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A copesquisa nas lutas da cidade
Alexandre F. Mendes

RESUMO: O artigo pretende estabelecer um breve marco teórico sobre a relacao
entre pesquisa e lutas urbanas, iniciando com o conceito de intelectual especifico veiculado por Michel Foucault. Doravante, é realizada uma análise do método operaísta
denominado conricerca, com enfase no deslocamento militante realizado da fabrica
para a cidade. No contexto latino-americano, são destacadas as contribuicoes da pesquisa participante e da pedagogia do oprimido, que, de diversas formas, diluem as
fronteiras entre sujeito e objeto; pesquisa e ação.
PALAVRAS-CHAVE: pesquisa; lutas sociais; cidade.
ABSTRACT: The article aims to provide a brief theoretical demarche on the relationship between research and urban struggles, starting with the concept of specific
intellectual created by Michel Foucault. Henceforth, oneaddresses an analysis of the
method called operaistconricerca, with emphasis on theshift from industry to the city.
In the Latin American context, it highlights contributions of participatory research and
pedagogy of the oppressed, which, in various ways, diminish the divisions between
subject and object; action and research.
KEYWORDS: research; social struggles; city.

A copesquisa militante no autonomismo operaísta
Bruno Cava

RESUMO: O presente artigo introduz brevemente a metodologia da copesquisa no
âmbito do movimento autonomista operaísta italiano, mais ativo nos anos 1960 e
1970. A copesquisa é a forma de produzir conhecimento de maneira imanente às lutas
e à composição de classe proletária. Agencia autonomia, organização, autovalorização e transversalidade. O artigo ainda examina duas ferramentas desse método militante: a tendência antagonista e a abstração determinada. Ambos os instrumentos elaborados pelos operaístas a partir de uma leitura particular dos Grundrisse, os cadernos
manuscritos e impublicados de Marx. Por último, é esboçada a tarefa de renovação
da copesquisa em tempos de capitalismo pós-fordista e financeirizado, o que muda a
composição de classe e os desafios da organização revolucionária.
PALAVRAS-CHAVE: metodologia de pesquisa; marxismo; operaísmo; copesquisa.
ABSTRACT: This paper briefly introduces the methodology of co-research under the
Italian autonomist movement, most active in the 1960s and 1970s. The co-research
is the form to produce knowledge immanent to the struggles as well as to the composition of the proletarian class. It articulates autonomy, organization, self-worth and
transversality. The article also examines two tools of this militant method: the antagonistic tendency and determined abstraction. Both instruments developed by autonomists from a particular reading of the Grundrisse, Marx’s unpublished manuscripts.
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Finally, it outlines the attempt to renovate co-research in times of post-Fordist and
financialized capitalism, which changes the class composition and the challenges of
revolutionary organization.
KEYWORDS: research methodology; Marxism; operaism; co-research.

A ascenção selvagem da classe sem nome
Hugo Albuquerque

RESUMO: O presente artigo se presta a lançar novas questões, partindo de um exame
da função do Nome para o exercício do poder pela máquina teológico-política, em
relação às polêmicas que pairam sobre as transformações sociais, e antropológicas,
do Brasil, ocorridas ao longo da última década – sobretudo naquilo que concerne ao
advento da monstruosa nova classe e a questão do consumo.
PALAVRAS-CHAVE: ontologia; filosofia política; antropologia; Spinoza; Marx.
ABSTRACT: The purpose of this article is to launch new questions, starting with
an examination of the function of the Name to the exercise of power through the
theological-political machine, in relation to the controversies hovering over the social
and anthropological changes going through in Brazil, which took place along the last
decade – especially in what concerns the advent of the new class and the question
monstrous consumption.
KEYWORDS: ontology; political philosophy; anthropology; Spinoza; Marx.

As duas faces do apocalipse
Michael Hardt

RESUMO: A partir da participação nos protestos à margem da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, este artigo se propõe a analisar as diferenças
entre as pautas e formas de ativismo de movimentos anticapitalistas /antineoliberais e
movimentos ecológicos. Toma por eixo a produção do comum e as distintas abordagens que as formas de ativismo assumem em relação a ele, para examinar como o comum é visto como domínio social/econômico ou ecológico. As antinomias decorrentes das duas concepções do comum são desdobradas em termos de limite/ilimitação,
lógica da escassez/abundância, conhecimento que baseia as lutas e temporalidade. O
fio condutor do artigo é perscrutar estratégias que permitam um plano de composição
entre os movimentos na distância de suas diferenças mesmas, como potencialização
das lutas, no contexto da produção biopolítica.
PALAVRAS-CHAVE: comum; ambientalismo; movimentos sociais.
ABSTRACT: From the participation in protests cycle outside the United Nations
Conference on Climate Change, this article aims to analyze the differences between
the guidelines and forms of activism anticapitalist movements / anti-neoliberal and
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ecological movements. Takes axle production of common and distinct approaches that
take the forms of activism against it, to examine how common is seen as the social /
economic or ecological. The antinomies arising from both the common conceptions
are deployed in terms of limit / unboundedness, the logic of scarcity / abundance,
knowledge bases struggles and temporality. The thrust of the article is peering strategies for a plan of composition between the movements in the same distance from their
differences, as potentiation of the struggles in the context of biopolitical production.
KEYWORDS: common; environmentalism; social movements.

Dois desejos, dois capitalismos

Carlos Augusto Peixoto Jr. e Pedro Sobrino Laureano

RESUMO: o objetivo deste trabalho é propor algumas reflexões sobre o capitalismo
contemporâneo, tendo como base dois eixos teóricos, o freudo-lacaniano e o deleuziano. Para alguns autores tributários do pensamento lacaniano, como Maria Rita Kehl,
Vladmir Safatle e Slavoj Zizek, o imperativo do gozo surge como sintoma da denegação capitalista da castração. Já para Deleuze e Guattari, pelo contrário, a castração
é produzida pelo movimento capitalista de aprisionamento da potência desejante nos
mecanismos de captura que produzem o negativo. Buscamos sustentar porque a análise deleuziana parece-nos mais pertinente para captar e fortalecer os movimentos
constituintes que emergem na pós-modernidade.
PALAVRAS-CHAVE: capitalismo; pós-modernidade; gozo; imanência.
ABSTRACT: The aim of this paper is to propose some reflections on contemporary
capitalism, based on two axes theorists, Freudian-Lacanian and the Deleuzian. For
some authors tributaries of Lacanian thought, as Maria Rita Kehl, Vladmir Safatle and
Slavoj Zizek, the imperative of enjoyment arises as a symptom of capitalist denial of
castration. As for Deleuze and Guattari, however, castration movement is produced
by entrapping the power capitalist desiring to capture mechanisms which produce
negative. We seek to sustain Deleuzian analysis because it seems more appropriate to
capture and strengthen movements that emerge constituents in postmodernity.
KEYWORDS: capitalism; post-modernity; enjoyment; immanence.

Tratado de Nomadologia: desejo e revolução
Vladimir Lacerda Santafé

RESUMO: nosso artigo pretende adensar o conceito de máquina de guerra criado
por Deleuze e Guattari em seu “Mil Platôs”, uma continuidade, segundo os autores,
de seu polêmico e fundamental “O Anti-Édipo”, a partir de suas muitas dimensões e
interelações, dialogando, no decorrer de nossa análise, com o campo das práticas e dos
saberes que a efetuam. Pretendemos, também, atualizar e contrapor as linhas de força
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disseminadas pelos autores de “Mil Platôs” ao momento que vivemos, recorrendo,
ainda que modestamente, mas com firmeza, à ideia de multidão como possibilidade de
um devir-minoritário correspondente ao produzido pelas máquinas de guerra.
PALAVRAS-CHAVE: máquinas de guerra, soberania, etnologia, pensamento.
ABSTRACT: Our article aims to densify the concept of war machine created by
Deleuze and Guattari in their “A Thousand Plateaus”, continuity, according to the authors, their fundamental and controversial “Anti-Oedipus”, from its many dimensions
and interrelationships, dialogue, in the course of our analysis, with the field of knowledge and practices that perform. We also wanted to update and counteract the power
lines scattered by the authors of “A Thousand Plateaus” the moment we live, using,
albeit modestly, but firmly, to the idea of possibility crowd as a becoming-minority
corresponding to that produced by the machines warfare.
KEYWORDS: war machines; sovereignty; ethnology; thinking.

Memória-máquina

Murilo Duarte Costa Corrêa

RESUMO: No Brasil contemporâneo, a memória constitui um dos campos privilegiados de combates que, ao colocarem em jogo a totalidade sempre aberta e rompida
do tempo, põem-na em xeque como um conceito metafísico inteiramente submetido
às formas da identidade, da representação, do psicologismo e da consciência. Excedendo os quadros das definições clássicas e transcendentes de memória – que de
Platão a Kant constituíram afirmações limitativas e exclusivas de uma memória desontologizada e impotente –, o presente ensaio engendra a tarefa de constituir um
conceito maquínico de memória e estimar, quarenta anos depois da publicação de O
Anti-Édipo, as consequências ontológicas e políticas de uma reatualização do gesto
do genealogista antiedipiano no seio da ideia de memória. Refutando suas afirmações
limitativas e exclusivas – duradouro objeto da tradição metafísica ocidental – dos
registros metafísicos e institucionais, trata-se de afirmar positiva e inclusivamente a
disjunção entre memória-ser, memória-práxis e memória-lembrança, atestando, nas
trilhas de Deleuze e Guattari, a dupla pertença do devir ao ser do passado e do novo.
A última experiência anistiadora brasileira, iniciada em 1979, e ainda hoje inacabada,
engendra o campo prático no seio do qual a disputa pelos signos-afetos no terreno
imanente da memória seria capaz de sugerir um conceito de memória já não mais
inerte ou patológico, mas virtual, maquínico e potente: linha de fuga em direção a
uma ontologia política.
PALAVRAS-CHAVE: ontologia; política; memória; genealogia; anistia.
ABSTRACT: In contemporary Brazil, memory is one of the privileged fields of combat that by bringing into play the totality always broken open and the time they put it
in check as a metaphysical concept entirely subjected to forms of identity, representa-
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tion, and of psychologism awareness. Exceeding the frames of the classical definitions and transcendent memory - that of Plato to Kant claims constituted a restrictive
and exclusive memory desontologizada and powerless - this test engenders the task of
forming a concept machinic memory and estimate, forty years after the publication of
Anti-Oedipus, the ontological and political consequences of a refresher of gesture genealogist antiedipiano within the idea of memory. Refuting their claims restrictive and
exclusive - enduring object of Western metaphysical tradition - the metaphysical and
institutional records, it is positive and even assert the disjunction between memorybeing, memory, praxis and memory-remembering, testifying, in Deleuze and trails
Guattari, becoming the duo’s membership to be the past and new. The last anistiadora
Brazilian experience, which began in 1979, and still unfinished, engenders practical field within which the dispute affects the signs on the ground-immanent memory
would be able to suggest a concept of memory no longer inert or pathological, but
virtual machinic and powerful: line of flight toward a political ontology.
KEYWORDS: ontology; politics; memory; genealogy; amnesty.

Rachar as imagens, contraefetuar o acontecimento
Eduardo Yuiji Yamamoto

RESUMO: A teoria do acontecimento que Deleuze retoma dos estoicos constitui um
arsenal teórico poderoso capaz não só de criticar os estudos sobre os fenômenos humanos ancorados na metafísica da presença, mas de produzir interpretações singulares sobre
tais fenômenos. É com base nesta teoria que propomos um conceito alternativo de comunidade em oposição ao hegemônico conceito substancialista (essencialista), fundado
na substância comum (sangue, território, cultura). Tal conceito faz-se adequado aos dias
de hoje, pois recupera uma dimensão impensada da comunidade tradicional, seu aspecto dissociativo, dessubjetivo (acontecimental). A extração deste conceito de comunidade
(contraefetuação) se dá a partir de um conjunto de 17 fotografias, pertencentes à agência
francesa Magnum, sobre a cobertura de Maio de 68.
PALAVRAS-CHAVE: acontecimento; experiência comunitária; comunidade.
ABSTRACT: The theory of event that Deleuze takes from Stoics is a powerful theoretical arsenal capable not only to criticize the studies on human phenomena anchored in the
metaphysics of presence, but to produce unique interpretations of such phenomena. It is
based on this theory we propose an alternative concept of community in opposition to the
hegemonic concept substantialist (essentialist), founded on common substance (blood, territory, culture). This concept becomes appropriate to today, because unthinking retrieves
a dimension of the traditional community, its dissociative aspect, dessubjetivo (acontecimental). The extraction of the concept of community (contraefetuação) starts from a set
of 17 photographs, belonging to the French agency Magnum, on the cover of May 68.
KEYWORDS: event; communitary experience; community.
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Os quarenta anos do Anti-Édipo, política, desejo
e sub-deleuze-guattarianismo
Hugo Albuquerque

RESUMO: O presente artigo trata das implicações históricas que cercam o quadragésimo aniversário do Anti-Édipo, magnum opus dos filósofos franceses Gilles Deleuze
e Félix Guattari, cujo nascimento consistiu na repetição, na diferença, do marco do
Maio de 1968 no campo da Filosofia -- ao mesmo tempo em que ele continua a ser
objeto de interesse e intensas polêmicas pelo mundo, sobretudo no Brasil contemporâneo, onde a violenta irrupção do desejo da plebe rude deflagrou as mais variadas
apropriações e desapropriações da referida obra.
PALAVRAS-CHAVE: Gilles Deleuze; Félix Guattari; Michel Foucault; Anti-Édipo;
sub-deleuzianismo.
ABSTRACT: This article deals with the historical implications surrounding the fortieth anniversary of Anti-Oedipus, magnum opus of French philosophers Gilles Deleuze and Félix Guattari, whose birth was the repetition, the difference, the landmark
May 1968 in the field of philosophy - the while he remains the subject of intense
interest and controversy around the world, especially in contemporary Brazil, where
the violent eruption of desire of plebe rude sparked the most varied appropriations and
expropriations of that work.
KEYWORDS: Gilles Deleuze; Félix Guattari; Michel Foucault; Anti-œdipo; subdeleuzianism.

Potências do político em Deleuze e Guattari
Aldo Ambrozio e Davis Alvim

RESUMO: De uma intensidade política ímpar, o projeto filosófico de Gilles Deleuze
e Félix Guattari nos permite pensar as resistências contemporâneas como movimentos
conectados a linhas maleáveis ou moleculares, compostas por fluxos, intensidades e
partículas; uma linha marcada pela desterritorialização dos elementos rígidos. Sob
essa perspectiva, gostaríamos de explorar algumas das potências desse pensamento, atrelando-o ao que chamamos de megamáquina política. Tentaremos demonstrar
que as resistências e fugas estão acopladas a um conjunto complexo de forças, uma
coligação de vetores que entretêm as mais diversas relações com as linhas resistentes. Para descrever tal máquina recorreremos a três traços básicos: no primeiro deles
diferenciam-se os planos molar e molecular (as segmentações duras e as flexíveis); no
segundo, fazemos notar que, desses mesmos planos emergem diferentes coordenadas
de ação e luta, são as macro e micropolíticas; por último, encontramos em cada uma
dessas coordenadas tentativas diferentes de projetar uma unidade sobre a megamáquina: o povo, a classe, a massa e a multidão.
PALAVRAS-CHAVE: megamáquina; molecular; multidão; resistência.
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ABSTRACT: With rare political intensity, the philosophical project of Gilles Deleuze
and Félix Guattari allows us to think resistance in connection to contemporary movements as malleable or molecular lines, composed of flows, intensities and particles;
marked by a line of deterritorialization rigid elements. From this perspective, we
would like to explore some of the powers of thought, linking it as what we call political megamachine. We will try to demonstrate that the resistance and flees are coupled
to a complex set of forces, a coalition of vectors that maintain the most diverse relations with the resistant lines. To describe such a machine we draw on three basic traits:
the first of these plans distinguish molar and molecular (in terms of hard and flexible
segmentations); in the second, we note that these same plans emerge different coordinated action and struggle, the macro and micropolitics; lastly, we identify in each
of these different coordinates attempts to design a unicity on the megamachine: the
people, the class, the mass and the crowd.
KEYWORDS: megamachine; molecular; multitude; resistance.

Filosofia política de Deleuze e Guattari as relações com Marx
Rodrigo Guéron

RESUMO: Este artigo pergunta inicialmente o que faz Deleuze afirmar que ele e
Guattari continuavam “ambos marxistas” e que a análise do capitalismo é uma condição de possibilidade para que se faça Filosofia Política. Levantaremos então a hipótese de Deleuze e Guattari, nas suas obras Anti-Édipo e Mil Platôs – ambas com
subtítulo “capitalismo e esquizofrenia”, terem recolocado a Filosofia diante das questões que Marx enfrentou. Marx aparecerá, em primeiro lugar, como um grande aliado
dos autores na crítica que estes fazem à psicanálise com o objetivo de compreender o
desejo em toda a sua potência política, compreendendo este numa remissão direta ao
socius sem nenhuma estrutura psíquica como intermediária. O pensamento de Deleuze e Guattari, no entanto, se distinguirá do de Marx quando evoca uma compreensão
ontológica da economia que é explicitamente nietzschiana, compreendendo a dívida
como algo que precede a troca, e não como uma consequência desta. Veremos então
Deleuze e Guattari trazendo, assim como Marx trouxe, a tarefa de pensar uma economia política para a filosofia, mas compreendendo esta, a partir de Nietzsche, como
uma economia de afetos.
PALAVRAS-CHAVE: filosofia política; capitalism e esquizofrenia; ontologia; economia de afetos.
ABSTRACT: This article starts interrogating what makes Deleuze assert that both
him and Guattari remained “Marxists” and that the analysis of capitalism is a condition of possibility for a political philosophy. We will raise the hypothesis that Deleuze
and Guattari, in their works Anti-Oedipus and A Thousand Plateaus – both with with
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the subtitle “Capitalism and Schizophrenia”, have replaced Philosophy on the issues
that Marx faced. Marx appears, first, as a major ally of the authors in the criticism
they address to psychoanalysis in order to understand the desire in all of its political
power, including a direct reference to the socius without any psychic structure as intermediary. However, Deleuze and Guattari’s thinking will be distinguished from that
of Marx when it evokes an ontological understanding of economics that is explicitly
Nietzschean, comprising debt as something that precedes the exchange, and not as
a result of this. We can see Deleuze and Guattari proposing, as well Marx did, the
task of conceiving a political economy in philosophy, yet understanding this political
economy, based in Nietzsche, as an economy of affection.
KEYWORDS: political philosophy; capitalism and schizophrenia; ontology; economy of affection.

Por um design desejante
Maria Lucília Borges

RESUMO: Abolidas as fronteiras geográficas, rompem-se também as fronteiras entre
as linguagens, os opostos (tempo, espaço, som, imagem, música, design, olhos, ouvidos, sólido, líquido…) são agora ressonantes. A música e o design já não se distinguem como duas potências isoladas ocupando campos distintos. Embora a princípio
“estrangeiros” entre si, música e design não apenas podem ser de mesma natureza,
mas podem ocupar os mesmos territórios. Virtuo-design e act-design são apresentados
aqui como “conceitos maquínicos” que agenciam as novas ressonâncias e variações
do design e suas conexões com a música. Design não como “entidade” aprisionada à
publicidade e ao marketing, por meio dos quais seu conceito foi “consumido”, mas
enquanto potência de projeção, entidade virtual à qual corresponde um certo “poder”
de afetar e ser afetado: máquina de produção de desejo (máquina desejante), onde o
produto é a própria produção de produção e onde a produção é processo, produção desejante. Design enquanto projeto, projéctil que dispara afetos produzindo sensações.
O artigo não tratará, entretanto, de música e design enquanto objetos, mas da potência
maquínica e seus agenciamentos, por meio dos conceitos de sujeito e objeto enquanto
projéteis, máquinas de produção e projeção de afetos e sensações.
PALAVRAS-CHAVE: design; música; máquina; objeto; sujeito.
ABSTRACT: Once abolished geographic boundaries, the boundaries between languages are also abolished and theopposites (time, space, sound, image, music, design,
eyes, and ears, solid, liquid ...) resonate. Music and design are no longer distinguished
as two distinct camps occupying different fields. Although “foreigners” to each other
at first, music and design can not only be of the same nature, but can occupy the same
territories. Virtuo-design and act-design are presented here as “machinic concepts”
that triggers new resonances and variations of design and its connections with music.
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Design not as “entity” trapped by advertising and marketing, through which means
the concept has been “consumed”, but as power projection, a virtual entity that corresponds to certain “power” to affect and be affected: production machine of desire
(desiring machine) where the product is its own production and production where
production process desiring production. Design as a project, which shoots affection
producing sensations. The article will not address, however, music and design as objects, but of power and its machinic assemblages, through the concepts of subject and
object as projectiles, production machines and projection of feelings and sensations.
KEYWORDS: design; music; machine; object; subject.

Pelas gagueiras da língua: a oficina poética de Maiakovski
Pedro Guilherme M. Freire

RESUMO: O presente ensaio busca, a partir do conceito de “literatura menor”, criado
por Deleuze e Guattari, analisar alguns elementos da poesia de Vladimir Maiakóvski,
seus “institutos poéticos” e a visão que este possuía da língua e da literatura, sua teoria
da arte e da vida, que nunca se distanciam. Atravessando poemas, cartazes e peças,
entrecruzados com ensaios e artigos de crítica – o que nos levou à tradução direta
de alguns textos do russo para o português, buscamos compreender o modo como
Maiakóvski pensava o poema e a obra de arte, e qual o lugar que destinava ao artista
no processo de “construção da vida”. Sem deslocá-lo de seu tempo, das grandes novidades abertas pela Revolução de Outubro e pelo grupo de poetas futuristas do qual foi
importante membro, tentaremos, a partir de um estudo “formal” da obra e das relações
que ele manteve com outros escritores e artistas, encontrar este poema conciso e veloz, “menor”, tecido como uma “bomba na batalha do homem”.
PALAVRAS-CHAVE: literatura menor; poesia; arte; institutos poéticos.
ABSTRACT: This essay seeks, through the concept of “minor literature”, created by
Deleuze and Guattari, analyze some elements of the poetry of Vladimir Mayakovsky,
his “poetic institutes” and the vision that he had of language and literature, its art theory and life, which never move away. Crossing poems, posters and pieces, interwoven
with critical essays and articles - which led us to the direct translation of some texts
from Russian to Portuguese, we seek to understand how Mayakovsky thought the
poem and work of art, and what place meant to the artist in the process of “building
life”. Without moving it from its time, the big news opened by the October Revolution and the group of Futurist poets which was important member, try, from a study of
“formal” of the work and the relationships he had with other writers and artists, find
this poem concise and fast, “lower” woven like a “bomb in the battle of man”.
KEYWORDS: minor literature; poetry; art; poetic institutes.
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Falsificar a moeda!
Michael Hardt

RESUMO: O artigo se propõe a analisar o terreno comum biopolítico comum às
lutas contemporâneas e o controle social, exercido pelo neoliberalismo. A produção
biopolítica é tanto o espaço em que se desenvolvem as resistências, como onde se
projetam os circuitos capitalistas de exploração e acumulação. Partindo das reflexões
de Michel Foucault sobre a ética dos cínicos e a revolução iraniana, são exploradas
formas de resistência que possam dar conta da constante tentativa de quantificar e enquadrar a produção biopolítica, segundo uma lógica do valor liquefeito, imensurável
e essencialmente qualitativo. A financeirização da vida contemporânea confina com a
tentativa de desviar os fluxos produtivos à acumulação, reproduzindo relações sociais
desiguais, ao que não deve corresponder uma negação pura e simples. Na realidade,
propõe-se ocupar o plano da produção biopolítica, reapropriando-se do poder fluido
de abstração além das novas métricas “fluidas” do biocapitalismo hoje.
PALAVRAS-CHAVE: biopolítica; marxismo; Michel Foucault; teoria do valor.
ABSTRACT: The article aims to analyze the common ground shared by the biopolitical contemporary struggles and social control exercised by neoliberalism. The biopolitical production is both the space in which they develop resistance, as where design
circuits of capitalist exploitation and accumulation. Building on Michel Foucault’s
reflections on the ethics of the Cynics and the Iranian revolution, are explored forms
of resistance that can cope with the constant attempt to quantify and frame the biopolitical production, according to a logic value of the gas, essentially qualitative and
immeasurable. The financialization of contemporary life abuts the attempt to divert
flows to productive accumulation, reproducing unequal social relations; it should not
match an outright denial. In reality, it is proposed to take up the plan of biopolitical
production, reapropriando up of fluid power of abstraction beyond the new metrics
“flowing” from biocapitalism today.
KEYWORDS: biopolitics; marxism; Michel Foucault; theory of value.

A destruição da universidade. A universidade por vir
Carlos E. Restrepo

RESUMO: O artigo propõe uma reflexão sobre a universidade contemporânea em
linha com a resistência a sua apropriação pelo governo e pelas coporações. A perspectiva da análise é a do capitalismo cognitivo. Postula-se um porvi da universidade em
suas figuras alternativas e nômades, como forma de conjugar militância e teoria no
âmbito da luta global pelo conhecimento e sua reapropriação social e política.
PALAVRAS-CHAVE: universidade; capitalismo cognitivo; pesquisa; universidade
nômade.
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ABSTRACT: O artigo propõe uma reflexão sobre a universidade contemporânea em
linha com a resistência a sua apropriação pelo governo e pelas coporações. A perspectiva da análise é a do capitalismo cognitivo. Postula-se um porvi da universidade em
suas figuras alternativas e nômades, como forma de conjugar militância e teoria no
âmbito da luta global pelo conhecimento e sua reapropriação social e política.
KEYWORDS: university; cognitive capitalism; research; nomadic university.

Racificar a história e outros temores...
María Iñigo Clavo

RESUMO: Este texto propõe áreas de contágio das metodologias críticas de leitura
das histórias pós-coloniais da América Latina para o caso Espanhol. Como ponto de
partida as diversas experiências artistas criticas de contra-celebrações dos Bicentenários de América Latina que procuraram incluir o silenciado assunto da raça e as
insurgências indígenas e afrolatinoamericanas como parte de genealogia da luta nas
narrações triunfalistas das novas nações. Partindo das estratégias de leituras do colonialismo interno da America Latina procuraremos áreas de contágio metodológico
para pensar o colonialismo interno na Espanha com a imigração e as novas cidadanias
intermédias.
PALAVRAS-CHAVE: pós-colonialismo; imigrações; novas cidadanias.
ABSTRACT: This text proposes contagious areas of the critical methodologies that
review poscolonial histories in America Latina for the Spanish case. The start point
are different artistic strategies of Countercelebration of Bicentenaries in America Latina that look for include the silenced issue of raze and the Indigenous and afro-latinamerican insurgencies as part of a genealogy of the struggle. This is what I called
“Racificar la historia” (to add the race to history). Taking as start point the strategies of
reading Internal Colonialism in Latin America we will look for methodological areas
of contagious for thinking the Internal colonialism in Spain with the immigration and
the new interstitial citizenships.
KEYWORDS: post colonialism; immigration; new citizenships.
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Alberto De Nicola
• As condicionalidades do Programa Bolsa Família:
o avesso da cidadania
Marina Bueno
Seis de dezembro de 2009: o porquê do voto
cidadão
Oscar Vega Camacho
Porque Luiz Inácio desagrada a Caetano Veloso
Marta Peres

RESENHAS
Segurança, Território, População (de Michel
Foucault)
Por Wanessa Canellas
A People’s History of the United States (de Howard
Zinn)
Por Thaddeus Gregory Blanchette
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31-32

UNIVERSIDADE NÔMADE
Liberdade Operaísta (Homenagem a Romano
Alquati)
Gigi Roggero

UNIVERSIDADE NÔMADE
Megaeventos, pontos de cultura e novos direitos
(culturais) no Rio de Janeiro
Barbara Szaniecki e Gerardo Silva

Antecedentes políticos do operaísmo: os Quaderni
Rossi
César Altamira

Biopoder, Trabalho e Valor
Simone Sobral Sampaio

MUNDO-BRASIL: GOVERNO/POLÍTICA/
MOVIMENTOS
Lutas cosmopolíticas: Marx e América Indígena
(Yanomami)
Jean Tible

COMUNISMO
É possível ser comunista sem Marx?
Antonio Negri

Manifesto Político Cosmopolita Antropofágico
Carlos Enrique Ruiz Ferreira
Conversações no impasse: dilemas políticos do
presente, parte 1
Colectivo Situaciones
Figuras da subjetividade e da governabilidade na
América Latina
Enzo Del Bufalo
O caso Battisti e o caso dos refugiados congoleses:
a justiça em termos de luta
Fabrício Toledo de Souza
Os Cursos Pré-Vestibulares para Negros e as
Políticas de Cotas nas Instituições de Ensino
Superior no Brasil
Alexandre do Nascimento
Vivendo no limbo?
Projeto Turbulence
ARTE, MÍDIA E CULTURA
Biopolítica e teatro contemporâneo
José da Costa
Em torno do ‘vírus de grupo’. Seminário Guattari não
cessa de proliferar
Ricardo Basbaum
Transgredir as sigilosas siglas do não”: a linguagem
como espaço de criação de saídas
Mariana Patrício
NAVEGAÇÕES
Entre a representação e a revelação. Kevin Lynch e
a construção da imagem (do nomadismo) da cidade
Gerardo Silva
Play-Ground X Work-Out – Devaneios nefelibáticos
sob o céu de Copacabana
Marta Peres
RESENHA
MundoBraz. O Devir-Mundo do Brasil e o DevirBrasil do Mundo (de Giuseppe Cocco)
Por Bruno Cava

Os bens comuns: um setor negligenciado da criação
de riqueza
David Bollier
Inquietações no impasse – Parte II
Coletivo Situaciones
Querela pela democracia: Sociedade em movimento
e processo constituinte
Oscar Vega Camacho
Fuga como resistência: a pobreza criando
excedentes
Fabrício Toledo de Souza
ARTE, MÍDIA E CULTURA
Revalorizar o plágio na criação
Leonardo F. Foletto e Marcelo de Franceschi
Narrativas no Twitter: o fenômeno no Brasil e as
suas implicações na produção da verdade
Fábio Malini
O Chão nas Cidades – Performance e população
de rua
Andréa Maciel Garcia
Contraponto Brown Sugar
André Gardel
Experimento carne: Um pouco sobre a “Estética da
fome” de Bertolt Brecht e a performance FatzerBraz
Alexander Karschnia
Deleuze e o cinema político de Glauber Rocha:
Violência revolucionária e violência nômade
Jean-Christophe Goddard
NAVEGAÇÕES
Acerca da moralidade do suicídio
Fermin Roland Schramm
Saúde do trabalhador no governo Lula
Mônica Simone Pereira Olivar
RESENHA
Commonwealth: Amor e Pós-capitalismo
(de Antonio Negri e Michael Hardt)
Por Bruno Cava
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35-36
33-34
UNIVERSIDADE NÔMADE
O comum e a exploração 2.0
Universidade Nômade
UNIVERSIDADE NÔMADE
Manifesto Uninômade global: Revolução 2.0
DIREITOS HUMANOS/
HOMENAGEM A JOAQUÍN HERRERA FLORES
Apresentação
Joaquín Herrera Flores e a dignidade da luta
Alexandre Mendes
Joaquín Herrera Flores e os Direitos Humanos a
partir da Escola de Budapeste
André Luiz Machado
Trabalho e Regulação: o Direito Capitalista do
Trabalho e as crises econômicas
Wilson Ramos Filho
Diálogos pertinentes: micropolítica do trabalho vivo
em ato e o trabalho imaterial: novas subjetivações
e disputas por uma autopoiese anticapitalística no
mundo da saúde
Emerson Elias Merhy, Laura Camargo Macruz
Feuerwerker, Paula Cerqueira e Tulio Batista Franco
A persistência da Escravidão ilegal no Brasil
Ricardo Resende Figueira
Vestfalha – A constituição do Império e as aporias da
Paz Perpétua
Gerardo Silva Leonora Corsini
A influência da esquerda e/ou do socialismo para
a afirmação dos Direitos Econômicos, Sociais e
Culturais e ideias para uma nova agenda, a avantgarde, dos Direitos Humanos
Carlos Enrique Ruiz Ferreira e Giuliana Dias Vieira
ARTE, MÍDIA E CULTURA
O animismo maquínico
Angela Melitopoulos e Maurizio Lazzarato
Entrevistas – Agenciamentos
Projeto de pesquisa visual de Angela Melitopoulos e
Maurizio Lazzarato
Imaginação e Representação: Whose Utopia?
André Keiji Kunigami
Para colocar de vez a comunicação imidiatica
Cleber Daniel Lambert da Silva
A galinha dos ovos virtuais
Mariano Canal e Patricio Erb
NAVEGAÇÕES
O nascimento da filosofia: uma peça em três atos
Rodrigo Siqueira-Batista
RESENHAS
Estética da multidão (de Bárbara Szaniecki)
Por Bruno Cava
Vida Capital: Ensaios de Biopolítica (de Peter Pál
Pelbart)
Por Thais Mazzeo

Do amor pela rua: aprendendo com o outro nos
cotidianos das cidades
Sarah Nery
Devir-índio, devir-pobre
Bruno Cava
Na trama da sapucaia: geofilosofia e a floresta
hipertecnizada
Cleber Daniel Lambert da Silva
FOUCAULT E AS TECNOLOGIAS DO COMUM
Apresentação
Bio-economia e produção do comum: reflexões a
partir do pensamento de Michel Foucault
Alexandre Fabiano Mendes
Entre determinismo e liberdade: a construção do
comum como novo universal
Judith Revel
Resistências, subjetividades, o comum
Judith Revel
Tecnologias do comum: reflexões sobre o pósfordismo
Arianna Bove
Ética e política na relação sujeito e verdade
Simone Sobral Sampaio
Potência do Ser: o cuidado de si, o político e o comum
Ludmila Guimarães
Pistas para a produção de experiências comunitárias
Adriana Rodrigues Domingues
ARTE, MÍDIA E CULTURA
Uma política cultural para as práticas criativas
Barbara Peccei Szaniecki
Metrópole, cultura e breves reflexões sobre os novos
museus cariocas
Vladimir Sibylla Pires
Indignados globais por uma cultura política digital
Aline Carvalho
O rock dos anos 60 e as utopias privatizadas da
contemporaneidade
Luis Carlos Fridman
NAVEGAÇÕES
O lugar do animal laborans e as transformações no
mundo do trabalho
Mariangela Nascimento
RESENHAS
Il risveglio della storia: Filosofia delle nuove rivolte
mondiali (de Alain Badiou)
Por Gigi Roggero
Febre do rato (de Claudio Assis)
Por Bruno Cava
Violeta foi para o céu (de Andrés Wood)
Por Hugo Albuquerque
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Colaborações à revista Lugar Comum podem ser enviadas por e-mail.
As colaborações deverão conter:
a) notas de rodapé de acordo com as normas de referência bibliográfica;
b) referências, ao final do texto, apenas das obras mencionadas;
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