção permanente. A crise atual já não promete 

nada: ela tende, pelo contrário, a libertar quem governa de toda e 
qualquer contrariedade quanto aos meios aplicados.” 

Comitê Invisível

Quando convidado para fazer uma conferência sobre a questão da 
“governamentalização privada dos espaços públicos”, me pus a pensar 
sobre o que falaria. De certo modo, nos últimos tempos tenho tratado 
desse tipo de questão de maneira enviesada, muito mais a partir de refe-
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renciais ligados à literatura e ao cinema do que de estudos mais circuns-
critos à filosofia política de maneira direta, por assim dizer. As ideias que 
apresento, portanto, tentam girar em outras partes que não as das análi-
ses endógenas (se me permitem dizer) ao campo das análises políticas 
em sentido estrito sem, entretanto, deixarem de colocar, na medida do 
possível, um problema de exigência ao pensamento.1

De início, então, penso esse problema que me foi posto quando 
do convite (temático): governamentalização privada dos espaços pú-
blicos. Para mim, antes de mais, seria preciso botar a nu o que se 
pressupõe nessa assertiva, isto é, a diferenciação entre espaço públi-
co e privado.2 Na aula de 18 de janeiro de 1978,3 em seu curso “Segu-
rança, território, população”, Foucault comenta como estava exami-
nando a noção de que o “soberano de um território” passou a ser o 
arquiteto de um espaço disciplinado e, ao mesmo tempo, um regulador 
de meios, com o intuito de ser um agente que possibilitasse a circula-
ção (de gentes, mercadorias, ar etc.). De certo modo, portanto, uma 
das questões primordiais para se compreender a governamentalização 
parece ser pensar essa figura do “agente que possibilita circulação” 
como uma chave para a leitura dos modos de estruturação do “poder-
governo” a partir do século XVIII. Vários autores, na esteira ou mesmo 
dialogando com Foucault, trataram das mudanças históricas que ainda 
sofrerão essas figuras dos “agentes de circulação”, sobretudo em su-
as maneiras de se organizar no capitalismo, este que pressupõe uma 
saída de modos de vidas ditos tradicionais e uma integração na siste-
mática de circulação (seja de riquezas, seja até mesmo de sentidos à 
existência).

No entanto, gostaria de frisar que a própria noção de governamen-
talização (em seu desdobrar histórico nos processos do “como gover-
nar?”), ainda que imersa nesse contexto generativo, é tributária desse 
esquema de formação da sistemática capitalista de produção: como or-

1 AGAMBEN, Giorgio. Che cos’è la filosofia? Macerata: Quodlibet, 2016. p. 49-51. “Se não 
houvesse exigência, mas apenas necessidade, não poderia haver filosofia. Não o que nos 
obriga, mas o que nos exige; não o dever-ser nem a simples realidade factual, mas sim a 
exigência: esse é o elemento da filosofia. (…) O que é o pensamento senão a capacidade 
de restituir possibilidade à realidade, de desmentir a falsa pretensão da opinião de fundar-
se apenas sobre os fatos? Pensar significa, acima de tudo, perceber a exigência daquilo 
que é real de tornar-se mais uma vez possível, dar justiça não apenas às coisas, mas tam-
bém às suas lágrimas.” (trad. nossa)

2 Retomo, nos próximos parágrafos, trechos da entrevista concedida a Vitor Necchi, do Insti-
tuto Humanitas Unisinos - IHU, publicada no número 495 da revista IHU On-Line. Também 
disponível em: https://goo.gl/SkbvT2.

3 FOCAULT, Michel. Sécurité, Territoire, Population. Cours au Collège de France. 1977-1978. 
Paris: Gallimard, 2004. pp. 31-34.
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ganizar, gerir, da forma mais produtiva e integrativa? Assim, a gover-
namentalização acaba se tornando uma espécie de pressuposto dessa 
condição política na era da “espetacularização democrática”, na qual a 
administração da vida tem em vistas a circulação de riquezas – e lem-
bro Jean-Luc Nancy, quando, falando da associação quase inevitável 
que se faz entre capitalismo e democracia no século XX, afirma que o 
destino da democracia está ligado à mutação do paradigma da equiva-
lência geral (de ordem capitalista) que quase se tornou sinônimo da 
democracia.4

Seguindo a problemática foucaultiana, por meio de um procedimento 
arqueológico, Giorgio Agamben nos chama a atenção para o problema 
que o próprio “conceito” de democracia parece carregar desde suas ori-
gens gregas. Lembra que “democracia”, politeuma no grego da Constitui-
ção de Atenas aristotélica, carrega consigo tanto uma dimensão jurídico- 
política (constituição) quanto uma econômica-gestional (governo), a pon-
to de os tradutores, para evitar problemas conceituais, traduzirem politeu-
ma ora por constituição, ora por governo.5

A política ocidental seria, portanto, uma máquina articulada de duas 
formas de racionalidade, justamente a jurídico-política e a econômico-go-
vernamental, e, segundo essa hipótese, em seu centro haveria um vazio 
no qual figuras mitológicas (como a soberania popular, o poder constituin-
te, os direitos humanos etc.) serviriam como modos de manutenção de 
sua própria lógica operativa. Podemos dizer que o “agente de circulação” 
necessita (ainda mais no contexto que se arma do século XIX até nossos 
dias) da bipolaridade dessa máquina e que, talvez, a melhor maneira de 
instrumentalizá-la tenha se dado justamente com as condições advindas 
do modo de produção capitalista (e poderíamos nos alongar com inquie-
tações sobre como repensar isso que parece ser uma intransponibilidade 
da dimensão operativa do capital – toda a discussão sobre o problema do 
trabalho – em certos vieses da filosofia política contemporânea; para tan-
to, importantes são as discussões sobre a inoperosidade alavancadas 
pelo próprio Agamben, por Jean-Luc Nancy ou, ainda, Georges Bataille 
ou Maurice Blanchot).

4 NANCY, Jean-Luc. Vérité de la démocratie. Paris: Galilée, 2008. pp. 44-47. Cf. também  
NANCY, Jean-Luc. L’Équivalence des Catastrophes. (Après Fukushima). Paris: Galilée, 
2012. p. 16. “Marx nomeou o dinheiro ‘equivalente geral’. É dessa equivalência que va-
mos falar aqui. Não para considerá-la em si mesma, mas para considerar que o regime de 
equivalência geral já absorve, virtualmente, muito além da esfera monetária ou financeira, 
mas, graças a ela e em vista dela, todas as esferas da existência dos homens e, com eles, 
o conjunto dos existentes.” (trad. nossa).

5 AGAMBEN, Giorgio. Note luminaire sur le concept de démocratie. In.: Démocratie, dans quel 
état? Paris: La Fabrique, 2009. pp. 9-13.
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Essa digressão me parece útil para perceber que é difícil entender 
a política contemporânea em termos de público e privado, simplesmen-
te. Ainda que não se trate de uma divisão taxativa (mas algo mais rela-
cionado a uma tensão compositiva entre público e privado), é preciso 
lembrar que essa dicotomia tende a não se sustentar mais (e mesmo 
Hannah Arendt, com suas nuances e com uma análise que volta à tradi-
ção grega clássica, aponta, grosso modo, para o “fim” das fronteiras 
entre oikos e polis com a noção de espaço social). Essa “máquina polí-
tica-de-governo” produz certo obscurecimento das fronteiras entre públi-
co e privado e, com isso, instaura um limiar onde, parece-me, estão em 
jogo as apostas de uma governamentalização absoluta da vida (ade-
mais, um parêntese: no limite, hoje essa governamentalização opera 
muito mais em uma chave tanatopolítica do que, propriamente, biopolí-
tica). Nesse sentido, o lugar vazio do centro da máquina implica uma, se 
assim posso dizer, coadunação de forças entre, para usar o vocabulário 
corrente, agentes públicos e privados, ou, para usar outros termos, en-
tre o agente de circulação e os efetivos agentes produtores.6 Tal arranjo 
de forças é fundamental para a subsistência dessa “máquina política- 
de-governo”.

Os espaços de circulação da vida, assim, estão perpassados pela 
lógica (ou, melhor dizendo, tecnologia) dessa máquina, qual seja: gerir os 
espaços ditos públicos, portanto, como parte integrante do necessário in-
cremento produtivo que, por sua vez, aumenta a geração de riquezas que 
importam para o crescimento da própria geração de riqueza e assim su-
cessivamente, numa lógica ilimitada. Para tanto, o controle dos espaços 
deve estar no cerne desse modus operandi governamental; e a cada vez 
maior gestão dos espaços ditos públicos pelos agentes produtores, ou 
agentes privados – justamente essa noção de governamentalização pri-
vada dos espaços públicos –, é apenas um produto da lógica dessa má-
quina cuja possibilidade de sabotagem parece nos escapar a cada 
instante.

Mas penso ser necessária uma espécie de linha de fuga nas refle-
xões sobre essa governamentalização. Digo, talvez seja possível, por 
meio justamente de análises indisciplinares, tocar essa problemática 

6 Falo da produção de riqueza a partir do capital acumulado e investido e, ao mesmo tempo, 
também de uma produção da própria existência; em outras palavras, os bens produzidos 
que, nessa dinâmica, supostamente nos fazem progredir enquanto seres viventes, tornam-
se condicionantes de nossa existência: desde as especiarias que conservavam alimentos 
à conexão informacional em rede que virtualiza operações outrora inequivocamente mate-
riais, passando pelo petróleo, energia elétrica até as questões nucleares. Talvez poderia re-
sumir numa pergunta: como pensar a atual civilização sem a dependência autoengendrada 
de seus próprios produtos?
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com outras chaves de leituras possíveis. Penso em um texto de Bruno 
Latour7: “Quarenta anos depois: de volta a uma terra sublunar”.8 Nele, 
o teórico (Latour é alguém de difícil definição) fala do estranhamento 
que temos diante das extravagantes espaçonaves que deram início à 
“conquista do espaço” há quase meio século. Lembra-nos que as 
apostas bilionárias desses projetos de progresso ad infinitum (o “Avan-
te!” do desenvolvimentismo) tinham em seu bojo uma metáfora um tan-
to quanto insólita: o Planeta Azul como espaçonave. Insólita a metáfo-
ra o é na medida em que não temos nenhuma Houston para nos 
auxiliar num pretenso retorno, não temos nenhuma base. Ou seja, a 
nós, os viventes que constroem cidades (segundo a fórmula basilar da 
Política de Aristóteles que garante a cidade, a polis – o lugar da felici-
dade –, aos homens uma vez que estes seriam os viventes que pos-
suem a linguagem), não está à disposição nenhuma linha direta com 
uma origem da qual partimos (e, nesse sentido, também na ciência 
histórica – e nas suas variantes: história da arte, da arquitetura, das 
cidades etc. – as ideias historicistas que preveem uma cronologia ca-
paz de dar uma inteligibilidade inequívoca ao passado, às origens, 
mostram-se insólitas).

É esse ponto de não-retorno – o qual, de fato, é nossa condição por 
assim dizer normal – que deve ser pensado, que deve ser posto como 
desafio a quem quer que pretenda pensar não apenas as estruturas dos 
espaços urbanos contemporâneos, mas o próprio modo como fazemos 
experiência da partilha desses espaços; aliás, mais do que partilha do 
espaço, partilha da vida (lembro aqui, a interessante ideia sobre essa 
partilha é aquela dada por Jacques Rancière). Dito de outra maneira, para 
nós é preciso tomar o ponto de não-retorno a partir de um termo que hoje 
se obscurece, mas que, se pensado a partir de outra chave, é fundamen-
tal para nosso exercício de pensamento e práticas sobre a cidade, a polis: 
política. Algumas perguntas, entretanto, parecem ser fundamentais: uma 
vez neste ponto de não-retorno, em que medida as cidades de hoje, que 

7 Retomo aqui boa parte de uma pesquisa em desenvolvimento cujos primeiros resultados, 
próximos ao decorrer deste texto, já apresentei em outras duas ocasiões: em Santiago, 
Chile (durante as “Segundas Jornadas de Governamentalidade”), e na UFPI, em Teresina 
(no “Primeiro Colóquio Arte, História e Vanguardas”).

8 LATOUR, Bruno. Quarenta anos depois: de volta a uma terra sublunar. In.: MOSTAFAVI, 
Mohsen; DOHERTY, Gareth (Orgs.) Urbanismo Ecológico. Trad.: Joana Canedo. São Paulo: 
Gustavo Gili, 2014. pp. 124-129.
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muitas vezes chamamos de metrópoles,9 podem nos dar condições para 
essa partilha da vida? É ainda possível se falar em cidades, no sentido da 
polis, e, com isso, também se falar em política? Como nossa tradição – 
que nos legou as cidades – pode em alguma medida nos auxiliar a pensar 
os paradoxos contemporâneos que cortam nossos modos de vida de ci-
ma a baixo? Para nós que, de certo modo, temos ciência de estarmos na 
condição de “além do ponto de não-retorno”, é ainda possível uma expe-
riência da cidade? Aliás, de que cidade falamos? Obviamente que não 
tenho nenhuma pretensão de resposta para tais perguntas, mas é em 

9 Massimo Cacciari, em uma conferência no Centro Sant’Apollinare de Fiesola, desenvol-
ve argumentos interessantes para se pensar a cidade. Apresenta as diferenças entre as 
noções de polis e civitas e expõe como, a seu ver, a cidade contemporânea é muito mais 
herdeira da tradição romana do que da grega. Na sequência, aponta para o que chama de 
“cidade-território” ou pós-metrópole. Cito o trecho no qual ele começa a apontar para essa 
noção (esta que, ainda que não diretamente citada em meu texto – e em relação à qual ain-
da tenho algumas divergências, sobretudo de nomenclatura –, está em pleno diálogo com 
o que desenvolverei nas próximas páginas). Cf. CACCIARI, Massimo. A Cidade. Trad.: José 
J. C. Serra. Barcelona: Gustavo Gil, 2010. p. 30-32. “As civilizações urbanas da antiguida-
de que conhecemos são riquíssimas, mas estáveis nas suas formas: todas demonstram 
estarem ligadas à terra, quer as grandes cidades mesopotâmicas quer aquelas orientais 
(Quioto, Xangai, Pequim eram megalópoles quando Londres e Paris eram aldeias, porém, 
as formas permaneceram relativamente estáveis durante séculos). As incríveis revoluções 
da forma urbis são consequência da abordagem à cidade resultante da civitas romana. As 
formas urbanas europeias ocidentais são consequência das características da civitas. A 
cidade contemporânea é a grande cidade, a metrópole (este é, com efeito, o traço caracte-
rístico da cidade moderna planetária). Toda a forma urbis tradicional foi dissolvida. Outrora, 
as formas de cidade eram absolutamente diferentes (vejam-se as diferenças entre Roma, 
Florença e Veneza). Agora, só existe uma forma urbis, ou melhor, um processo único de 
dissolução de qualquer identidade urbana.

 Este processo (que, como veremos, atinge o seu ponto alto na cidade-território, na cidade 
pós-metropolitana) tem a sua origem na afirmação do papel central que o nexo lugar de 
produção e mercado representa. O sentido da relação humana reduz-se a produção-tro-
ca-mercado. Aqui todas as relações se concentram e, assim, todos os lugares da cidade 
são vistos, projectados, projectados de novo, transformados em função destas variáveis 
fixas, do valor delas. Lugares simbólicos são estes e mais nenhuns. Desaparecem os luga-
res simbólicos tradicionais, sufocados pela afirmação dos lugares de troca, expressão da 
mobilidade da cidade, do Nervenleben, da vida nervosa da cidade. As novas construções 
são maciças, dominam, são um estorvo físico, são grandes contentores (imaginem-se as 
grandes arquitecturas das típicas cidades industriais, o fascínio que por todo o lado exerce 
a arquitectura-fábrica), cuja essência consiste, no entanto, em serem móveis, em dinamiza-
rem a vida. São corpos que produzem uma energia mobilizadora, desestabilizadora, desen-
raizadora. Estas presenças dissolvem ou põem entre parêntesis as presenças simbólicas 
tradicionais que, de facto, se reduzem ao centro histórico. É assim que nasce o ‘centro 
histórico’: enquanto a cidade se desenvolve, agora, em conformidade com as presenças 
de produção e de troca – dominante e centrais –, a memória torna-se museu e cessa, 
assim, de ser memória, pois a memória tem sentido quando é imaginativa, recreativa, caso 
contrário, transforma-se numa clínica onde pomos as nossas recordações. Acabámos por 
‘hospitalizar’ a nossa memória, tal como as nossas cidades históricas, ao fazermos delas 
uns museus.”
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torno delas que tentarei orientar algumas reflexões sobre isso que Latour 
chamou de nossa volta à terra sublunar.

Para iniciar, gostaria de partir de algumas questões levantadas por 
Verena Andermatt Conley, que, ao retomar as considerações de Félix 
Guattari em As três ecologias, reflete sobre as necessidades de reorien-
tar as tecnociências como modo de sobrevivência do planeta em meio 
aos paradoxos ligados aos infindáveis problemas ecológicos e ao cres-
cimento demográfico (e, claro, isso encampa a ideia de ciência nômade 
de Deleuze e Guattari).10 Comentando Guattari, ela nos diz que não é 
possível a reorientação das tecnociências sem uma espécie de reorde-
nação da subjetividade e uma reflexão sobre a formação dos poderes 
capitalistas. Por si só os ajustes não são suficientes e, em nosso estado 
atual, o mundo permanece sob o domínio da mídia e do mercado, for-
mando, com isso, uma massa infantilizada que sobrevive em conglome-
rados nefastos. De certa forma, para essas considerações de Conley a 
respeito de Guattari, podemos tentar colocar em relação, mais uma vez, 
as análises de Michel Foucault sobre a governamentalidade.

Foucault, na famosa entrevista O olho do poder, concedida a Jean- 
Paul Barou e Michelle Perrot,11 nos fala sobre a necessidade de “escrever 
uma história dos espaços que seria, ao mesmo tempo, uma história dos 
poderes”. E é com base nessa necessidade que o filósofo francês realiza 
suas pesquisas. Assim, ele nos lembra que a partir do século XVIII o mo-
delo da governabilidade começa a se formar e a constituir o que denomi-
na de sociedade disciplinar, na qual a vida passa a ser o centro dos cál-
culos do poder (a gestão, a economia, da vida, portanto). Já no capítulo V 
de A vontade de saber,12 Foucault nos fala da inversão lapidar que ocorre 
na superação do Antigo Regime: neste, o poder soberano configurava-se 
como uma possibilidade de causar a morte do súdito para a salvaguarda 
do soberano e, por consequência, deixava o súdito viver; já nas chama-
das sociedades disciplinares, em que a economia passa a estar no centro 
da movimentação social, por assim dizer (lembremos que é o período 
forte na formação do capitalismo), trata-se de uma inversão: fomentar a 
vida (causar a vida) e devolver à morte (e Foucault lembra que a desqua-

10 CONLEY, Verena A. Práticas urbanas ecológicas. As Três ecologias de Félix Guattari. In.: 
MOSTAFAVI, Mohsen; DOHERTY, Gareth (Orgs.) Urbanismo Ecológico. Trad. : Joana Cane-
do. São Paulo: Gustavo Gili, 2014. pp. 138-140.

11 FOUCAULT, Michel. L’oeil du pouvoir. In.: FOUCAULT, Michel. Dits et écrits. Vol. II. 1976-
1988. Paris: Gallimard, 2001. p. 190.

12 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I. A Vontade de Saber. Trad.: Maria Thereza da 
Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. Rio de Janeiro: Graal, 2005. pp. 127-131.
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lificação da morte – de pública à privada, como lembra Philippe Ariès13 – 
acontece justamente nesse momento).

No que diz respeito ao espaço urbano, tal mudança pode ser exem-
plificada pelas análises feitas por Foucault a respeito de dois paradigmas 
médicos: a lepra e a peste.14 O paradigma da lepra é marcado pela exclu-
são: os lazaretos, o fechamento da cidade; já o da peste funcionava de 
modo diverso, uma vez que a expulsão dos pestilentos e o fechamento da 
cidade se fazia impossível. Tratava-se de estabelecer modelos de contro-
le – controle policial, justamente – e articulação do espaço urbano, dividin-
do-o e esquadrinhando-o em regiões vigiadas por superintendentes, 
médicos e policiais, de modo a aumentar a eficácia do controle sobre a 
vida. O que acontece na formação dos espaços urbanos contemporâne-
os, desse modo, é que os dois paradigmas começam a fundir-se de 
maneira a lançar o esquema de vigilância da peste sobre aquele da le-
pra e vice-versa. Isto é, os dispositivos de controle começam a funcionar 
como mecanismos fundamentais para a individualização e subjetivação 
dos habitantes do espaço urbano, ou seja, para sua gestão e controle. 
Esse é o paradigma que, desse modo (e com o perdão do jogo de pala-
vras), governa as noções centrais de cidade e metrópole ao menos no 
ocidente (e, depois da integração espetacular, para dizer com Debord, a 
própria concepção de cidade contemporânea em geral). Aqui podemos 
prolongar essas análises foucaultianas ainda mais adiante no tempo, di-
gamos, até nossos dias (obviamente sem poder entrar nos diversos mati-
zes possíveis).

Podemos, então, ainda nos passos de Foucault (e daqueles que com 
ele de algum modo dialogam), fazer um salto até algumas compreensões 
a respeito desses espaços urbanos contemporâneos para nos aproximar 
de nossa proposta. Para ficar em um exemplo próximo a Foucault (e, so-
bretudo, de Deleuze), lembremos o que nos diz Paul Virilio sobre as inter-
nalizações dos muros e sobre as rupturas das técnicas tradicionais de 
projeção arquitetural em prol das precauções necessárias para a segu-
rança pública. Em seu O Espaço Crítico, Virilio trata, em alguma medida, 
das práticas de aceleração dos processos espaciais naquilo que chama 
de protocolos temporais. Nesse sentido, ele fala da mudança no estatuto 
dos habitantes de uma cidade. Cito:

Nesta perspectiva sem horizonte na qual a via de acesso à cidade 
deixa de ser uma porta ou um arco do triunfo para transformar-se em 

13 ARIÈS, Philippe. Morir en Occidente. Desde la Edad Media hasta nuestros días. Trad.: 
Víctor Goldstein. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2007.

14 Cf.: FOUCAULT, Michel. Os Anormais. Trad.: Eduardo Brandão. São Paulo, Martins Fontes, 
2001.
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um sistema de audiência eletrônica, os usuários são menos os habi-
tantes, residentes privilegiados, do que os interlocutores em trânsito 
permanente. A partir de então, a ruptura de continuidade não se dá 
tanto no espaço de um cadastro ou no limite de um setor urbano, 
mas principalmente na duração, “duração” esta que as tecnologias 
avançadas e a reorganização industrial não cessam de modificar 
através de uma série de interrupções (...) e de ocultações sucessivas 
ou simultâneas que organizam e desorganizam o meio urbano ao 
ponto de provocar o declínio e a degradação irreversível dos locais, 
como no grande conjunto habitacional próximo a Lyon, onde a “taxa 
de rotatividade” dos ocupantes tornou-se elevada demais (um ano de 
permanência), contribuindo para a ruína de um hábitat que, entretan-
to, todos julgavam satisfatório.15

Virilio aqui já aponta para além dessa sociedade disciplinar a que 
Foucault dá seus sinais (e que aqui levantamos de maneira breve): isto é, 
fala da sociedade de controle que Gilles Deleuze, levando adiante as aná-
lises focaultianas, trata de examinar (e, lembro, aos dispositivos de poder 
Deleuze prefere a ideia de agenciamentos de desejo). Pensando essas 
formas ultrarrápidas de controle ao ar livre justamente a partir de Virilio 
(este que, aliás, também diz que “a arquitetura urbana deve, a partir de 
agora, relacionar-se com a abertura de um ‘espaço-tempo tecnológico’”), 
Deleuze nos diz:

É fácil fazer corresponder a cada sociedade certos tipos de máqui-
na, não porque as máquinas sejam determinantes, mas porque elas 
exprimem as formas sociais capazes de lhes darem nascimento e 
utilizá-las. As antigas sociedades de soberania manejavam máqui-
nas simples, alavancas, roldanas, relógios; mas as sociedades dis-
ciplinares recentes tinham por equipamento máquinas energéticas, 
com o perigo passivo da entropia e o perigo ativo da sabotagem; as 
sociedades de controle operam por máquinas de uma terceira espé-
cie, máquinas de informática e computadores, cujo perigo passivo é 
a interferência, e, o ativo, a pirataria e a introdução de vírus.16

A segurança pública, algo que se coloca no movimento de uma es-
pécie de máquina econômica em desenvolvimento (ou seja, a gestão, 
governo, o policiamento da população – o estímulo à vida para que a 
economia não cesse seu processo de crescimento), coloca-se como fina-
lidade inexorável à estabilização dos espaços urbanos contemporâneos. 
Assim, qualquer tentativa de se pensar tais espaços por meio de paradig-
mas relacionados à polis – que detinha uma agorá, um centro de decisões 

15 VIRILIO, Paul. O espaço crítico. Trad.: Paulo Roberto Pires. São Paulo: 34, 2014. pp. 8-9.
16 DELEUZE, Gilles. Conversações. 1972-1995. Trad.: Peter Pál Pelbart. São Paulo: 34, 2013. 

p. 227.
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do qual participavam os cidadãos, um espaço público etc. – parece, hoje, 
fadada ao fracasso. E, nesse sentido, uma política que ainda preconize 
elementos relativos à autonomia do espaço público, à preponderância 
dos interesses centrais da comunidade de homens que vivem numa polis, 
à ação comunicativa como modo forte de se pensar a relação política, não 
é senão palavrório vazio.

Nesse sentido, gostaria de retomar algumas análises que o filósofo 
Giorgio Agamben fez durante um seminário ocorrido em Veneza, em 
2006. O tema do encontro (do qual também participam Tony Negri e  
Judith Revel) era ligado justamente às questões dos conflitos nos banlieus 
parisienses em 2005 (ou seja, toda a problemática da segurança social que 
era levantada pelo estado francês). Agamben nos lembra que o termo me-
trópole etimologicamente significa “cidade mãe” e se refere à relação entre 
a cidade e as colônias. Os cidadãos que, assim, partiam para fundar a co-
lônia eram chamados por um termo curioso: en apoikia, distante de casa e 
da cidade. O filósofo então observa que metrópole traz consigo uma ideia 
de deslocamento, de heterogeneidade espacial e política. E diz:

a partir disso me vêm algumas dúvidas sobre a ideia corrente da 
metrópole como um tecido urbano, contínuo e relativamente homo-
gêneo. Uma primeira consideração é que a isonomia (que define, 
por exemplo, a polis grega como modelo de uma cidade política) 
é excluída no caso da relação metrópole/colônia e que, portanto, o 
termo metrópole transferido para desenhar um tecido urbano carrega 
consigo essa heterogeneidade fundamental. Assim, proponho-me a 
reservar o termo metrópole a algo substancialmente outro em rela-
ção à cidade, à concepção tradicional da polis, isto é, de algo política 
e espacialmente isonômico. Sugiro reservar esse nome, metrópole, 
ao novo tecido urbano que se funda paralelamente aos processos de 
transformação que Michel Foucault definiu como passagem do poder 
territorial, do ancien régime, da antiga soberania, ao biopoder mo-
derno, que é, na sua essência, segundo Foucault, governamental.17

Se levarmos em consideração essa proposta de Agamben (nos tra-
ços de Foucault, Virilio, Deleuze), constataremos que aquilo que está em 
questão no espaço urbano contemporâneo (todos os paradoxos e aporias 
que se nos mostram de maneira quase intransponível) é justamente o 
esgotamento de suas formas tidas como tradicionais. Em outras palavras, 
o problema dos espaços urbanos contemporâneos é o da própria confor-
mação político-econômica (isto é, a gestação de um modelo de governo 
de populações muito mais do que modos efetivos de construção de um 
espaço em comum; o que na chave de leitura de Rancière poderia ser 

17 AGAMBEN, Giorgio. Metropolis. In.: Sopro, 26. Trad.: Vinícius Nicastro Honesko. Abril/2010.
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dito: um regime policial em vez de um regime político).18 Nesse sentido, é 
preciso um pensamento que esteja à altura de enfrentar os arranjos que 
tal conformação político-econômica nos coloca (de modo que a insistên-
cia em modelos de análises e supostas soluções que não encarem essas 
transmutações soa inócua). Em questão está, mais do que estratégias de 
adequação e remanejamentos dentro da sistemática político-econômica 
contemporânea (adequações estas que nada mais fazem do que edulco-

18 Nesse sentido, também são interessantes as análises de Jonathan Crary a respeito dos 
novos protocolos 24/7 (vinte quatro horas, sete dias por semana) do capitalismo contem-
porâneo. Em seu livro 24/7. Capitalismo tardio e os fins do sono, Crary nos mostra como, 
no contemporâneo (e já muito para além do que ocorria, p.ex., nas décadas de 60 e 70), 
a apreensão da vida cotidiana por dispositivos (no sentido que ao termo atribui Agamben, 
ou seja, mais alargado que o de Foucault) cada vez mais capazes de moldar uma sub-
jetividade smart e em stand by (isto é, numa lógica da ininterrupção do trabalho) leva ao 
alinhamento de funcionamento dos indivíduos ao do mercado, produzindo uma catástrofe 
planetária. Não há lugar que não seja ocupado por uma lógica de consumo e, assim, todas 
as fronteiras (entre público e privado, trabalho e descanso etc.) se esfacelam. A aposta de 
Crary é que, talvez, o sono seja o último lugar a ser loteado por essa lógica que atravessa 
os sujeitos e seus lugares e, ao tocá-los, os impele à transformação em mercadoria. Cf.: 
CRARY, Jonathan. 24/7. Capitalismo tardio e os fins do sono. Trad.: Joaquim Toledo Jr. São 
Paulo: Cosac Naify, 2014. Cito aqui um excelente trecho das páginas 109-110: “Ainda na 
década de 1960, a crítica à cultura de consumo identificou as linhas gerais da dissonância 
entre ambientes saturados de imagens e produtos e o indivíduo que, embora enredado em 
sua superficialidade e falsidade, percebia ainda que vagamente a discrepância fundamental 
desses ambientes em relação a seus desejos e necessidades vitais. Consumiam-se sem 
cessar produtos que inevitavelmente deixavam de cumprir suas promessas originais, ainda 
que fraudulentas. Agora, no entanto, a existência de uma divergência entre o mundo humano 
e o funcionamento de sistemas globais capazes de ocupar cada hora de vigília de nossas 
vidas parece uma ideia datada e impertinente. Há muita pressão para que os indivíduos 
reimaginem e reconfigurem-se a si mesmos, identificando-se com as uniformidades e va-
lores das mercadorias, bem como dos vínculos sociais desmaterializados nos quais estão 
tão profundamente imersos. A reificação chegou ao ponto de o indivíduo precisar inventar 
uma concepção de si que otimiza ou viabiliza sua participação em ambientes e velocidades 
digitais. Paradoxalmente, isso significa assumir um papel inerte e inanimado. Essas expres-
sões específicas talvez pareçam profundamente inadequadas para oferecer uma descrição 
da emulação e da identificação com os acontecimentos e processos instáveis e intangíveis 
com os quais nos envolvemos por meio da tecnologia. Porque não podemos literalmente en-
trar em nenhuma das miragens eletrônicas que formam o mercado conectado do consumo 
global, somos obrigados a inventar compatibilidades fantasmagóricas entre o humano e um 
reino de escolhas que é profundamente incompatível com a vida.

 Não é possível harmonizar seres vivos reais com as demandas do capitalismo 24/7, mas exis-
tem inúmeros incentivos para suspender ou disfarçar ilusoriamente algumas das limitações 
humilhantes da experiência vivida, seja emocional ou biológica. Figurações do inerte ou do 
inanimado também operam como um escudo protetor ou entorpecente, que impede o reconhe-
cimento do caráter dispensável da vida nos arranjos econômicos e institucionais contemporâ-
neos. Há uma ilusão difundida de que, quanto mais a biosfera terrestre é aniquilada ou irrepa-
ravelmente danificada, os seres humanos podem magicamente se dissociar dela e transferir 
suas interdependências à mecanosfera do capitalismo global. Quanto mais nos identificamos 
com os substitutos eletrônicos virtuais do eu físico, mais parecemos simular nossa desobriga-
ção do biocídio em curso por todo o planeta. Ao mesmo tempo, nos tornamos assustadora-
mente indiferentes à fragilidade e à transitoriedade das coisas vivas reais.”
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rar práticas que escamoteiam o problema: lembro a prática corrente dos 
créditos de carbono, por exemplo), um efetivo afrontamento dos proble-
mas suscitados por esse espaço a que denominamos metrópole. Ou ain-
da, o bojo do problema do espaço urbano está diretamente relacionado 
com nosso modo de habitar – e tal habitação é diretamente relacionada 
ao ethos, hábito ou caráter, isso que está em questão na ética (que, mais 
do que ser um sistema normativo, tem a ver com a dimensão da felicidade 
– a doutrina da vida feliz a que Aristóteles faz referência19).

Em um texto de 2001, denominado A comunidade afrontada, o filósofo 
francês Jean-Luc Nancy fala sobre a exaustão de nossas próprias catego-
rias de pensamento. Isto é, a exaustão seria do pensamento, muito mais do 
que do modo como colocamos modelos de “cidade” (claro que, como leitor 
de Heidegger, a referência não pode deixar de considerar todo o problema 
da “superação da metafísica”; isto é, não uma replicação em torno ao dado 
– a cidade que aí está –, mas uma nova maneira de pensar e conceber a 
cidade – as relações políticas – e, como no que diz respeito à própria repre-
sentação do espaço habitado, tal como lembra Franco Farinelli, de conce-
ber a própria concepção de Terra20). Logo na abertura do texto diz:

19 Cf. também CACCIARI, Massimo. Op. cit. p. 67ss.
20 Em seu belíssimo A invenção da Terra, Franco Farinelli expõe como a questão da represen-

tação está no cerne do problema relacionado ao “como habitamos o mundo”. Por meio de 
diversas digressões sobre a formação do “globo” e a noção de “globalização”, Farinelli tenta 
pensar o lugar, a habitação, dos homens em nosso tempo. Cf.: FARINELLI, Franco. A inven-
ção da terra. Trad.: Francisco Degani. São Paulo: Phoebus, 2012. Cito, em especial, um dos 
trechos finais (pp. 132-135): “Mas se o mundo é um globo, todos os pontos podem ser o 
centro, ou seja, o centro é plural e móvel e, em consequência, a proximidade das coisas não 
implica em [sic] sua homogeneidade e isotropismo. Exatamente do modo como pensamos 
(sem perceber) apenas quando olhamos um pedaço da face da Terra como paisagem.

 Pode-se dizer isso de outra maneira mais sintética: se o mundo é uma esfera ou uma 
paisagem, e não mais uma carta geográfica, não existem mais nem espaço, nem tempo. 
O que ainda nos importaria muito pouco se não fosse exatamente assim, e cada vez mais, 
que o mundo hoje funciona, pois existe algo que chamamos apressadamente de globaliza-
ção e, o que quer que seja, significa antes de tudo a impossibilidade de continuar a fingir 
que a Terra não é o que é, um globo. O mundo é um globo, ou seja, algo funcionalmente 
descontínuo, não homogêneo, anisotrópico (...). Tomemos o caso das cidades. É real-
mente paradoxal que hoje se continue a falar de ‘cidades globais’, que seriam as cidades 
que comandam a economia mundial, uma economia que pela primeira vez na história da 
humanidade funciona simultaneamente como uma única coisa: não necessariamente as 
maiores cidades da Terra (na lista figura Zurique, por exemplo), mas aquelas capazes 
de controlar a atividade financeira e suas inovações. É paradoxal porque, enquanto tal, 
nenhuma cidade é completamente global, no sentido em que as funções de comando 
referentes aos processos de globalização nunca estão, caso a caso, na cidade toda, mas 
somente numa restrita, e às vezes minúscula parte dela, cercada por um tecido urbano 
que, apesar de topograficamente, isto é, fisicamente em contato com ela não tem nada 
a ver com o exercício de controle em escala planetária, mas é o primeiro a sofrer seus 
efeitos. Trata-se de questões graves, que dizem respeito ao próprio conceito de cidade e 
cidadania, e por essa razão nos levam ao início de nossa história, ao se criar nossa primei-
ra identidade.”
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O estado presente do mundo não é o de uma guerra de civilizações. 
É uma guerra civil: é a guerra civil intestina de uma cidade, de uma 
civilidade e de uma urbanidade que estão se desenvolvendo até os 
limites do mundo e, de tal fato, até à extremidade de seus próprios 
conceitos. Na extremidade um conceito se quebra, uma figura disten-
dida explode, uma lacuna aparece.

Também não é uma guerra de religiões, ou então toda guerra dita de 
religiões é uma guerra intestina ao monoteísmo, esquema religioso 
do Ocidente e, nele, de uma divisão que se leva, também aí, às bor-
das e às extremidades: para o Oriente do Ocidente e até à quebra e 
à fratura bem no meio do divino. Tanto que o Ocidente só teria sido a 
exaustão do divino, em todas as formas do monoteísmo e que seja a 
exaustão por ateísmo ou por fanatismo.

O que chega até nós é uma exaustão do pensamento do Um e de 
uma destinação única do mundo: isso se exaure em uma única au-
sência de destinação, em uma expansão ilimitada da equivalência 
geral ou, ainda, por consequência, nos sobressaltos violentos que 
reafirmam a onipotência e a onipresença de um Um tornado [devenu] 
– ou retornado [redevenu] – sua própria monstruosidade. Como, por 
fim, ser séria, absoluta e incondicionalmente ateus sendo capazes 
de, a partir disso, fazer sentido e verdade? Como não sair da religião 
– pois, no fundo, isso já foi feito e as imprecações dos fanáticos con-
tra isso nada podem (elas são, isso sim, o sintoma, como o “deus” 
gravado no dólar) –, mas sair do monolitismo de pensamento que 
permaneceu o nosso (simultaneamente, História, Ciência, Capital, 
Homem e/ou Nulidade...). Isto é, como ir ao fundo do monoteísmo e 
de seu ateísmo constitutivo (ou daquilo que poderíamos nomear seu 
“ausenteísmo”) para aí apreender, ao contrário de seu esgotamen-
to, aquilo que seria capaz de se extrair do niilismo, de sair de seu 
interior? Como pensar o nihil sem transformá-lo em monstruosidade 
onipotente e onipresente?21

A dimensão da superação do Um – esse grande fantasma do ociden-
te que, nisto a que damos o nome de globalização ou, nas palavras de 
Debord, “sociedade do espetáculo integrado”, hoje vaga como o grande 
fantasma divino pelo planeta azul – urge como possibilidade para repen-
sar nossos modos de habitar o céu sublunar, para lembrar Latour. E é 
também de Latour que gostaria de retomar algumas ideias antes de partir 
para a conclusão. Em um texto denominado Não há mundo comum: é 
preciso compô-lo, publicado na revista Multitudes, em 2011, ele nos fala 
da simplificação que a política (e, aqui, digo: uma política calcada sobre a 
primazia do Um, do consenso – e, nesse sentido, podemos ler todas as 
teorias baseadas, ingênua ou propositalmente, numa dimensão de uma 

21 NANCY, Jean-Luc. La communouté affrontée. Paris: Galilée, 2001. pp. 11-12.
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suposta “ação comunicativa”) imputou à tarefa da composição de um 
mundo, de uma morada possível.

Não há mundo comum. Jamais houve. O pluralismo está conosco 
para sempre. Pluralismo de culturas, sim, das ideologias, das opi-
niões, dos sentimentos, das religiões, das paixões, mas também 
pluralismo das naturezas, das relações com os mundos vivos, mate-
riais e também com os mundos espirituais. Nenhum acordo possível 
sobre o que compõe o mundo, sobre os seres que o habitam, que o 
habitaram, que devem habitá-lo. Os desacordos não são superficiais, 
passageiros, devidos a simples erros de pedagogia ou de comunica-
ção, mas fundamentais. Eles ferem as culturas e as naturezas, as 
metafísicas práticas, vividas, vivas, ativas.22

Simplificação que parece ser um taxativo impedimento à tarefa do 
pensamento, digamos. Nessa chave, lembro que Jorge Luis Borges certa 
vez disse que se algo fosse inesquecível, não poderíamos pensar em 
nada. Parece-me que a hipertrofia de uma memória que tenta a todo cus-
to insistir na imagem (no sentido de uma ilusão, portanto; e se lembrar-
mos a etimologia de ilusão, in ludere, podemos perceber o jogo de erro 
em que nos colocamos nessa insistência) de um mundo comum total (a 
grande memória cibernética) constitui um apagamento de nossas possibi-
lidades de pensar. Nesse sentido, pensar tem a ver com o desacordo, 
com a possibilidade de encarar o abandono de modelos preestabelecidos 
e fantasiosos no que diz respeito à vida em comum. Falamos em “re”-or-
ganização, “re”-estabelecimento, “re”-novação dos espaços públicos, 
mas pouco pensamos sobre o “re”. A que essa partícula “re” se refere? A 
um passado idílico que parece ser nosso horizonte? A uma “re”-tomada? 
Mas “re”-tomar o quê? Como pensar o novo, tendo, sim, em conta o pas-
sado (num sentido caro a Walter Benjamin), mas não de forma a ficarmos 
presos a modelos de pensamento? Talvez sejam essas as tarefas mais 
urgentes de nosso tempo. Lembro-me aqui do mesmo Jean-Luc Nancy, 
em entrevista a Pierre Chaillan. Em determinado momento, o entrevista-
dor diz que, para Nancy, trabalhar para um mundo e um homem melhores 
é pensar o presente e pensar no presente e, em seguida, pergunta: “O 
senhor rejeita, portanto, a visão da mudança como projeto?”, ao que o fi-
lósofo responde:

Como projeto, sim. A projeção, o planejamento, a prospectiva e a 
programação não fizeram mais do que pro-jetar o que era possível 
de pré-calcular em um momento dado, sempre. E, por consequência, 
bloquear a imagem de um futuro já em liberdade vigiada [assigné à 

22 LATOUR, Bruno. Il n’y a pas de monde commun: il faut le composer. In.: Multitudes. n. 45. 
Special, été 2011. Disponível em:<https://goo.gl/evb2G6 (trad. nossa).
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résidence][1]. Claro, é preciso prever e calcular: mas é preciso, antes, 
chegar a ver o que deve ser visto e, por consequência, pre-visto. É 
necessário projetar com antecedência mais carros? Veículos movi-
dos a energia diferente, mas com o princípio idêntico de desloca-
mento quase individual? Sem carros e outros transportes? Quais? 
Para qual gênero de cidade? Qual gênero de viagem? Chegamos 
rapidamente para além do projetável e do possível. Ora, trata-se de 
um fora-do-possível, sempre! Os burgueses, em 1430, não tinham 
nenhuma ideia do que iria acontecer em 1492, quando Colombo che-
garia em uma ilha “americana”. E em 1930 não tínhamos a menor 
ideia da Europa e do mundo em 1992. O que não quer dizer que não 
é preciso fazer nada: é preciso estar atento, mas atento ao que não 
é visível, reconhecível, formado...23

Estar atento ao nosso lugar, ao nosso habitat, ao nosso ethos (num 
mote que nos lembra maio de 68: “sejam realistas, demandem o impossí-
vel!”24). Estar atento e olhar como quem sai à rua para bater pernas com 
um lápis em mão (para lembrar a bela imagem de Virginia Woolf), estar 
atento e olhar como um Guy Debord à deriva pelas por ele chamadas ar-
ticulações psicogeográficas de um espaço urbano moderno, estar atento 
e olhar não para um projeto de futuro, tampouco para uma imagem petri-
ficada de uma passado perdido, mas para aquilo que nos constitui – nós, 
estes viventes possuem linguagem e que constroem cidades – como se-
res de potência e que não têm nenhuma obra (destino ou finalidade) por 
realizar.

Nesse sentido, é preciso que, em primeiro lugar, tenhamos condi-
ções de sair da ingenuidade e possamos, nestes tempos de urgência, ter 
um pouco de lucidez para ao menos poder ler nosso tempo. Como diz 
Giorgio Agamben,

quem quer que tenha conservado alguma lucidez sabe que a crise 
está sempre acontecendo, que ela é o motor interno do capitalismo 
em sua atual fase, assim como o estado de exceção é hoje a estrutu-
ra normal do poder político. E como o estado de exceção exige que 
existam porções cada vez mais numerosas de residentes privados 
de direitos políticos e que, aliás e no limite, todos os cidadãos sejam 
reduzidos a vida nua, assim a crise, tornada permanente, exige não 
apenas que os povos do Terceiro Mundo sejam sempre mais pobres, 
mas também que um percentual crescente de cidadãos das socieda-

23 NANCY, Jean-Luc. O comunismo é o sentido do ser-em-comum por pensar. Disponível em: 
https://goo.gl/2QXudc.

24 Possibilidade e impossibilidade, aqui, não são apenas modais (no sentido de estabelecer 
alternativas reais ou imaginárias de tipo “ou isto ou aqui”, p.ex.), mas a emergência dinâmi-
ca do novo – o imprevisível de uma revolução que é apenas linha de transformação (linha 
de fuga) e não um advento irreversível e total da sociedade finalmente – messianicamente 
– transformada, digamos.
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des industriais seja marginalizado e destituído de trabalho. E não há 
Estado denominado democrático que não esteja hoje comprometido 
até o pescoço com essa maciça fabricação da miséria humana.25

O tempo da crise, da urgência, a nós se abre como único horizonte 
possível. Isso não quer dizer que tenhamos que lamentar a perda, nessa 
indistinção generalizada entre público e privado, de um espaço da políti-
ca. Pelo contrário: apenas tendo consciência desse ponto de não retorno 
é que poderemos pensar e viver uma nova forma de estar em comum. E 
é diante dessa estruturação de um caráter permanente de crise (crise que 
é também, e sobretudo, do modo como nos colocamos em jogo nessa 
“sociedade do espetáculo integrado”) do “mundo” que podemos não ape-
nas bradar uma saída para a crise (com os famosos “re”: do retorno, da 
reestruturação, e mesmo de uma “re”volução), mas abrir o flanco para 
uma guerra. Como diz o Comitê invisível:

A profusão quotidiana de informações, para uns alarmantes para ou-
tros apenas escandalosas, molda nossa compreensão de um mun-
do globalmente não inteligível. Seu aspecto caótico é a neblina de 
guerra por trás da qual ele se torna inatacável. É por meio de seu 
aspecto ingovernável que ele é ‘realmente’ governável. Aí está a ma-
lícia. Ao adotar a gestão de crise como técnica de governo, o capital 
não se limitou a substituir o culto do progresso pela chantagem da 
catástrofe, ele quis reservar para si a inteligência estratégica do pre-
sente, a visão de conjunto sobre as operações em curso. É isso que 
com ele é importante disputar. Trata-se, em matéria de estratégia, de 
voltarmos a estar dois passos adiantados em relação à governança 
global. Não há uma “crise” da qual é preciso sair, há uma guerra que 
precisamos ganhar.26

E, por fim, gostaria lembrar de um autor de quem gosto muito: Pier 
Paolo Pasolini. Ele que, nostálgico de um mundo que, já nos anos 60, via 
se destruir por aquilo que chamava de “neofascismo” (fruto de um neoca-
pitalismo desenvolvimentista), apontava para uma mutação antropológica 
que estaria em curso. O homem, mais do que simplesmente seus espa-
ços de morada, é que, sobretudo, estava mudando (e não uma mudança 
banal, mas, justamente, uma mudança que, como diz, se contaria em 
milênios). Ainda que possa parecer pessimista (eu diria mais, polemista), 
a lucidez com que Pasolini encarou seu tempo – uma lucidez digna do 
adágio latino “nec spe nec metu”, “sem esperança, sem medo” – talvez 
possa ser a tradução do realismo que demanda o impossível. Termino, 

25 AGAMBEN, Giorgio. Mezzi senza fine. Note sulla politica. Torino: Bollati Boringhieri, 1996. p. 
103 (trad. nossa).

26 COMITÊ INVISÍVEL. Aos nossos amigos. Trad.: Ed. Antipáticas. São Paulo: N-1, 2016. p. 19.
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assim, com suas palavras (de 1968). Palavras de um polemista que, por-
tanto, devem ser aqui contextualizadas, ainda que sejam extremamente 
contemporâneas. Para mim, suas palavras – assim como seus filmes e 
poemas – podem funcionar como uma espécie de saudação: uma sauda-
ção para o nosso retorno a este frágil e precário, e para nós único, mundo 
sublunar:

Um indivíduo que faz algo propondo “o melhoramento do mundo” é 
um cretino. A maior parte, aqueles que publicamente trabalham “pa-
ra o melhoramento do mundo”, termina na prisão por trapaça. Além 
disso, o mundo sempre consegue, por fim, integrar os heréticos. (...) 
Na realidade, o mundo nunca melhora. A ideia de melhoramento do 
mundo é uma daquelas ideias-álibis com que se consolam as cons-
ciências infelizes ou as consciências obtusas (incluo nesta classifi-
cação os comunistas quando falam de “esperança”). Portanto, um 
dos modos para ser útil ao mundo é dizer claro e redondamente que 
o mundo nunca irá melhorar; e que seus melhoramentos são meta- 
históricos, ocorrem no momento em que alguém afirma uma coisa 
real ou realiza um ato de coragem intelectual ou civil. Somente uma 
soma (impossível) de tais palavras ou de tais atos efetuaria o me-
lhoramento concreto do mundo. E esse seria o paraíso e, ao mesmo 
tempo, a morte.

O mundo, ao contrário, pode piorar, isso sim. É por isso que é neces-
sário lutar continuamente: e lutar, depois, por um objetivo mínimo, 
ou seja, pela defesa dos direitos civis (quando foram conquistados 
através de lutas precedentes). Os direitos civis estão, de fato, eter-
namente ameaçados, eternamente no ponto de serem suprimidos. 
Também é necessário lutar para criar novos tipos de sociedade, na 
qual o programa mínimo dos direitos civis é garantido. Por exemplo, 
uma sociedade verdadeiramente socialista.27
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