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Manifesto Uninômade global: Revolução 2.0

Vivemos em uma situação revolucionária. A crise se torna permanente, a governança imperial está falida, o eixo Atlântico apresenta a corda. Afirmá-lo não
representa nenhuma concessão a um pretenso mecanicismo ou a qualquer tipo de
determinismo ingênuo. São as próprias lutas a demonstrar que a multidão produtiva não quer mais viver como no passado, assim como os padrões do capitalismo
global também não podem mais existir como no passado. Por isso o velho mundo
está ruindo. Nas ruas do Egito, da Tunísia, da Espanha, de Londres, de Jirau e do
Rio de Janeiro, de Santiago do Chile, nas praças e redes globais, a revolução qualifica a conjuntura e abre possibilidades extraordinárias na crise do capitalismo
global iniciada entre 2007 e 2008 com a quebra dos contratos subprime e que hoje
se aprofunda com a crise da dívida soberana na União Europeia.
Dessa maneira, a revolução volta à ordem do dia, embora de forma diferente: não há mais “palácio de inverno” a conquistar, centros nervosos do poder a
serem apropriados. Por isso falamos em revolução 2.0: ela se articula através de
diferentes tipos de redes – digitais e territoriais – e irrompe nas ruas e praças das
metrópoles. Em um mundo no qual produzir se torna um ato comum, a “revolução
2.0” é o contexto no qual este ato se reafirma, e atualiza a potência de generalização do desejo comum.
A crise é sistêmica e permanente. A recorrência de bolhas através das quais a
riqueza se acumula e estoura indica uma nova temporalidade da crise: não se trata
mais de ciclos internos à (ir)racionalidade da economia capitalista, mas de uma
temporalidade constituída pelos “mundos” que tais bolhas contêm. A temporalidade da crise é definida a cada momento pelas peculiaridades e pelos paradoxos
que atravessam estes “mundos”, pelo conflito entre produção livre e horizontal
do comum, de um lado, e sua captura parasitária, do outro. Em um viés negativo,
as bolhas representam a forma que a acumulação capitalista usa paradividir e
hierarquizar o comum. No positivo, são definidas e requalificadas pela difusão
das lutas.
Governança e comum. Na crise, e diante dela, direita e esquerda se misturam,
pensando-a como uma espécie de desvio da norma, por um lado, e usando-a como
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ocasião para aplicar unanimemente políticas ditas de exceção, por outro. Durante
a primeira fase da crise, ambas despejaram bilhões de dólares para socializar as
perdas; agora desmantelam os últimos restos de welfare a fim de forçar a multidão
de pobres e trabalhadores a arcar com o custo. O “estado de exceção” das economias centrais se une às políticas emergenciais dos países emergentes, de modo a
submeter toda a sociedade aos interesses “superiores” do desenvolvimento. Mas,
o “estado de exceção” é também aquele decretado pela multidão, em Londres.
Acenar com a ideia de exceção, portanto, não quer dizer afundar no catastrofismo, que nada mais é que um convite à inação política, ou mesmo reclamar a soberania estatal como freio à própria exceção. Quando a exceção se torna
permanente, ela se torna normativa: e a governança se torna norma particular e
não soft power, expertise e técnica de gestão que se distinguiria do governo fundado na violência. Digamo-lo então claramente: o modelo de governo soberano
não acabou porque teria se tornado melhor, mas simplesmente porque as lutas o
puseram em crise. A governança é um sistema de intervenção situado na base, lá
onde não é mais possível governar de cima para baixo. No entanto, essas intervenções alternam continuamente flexibilidade e violência (exatamente como se
organizam/preparam as Olimpíadas de Londres e do Rio), com o fim de controlar
e gerir aquilo que continuamente excede: o comum. A governança é, portanto,
continuamente alimentada por sua própria crise: é exatamente neste espaço, determinado pelas lutas, que se abre de modo permanente a possibilidade da ruptura
e da subversão.
O trabalho da diferença devém multidão. A revolução 2.0 é animada por uma
composição do trabalho vivo de tipo novo, composta de pobres precarizados e
precários empobrecidos. Trata-se de um trabalho altamente fragmentado, no qual
se combinam velhas e novas formas de precariedade, reunindo na mesma condição produtiva os migrantes, os pobres daquelas áreas ditas “subdesenvolvidas”
(de Tunísia, Egito ou Brasil) e o proletariado cognitivo e imaterial das metrópoles
“centrais” e “emergentes”. Nas lutas, nas redes e nas praças, a esta vida de precariedade se contrapõe a potência do fazer multidão, isto é, a metamorfose dos fragmentos em singularidades que cooperam entre si a partir das próprias diferenças
e as reinventam continuamente: mulheres, migrantes, homens, indígenas, negros,
mestiços, jovens, gays, lésbicas, transexuais.
As forças produtivas contêm as relações de produção. Atualmente se inverte
a tradicional relação entre forças produtivas e relações de produção: podemos
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dizer que são as próprias forças produtivas que contêm as relações de produção,
enquanto o capital variável (isto é, o trabalho vivo que coopera / o trabalho colaborativo em rede) incorpora o capital fixo – as metrópoles e as suas praças, a
cultura e a natureza. O comum indica exatamente esta dimensão relacional das
forças produtivas enquanto produção de formas de vida (e de saberes) por meio
de formas de vida (e de saberes). Os pobres se tornam potências produtivas sem
passarem pela relação salarial; os trabalhadores passam a ser plenamente produtivos por si mesmos, nas redes e nas praças.
Da relação salarial àquela de débito-crédito. Se no capitalismo industrial as variáveis centrais eram o salário e o lucro, no capitalismo cognitivo estas se tornam
a renda e o rendimento. Neste regime de acumulação o trabalho se torna relacional, “polinizador”, imerso em redes de autovalorização. A acumulação ocorre a
posteriori, como captura – financeira – dos fluxos: o mecanismo fundamental da
captura consiste em continuar a pagar exclusivamente os fragmentos de trabalho
que se apresentam sob a forma tradicional do emprego (das abelhas operárias).
Assim, a perda do salário direto e indireto é “compensada”, paradoxalmente, pelo
crescente recurso ao endividamento. Lucro e salário se transformam então em
rendimento e renda. O tornar-se rendimento do lucro, através da financeirização,
lança luz sobre a dimensão parasitária do capital que, para sugar o valor, acaba
por matar as abelhas polinizadoras do trabalho relacional. Diante deste parasita,
a fim de que o trabalho da multidão reproduza suas condições comuns, o salário
deve estender-se pelo tempo de vida total; devir-renda, ou seja, uma bio-renda que
reconheça a dimensão produtiva do trabalho relacional: “polinizador”. O direito
a decretar falência e dar calote por parte de precários e pobres, isto é, a recusa
em pagar a dívida a bancos, empresas financeiras e Estados, é uma das práticas
através das quais a multidão se reapropria da renda social e o trabalho passa por
um devir-renda.
Da dialética público x privado ao comum. Finalmente passou o tempo em que
o socialismo podia correr em socorro de um capitalismo em agonia. E os anos
de crise mostraram que qualquer receita keynesiana ou neo-keynesiana que vise
relançar o ciclo econômico através do governo público faliu. Os processos de
financeirização do welfare não podem ser afrontados e derrotados no terreno público exatamente porque esta é a articulação que permite que esses processos funcionem. Por outro lado, os sujeitos da revolta inglesa ou das periferias francesas
cada vez mais só experimentam do welfare público a função de controle, privados
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que são dos benefícios materiais e das promessas de progresso do capitalismo, do
exaurimento definitivo da percepção da escola e da universidade como mecanismos de ascensão social – percepção hegemônica dos movimentos de precários e
estudantes na Europa, assim como nas revoltas na Tunísia e no Norte da África,
aproximando e tornando comum uma classe média empobrecida e um proletariado cuja pobreza é diretamente proporcional à produtividade: pobres precarizados
e precários empobrecidos.
O desafio se coloca agora, imediatamente, no plano da reapropriação da
riqueza social e, logo, de sua constituição em riqueza comum; isto é, no plano da
construção de instituições do comum, entendidas como criação de normatividade
coletiva imanente à cooperação social. Não “ilhas felizes” ou espaços de utopia
no interior (ou apesar) da acumulação capitalista, mas organização da autonomia
coletiva e destruição dos aparatos de captura capitalista.
Em suma, não resta mais nada a defender. Transformar as mobilizações
em torno do público em organização do comum: eis o caminho que indicam as
acampadas espanholas e os movimentos globais. Podemos encontrar traços importantes também neste laboratório extraordinário e produtivamente ambivalente
em que se constituíram o Brasil e a América Latina da década passada, na relação
aberta e tensa entre movimentos e governança: como a rede, a cultura, os saberes,
a universidade, os lugares de habitação e os espaços metropolitanos podem ser
imaginados não como afirmação daquilo que não pertence a ninguém, mas como
instrumento de autovalorização e autonomia da potência cooperativa do trabalho
vivo? Como afirmação, portanto, daquilo que é produzido por todos e que pertence a todos, ou seja, da institucionalidade do comum? Aqui se travam as batalhas.
Nem brasilianização, nem europeização: Sul, Sol, Sal! Como evocado pela poesia do modernismo comunista brasileiro, a revolução 2.0 vem do Sul (da Tunísia,
do Egito), consolida-se no Sol das acampadas espanholas, para então retornar
ao Sul que se localiza no interior do norte e reverbera nos fogos da revolta na
Inglaterra. Em Londres e Nova York, hoje, como em Paris ontem, encontramos
as periferias pós e neocoloniais, fenômeno a que os sociólogos do risco chamam
de “brasilianização do mundo”: o colonizado continua a ser o mau exemplo aos
olhos do colonizador. Mas, visto desde o Sul, a “brasilianização do Brasil” revela
um duplo paradoxo: uma vez que atualmente é no Sul que se encontram as jazidas
do crescimento global, a tal “brasilianização” é na realidade uma “europeização”.
Estas jazidas, porém, não devem repetir a experiência de expropriação e homologação coloniais. Para além da brasilianização e da europeização, é na multidão de

MANIFESTO UNINÔMADE GLOBAL: REVOLUÇÃO 2.0

pobres – das favelas do Rio de Janeiro e das periferias de Londres – que encontramos o “Sal”: a metamorfose do próprio significado do desenvolvimento.
Os espaços constituintes do comum. A revolução 2.0 é irrepresentável: afirmam
os movimentos. A potência constituinte da multidão não deve se tornar forma de
governo, porque ela já exprime imediatamente as formas de vida em comum. A
ocupação dos espaços metropolitanos, na condição de espaços centrais da produção, não é um simples exercício extemporâneo de protesto, mas construção de
laboratórios de criação de formas de vida em comum, de reapropriação de poderes e logo de nova constituição. Mas, como é que esta potência constituinte pode
conseguir esvaziar e romper a máquina de captura? Eis o ponto. De uma coisa
estamos seguros: é no plano transnacional que o processo constituinte é jogado.
Não há devir para as lutas nas angústias e nos limites esvaziados dos EstadosNação. Isto vem sendo dito das acampadas espanholas até a Tunísia. E é por este
motivo que – como indica a construção de uma grande jornada de mobilização
transnacional no próximo dia 15 de outubro – os espaços globais só podem viver
através de um processo constituinte que se encarna nos movimentos do comum e
nas experimentações políticas da multidão. Por isso também, quaisquer tentativas
de engenharia jurídica ou econômica, ou de reprodução em escala continental da
crise irreversível da soberania estará morta ao nascer.
Quando nos anos recentes começamos a falar de multidão, de pobres e de
comum, de trabalho cognitivo e biopolítica, talvez ainda não compreendêssemos
com precisão a potência do que estávamos dizendo: pois as lutas hoje explicam e
aprofundam esses termos. Estes são conceitos entendidos como ferramentas políticas. E será nesta tendência que continuaremos a dar nossa contribuição para
transformar a situação revolucionária em revolução, revolução 2.0: é o único caminho plausível e possível para sair da crise, para além da impotência e da melancolia das esquerdas e contra a guerra aos pobres criada pelas direitas.
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Direitos Humanos
Homenagem a Joaquín Herrera
Flores

17

Apresentação
Reunimos nesse dossiê um conjunto de textos escritos em torno ao pensamento do jurista e professor, prematuramente falecido em Sevilha Joaquín Herrera Flores, além de temas vinculados aos direitos humanos, sempre a partir da
perspectiva da sua produção e constituição. Trata-se de atividade necessária, não
só como merecida homenagem ao grande jurista e pensador que foi Herrera Flores, mas também como uma oportunidade para, junto com ele, afirmar novamente
a vida e o desejo de transformar eticamente o mundo a partir da lutas por dignidade.
Nos artigos que seguem encontramos vários elementos que ajudam a definir o aspecto marcante e potente da vida e obra de Herrera Flores: um jurista
apaixonado e engajado em uma concepção de direitos humanos que garantisse
principalmente a continuidade das lutas sociais e a possibilidade de criar novas
formas de vida. Como lemos em um de seus importantes livros Los derechos
humanos como productos culturales. Crítica del humanismo abstrato, estamos
vivendo um momento em que se faz cada vez mais necessário recuperar o real a
partir de um pensamento que ele chama de ‘sintomático’, um pensamento que irrompe intempestivamente e oferece uma forma de refletir sobre o presente a partir
das lutas e práticas sociais – das práticas antagonistas e instituintes de uma nova
ordem social. Nosso propósito com essas páginas é, portanto, além de homenagear Joaquín Herrera Flores, mobilizar e revigorar um pensamento sintomático,
um pensamento que possa trazer mudanças de mentalidade e potencializar novas
formas de resistência e luta.
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Joaquín Herrera Flores e a dignidade da luta
Alexandre Mendes

“(...) La vida continuará, lo queramos o no, después de nuestro paso
por ella. Los bosques seguirán produciendo oxígeno y frutos. Los
mares continuarán aportándonos lluvia y sal. La gente que amamos,
seguirá amándonos, quizá aún más que cuando estábamos aquí con
ellos. El árbol, la gota de agua, el sentimiento de amor estarán siempre
ahí coloreando la vida con todos los colores del arco iris y con todas
las miserias de nuestras necesidades. Nada es más alto o más pequeño.
Todo es lo vivo, lo que perdura, lo que nos acoge y lo que nos recoge.”
Joaquín Herrera Flores

Seguindo os desafios enfrentados pelo jurista Joaquín Herrera Flores,
enfatizamos neste artigo alguns pontos de sua teoria crítica: a) a centralidade das
lutas sociais e o aspecto constituinte dos direitos humanos; b) a produção de subjetividade como processo aberto de produção de diferença; c) o entrelaçamento
necessário entre os direitos de liberdade e de igualdade; d) as bases materiais
dos direitos humanos que apontam para a necessidade de ultrapassarmos a velha
fórmula do Estado Social e a reorganização do capitalismo a partir do neoliberalismo.
Além disso, um aspecto fundamental que sublinhamos nessa breve introdução é que, além de possuir uma inegável singularidade no campo da teoria
dos direitos humanos, o pensamento de Herrera Flores está conectado com um
movimento contemporâneo de juristas que busca exatamente compreender a produção do direito, não por meio de modelos abstratos, mas através dos conflitos
políticos vivenciados no ativismo dos movimentos sociais e na vida concreta dos
“sem-direitos”.
Como afirma Stammers (2009) uma nova corrente de renovação do pensamento jurídico surge a partir da atividade dos movimentos sociais contemporâneos, materializada no ciclo de lutas que se inicia em Seattle (1999)1 e nos fóruns
1 Sem romper com a agenda de lutas definida desde os anos 1960 pelos então chamados “novos movimentos sociais” (movimento feminista, negro, estudantil, pacifista, de gays e lésbicas
etc.), o “movimento de movimentos” passou a realizar, no interior da globalização, uma crítica
global ao capitalismo e assumiu os direitos humanos como novo terreno de enfrentamento.
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sociais mundiais (2001). Alguns juristas iniciam então um esforço para levar o
embate para a teoria do direito, com especial ênfase no campo dos direitos humanos. Segundo o autor:
The last decade has witnessed the beginnings of a shift, with some well-known
scholars at least acknowledging a historical connection between social movements and human rights. (...) Coming from the field of legal scholarship, Steiner
and Alston´s (2000) encyclopaedic volume International Human Rights in Context makes what they call “the human rights movement” a central focus of their
work. Attention to social movements has also been paid by more critical voices.
Both Costas Douzinas and Boaventura de Sousa Santos (1995, 1999) have called
for the understanding of human rights to be reconstructed throught grasping
their connections to social movement struggles, while Upendra Baxi has argued
that that over the last 60 years it has been the opressed of the world – mobilised
in and throught social movements – who have been the hidden authors of contemporary developments in human rights (2002). Balakrishan Rajagopal (2003)
puts social movements at the centre of “third world resistance” in his focus on
the possibilities for the development of “international law from below”. Finally,
Brooke Ackerly (2008) has attempted to reconstruct a political theory of human
rights from insights and analyses drawn from feminist activism (STAMMERS,
2009, p. 02).

No Brasil, apenas para exemplificar, citamos o esforço do jurista José
Geraldo em atualizar a original escola conhecida como “direito achado na rua”2
conectando-a atualmente à teoria dos direitos humanos. No artigo Movimentos
sociais e práticas instituintes do direito: perspectivas para a pesquisa sócio-jurídica no Brasil (1999)3, José Geraldo defende uma concepção de direitos humanos
atrelada às práticas concretas dos movimentos sociais, que estariam no centro de
experiências constituintes de direitos e de processos de emancipação. Nas suas
palavras:

Cf. As multidões e o império: entre a globalização da guerra e a universalização dos direitos
(COCCO e HOPSTEIN, 2002).
2 Conferir os três volumes existentes com artigos e orientações didáticas sobre O direito achado na rua: Introdução Crítica ao Direito (SOUZA Jr., 1993); Introdução crítica ao direito do
trabalho (SOUZA JR. e AGUIAR, 1993); e Introdução crítica ao direito agrário (SOUZA JR.,
MOLINA, e TOURINHO NETO, 2002).
3 Disponível em http://www.buscalegis.ufsc.br. Acesso em 15.08.2010.

Alexandre Mendes

Uma das mais importantes constatações derivadas dos estudos acerca dos chamados novos movimentos sociais foi a percepção, primeiramente elaborada pela
literatura sociológica, de que o conjunto das formas de mobilização e organização das classes populares e de suas configurações constituídas nesses movimentos, instauravam, efetivamente, práticas políticas novas, em condições de
abrir espaços sociais inéditos e de revelar novos atores na cena política capazes
de criar direitos. (...) Por isto se diz que os direitos humanos não se confundem
com as declarações que pretendem contê-los, com as ideias filosóficas que se
propõem fundamentá-los, com os valores a que eles se referem ou mesmo com
as instituições nas quais se busca representá-los. Os direitos humanos são as
lutas sociais concretas da experiência de humanização. São, em síntese, o ensaio de positivação da liberdade conscientizada e conquistada no processo de
criação das sociedades, na trajetória emancipatória do homem (SOUZA JUNIOR, 1999).

No entrecruzamento entre teoria política e direito, também não poderíamos deixar de citar o recente papel do pensamento pós-operaísta4 na compreensão
de um direito sempre aberto às lutas sociais e às atividades constituintes, em particular com a publicação dos livros Poder Constituinte. Ensaio sobre as alternativas da modernidade (1999) de Antonio Negri e O trabalho de Dioniso (2005), em
co-autoria com Michael Hardt.
Por nossa afinidade com esta abordagem do pensamento marxiano, a
aproximação de Joaquin Herrera Flores com o pós-operaísmo aparece ao longo
de todo o texto, possibilitando outros aportes e a continuidade de um diálogo que
de forma alguma foi interrompido. “O não-luto exige, todavia, mais trabalho”,
afirmava Deleuze sobre a necessidade de continuar a obra de um grande autor
(DELEUZE, 1992, p. 106).
4 Nesse particular, não é menos importante comentar que, no seu curso de direitos humanos
em Sevilha, Herrera dedicava uma sessão de suas aulas para a compreensão dessa corrente do
pensamento político. A nosso ver, o interesse de Herrera pelas formulações contemporâneas do
pós-operaísmo consistia na busca de uma alternativa radical e material tanto à reorganização
capitalista do direito como à velha e ineficaz crítica social-democrata do liberalismo jurídico.
Somente uma tentativa de rearticular poder constituinte e direitos humanos, luta social e democracia, cooperação social e crítica à propriedade poderia se apresentar como crítica construtiva.
Nesse sentido, o percurso de Herrera, interrompido com sua morte prematura, só pode ser
entendido como busca e desejo permanente de uma compreensão comunista do direito. Sobre
o pensamento pós-operaísta, conferir a introdução de Giuseppe Cocco no livro O trabalho
imaterial: formas de vida e produção de subjetividade (NEGRI e LAZZARATO, 2001). Sobre
a possibilidade de uma teoria do comunismo jurídico no pós-guerra fria, conferir o livro O trabalho de Dioniso: para a crítica ao Estado pós-moderno (NEGRI e HARDT, 2004).
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Por uma concepção material de direitos humanos
A produção teórico-política de Herrera Flores pode ser analisada como
um esforço contínuo e intenso para desenvolver uma concepção material de direitos humanos. Afastar, portanto, o direito de todas as suas formas transcendentais,
abstratas e ideais que separam a existência dos direitos das condições de sua realização. Apontar, como principal tarefa do jurista, não a definição de um semnúmero de direitos nunca realizados, mas o conhecimento e o engajamento nas
lutas que produzam homens portadores de direitos.5
Com esse objetivo, Herrera Flores realiza uma rica inserção na filosofia
política e jurídica para, de Platão a Rawls, criticar todas as tentativas de esvaziamento dos processos de lutas pela vida digna e de criação dos direitos. Assumindo
as contribuições de uma série de pensadores e correntes de cunho materialista6,
o jurista cria uma verdadeira “caixa de ferramentas” a ser utilizada por todos que
se propõem a combater a desigualdade econômica, o aprisionamento político e os
mecanismos de bloqueio do desejo humano de viver dignamente
Para compreender os principais aspectos e efeitos do pensamento de Herrera Flores é preciso, em primeiro lugar, concentrar-nos em sua premissa fundamental: que os direitos humanos como produtos culturais são constituídos e só podem ser definidos ontologicamente no horizonte das lutas políticas e sociais, isto é,
nos processos antagônicos desencadeados pela busca da dignidade humana.
Por seu turno, a dignidade da pessoa humana não expressa um valor universal e abstrato, sempre rondado por concepções essencialistas ou ideais, mas o
resultado de uma trama de relações concretas, abertas e diferenciadas, postas em
prática na luta pela construção de espaços sociais, econômicos, políticos e jurídicos nos quais a vida poder ser vivida dignamente.
A descrição do direito como “processos e práticas de luta” leva Herrera
Flores a defini-lo não só como algo que existe em ato, mas principalmente como
algo que se expressa através de uma potência. O direito deve ser construído, con5 Em GloBAL: Biopoder e lutar em uma América Latina globalizada, Negri e Cocco pensam
o trabalho comum dos movimentos como o efetivo deslocamento de uma retórica abstrata e
consensual dos direitos humanos ao “terreno ético dos modos de existência de homens dotados
de direitos” (2005, p. 57).
6 O autor mobiliza uma série de pensadores que pensam as bases materiais dos direitos e da
democracia, entre eles: Maquiavel, Espinosa, Marx, além dos contemporâneos como Foucault,
Deleuze, Negri, Hardt, Samir Amin, Boaventura Santos, entre outros. De forma heterodoxa,
Herrera também incorpora aportes da linha de estudos pós-coloniais e da crítica marxiana em
geral, em especial com Zizek.
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quistado, disputado e concebido no movimento contínuo de atualização da potência. A partir de então não existe mais “direito”, mas somente “devir-direito”:
processo de construção imanente de formas singulares de vida digna.
O jurista se coloca então na tradição espinosista, que tem como marca
uma inflexão radical com relação aos fundamentos tradicionais do direito, tais
como a centralidade política e jurídica do soberano, o contratualismo, a relação
indivíduo-sociedade e o esvaziamento do direito de resistência7. Com efeito, para
Espinosa, os súditos só devem obedecer à lei enquanto estiverem obedecendo a si
mesmos, uma vez que a potência que sustenta eventual pacto político é exprimida
pelos próprios sujeitos constituintes, e não uma causa externa transcendente. A
soberania é a expressão imediata dos “muitos” que a exercem e não de um centro
de autoridade que comanda e ordena a comunidade política: “Jus multitudinis
potentia definitur” (CHAUÍ, 2003, P. 170).
Joaquín Herrera Flores dirige, então, sua crítica a todas as formas de contratualismo, forma política que paradoxalmente nos garante direitos desde que, no
mesmo momento, renunciemos à capacidade de gerar e produzir direitos. O bloqueio à potência dos sujeitos se dá exatamente na renúncia de nossa possibilidade
de lutar por um acesso igualitário aos bens e pela liberdade, tarefa agora monopolizada pelo Estado, em suas novas ou velhas representações da soberania.
Em um mundo no qual as tradicionais “fontes de direito” estão em evidente crise8, retoma as lutas sociais e a prática de seus sujeitos com fonte mesma
7 Étienne Balibar comenta, de forma precisa, como Spinoza conseguiu deslocar a política do
binômio Estado-Indivíduo, através do conceito de multidão: “Le problème politique n`est plus
un problème à deux termes, mais a trois: Individu et Etat sont en réalitè des abstractions, qui
n`ont de sens qu`en relation l`une avec l`autre; chacun exprime en définitive une modalité sous
laquelle se réalise la puissance de la multitude comme telle” (BALIBAR, 2005, p. 84).
8 A crise das fontes do direito pode ser vista a partir da crise entre o dispositivo da soberania
e a produção jurídica. No horizonte não capitalista, Herrera se insere no debate sobre as possibilidades de novas formas de radicalização da democracia no interior do que se convencionou
denominar “governança” (governance) para definir as novas relações entre soberania e direito.
A crise aparece como oportunidade de seguir uma “vis democrática que nasce de baixo, da
multiplicidade, a partir da construção de uma potência comum (Cf. Governo e Governance. Per
uma critica delle “forme di governo”, NEGRI, 2008, p. 115-128). Na mesma linha, Balakrishnan Rajagopal (2003) percebe, diante da crise da soberania, a possibilidade da construção de
um direito internacional “de baixo” (International Law from below), dando ênfase às lutas
dos países pobres na esfera internacional e às diferentes expressões dos movimentos sociais
globais, a partir de Seattle. Um rico conjunto de textos de diversas matizes, elaborados a partir
dos movimentos globais, pode se encontrado em Justicia Global. Las alternativas de los movimientos del Foro de Porto Alegre (RAJAGOPAL, 2003).
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do direito, definido agora como um “conjunto mais amplo de garantia aos resultados das lutas sociais”, incluindo a proteção da capacidade humana de transformação da realidade e construção da democracia. O direito é concebido como um
importante instrumento de garantia e consolidação das lutas sociais por dignidade
humana.
Veja-se que, nessa linha, os direitos humanos são tutelados porque são o
resultado de lutas por uma vida digna e não em razão de fundamentações transcendentais, como a kantiana ideia de proteção do homem em razão de sua ontologia intrínseca (fim em si mesmo). Obtemos aqui uma original definição de direitos
humanos como garantia das lutas e garantia do resultado das lutas pela dignidade
humana. Por sua vez, as normas jurídicas e as instituições se justificam somente
se garantirem a continuidade da dinâmica de lutas e os mecanismos dessa democracia constituinte.
Em termos negrianos, podemos dizer que o poder constituído (as normas
jurídicas e as instituições) é legítimo e democrático na medida em que expressa o
exercício contínuo do poder constituinte, isto é, “como expansão revolucionária
da capacidade humana de construir a história, como ato fundamental de inovação
e, portanto, como procedimento absoluto” (NEGRI, 2002, p.40).
Nessa linha, para o jurista espanhol, os direitos humanos devem funcionar
como processos culturais de emancipação e isto só pode acontecer, exatamente,
quando os direitos são pensados a partir do conceito de “abertura”9. Abertura para
novos mundos, novas possibilidades e experiências. Nesse sentido, os direitos
humanos devem ser concebidos sempre como capacidade de transformação social
e princípio de uma democracia radical (“democracia de textura aberta”).
Se o contratualismo foi abandonado por bloquear a potência capaz de
produzir os direitos, agora o princípio unitário da soberania é posto de lado10
para podermos imaginar a organização de uma prática democrática de renovação
contínua da liberdade, de transformação permanente da estrutura pública, de exer9 A abertura para a ação social, segundo o jurista, pode ser compreendida a partir de aberturas
epistemológicas (múltiplas produções culturais), aberturas interculturais (múltiplas lutas pela
dignidade) e aberturas políticas (a radicalização democrática) (HERRERA, 2002, p. 68).
10 No âmbito de suas investigações sobre o biopoder e as disciplinas, Foucault já havia afirmado a necessidade de libertarmos do princípio da soberania: “Para dizer a verdade, para lutar contra as disciplinas, ou melhor, contra o poder disciplinar, na busca de um poder não disciplinar,
não é na direção de um antigo direito de soberania que se deveria ir; seria antes na direção de
um direito novo, que seria antidisciplinar, mas que seria ao mesmo tempo liberto do princípio
da soberania” (FOUCAULT, 2002, p. 47). Sobre as relações entre o pensamento de Foucault e
o direito, conferir o livro Foucault e o Direito (FONSECA, 2002).
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cício efetivo do direito às lutas (resistência), de garantia da capacidade de criar e
produzir direitos. Estamos no coração da relação, sempre aberta e radical, entre
direitos humanos e poder constituinte.
Portanto, para Herrera Flores, a relação entre o poder constituinte, os
direitos humanos e a constituição ocorre da seguinte forma: a) em primeiro lugar,
sempre relacionada à composição material e concreta de uma sociedade. O poder
constituído não surgiria no vácuo, mas é “produto de um contexto em que os indivíduos e grupos estão situados em posições desiguais com respeito aos bens necessários para uma vida digna” (HERRERA FLORES, 2005, p. 264); b) segundo,
essa relação se estabelece no antagonismo frente aos processos de divisão social,
sexual, étnica e territorial do fazer humano; c) por último, as instituições e normas
jurídicas não são estruturas prévias à ação social, mas sim produzidas nas lutas
sociais por dignidade e como tal “devem potencializar a inesgotável capacidade
humana de construir e desfazer mundos” (idem).
Produção de subjetividade e direitos humanos
A esses três pontos – composição material da sociedade, antagonismo e o
primado do poder constituinte – pode-se acrescentar uma definição de direito atrelada à produção de subjetividade através das lutas. Isso porque em Herrera Flores
não existem lutas sem sujeitos e, mais precisamente, não há processo de luta pela
dignidade sem a produção mesma dos sujeitos antagônicos. Fugindo de uma descrição das lutas por determinantes meramente objetivas, o jurista afirma que é a
criação de novas subjetividades, no terreno das lutas, que possibilita a invenção de
alternativas à ordem dominante e a produção dos direitos humanos.
Seguindo a intuição de Foucault (2001, p. 1047), segundo a qual são as
lutas contra as diversas formas de submissão da subjetividade e “governo da individualidade” que prevalecem, cada vez mais, na atualidade, Herrera Flores (2005)
deixa claro que devemos construir teorias que irrompam no real com tudo de mais
imediato que temos: “nossos corpos, nossas resistências, nossas subjetividades”
(p. 23)11. A subjetividade, assim como a democracia, também possui uma “textura
11 Segundo Foucault, as lutas contemporâneas “são lutas imediatas por duas razões: Em tais
lutas, criticam-se as instâncias de poder que lhes são mais próximas, aquelas que exercem sua
ação sobre os indivíduos. Elas não objetivam o ‘inimigo mor’, mas o inimigo imediato. Nem
esperam encontrar uma solução para seus problemas no futuro (isto é, liberações, revoluções,
fim da luta de classe). Em relação a uma escala teórica de explicação ou uma ordem revolucionária que polariza o historiador, são lutas anárquicas; (...) São lutas que questionam o estatuto
do indivíduo: por um lado, afirmam o direito de ser diferente e enfatizam tudo aquilo que torna
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aberta” atravessada pelas lutas: “É hora de inventarmos um novo direito de habeas corpus, que tire o corpo e a subjetividade (...) da jaula de ferro em que estão
presos pela racionalidade dominante” (HERRERA FLORES, 2009, 84).
Essa jaula de ferro é mantida pela permanente separação entre liberdade
e igualdade, mesmo nas teorias contemporâneas que fundamentam os direitos humanos. Toda a liberdade garantida pelos direitos civis e políticos é subtraída pela
desigualdade econômica e social.
Ao revés, a partir do conceito de subjetividade, Herrera Flores imerge
nessa tormentosa relação política existente entre a liberdade e a igualdade para
imaginar os direitos humanos como processos de emancipação política através
da luta pela igualdade. A produção, nas lutas, da subjetividade constrói uma rede
de sujeitos políticos que podem, em uma prática incessante, unir liberação e socialização.
Mais uma vez, Herrera Flores (2009) desenvolve sua crítica ao liberalismo, por defender “uma concepção que privilegia uma subjetividade reduzida ao
mental (aos direitos individuais e políticos) sobre outra que considere relevante a
corporalidade” (p. 85). Tal doutrina enxerga como fundamental somente os direitos de liberdade, ou seja, as liberdades individuais derivadas de uma autonomia
intrínseca ao ser humano. O homem deve ser “protegido” para exercer seu livrearbítrio, no limite do exercício da liberdade do outro.
Contudo, retomando uma importante tradição materialista12, Herrera Flores não concebe o exercício da liberdade sem as condições políticas de garantia da
os indivíduos verdadeiramente individuais. Por outro lado, atacam tudo aquilo que separa o indivíduo, que quebra sua relação com os outros, fragmenta a vida comunitária força o indivíduo
a se voltar para si mesmo de um modo coercitivo. Estas lutas não são exatamente nem a favor
nem contra o indivíduo, mais que isto, são batalhas contra o governo da individualização. São
uma oposição aos efeitos de poder relacionados ao saber, à competência e à classificação: lutas
contra o privilégio do saber. (...) O que é questionado é a maneira pela qual o saber funciona
e circula, suas relações com o poder. Em resumo o régime du savoir. Finalmente, todas estas
lutas contemporâneas giram em torno da questão: quem somos nós? Elas são uma recusa a estas
abstrações, do estado de violência econômico e ideológico, que ignora que somos individualmente, e também uma recusa de uma investigação científica ou administrativa que determina
quem somos”. Trata-se do paradigmático artigo escrito em 1982 em que Foucault analisa a
relação entre poder e produção de subjetividade. (FOUCAULT, Dits et écrits, vol. II, 2001, p.
1041-1062).
12 Segundo Negri (2002), foi Marx que mais compreendeu a fusão “irresistível e insuperável”
que se operava entre liberdade e igualdade. vel e insuperfoi Marx que mais compreendeu a fus
A política só poderia ser compreendida em suas relações sociais, como categoria de interação
social entre os homens. Contra a mediação liberal entre indivíduo e Estado, entre súdito e so-
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igualdade e da cooperação entre os homens. Lembrando a revolucionária intuição
de Espinosa contra Hobbes, percebemos em Herrera Flores que a liberdade não
seria somente ausência de impedimentos externos, mas a possibilidade real de
interagir com o exterior e estabelecer uma comunidade de direitos.
A liberdade, tal qual em Negri, é o processo de abertura do indivíduo
para a cooperação social (NEGRI, 2006, p. 211). Ela não pode ser entendida
como simples autonomia individual, como um território absolutamente delimitado e não vulnerável, onde a minha liberdade termina quando começa a do outro.
A liberdade para Herrera Flores é “mais política” e, diríamos, mais “carnal”. É
mais um marco de composição de vontades e corpos, que de desagregação atomizada. Deste modo, nossa liberdade começa aonde e quando começa a liberdade do
outro, isto é, quanto mais experimentamos nossa liberdade, mais reconhecemos a
do outro (2005, p. 186).
Nesse sentido, uma teoria crítica dos direitos humanos deve afirmar a
liberdade não como simples conquista individual, mas como atividade criadora do mundo e capacidade de transformação desse próprio mundo. Quanto mais
desenvolvermos nossa capacidade de criar e transformar, mais livres seremos.
Livres para construir espaços de encontros, cooperação social e igualdade, onde
a própria liberdade é potencializada e pode, cada vez mais, garantir e aprofundar
esses espaços de emancipação. A liberdade, então, é correlata à igualdade em sua
capacidade mesmo de transformar a realidade, garantindo a continuidade entre o
político e o social. Na produção de subjetividade através das lutas, ambos caminham juntos e só podem ser separados por operações e bloqueios do poder.
Voltemos agora à questão do corpo. Afirmamos que a produção de subjetividade, em Herrera Flores, é também produção do corpo. Para compreendermos,
em todos os seus aspectos, o significado dessa colocação, podemos, novamente,
citar Negri através do que ele entende como Aufklarung dos corpos, que significa
uma “duplicação” (raddoppiamento) da subjetividade política em corpo singular
e, ao mesmo tempo, em um projeto comum.
Nesse campo, se a proteção dos direitos civis e políticos não pode ignorar
os direitos de igualdade, a continuidade entre o político e o social não deve conduzir à redução dos sujeitos num corpo homogêneo e unívoco. Em Herrera Flores,
os direitos humanos são vistos como condições para uma contínua produção de

berano, vemos emergir um sujeito que, na densidade das bases materiais do trabalho, elimina
a separação entre o campo político e o social, negando a autonomia do político para produzir
igualdade social.
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diferenças “radicalmente opostas a toda uniformidade e homogeneização do mundo” (HERRERA FLORES, ano, p. 46).
Assim, os “processos de identidade” são diferenciados dos “processos
de subjetivação”. O primeiro termo pressupõe uma essência fixa e independente
das variadas formas de vida e existência no mundo, sugerindo um sujeito unitário
e constituído fora das relações sociais, históricas, políticas etc. Por mais paradoxal que possa parecer, ao pensar os direitos humanos a partir das “identidades”,
até mesmo a crítica comunitarista13 ou o chamado “multiculturalismo”14 formam
discursos que colocam em risco a produção de diferenças, bloqueando as infinitas formas de conceber os sujeitos através de suas múltiplas relações. Segundo
Herrera Flores:
Essa racionalidade “nativista” conduz a uma prática usualmente denominada
multicultural dos direitos como conclusão necessária de seu universalismo de
retas paralelas. O termo “multicultural” ou não diz nada, dada a inexistência de

13 A crítica comunitarista tornou-se conhecida pelo ataque à teoria da justiça de Rawls, em
especial quanto aos problemas derivados do idealismo kantiano e da adoção de um “sujeito
desencarnado”, mesmo que temperado pela lógica da razoabilidade e do empirismo. A teoria do
sujeito comunitarista depende em regra de dois pressupostos: que o sujeito deve descobrir uma
dimensão coletiva, uma identidade comunitária que possa sustentar uma noção mais substancial
de bem comum e de mérito social e que os fins e atributos do sujeito devem ser interiorizados,
tornando-se constitutivos do próprio sujeito. Em O trabalho de Dionísio: para a crítica ao Estado pós-moderno, Negri e Hardt demonstram como o discurso comunitarista americano (a crítica
hegeliana do liberalismo social) alimentou formulações conservadoras que reivindicam, em um
primeiro momento, o retorno a um sujeito moral forte, contextualizado eticamente, que compartilha valores numa comunidade determinada (Reagan mencionaria expressamente o retorno à
família, aos valores, à nação, à vizinhança e ao trabalho). Em um segundo momento, as diversas
“comunidades parciais” seriam subsumidas pelo Estado, tornando-se modos de uma “comunidade total”. Portanto, mesmo distante da homogeneização do sujeito kantiano, a produção da
diferença é subsumida nos mecanismos identitários, seja na produção interna do próprio sujeito,
seja em sua conformidade com uma unidade ética que realiza, enfim, o “sujeito encarnado”.
14 Além do multiculturalismo comunitarista e sua vertente moderada ou conservadora, poderíamos ainda destacar o chamado comunitarismo liberal (Kymlicka e Raz) e o comunitarismo
emancipatório (Boaventura de Sousa Santos). Em nossa opinião, Herrera Flores ao adotar o
ponto de vista da produção de subjetividade e da política da diferença ultrapassa as mencionadas formas de multiculturalismo e aprofunda a relação entre direitos humanos e diferença.
Sobre os diferentes multiculturalismos Cf. de Sergio Costa, Diferença e identidade: a crítica
pós-estruturalista ao multiculturalismo, 2009. Sobre o multiculturalismo emancipatório conferir Reconhecer para libertar. Os caminhos do cosmopolitismo multicultural de Boaventura
Sousa Santos (1999).
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culturas separadas, ou conduz a sobrepor, ao estilo de um museu, as diferentes
culturas e formas de entender os direitos. O multiculturalismo respeita as diferenças, tornando absolutas as identidades e atenuando as relações hierárquicas
(dominados/dominantes) que ocorrem entre elas (HERRERA FLORES, 2009,
p. 162).

Por isso, propomos uma prática não universalista nem multicultural, mas
sim intercultural. “Os direitos humanos no mundo contemporâneo necessitam
dessa visão complexa, dessa racionalidade de resistência e dessas práticas interculturais, nômades e híbridas para superar os obstáculos universalistas e particularistas que impedem sua análise comprometida há décadas” (ibidem, p. 169)
Herrera Flores, defende, portanto, uma concepção de direitos humanos
que se afasta do “universalismo a priori” e também do “universalismo de linhas
retas”. Com relação ao primeiro, rejeita a premissa de que os direitos humanos
são um conjunto de direitos definidos, formal e abstratamente, pela racionalidade
humana, aplicáveis universalmente a despeito do contexto e das relações sociais
concretas. Contudo, essa rejeição não se dá pela afirmação de identidades ou formas culturais estanques em oposição ao “homem abstrato”15.
Nem uma única linha, nem um conjunto de linhas paralelas. Os direitos
humanos seriam os meios expressivos, discursivos e normativos ou o conjunto de
“processos dinâmicos” que buscam aberturas possíveis para o encontro, a mistura,
o nomadismo, a hibridização e a interculturalidade. Os direitos humanos devem
garantir espaços de luta pela dignidade, segundo o critério da “riqueza humana”,
ou seja, levando em consideração a potencialização do agir humano, da vida e das
capacidades humanas e a necessária apropriação das condições que permitam a
plena satisfação dessa potência.
Os processos de subjetivação16, ao contrário dos mecanismos identitários, ocorrem através de uma atividade contínua de um conjunto singularidades
15 A mesma constatação é observada por Cocco, sobre o conceito deleuziano de “devir-monstro” e suas formas de captura: “Como enfatiza Deleuze, essa captura do devir-monstro não
funciona por meio de uma redução simples, mas por meio dos desdobramentos do dualismo em
escolhas sucessivas: se você não é nem homem nem mulher, é homossexual; se não é patrão
nem empregado, é desempregado: nem cultura, nem natureza, mas uma natureza “agredida” ou
“reservada”: o híbrido é resolvido em um novo e desdobrado mecanismo identitário” (COCCO,
2009, p. 228).
16 Comentando o último momento do pensamento de Foucault, Deleuze (2004) enfatiza a dimensão constituinte dos processos de subjetivação e seu distanciamento com relação às teorias
identitárias do sujeito: “um processo de subjetivação, isto é, uma produção de modo de existên-
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que, embora diferentes, não podem ser concebidas fora das relações de vida e do
fazer-mundo. Assim, uma teoria dos direitos humanos que reconhece a produção
de diferença em sua dimensão constituinte não adota o conceito de diversidade,
“mera dessemelhança que, no melhor dos casos, deve-se tolerar adotando medidas que permitam aproximar o diferente ao padrão universal” (HERRERA FLORES, 2005, p.193) ou conceito que justifica a criação de um âmbito próprio de
proteção ao diferente.
Os direitos humanos devem garantir não só os direitos do “diferente”,
em seus supostos contornos identitários. O que deve ser garantido e fomentado
é a produção ontológica da diferença como tal, isto é, como processo aberto e
contínuo e como espaço de luta e constituição da vida17.
O antagonismo comum/capital e a integralidade dos direitos humanos
A ordem hegemônica não se apropria somente da “mais valia”, mas
também da totalidade das interações sociais, quer dizer, da totalidade
da cooperação social.
Joaquín Herrera Flores

A teoria de Herrera Flores é especialmente interessante por sua tentativa
de experimentar uma teoria dos direito humanos que se situe além da dupla crise
do Estado Social, de um lado, e do capitalismo em sua forma neoliberal, do outro.
Reconhecendo que é completamente insatisfatória qualquer reflexão teórica que
cia, não pode se confundir com um sujeito, a menos que se destitua este de toda interioridade e
mesmo de toda identidade. A subjetivação sequer tem a ver com a pessoa. É uma individuação,
particular ou coletiva, que caracteriza um acontecimento (uma hora do dia, um rio, um vento,
uma vida...). É um modo intensivo e não um sujeito pessoal. É uma dimensão específica sem a
qual não se poderia ultrapassar o saber nem resistir ao poder”.
17 No “Ateliê n. 06” do livro Fabbrica di porcellana, Negri realiza um esforço para trabalhar
o conceito de diferença a partir de uma concepção constituinte. O pensador define três tipos de
êxodo caracterizados nas lutas em torno da diferença. O primeiro consistiria no êxodo-separação: primeiro momento de resistência pela diferença no qual o objetivo consistia em separar-se
das figuras opressoras. O segundo momento seria o da produção de subjetividade posterior
a essa separação. Aqui o objetivo não é mais definir uma “identidade” pela separação, mas
articular resistência à criação, luta à produção de novas subjetividades. O terceiro momento,
definido como “extensivo” refere-se aos movimentos no interior da globalização definidos pela
imigração, pela mobilidade, pela permanente mestiçagem, creolização e hibridização do mundo. O processo constituinte e de resistência ocorreria, atualmente, nas duas últimas concepções
(NEGRI, 2008, p. 83-98).
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pense os direitos humanos “como se não tivesse acontecido nada desde a expansão do capitalismo keynesiano e os pressupostos normativos do estado social”
e, da mesma forma, colocando a necessidade de ultrapassarmos a globalização
neoliberal.
Situar-se entre o rígido dirigismo estatal-constitucional e o fluido dirigismo do mercado parece ser o desafio do jurista espanhol. Criar as condições para
efetivação dos direitos humanos reconhecendo a crise política e fiscal do Welfare
State e também a nova proposta de expropriação dos homens representada pelo
capitalismo pós-fordista. Se a primeira crise ocorre em razão de um conjunto de
lutas que buscava quebrar a falsa harmonia entre o trabalho e o capital no interior da empresa fordista, a segunda decorre da dificuldade permanente do capital
em controlar a dispersão produtiva e a autonomia dos novos sujeitos produtivos.
A dimensão material dos direitos humanos, os processos abertos de luta
por dignidade e a produção ontológica de diferença devem ser, portanto, compreendidos em uma análise que parta das resistências e dos antagonismos frente aos
processos de expropriação da vida e da “riqueza humana”. Para Herrera Flores, o
capitalismo contemporâneo põe em funcionamento uma lógica que busca “apropriar-se dos diferentes estratos do trabalho vivo, hierarquizá-los e privatizá-los, a
fim de evitar, na medida do possível, uma organização autônoma e rebelde que se
enfrente com ela”. (2009, p. 204).
Segundo Negri e Hardt, “o comum”, a organização autônoma, cooperativa, comunicativa, criativa e social do trabalho, não só já existe como se coloca
atualmente no centro da produção que é expropriada no capitalismo. O comum
explica não só as novas características de comando e controle do capital, como
também as recentes crises financeiras globais, que demonstrariam uma incapacidade “gerencial” do capitalismo diante das novas formas antagonistas e autônomas do trabalho social.18
Herrera Flores, que aqui acompanha explicitamente a tradição pós-operaísta, afirma que a tentativa de expropriação neoliberal consiste em reconhecer
justamente a dimensão produtiva do trabalho cooperativo, em rede, difuso, social
e autônomo e explorá-lo a partir de esquemas empresariais que tentam desesperadamente gerir esta “fábrica difusa”. São as redes sociais, as diversas formas de
cooperação, a criatividade, a comunicação, as novas tecnologias, os afetos, os
bens imateriais e culturais que passam a formar a dimensão produtiva e valorativa
do capitalismo pós-fordista (MENDES, 2009, p. 127).
18 Cf. Commonwealth, de Negri e Hardt (2009). Trata-se do livro sobre o conceito de “comum” que dá seguimento às reflexões elaboradas em Império e Multidão.
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Se o trabalho torna-se cada vez mais atividade social, a exploração passa
a ser também expropriação das riquezas sociais. Uma sociedade de controle (Deleuze, 199219) ou da subsunção real do trabalho ao capital (NEGRI, 200520) passa
a ser engendrada como forma de manter o regime de acumulação. Paradoxalmente, no horizonte do trabalho pós-fordista, a inclusão no mercado não corresponde
à inclusão em um sistema de direitos. Pelo contrário, em regra o trabalhador se vê
atravessado por uma precariedade crescente, que se dá de formas diversas, desde
a tradicional “prestação de serviços” até a sua transformação fictícia em “pessoa
jurídica”.
Se, por um lado, esse horizonte gera uma precarização geral da vida, por
outro, novas formas de resistência e de luta por direitos são diariamente concebidas, exigindo uma nova forma de se conceber a cidadania. Ao invés de demandar
o acesso a uma relação de emprego, o acesso aos bens de consumo ou um simples
aumento salarial, as novas lutas colocam em questão as relações sociais como um
todo e as formas de vida em suas múltiplas expressões.
Por isso, a garantia de uma contínua produção de diferença e subjetividade se torna uma questão central de direitos humanos. Na mesma linha, as lutas
em torno das diferentes formas de vida (a multiplicidade) somam-se às lutas por
condições materiais, econômicas, sociais e culturais, para o exercício do trabalho
cooperativo e autônomo, podendo ser definidas por um ciclo de lutas do comum.
Common against work, common against wage, common against capital (NEGRI
e HARDT, 2009, p. 290).
No antagonismo real comum/capital, uma renovada agenda é criada e
recriada continuamente pelos movimentos, indo dos direitos sexuais e reprodutivos à necessidade de quebra de patentes e reconhecimento da dimensão pública
do conhecimento. É que a resistência no mundo da subsunção real não separa
mais as espécies de direitos. Os direitos sociais se revelam também como direitos
culturais, que se manifestam como direitos de liberdade, que definem novos con-

19 Cf. Post-Scriptum sobre as sociedades de controle (DELEUZE, 1992).
20 Negri e Hardt diferenciam subsunção formal e real da seguinte forma: “Marx usa o termo
subsunção formal para designar processos pelos quais o capital incorpora suas próprias relações
de produção práticas de trabalho originadas foras de seu domínio. Os processos de subordinação formal estão, portanto, intrinsecamente ligados à extensão do domínio da produção e dos
mercados capitalistas. (...) Os processos de subsunção real do trabalho ao capital não contam
com o exterior e não envolvem os meios de expansão. Mediante a subordinação real, a integração do trabalho ao capital torna-se mais intensa do que extensa, e a sociedade é cada vez mais
moldada pelo capital (2005, p. 276).
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tornos aos direitos econômicos, que se relacionam ao direito a um meio ambiente
equilibrado, que coloca em questão o acesso à terra e assim sucessivamente.
É nesse sentido que os direitos humanos em todas as suas dimensões se
tornam uma trincheira fundamental no capitalismo contemporâneo. Trata-se da
possibilidade de definir uma nova relação entre vida e direito, não mais atrelada
ao fordismo-desenvolvimentista (que no limite, por sua capacidade destrutiva,
põe em risco o próprio mundo) ou ao pós-fordismo neoliberal (que reconhece à
vida para explorá-la em todos os seus detalhes). Uma teoria crítica dos direitos
humanos deve assumir o horizonte já existente do comum e da produção antagonista dos direitos.
Nessa linha, Hererra afirma que “estamos assistindo a um novo processo
de ações sociais para reconfigurar a concepção individualista e eurocêntrica da
dignidade humana: isto quer dizer que estamos diante de um novo processo de
direitos humanos”. Esse processo, como vimos, é definido por um “universalismo
a posteriori”, no qual os direitos são universalizados em função e no sabor das
lutas sociais e não de enunciados gerais, abstratos e essencialistas (HERRERA
FLORES, 2005, p.146).
A dimensão integral dos direitos humanos é afirmada, não em função dos
enunciados gerais internacionalmente produzidos, mas em razão da própria relação material entre a vida e os direitos, relação fortemente modificada em razão
da nova composição do trabalho e das dinâmicas do capitalismo contemporâneo.
Quando a vida é totalmente subsumida pelo capital, as lutas colocam em questão
a própria vida e seus direitos. O horizonte atual dos direitos humanos é, portanto,
um horizonte biopolítico.
Por isso, assistimos ao crescimento dos embates relacionados aos direitos imediatamente ligados à vida, à diferença e à expressão. Estamos aqui no
coração das lutas indígenas, raciais, de gênero, culturais e sexuais. Não estamos
falando, convém sempre lembrar, da diversidade como sobreposição de conjuntos
homogêneos de identidades, mas sim do direito a produzir ontologicamente a
diferença, a partir da mistura, da miscigenação, das trocas e da hibridização. A
valorização da vida e da diferença para além do controle modular do capital.
O mesmo acontece no horizonte do trabalho cognitivo, criativo e imaterial. Nesse ponto, Herrera Flores corretamente direciona sua crítica aos acordos TRIPS (sobre direitos da propriedade intelectual e a criação da OMC) e nos
acordos TRIMS (sobre as medidas de investimento relacionadas ao comércio)
apontando as conseqüências da legislação internacional comercial na expropriação e controle da produção, distribuição e uso dos recursos materiais e imateriais
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disponíveis. Trata-se de afirmar a liberdade da produção e trocas de conhecimento
e informação, que não podem ser submetidos aos limites impostos pelo regime de
propriedade intelectual e pela apropriação do conhecimento geral e social.
Outro flanco é a produção dos direitos relacionados à nova dimensão
do trabalho. Direitos adequados a um trabalho cada vez mais urbano, flexível,
móvel e atrelado às próprias condições de vida. Trata-se de garantir a existência
uma renda universal (renda da cidadania) e de políticas sociais que valorizem
diretamente a vida. Políticas que possibilitem uma formação contínua, comum e
universal, uma universalização e gestão comum dos serviços públicos, uma democratização dos meios de produção da comunicação social e cultura e o direito à
mobilidade no território e à ocupação dos centros produtivos da cidade.
Esses exemplos (e poderíamos dar muitos outros) demonstram que o
novo processo de afirmação dos direitos humanos, o antagonismo comum/capital,
compreende um conjunto de direitos que não podem mais ser separados através
de fronteiras bem definidas como as que caracterizam o período de produção fordista.
No processo biopolítico dos direitos humanos não é mais possível determinar os reais contornos que separariam os direitos sociais, econômicos, culturais,
ambientais, civis e políticos. Trata-se, em todo o caso, de afirmar através das lutas
os direitos de usufruir de formas de vida emancipadas do capital e entrelaçadas
pelas infinitas formas de cooperação social.
O desafio, para Herrera Flores, não é apenas garantir um caráter normativo aos direitos humanos (direitos humanos), nem pretender formular os direitos
a partir de uma concepção abstrata do homem (direitos humanos). A questão é
reconhecer, na materialidade das lutas e da vida, a integralidade dos direitos e
imaginar direitos humanos.
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Joaquín Herrera Flores e os Direitos
Humanos a partir da Escola de Budapeste
André Luiz Machado

A obra Os direitos humanos a partir da Escola de Budapeste é o resultado da tese de doutoramento de Joaquín Herrera Flores em Filosofia do Direito21. A
obra apresenta uma fundamentação filosófica para os direitos humanos com base
nas formulações teóricas da chamada Escola de Budapeste22, grupo de pensadores
húngaros que se dedicaram a desenvolver as teses do controvertido filósofo marxista Gyorgy Lukács23. O fim colimado por Herrera Flores é colocar os direitos
humanos a serviço da conexão entre a realidade da vida cotidiana e os valores
21 Na nota introdutória do livro, Herrera Flores explica que a obra publicada preserva poucas
páginas do texto original, tendo sido acrescentados pontos de vistas decorrentes da evolução
posterior do seu pensamento, assim como sugestões dos membros da banca examinadora, entre
eles a do seu orientador, o festejado constitucionalista Antonio Enrique Pérez Luño.
22 Javier Amadeo descreve assim a Escola de Budapeste: “Alunos, discípulos e colegas do
velho Lukács continuaram com o interesse no projeto teórico do seu professor: Agnes Heller,
Ferenc Fehér, György Márkus e István Mészaros, críticos do regime comunista, foram, em
diferentes períodos, deslocados da Universidade de Budapeste. Esses filósofos, que seguiram
caminhos diferentes, tinham em comum a vontade de participar daquilo que devia ser uma
crítica, ou autocrítica, da ortodoxia marxista, e uma tentativa de reformá-la” (AMADEO et. al.
2007, p. 76).
23 O pensamento de Lukács, como se sabe, ganhou notoriedade com História e consciência
de classe, obra da sua primeira fase marxista, publicada em 1923. O livro consiste numa coletânea de textos produzidos pelo filósofo húngaro depois que aderiu ao marxismo em 1918. Nele,
Lukács utiliza categorias filosóficas do jovem Marx com a finalidade de apresentar uma alternativa mais revolucionária e engajada em relação ao determinismo economicista da Segunda
Internacional. A obra recebeu críticas contundentes de Zinoviev por ocasião do V Congresso
da Internacional Comunista, fato que, em 1933, resultará numa primeira autocrítica de Lukács.
Essa primeira autocrítica foi profundamente pragmática, tendo em vista que Lukács, segundo
suas próprias observações, teria preferido se manter fiel ao socialismo stalinista com a finalidade de não dar motivos às críticas do pensamento burguês ocidental. Posteriormente, em 1967,
no prefácio a uma edição da sua obra mais conhecida, Lukács empreenderá uma revisão teórica
de seus fundamentos afirmando que nela havia uma excessiva ênfase no idealismo hegeliano
e que, ademais, faltava-lhe um embasamento mais econômico estruturado na categoria trabalho. Cf. (NETTO, 2004), (COUTINHO; NETO, 2007), (LESSA; PINASSI, 2002), (LUKÁCS,
1967) e (NOBRE, 2001).
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universais generalizáveis. A investigação se sustenta fundamentalmente em três
pilares: a teoria das necessidades humanas, a tese da abertura textual das normas
jurídicas e a democracia radical. No que diz respeito ao primeiro pilar, Herrera
Flores trabalha sobre as reflexões contidas na obra de Agnes Heller24. Como se
sabe, Heller resgata a concepção de Marx sobre as necessidades humanas, tentando demonstrar que o ideal de concretização da sociedade comunista –fundamentada na livre associação de produtores – requeria a satisfação integral das
necessidades humanas radicais. De acordo com Heller, a concepção marxiana de
necessidade não se inscreve em categorias econômicas e sim extra-econômicas:
Las categorías marxianas de necesidad (veremos que ofrece diversas interpretaciones de ellas) no son por lo general categorías económicas. En sus obras
la tendencia principal estriba en considerar los conceptos de necesidad como
categorías extraeconómicas e histórico-filosóficas, es decir, como categorías antropológicas de valor, y por consiguiente no suscetiples de definición dentro del
sistema económico (HELLER, 1986, p. 26).

Com base nas reflexões de Marx sobre as necessidades humanas, Heller
faz a distinção entre necessidades básicas e necessidades radicais. As necessidades básicas são aquelas cuja satisfação – no sistema capitalista – garante a reprodução da força de trabalho e, consequentemente, a valorização do próprio capital.
As necessidades radicais, por outro lado, só podem ser satisfeitas numa sociedade
na qual seja possível o desenvolvimento de todas as potencialidades da riqueza
humana. Para Heller, a ideia de riqueza humana contrasta radicalmente com a
categoria de riqueza material, apontada pela economia clássica como a mais importante categoria de valor:

24 Ao contrário de Lukács, seus discípulos foram paulatinamente se afastando do marxismo
até o seu completo abandono, como é o caso específico de Agnes Heller. Em uma de suas
obras Heller afirma: “O arranjo social moderno não pode ser descrito como ‘progressista’ em
comparação com o pré-moderno, pois não temos um padrão fixo de comparação. É diferente
e é nosso. Não há retorno ao pré-moderno pela simples razão de que a sociedade estratificada
tradicional não podia acomodar o número de pessoas que agora compartilha o nosso mundo. A
melhor coisa a fazer, então, é explorar as possibilidades ótimas do arranjo moderno. Porque não
há uma terceira espécie de arranjo social. Ou a estratificação fundamental é fixa e determina as
funções ou ocorre o contrário. A terceira possibilidade seria uma sociedade sem nenhuma hierarquia, sem divisão do trabalho. Foi esse o projeto de Marx, que parece irrealizável” (HELLER
et. al. 1999, p. 16).
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Para Marx, en este caso, al igual que en otras ocasiones, la categoria de valor
más importante es la riqueza; factor que constituye también una crítica al uso
que la economia política clásica hacía de la categoria de ‘riqueza’, identificándola sin más con la riqueza material. Para Marx el presupuesto de la riqueza
‘humana’ constituye sólo la base para la libre efusión de todas las capacidades
y sentimientos humanos, es decir, para la manifestación de la libre y múltiple
actividad de todo individuo (HELLER, 1986, p. 40).

Agnes Heller denomina as necessidades básicas de quantificáveis e as
necessidades radicais de qualitativas. As duas necessidades são engendradas no
seio do capitalismo, sendo que as primeiras são satisfeitas mediante a produção
incessante de mercadorias enquanto que as segundas não podem ser satisfeitas
nos limites da forma de produção capitalista. Heller estabelece também uma vinculação entre necessidades básicas e interesse de classe e necessidades radicais
e consciência de classe. Heller sublinha que para Marx, os interesses de classe
estão vinculados à realidade fetichista do capitalismo e as necessidades radicais
apontam para a sua superação, o que não se dará pela marcha inexorável da história, mas sim pela ação coletiva do proletariado25. Heller apresenta um instigante
estudo sobre a relação entre teoria e práxis para analisar as potencialidades do
diferentes movimentos sociais quanto à satisfação das necessidades radicais. Para
Heller as teorias e os movimentos sociais se classificam em teorias e movimentos
de reformas parciais, de reforma geral, de revolução política e teórica e de revolução social total. De acordo com Heller, as teorias e os movimentos de reformas
parciais visam apenas eliminar disfunções no interior das instituições que formam
o Estado capitalista, satisfazendo apenas as necessidades existenciais ou quantitativas. Os movimentos de reforma parcial estão organicamente vinculados à
apologia da sociedade instituída e mantêm uma práxis conservadora. As teorias
e os movimentos de reforma geral – cujo principal representante seria a social
democracia - visam à transformação integral da sociedade, proporcionando a um
grande número de indivíduos a satisfação de necessidades das quais ainda nem
haviam se apercebido. Essas transformações, entretanto, não rompem com as estruturas da forma capitalista de produção de mercadoria. As teorias e os movimentos de revolução política, por sua vez, articulam-se sobre a cisão entre bourgeois
e citoyen e embora sejam capazes de uma intensa mobilização de massas também
não superam a referida dicotomia e permanecem no limite da satisfação de ne25 Nos trabalhos mais recentes, dentro de uma proposta liberal e pós-moderna, Heller retira
da classe operária a missão histórica de materializar a satisfação das necessidades radicais.
(HELLER; FERENC, 2003, p. 126).
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cessidades quantitativas. A Revolução Francesa é a referência perfeita de revolução política. Para Heller, a revolução social total é aquela que efetivamente pode
satisfazer às necessidades radicais. Heller enfatiza que esse tipo de movimento
não tem uma referência específica no tempo, mesmo porque na revolução social
total as transformações não se limitem às instituições, mas alcançam a visão das
pessoas sobre as suas reais necessidades. Na revolução social total não há dicotomia entre teoria e práxis porque a teoria não estaria submetida à divisão social
do trabalho, mas seria orgânica às próprias massas mobilizadas permanentemente
em direção à superação das necessidades meramente quantitativas. Para Heller,
esse é o projeto marxiano de revolução, que não pode ser experimentado fora da
convivência comunitária. A revolução social total tem ligação histórica com os
projetos do proletariado, mas a plenitude de sua eficácia exige a adesão cada vez
mais ampla de outros setores da sociedade. Para Heller esse é o projeto do socialismo e as condições para a sua realização já estão dadas:
Estoy convencida de que las condiciones para un programa así se han desarrollado ya. Están presentes y pueden ser descifradas en el comportamiento de
estratos cada vez más amplios de la población. Puede afirmarse efectivamente
que masas cada vez mayores de hombres están insatisfechas, se sienten perdidas
en un mundo en el que sólo existen necesidades cuantitativas y buscan espontáneamente una forma de vida que se sustraiga a su dominio. Cuando numerosos
grupos de jóvenes, y los mejores dellos, abandonan el sistema de prestigio y de
valores de sus padres, basado en el frigorífico y en el automóvil; cuando masas
de estudiantes, de nuevo los mejores, abandonan las universidades por motivos similares; cuando nuevas estructuras familiares se multiplican, asumiendo
formas comunales, todo ello manifiesta que se ha desarrollado la necesidad de
transformar la estructura de necesidades existentes. Sea lo que fuere aquello que
se oculta tras la oposición de las necesidades cualitativas frente al predominio
de las puramente cuantitativas, viene a significar que un movimiento de comunidades que desarrolle necesidades radicales ya no constiuye, o al menos no
necesariamente, una utopia. (HELLER, 1986, p. 181).

Como se depreende da reflexão de Heller, o processo de transformação
histórico rumo a uma sociedade em que cada indivíduo possa exercer suas máximas potencialidades se apresenta como uma alternativa e não como um projeto
de inevitável concretização. A revolução social total também não se materializa
mediante a “tomada de assalto ao palácio de inverno”. Nesse aspecto, Heller critica um dos mitos consagrados no pensamento de esquerda segundo o qual as
revoluções que se concretizam mediante a tomada do poder, violenta e rápida,
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seriam mais eficazes em comparação com os processos de transformação gradual
(HELLER, 1985). A filósofa húngara fala de dois tipos de revolução: aquelas que
“estouram” e aquelas que simplesmente “ocorrem”. Para Heller não há nenhuma
razão para crer que as revoluções que “estouram” sejam mais eficazes no cumprimento do projeto de emancipação humana. Não há dúvidas de que, ao tratar sobre
a teoria e a práxis do movimento de revolução social total e sobre as formas mais
duradouras de concretização de valores revolucionários, Heller tem em mente
a experiência do movimento de 1968, que, para a filósofa húngara, teria sido o
maior movimento de desobediência civil na Europa pós-guerra e que com sabedoria teria superado as tentativas infrutíferas dos movimentos revolucionários
ocorrido na época de Rosa Luxemburgo (HELLER, 1985, p. 89)
No diálogo com as questões suscitadas pelos teóricos da Escola de Budapest, Herrera Flores ressalta a importância do tema das necessidades humanas
para realizar a missão de conferir fundamentação teórica aos direitos humanos.
No que diz respeito especificamente à abordagem de Heller sobre as necessidades humanas, Herrera Flores estabelece alguns reparos fundamentais. O primeiro
deles tem relação com a indispensável introdução da categoria trabalho com a
finalidade de compreender de forma mais ampla o tema das necessidades humanas. Nesse sentido, Herrera Flores faz questão de ressaltar que a centralidade da
categoria trabalho está no âmago das reflexões da Escola de Budapest:
Para Gyorgy Lukacs, el trabajo ocupa un lugar central en todo su esfuerzo por
hallar los elementos estructurales de la civilización occidental. Tanto en su obra
póstuma La Ontologia del Ser Social como en su obra máxima La Estética, el
trabaljo sólo adquiere relevancia teórica cuando desglosamos en él dos planos:
uno objetivo, al remitirse necesariamente a la naturaleza que existe independientemente de los indivíduos y que puede ser objeto de explotación y apropriación, y outro subjetivo, en tanto que el individuo, a través de los fines que se
propopone y sus capacidades socialmente constituídas, se acerca a dicha naturaleza transformandola y adaptándola a sus necesidades e interesses. Sin esa
doble vertiente, objetiva y subjetiva, del proceso de trabajo, poco se podrá hacer
para fundamentar los derechos humanos como bienes que dinamizan y orientan
axiológicamente las relaciones sociales, en tanto que es precisamente desde el
trabajo como únicamente puede distinguirse el carácter activo del hombre de su
dependencia pasiva de los objetos y la naturaleza (HERRERA FLORES, 1989,
p. 55)

Herrera Flores afirma que qualquer tentativa de circunscrever as necessidades humanas à relação desejo/objeto jamais conseguirá superar a reificação
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das relações sociais no interior do capitalismo. O binômio desejo/objeto estaciona
no campo do mero psicologismo e, no máximo, oferece elementos para a abordagem das relações de consumo. Herrera Flores explicita a importância da relação
trabalho/necessidade humana, lembrando que o trabalho, como atividade humana
específica, envolve a satisfação das necessidades de quem despende a força de
trabalho e também das necessidades dos demais integrantes da sociedade. Esse
caráter relacional do trabalho desmistifica a reificação das relações sociais, razão
pela qual as necessidades alienadas só podem ser reconhecidas a partir do trabalho
alienado. A segunda observação de Herrera Flores é a que tem relação com a hierarquização das necessidades humanas. Para Herrera Flores todas as necessidades
humanas devem ser reconhecidas, o que não quer dizer que num ambiente de
debate democrático não se possa estabelecer prioridades ao atendimento a cada
uma delas. Herrera Flores explica que a hierarquização das necessidades humanas
sempre pressupõe a imposição de valores sociais específicos de um determinado
grupo ou classe dominante, ao que Agnes Heller denomina ditadura das necessidades:
O Estado (a elite reguladora) pode aplicar o método de imputação de necessidade, que é apenas relevante se nos aproximarmos do ‘limite inferior’ a todas as
necessidades. Fazendo isso, o Estado (elite) definirá arbitrariamente a qualidade e quantidade das necessidades de todos, e para cada pessoa dentro daquele
‘todos’. O Estado também definirá a qualidade e quantidade de satisfações que
vão de encontro à necessidades já arbitrariamente determinadas. Por isso, o
Estado pode reivindicar a satisfação das mesmas necessidades para todos. Esse
modelo pode ser denominado ‘ditadura sobre as necessidades (HELLER, 1998,
p. 254).

Herrera Flores empreende uma análise das chamadas necessidades radicais conferindo-lhes maior concreção, argumentando que as mesmas permanecem
sem utilidade na medida em que apontam apenas para uma futura sociedade sem
classes. Para Herrera Flores as necessidades radicais na sociedade de transição
são aquelas que dentro dos limites do Estado-nação ainda não são contempladas
em virtude de injunções históricas específicas. Aqui Herrera Flores introduz o
trinômio trabalho/necessidade/valores como elemento fundamental para a fixação
das chamadas necessidades radicais. Nas suas palavras:
Quizá pueda afirmarse que la satisfacción de todas las necesidades nos situaria en un mundo más allá de lo que es la sociedade humana; pero llegado el
caso, tan precisa es la satisfacción de una necesidade ‘necesaria’ o ‘básica’ – o
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como quiera que se denominen – como la de una necesidade más cualitativa,
teniendo presente que, como ya hemos comentado, hay necesidades que pueden
ser radicales espacio-temporal concreta, y no en otra completamente diferente.
(HERRERA FLORES, 1989, p. 88).

Assim, para nosso autor, o descompasso entre as sociedades no que diz
respeito aos seus valores culturais e contextos políticos, determina o que se pode
considerar como necessidades radicais. Portanto, a necessidade de alimentação
digna não tem a mesma relevância num país da Europa Ocidental do que num
país do Sudeste Asiático. Não obstante isso, para escapar de uma relativização
que possa vir a considerar normal qualquer forma de aviltamento da dignidade humana, é preciso estabelecer referências universais e universalizáveis (preferências
sociais generalizáveis), ou seja, valores opostos à lógica de exploração, miséria
e destruição do meio ambiente. Tais valores resultam de um processo histórico
argumentativo, cujo consenso gerou a adesão de vários países ao conteúdo dos
textos que versam sobre os direitos humanos (Declaração Universal, Pacto dos
Direitos Civis e Políticos, Pacto dos Direitos Sociais, Econômicos e Culturais
e outros). Na esteira desse raciocínio, para Herrera Flores os direitos humanos
constituem “más que valores sociales, o jurídicos, los bienes dotados de mayor
contenido axiolóxico” (HERRERA FLORES, 1989, p. 104). Desta maneira, a
fundamentação dos direitos humanos residiria num processo histórico argumentativo no qual as necessidades radicalizadas (ou radicais) alcançam o status de
preferências sociais generalizáveis e retornam à sociedade humana como referências utópicas de transformação, gerando novas necessidades e novas formas de
satisfação dessas mesmas necessidades:
Ser racional en este mundo consiste en saber actuar y reflexionar desde los valores universales que nos han legado las generaciones anteriores. Estos derechos
humanos, de que gozamos en la actualidad, se basan, pues, en esa dialéctica establecida históricamente entre ese esfuerzo humano por producir nuevas necesidades y nuevos objetos, que a su vez, son suceptibles de ser preferidos conscientemente por la humanidad en su conjunto. (HERRERA FLORES, 1985, p. 105).

Jogam um papel fundamental nesse processo dialético os movimentos
de satisfação das necessidades e a hermenêutica engajada das normas que garantem as preferências generalizáveis. Esses são os outros dois pilares da fundamentação dos direitos humanos que passamos a analisar. No que diz respeito à
hermenêutica, Herrera Flores expõe a necessidade de, em primeiro lugar, definir
filosoficamente os direitos humanos. Para o filósofo sevilhano os direitos huma-
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nos são ‘objetivações indeterminadas’, conceito extraído de Lukács que vem a
ser o processo de elevação das necessidades radicais, surgidas na cotidianidade, à
categoria de realizações teóricas, artísticas e sociais tendentes à universalização26.
Como normas de caráter universal, os direitos humanos atuam criticamente sobre
o ordenamento jurídico interno e sobre as instituições que estruturam o Estado. O
processo de objetivação indeterminada é dialético porque, na medida em que as
normas universalizadas retornam ao nível da cotidianidade questionando as normas internas e as instituições estatais, desenvolvem novas necessidades tendentes
a um novo processo de universalização. E esse processo dialético exige que os direitos humanos sejam permanentemente fundamentados, excluindo qualquer possibilidade de considerá-los dados de uma vez por todas; por sua vez, esse processo
permanente de fundamentação deve se livrar de dois problemas hermenêuticos: o
etnocentrismo e o relativismo cultural. A perspectiva etnocêntrica tende a ver os
direitos humanos como produto da cultura ocidental. O relativismo cultural questiona a universalidade dos direitos humanos em virtude da diversidade cultural.
Para os dois problemas Herrera Flores propõe uma abordagem intercultural que
parte da pressuposição de que o ocidente não “inventou” os direitos humanos,
mas sim criou um tipo de linguagem para falar sobre eles. Nessa perspectiva, a
visão ocidental dos direitos humanos deve ser complementada “por teorias no occidentales que parten de formas de subjetividad y de relaciones sociales más ricas
y menos indiferentes a la separación entre el individuo y la riqueza de la especie.”
(HERRERA FLORES, 1985: p. 119).
Os direitos humanos como objetivações indeterminadas conformam a
sua essência e demandam uma hermenêutica específica. Essencialmente os direitos humanos são bens de maior grau axiológico porque foram preferidos e eleitos
como normas de comportamento pelo maior número de formas de vida e de culturas. Em razão disso a hermenêutica dos direitos humanos não pode ser tarefa
26 Fazendo referência à Estética de Lukács, Agnes Heller explica esse processo da seguinte
forma: “As formas de elevação acima da vida cotidiana que produzem objetivações duradouras
são a arte e a ciência. Remetemo-nos nesse contexto, à profunda análise realizada por Georg
Lukács no capítulo introdutório de sua Estética. De acordo com essa análise, o reflexo artístico
e o reflexo científico rompem com a tendência espontânea do pensamento cotidiano, tendência
orientada ao Eu individual particular. A arte realiza tal processo porque, graças à sua essência,
é autoconsciência e memória da humanidade; a ciência da sociedade, na medida em que se
desantropocentriza (ou seja, deixa de lado a teologia referida ao homem singular) e a ciência da
natureza graças a seu caráter desantropomorfizador (...) O meio para essa superação dialética
(Aufhebung) parcial ou total da particularidade, para a sua decolagem da cotidianidade e sua
elevação ao humano-genérico, é a homogeneização.” (HELLER, 2008, p. 42).
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afeita apenas à jurisprudência dos tribunais. Demanda uma participação mais ampla e democrática, cujo conteúdo deve ser permanentemente revisado dentro de
um arcabouço institucional justo. O parâmetro de labor interpretativo vem de dois
autores: Jurgen Habermas e Peter Haberle. Herrera Flores sustenta que os dois
autores manejam de forma adequada as contribuições hermenêuticas das obras
de Heiddeger, Wittgenstein, Peirce, Morris e Marx. A confluência dos referidos
pensadores reflete a importância de duas vertentes hermenêuticas: a semiótica/
linguística27 e a crítica das ideologias. Pela primeira vertente os direitos humanos
como textos (Declaração Universal, Pactos Internacionais, Direitos Fundamentais, etc.) são suscetíveis de uma interpretação aberta para o futuro e existencialmente contextualizada. A crítica ideológica marxista exerce a função de afastar as
mistificações impostas pelos interesses particularizados das classes dominantes. A
colaboração de Habermas28 e Haberle29 reside, portanto, na aceitação desses pressupostos de uma hermenêutica aberta para o futuro dentro de um procedimento
justo no qual seja garantida a maior participação democrática possível na fixação
dos valores mais elevados da sociedade30.
Ainda sobre o procedimento justo, Herrera Flores invoca o conceito de
justiça dinâmica elaborado por Agnes Heller, de acordo com o qual toda pessoa
27 A denominada virada linguística significou um rompimento com a chamada filosofia da
consciência, predominante no pensamento ocidental até fins do século XIX e início do século
XX. A filosofia da consciência pressupunha a relação do sujeito com o objeto cognoscível
visando à certificação da verdade. Com a filosofia da linguagem, supera-se a relação sujeito-objeto para compreender a realidade em direção à relação sujeito-sujeito, num ambiente
linguístico-comunicativo. Para a filosofia da linguagem, os enunciados são construções sociais
derivadas de uma postura hermenêutica em relação ao mundo da vida. No campo jurídico a
guinada linguística inaugurou uma aproximação crítica do texto legal, da jurisprudência, e dos
mecanismos de formação das fontes jurídicas (Cf. STRECK, 2005)
28 Para Habermas, os direitos humanos “institucionalizam as condições de comunicação para
a formação da vontade política racional” (HABERMAS, 2001, p. 148).
29 Haberle afirma que uma Constituição não estrutura apenas o Estado em sentido estrito, mas
também a esfera pública da qual participa pluralisticamente todas as potências sociais. Mesmo
os que não estão diretamente envolvidos com o procedimento de interpretação constitucional,
interpretam a Constituição pela práxis dos direitos fundamentais (direitos humanos positivados
pelo ordenamento jurídico do Estado-nação). Portanto, a tarefa de interpretação constitucional
não pode ser relegada apenas aos órgãos estatais strictu sensu, mas dela devem tomar parte “a
sociedade aberta dos intérpretes da Constituição”. (HABERLE, 1997).
30 Em estudos posteriores Herrera Flores desenvolverá uma crítica importante em relação à
concepção de esfera pública em Habermas, recolhendo a contribuição da teoria crítica feminista
no tocante à construção de uma esfera pública alternativa (cf. HERRERA FLORES, ???)
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tem o direito de participar ativamente dos processos de decisão que interesse à
sua comunidade ou ao corpo político a que pertence. Agnes Heller estabelece a
diferença entre justiça formal e justiça dinâmica ou substantiva. A primeira seria
a justiça efetivamente vigente em uma determinada sociedade, ou, como Heller
enuncia: “significa a aplicação consistente e contínua das mesmas normas e regras
a cada um dos membros de um agrupamento social aos quais elas se aplicam”.
(HELLER, 1998, p. 20). A justiça dinâmica ou substancial seria o equivalente à
luta pela justiça que consiste no questionamento das regras e normas vigentes em
busca de outras regras e outras normas ainda mais justas. Heller argumenta que o
processo de invalidação e validação de regras e normas é permanente nas sociedades democráticas. Assim como Habermas, Heller defende um procedimento justo
em que a disputa por essas transformações ocorra num contexto de argumentação
intersubjetiva. Daí a sua formula para a materialização da justiça dinâmica:
As normas e regras de sociedade devem ser tais que garantam a cada pessoa o
direito (e, eventualmente, a habilidade) de participar em todos os processos de
tomada de decisão referentes à sua comunidade ou corpo político (que é a busca
pela felicidade pública) e, em consequência, todas as normas e regras, qualquer
que seja o grupo social ao qual elas possam se relacionar, devem garantir o mesmo. E mais: as normas e regras da sociedade deveriam ser tais, para garantir a
cada pessoa o direito (e eventualmente a habilidade) de decidir sobre o seu próprio destino, de escolher sua própria forma de vida (que é a busca da felicidade
privada); assim, cada pessoa teria o direito (e uma habilidade igual) de deixar
um grupo social e se unir a outro. (HELLER, 1998, p. 172).

Para Herrera Flores a democracia radical é o terceiro pilar da fundamentação dos direitos humanos. Estabelecendo uma vinculação entre democracia radical e utopia, crítica radicalizada – a utopia não pode ser confundida com algo
irrealizável no tempo (ucronia), ela deve ser compreendida como algo que ainda
não está posto, mas que pode surgir em qualquer momento a partir da ação transformadora permanentemente orientada pelos direitos humanos como processo de
vida e não como instrumento para a tomada do poder – Herrera Flores utiliza
Agnes Heller (HELLER; FERENC,1985) para contextualizar historicamente a
democracia radical. Segundo Heller, o ocidente pode ser definido por dois elementos constitutivos: o primeiro, a coexistência das lógicas do capitalismo, da
industrialização e da democracia; o segundo elemento é o projeto de universalização desses valores. Heller explica que as três lógicas anteriormente mencionadas
mantêm uma independência relativa, dinamizando-se mediante suas respectivas
redes de institucionalização. O elemento de universalização dos valores ociden-
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tais é inseparável da liberdade, considerada tanto pela esquerda como pela direita
como valor supremo. Heller faz questão de ressaltar que das três lógicas mencionadas, aceita apenas a lógica da democracia como projeto de universalização.
Heller fundamenta sua opção na ideia de liberdade como valor universal.
A democracia radical tem como condicionante teórico-social o redimensionamento da relação Estado/sociedade civil. Para Herrera Flores o binômio seria mais bem definido pelos termos esfera social/esfera política a partir do qual
haveria uma reestruturação da tradicional divisão de poderes com a entrada em
cena dos movimentos sociais e sua forma democrática de demandar o reconhecimento e a satisfação de necessidades. Herrera Flores respalda sua tese na proposta
de poder dual desenvolvida pela Escola de Budapeste a partir da experiência do
Outubro Húngaro de 195631. O poder dual se assenta na tensão entre parlamento,
eleito democraticamente pelo voto universal, e a participação direta do trabalhador coletivo. Além do poder dual, a sustentação axiológica da democracia radical
seria a generalização da propriedade privada mediante o incremento de formas
cooperativas de produção e o controle social dos mercados. A democracia radical,
a partir desses pressupostos, nada tem a ver com o neocontratualismo de Rawls32
31 Na dinâmica de resistência ao governo e ao parlamento húngaros, subservientes ao governo
da URSS, os trabalhadores, curiosamente, reeditaram uma experiência análoga ao dos sovietes
russos. A agenda de reivindicações dos Conselhos de Trabalhadores “não incluíam o retorno da
propriedade privada, a restauração capitalista ou a volta dos partidos de direita da Hungria préguerra. A corrente principal do movimento, apesar de sua heterogeneidade, parecia caminhar na
direção da construção de um socialismo húngaro próprio.” (SEGRILLO et. al. 2006, p. 64)
32 John Rawls, em sua obra Uma Teoria da Justiça (RAWLS, 2008), forneceu novos elementos para um debate filosófico em torno dos postulados do liberalismo. O diferencial da teoria
rawlsiana é a preocupação com a igualdade, daí porque a reflexão do filósofo de Harvard recebeu
o rótulo de liberalismo igualitário. Dentro dos marcos do contratualismo, Rawls propõe uma
situação hipotética em que, desconhecendo sua posição original, as pessoas decidiriam o melhor
para a organização da sociedade. Rawls denomina essa situação hipotética de “véu da ignorância”. De acordo com Rawls, a partir dessa situação as pessoas, minimamente informadas, decidiriam racionalmente ajustar as instituições de sorte a promover a igualdade na liberdade. Para
Rawls a igualdade pressuporia a distribuição de bens primários, ou seja, os bens indispensáveis
para a sobrevivência com dignidade. Na filosofia de Rawls diante da tarefa de ajuste institucional
as pessoas devem se orientar pela regra denominada maximin segundo a qual as alternativas que
se apresentam devem ser hierarquizadas de acordo com as piores conseqüências, devendo ser
adotada aquela cujo pior resultado seja superior aos piores resultados das demais alternativas.
Desde os anos setenta o pensamento de Rawls tem suscitado críticas de todos ao matizes ideológicos, tanto a direita como a esquerda do espectro ideológico. As críticas podem ser classificadas
entre os que reputam a teoria rawlsiana como insuficientemente liberal (direita) e aqueles que
nela enxergam um déficit de igualitarismo (cf. GARGARELLA, 2008).
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e Nozick33. A renovação das teorias contratualistas pelos referidos pensadores
apenas reeditam as teses clássicas que concedem ao Estado a tarefa primordial
de garantir as chamadas liberdades negativas em detrimento do reconhecimento
de todas as necessidades. Em contraposição às teses neocontratualistas, Herrera
Flores invoca as reflexões de Habermas, Karl-Otto Apel e Agnes Heller para sustentar que as propostas dos três filósofos conferem um contorno mais adequado
para a construção de um procedimento utópico orientado para a emancipação
humana.34
Herrera Flores conclui afirmando que a democracia radical é o maior de
todos os projetos ilustrados da modernidade e se assenta na racionalização econômica em função do pluralismo da existência de direitos assumidos por grupos
e comunidades, livre atividade e consumo cultural, desenvolvimento multilateral
da sociedade civil, sistema legal controlado socialmente e baseado nos direitos
humanos como pauta formal de justiça aplicável à humanidade e autonomia coletiva inserida no marco do controle social e da participação nos debates públicos
decisórios (HERRERA FLORES, 1985, p. 167). O corolário e teleologia de todo o
procedimento ético-utópico delineado pelo filósofo sevilhano é a dignidade humana reconhecida a partir de três perspectivas: ética, antropológica e político-social.
A conjunção das três perspectivas expressa o canal de vivência plural e democrática capaz de criar condições para a plena realização das riquezas humanas.

33 Na mais conhecida de suas obras (Anarquia, Estado e Utopia) Nozick elabora uma crítica
conservadora de John Rawls, rejeitando toda e qualquer proposta de interferência na autonomia das pessoas. Como sintetiza Roberto Gargarella, o Estado mínimo de Nozick deve se
ocupar apenas de “proteger as pessoas contra o roubo, a fraude e o uso ilegítimo da força e a
amparar o cumprimento dos contratos celebrados entre esses indivíduos.” (GARGARELLA,
2008, p. 32).
34 Agnes Heller explica que no interior da sociedade civil há um embate entre duas lógicas
que consagram valores conflitantes. A primeira lógica valoriza a universalização do mercado, o
caráter excludente da propriedade privada, a desigualdade e a dominação. A outra lógica pugna
pela concretização dos direitos humanos (liberdades negativas), igualação, democratização e
descentralização do poder. O crescimento e a consolidação da segunda lógica como projeto
(socialista) para o futuro pode ser considerado uma utopia racional em relação a qual se faz
necessário um compromisso de dever-fazer. A disseminação dessa utopia se assenta num ambiente plural no qual deve prevalecer o discurso racional da maneira como defendem Habermas
e Karl-Otto Apel. (Cf. HELLER,1993).

André Luiz Machado
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Trabalho e Regulação: o Direito Capitalista
do Trabalho e as crises econômicas
Wilson Ramos Filho

A fragmentação do trabalho na contemporaneidade impacta a regulação
estatal e as formas de gestão das empresas em dimensões diversas, permitindo
perplexidades múltiplas e reações contraditórias, antagônicas e extremadas em
relação ao Direito Capitalista do Trabalho.
De uma parte, movidas pelos melhores sentimentos, vislumbram-se inúmeras perspectivas teóricas a sustentar a necessidade de manutenção dos padrões
atuais de direitos e garantias estatais que incidem sobre o trabalho subordinado.
Ressalvadas as importantes e óbvias diferenciações existentes, tais pontos de vista
têm em comum a resistência às propostas flexibilizadoras e precarizadoras das
tutelas jurídico-políticas construídas no transcurso do século passado, vinculadas
a determinados padrões de desenvolvimento do capitalismo e a configurações históricas não mais existentes ou profundamente alteradas durante as últimas décadas, fundamentalmente em face dos novos métodos de gestão.
De outra parte, também sob distintas fundamentações ideológicas, percebe-se a convivência antagônica e conflitiva de perspectivas analíticas que, privilegiando a constatação de que as relações de trabalho experimentaram significativas
metamorfoses principalmente na recente virada de século, defendem novas formas regulação do trabalho e de percepção sobre o papel do trabalho subordinado
na sociedade atual.
Entre tais posições extremadas, inúmeras outras disputam prevalência no
debate político e social, com reflexos no debate jurídico em geral e nas distintas
famílias do Direito do Trabalho na atualidade.
No presente artigo35 serão apresentados alguns elementos para a compreensão do surgimento do Direito do Trabalho como ramo autônomo do Direito capitalista que condicionam suas manifestações concretas na atualidade (item
35 Elaborado inicialmente para subsidiar a intervenção do autor no Seminário sobre “Cultura,
trabalho e cidade: dos direitos do trabalho ao trabalho dos direitos”, organizado pelo setor de
Políticas Culturais da Casa Rui Barbosa, realizado nos dias 5 e 6 de agosto de 2010, no Rio de
Janeiro, em mesa de debates também composta por Ricardo Rezende (UFRJ), Emerson Mehry
(Coletivo da Linha de Pesquisa Micropolíticas do Trabalho e o Cuidado em Saúde) e Giuseppe
Cocco (UFRJ/Universidade Nômade).
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2), nos dois principais momentos de recontextualização do Direito Capitalista
do Trabalho e dos métodos de gestão nas últimas décadas do século passado,
com impactos fundamentais nas condições laborais (item 3), para, finalmente,
buscar elementos para visualizar a culpabilização do Direito do Trabalho em face
das sequenciais crises capitalistas (item 4). Ao final, são apresentadas algumas
considerações finais que, objetivando visibilizar e desestabilizar certezas, possam
contribuir para a abertura de novos territórios para a crítica e para a criatividade
interpretativa (HERRERA FLORES, 2009) com vistas à efetivação da dignidade
humana.
A invenção da subordinação jurídica e o nascimento do Direito do Trabalho
O significante trabalho é polissêmico36 permitindo que, em sua regulamentação pelo Estado constitucional, vislumbrem-se ao menos três distintas acepções. Em um primeiro sentido, como ato físico de liberação de energia humana,
ou seja, como sequência de atos praticados por alguém enquanto trabalha; em um
segundo sentido, é compreendido como o resultado de um trabalho realizado,
como obra, fruto da criatividade humana; e, finalmente, em seu terceiro sentido,
pode ser entendido como energia potencial do trabalhador, como força de trabalho, o “trabalho vivo”, aquele que, no âmbito de uma relação de emprego, é
vendido pelo trabalhador. Confundindo essas três acepções a regulação estatal, ao
mesmo tempo em que organiza a distribuição de poder e de recursos econômicos,
oculta a essência das relações de trabalho subordinado, profundamente injusta,
naturalizando o estatuto do salariado, identificado com a modernidade.
A linguagem das diversas teorias contemporâneas sobre o trabalho acaba
permitindo que se misturem estas distintas acepções utilizadas pelo Direito, seja
para invisibilizar a exploração, seja para vislumbrar potências distintas para o
trabalho criativo. Assim, quando se afirma que o trabalhador recebe um salário
equitativo por seu trabalho, este vocábulo é utilizado naquele segundo sentido,
36 O mesmo significante pode abrigar distintos significados, desde manifestações artísticas (o
trabalho do pintor é o resultado da expressão criativa sobre uma tela; o do ator é a encenação
da peça de teatro), expressões biológicas (trabalho de parto da gestante; o trabalho nos músculos da perna do ciclista em treinamento), pregações ideológicas (trabalho de propagação de
prescrições normativas pelos religiosos; o trabalho de divulgação de programas ou de ideias
pelos militantes de uma causa), dentre outras, até a ideia de trabalho entendido como atividade
humana que transforma a natureza, concepção que ao longo dos séculos, experimentou inúmeras metamorfoses, desde a antiguidade clássica, passando pelo estatuto feudal até se chegar
ao estatuto do salariado que funda a ordem social capitalista baseada na noção moderna de
trabalho subordinado mediante.
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ou seja, como resultado de um esforço. Como o empregado recebe depois de
ter realizado o trabalho – no primeiro sentido – equivocadamente a alusão no
sentido de que obreiro recebe pelo seu trabalho dá a entender que o salário seria
o equivalente ao esforço obreiro, parecendo que o empregado receberia pelo seu
trabalho da mesma forma que um artesão cobra pelo seu trabalho – no segundo
sentido – quando de sua comercialização; mas não é assim. O empregado recebe
um salário que é o preço de seu trabalho naquele terceiro sentido mencionado, ou
seja, como “trabalho vivo”, como força potencial que o empregado põe à disposição do empregador37, e este valor é muito menor do que o valor do produto do
trabalho (no segundo sentido), em face da existência da mais-valia, retida pelo
empregador. Ao naturalizar a relação de emprego como a forma privilegiada de
articulação do trabalho – no primeiro sentido – o assalariamento se transmuda: de
condição degradada38 passa a ser compreendido como passaporte que permite o
acesso às tutelas jurídico-políticas do Estado, pelo menos durante todo o período
de desenvolvimento do fordismo, como método de gestão e como um das doutrinas legitimadoras do modo de produção.
Como corolário do desenvolvimento do capitalismo assiste-se ao longo
do século passado o surgimento de várias doutrinas legitimadoras do modo de
produção, muitas delas complementares entre si, e indutoras da submissão dos
trabalhadores ao controle e à disciplina por parte dos empregadores.
Do ponto de vista do capitalismo nascente, em atendimento à demanda
pela igualdade nas relações de trabalho, característica do liberalismo clássico,
concebeu-se a noção de igualdade formal entre os contratantes na relação de emprego, de modo a constituir uma reação contra a sociedade arcaica que impedia
37 Exemplificando com uma situação em que o empregado recebe seus salários quinzenalmente, Oscar Correas argumenta que o empregado “vende” a força de trabalho que começa a
entregar desde o primeiro dia, pela qual receberá ao final da quinzena, período durante o qual
“fica liberando energia (primeiro sentido) em benefício do patrão; este é quem se apropria do
resultado (segundo sentido) obtido por esta liberação de energia e paga o preço da força de trabalho (terceiro sentido)” quando o empregado recebe seu salário (CORREAS, 1980, p. 92).
38 Nas etapas iniciais do capitalismo alguém se tornava assalariado somente quando não tinha
nada para trocar, salvo sua força de trabalho. Caía-se no assalariamento como degradação do
próprio estado: entre as vítimas da degradação poderiam estar o artesão arruinado, o campesino
feudal a quem a terra já não lhe provia o alimento, o “companheiro” que havia deixado de ser
aprendiz e era impedido de se converter em mestre, o ex-escravo convertido em “trabalhador
livre” para cair na servidão contratual. A condição de assalariado era compreendida, portanto,
como fracasso, uma vez que estar ou cair no assalariamento significava instalar-se na dependência e se entregar “nas mãos da necessidade” (CASTEL, 1998, p. 13).
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à burguesia desenvolver plenamente seu potencial econômico e concretizar seus
legítimos desejos de mobilidade social ascendente. Para a burguesia, a igualdade
formal perante a lei tendia a eliminar distinções legais baseadas em fatores de nascimento, status social ou preferências, fixando para seu titular uma esfera de autonomia livre de interferência estatal – vista com desconfiança pelos capitalistas em
face de sua histórica relação com a aristocracia ou com as oligarquias tradicionais
– ensejando a moderna noção de trabalho que aparece quando o trabalho passa a
ser tratado como mercadoria pelo pensamento econômico, justificando relações
sociais vislumbradas na sociedade. A partir daí o significante vem precedido do
artigo definido (o trabalho) para permitir a compreensão de que se trata de uma categoria de análise que serve como instrumento de comparação entre bens distintos,
como proposto por Adam Smith, para quem o trabalho moderno apresenta dupla
dimensão: é um dos fatores na produção da riqueza e é também a condição para
que os indivíduos, com autonomia, tenham acesso à riqueza. Com base nesta dupla
virtualidade o trabalho passa a ser concebido como fundamento da ordem social,
da sociedade ordenada segundo os interesses do capitalismo (POLANYI, 2000).
A crítica social, os movimentos de resistência e a necessidade de oferecer
contraponto aos ideais revolucionários, em maior ou menor grau dependendo das
relações sociais concretas em cada país, possibilitaram o surgimento dos “direitos
sociais”39, dentre os quais se insere o Direito Capitalista do Trabalho.
O trabalho, compreendido como força de trabalho, será objeto de regulação pelo Direito capitalista em razão de suas características singulares, quando
comparado às demais formas de trabalho pré-capitalistas. Dito de outro modo: o
que será objeto de regulação pelo do direito capitalista não é exatamente o trabalho prestado em condições capitalistas, mas as relações estabelecidas entre as
classes sociais, quando o capitalismo se constitui em modo de produção hegemônico. A regulação estatal, portanto, incidirá sobre as relações de trabalho (e não
sobre o trabalho prestado em condições de produção capitalistas), mantendo-as
39 A ideia de Direito Social tem lugar a partir da crítica da aplicação das noções jurídicas típicas do modelo liberal às relações capital-trabalho, em que as relações laborais constituíam um
contrato como qualquer outro, com o trabalhador colocando sua força de trabalho à disposição
daquele que havia, mediante o pagamento de um salário, comprado não apenas o trabalho como
fator de produção, mas também o tempo de vida do trabalhador durante certo número de horas
por jornada, geralmente superior a doze horas diárias. À igualdade formal contrapunha-se a
evidente desigualdade de poder e a compreensão de que o trabalhador aceitava “voluntariamente” a ausência de limitações na jornada de trabalho, o trabalho infantil, o trabalho noturno, a
ausência de descansos e férias, o labor em ambientes insalubres e perigosos por não dispor de
alternativa (ABRAMOVICH, COURTIS, 2006, p. 7).
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e desenvolvendo-as para organizar a sociedade de uma determinada maneira e
vetorizada por determinados interesses.
Nas fases iniciais do capitalismo brasileiro, ao menos até iniciado o intervencionismo estatal por volta dos anos 30 do século XX, as taxas de apropriação
da mais-valia, isto é, as taxas de acumulação de capital, dependiam da capacidade
de resistência da classe obreira em face do poder empresarial de subordinar.
Mesmo depois de instituído o intervencionismo estatal, a acumulação de
capital continuará dependendo do grau maior ou menor de democracia econômica
e da política que se estabelecer, de tal forma que, durante os períodos de restrição
democrática, será perceptível a ampliação das taxas de acúmulo de capital e, nos
períodos que permitam maior protagonismo à classe trabalhadora e suas entidades
representativas, a melhor distribuição dos excedentes da produção capitalista.
O trabalho moderno, portanto, passa a ser compreendido como atividade
humana que, incidindo sobre a natureza, cria riqueza ordenando a sociedade no
sentido do aumento da produção; e que, para criar mais riqueza, ordena também
as funções que os atores sociais desempenharão na nova ordem social.
Em síntese, pode-se afirmar que, no Estado Moderno, o Direito disciplina
a ordenação dos lugares sociais a serem ocupados não só pelas classes sociais como
um todo, mas também o espaço social de cada indivíduo. A disciplina em momento
preliminar será feita pelo Direito dos Contratos; mais tarde, pelo Direito Capitalista do Trabalho. Sendo assim, o papel de regulador das condições de funcionamento
da sociedade, a partir da implantação do modo de produção capitalista, caberá ao
Direito, que atribuindo locus sociais designa papéis, organiza a distribuição de
poder e de riqueza no interior de cada formação historicamente considerada.
O objetivo final deste ramo do Direito, assim, consiste em “regular, reforçar e limitar o poder” dos empresários e das organizações sindicais, configurandose naquele que disciplina a distribuição do poder nas relações concretas de produção. Nestas, apenas por exceção o empregado detém poder de negociação, ao
passo que o empresário, ao contrário, encarna o poder em essência. Deste modo,
tem-se uma “uma relação entre um detentor de poder e quem não detém poder algum”, ou seja, têm-se uma relação de sujeição, cabendo ao Direito Capitalista do
Trabalho constituir um contrapeso para equilibrar, de algum modo, as desigualdades das partes inerentes às relações de trabalho (KAHN-FREUND, 1987, p. 4951). Entretanto, este equilíbrio seguirá senso sempre instável e desigual em razão
das correlações de forças entre as classes sociais em cada momento histórico40.
40 Como sintetizado por Sayonara Silva, “o objetivo primeiro e mais importante do Direito do
Trabalho é o de limitar a esfera do dever de obediência do trabalhador e ampliar sua liberdade
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A necessidade imperiosa de obter, de modo estável, dinheiro para sobreviver, não se confunde com a necessidade de trabalhar, de atuar, de se relacionar
socialmente com as demais pessoas; mas o capitalismo, por intermédio de diversos mecanismos de ocultação, associa e confunde sistematicamente essas necessidades, fundando nesta confusão o poder do capital e a ideologia que lhe é subjacente: “nenhuma atividade que não seja trabalho determinado por quem contrata;
nenhum recebimento além daquele resultante da remuneração pelo trabalho”41.
Desde então, o trabalho subordinado se tornou uma das principais maneiras de
existir, no sentido de que “trabalhar – sem que nada seja dito sobre a natureza ou
a quantidade desse trabalho – é uma das modalidades necessárias da existência
social” (MÉDA, 2004, p. 35-38).
Estigmatizando o ócio e a não submissão ao estatuto do salariado, o
trabalho subordinado se transmuda em imperativo moral por oposição àquelas
condutas que resistem ao ingresso no modo de vida capitalista. Em paralelo à
invenção do trabalho em condições capitalistas, criou-se um estatuto para aquele
que, sem ser vadio, vagabundo ou malandro, se encontrasse momentaneamente
sem emprego.
A invenção do desemprego
Na Europa, ainda no final do século XIX, começa a luta pelo estabelecimento de mecanismos de proteção social em face do desemprego, pela reivindicação do “direito a ser protegido” como complemento da objetivação do estatuto do
salariado, de tal forma que o desemprego corresponde a uma maneira particular,
historicamente situada, de viver a ausência de trabalho. As primeiras propostas
de reforma social enfrentaram a necessidade de separar concretamente situações
abstratas semelhantes, quais sejam a do “desemprego autêntico” da massa da-

com leis que regulem o dever de obedecer e o poder de mandar, substituindo relações subordinadas por relações de coordenação. Não obstante, a legislação, em matéria de questões laborais,
por si só não se efetiva. Se os sindicatos forem fracos, as leis terão pouca capacidade de eficácia, sendo incapazes de alterar as relações de poder entre trabalhadores e empresários. Donde
se conclui que, apesar do importante papel da legislação, sua função será sempre secundária
se forem considerados os demais componentes que estruturam ou desestruturam o mercado de
trabalho e as organizações de trabalhadores” (SILVA, 2008, p. 68).
41 A necessidade imperiosa de receber dinheiro suficiente para viver serve de veículo para a
construção social da “necessidade imperiosa de trabalhar”, entendida como “necessidade de
atuar, de obrar, de ser apreciado socialmente” e servindo de veículo “para fazer passar de contrabando a necessidade de ser pago pelo que se faz” (GORZ, 1998, p. 83).
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queles que podiam ser considerados como “sem emprego”, reprimindo estes e
promovendo condições de auxílio àqueles.
Ao rebatizar como desemprego a ruptura de uma relação particular de
trabalho, os reformadores sociais formularam uma nova representação da falta de
emprego, de sorte que o mesmo não pode ser imputado teoricamente às condições
ou a fatores individuais, mas como condição imanente à vida social, diferentemente do que ocorre com a privação do trabalho em função de doença ou da idade
avançada do trabalhador. Da mesma forma que o trabalho passou a ser considerado como um imperativo moral, na fase liberal do capitalismo nascente, de modo
correlato pouco a pouco os reformadores sociais passam a sustentar que o desemprego deve ser percebido como um risco social independente da vontade dos
trabalhadores, supondo a necessidade de uma gestão coletiva para ser combatido.
De outra parte, enquanto os reformadores tentavam dotar de uma “dignidade” laboral os desempregados, o capitalismo fazia uso da grande massa de pessoas que
buscavam emprego com três objetivos principais: (i) como fator de moderação
salarial e de desestímulo às mobilizações reivindicatórias; (ii) como fator de indução da submissão; e (iii) como reserva para eventuais necessidades de ampliação
temporária da produção. Este exército industrial de reserva passará a constituir o
modo de produção capitalista, cumprindo funcionalidades sociais42, em todo seu
desenvolvimento histórico posterior (PIRIOU, 2005, p. 24 e ss).
Na virada do século seguinte, como se verá mais adiante, o desemprego
passará a acumular outra funcionalidade social: como argumento para reformas
trabalhistas precarizadoras, pela culpabilização do Direito do Trabalho erigido em
“causa do desemprego”.
O controle do tempo no modo de produção capitalista
O principal instrumento de desenvolvimento do capitalismo, ao contrário
do que normalmente se apregoa, não foi exclusivamente a invenção da máquina
42 Ainda em 1919, Evaristo de Moraes lembrava que “não mais vivemos no tempo da simples
ferramenta, que era como a continuação dos braços dos indivíduos; sobrevieram complicados
maquinismos, que deslocaram o eixo da produção. Os detentores desses maquinismos, os grandes industriais, subordinadores das forças da natureza, ficaram sendo, por outro lado, reguladores das condições de toda a indústria, a partir de meado do século XIX, suprimindo, de fato,
a liberdade teoricamente concedida aos operários”, citando o fabricante de máquinas Nasmyth
que, na Inglaterra, diante da comissão de inquérito acerca das Trade-Unions, de modo “cruamente sincero” teria dito “sem rebuço: para um fabricante é de desejar que uma grande massa
de operários ande a cata de trabalho” (MORAES, 2009, p. 12). Efetivamente, o desemprego
cumpre funcionalidades políticas no capitalismo.
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a vapor, já que a disseminação dos relógios adquire protagonismo neste processo, na medida em que o controle do tempo a ser dedicado ao trabalho alienado é
constitutivo do conjunto ideológico que sustenta a organização social no modo
de produção capitalista, pelo menos até que, impactado pelo neoliberalismo e
por novos métodos de gestão e de controle social, o capitalismo experimentará
alterações paradigmáticas. Nos modos de produção anteriores, os relógios eram
considerados como curiosidades, como brinquedos, como enfeites ou como adornos. No capitalismo de matriz fordista, durante quase todo o breve século XX,
cumprem funcionalidade social.
A medição do tempo passa a marcar ritmo das novas relações de produção servindo os relógios como instrumentos indispensáveis para a vida cotidiana,
seja para cadenciar os tempos de trabalho, seja para marcar os tempos de nãotrabalho, constituindo-se em importante base material para a constituição de uma
nova ideologia da vida, do trabalho e do progresso43. Em certa medida, o controle
parcelar do tempo se converteu em um escravizador social.
O capitalismo imprimiu velocidade nas relações sociais e nas relações de
produção, permitindo o surgimento da economia do tempo atribuindo importância
às frações de tempo, na produção ou fora dela44. O controle do tempo alheio passa
a ser a primeira e mais importante manifestação de poder, vez que o empregador
se apropria do tempo de vida de seus empregados, durante parte de cada dia (jornada de trabalho) e condiciona o tempo em que o empregado não está sob seu
controle direto mediante a imposição de um determinado modo de vida segundo
determinada ética, absorvendo tanto quanto possível as mais distintas potencialidades deste fator de produção (força de trabalho) que subordina, degradando a
condição humana.
Depois do final da Segunda Guerra, mas fundamentalmente a partir das
críticas anticapitalistas dos anos sessenta, em maior ou menor grau, o Direito do
43 De acordo com Karl Marx “um homem que não dispõe de qualquer passatempo, cuja vida
inteira, à parte as meras interrupções puramente físicas para o sono, alimentação etc., se acha
totalmente absorvida pelo seu trabalho para o capitalista, ainda é menos que uma besta de carga. Constitui uma simples máquina de produzir riqueza para outrem, esmagado fisicamente e
embrutecido intelectualmente. E, não obstante, toda a história da indústria moderna revela que
o capital, se não se lhe erguem obstáculos, procura sempre, implacavelmente e sem piedade,
reduzir toda a classe operária a esse nível da mais baixa degradação” (MARX, 1987, p. 74).
44 Até então as marcações temporais guardavam relação com o entorno natural, definido com
base nas estações climáticas do ano e nas tradições culturais a elas associadas ao prescreverem
a “época do plantio” e a “época da colheita”, ou em decorrência das limitações que a natureza
impunha para a realização de um trabalho.
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Trabalho cuidará da organização da sociedade em moldes capitalistas de modo
ambivalente: por um lado atribuirá um conjunto de direitos aos empregados como
contrapartidas fordistas pelo “direito a subordinar” inerente às relações de emprego (direito este “naturalizado” por inúmeros mecanismos ideológicos de ocultação); por outro lado, colocará os trabalhadores individualmente considerados e a
classe trabalhadora como um todo, no seu devido lugar: na posição de subordinados, social e politicamente.
Referidas contrapartidas de natureza fordista se inserem obviamente no
contexto ideológico do período em que, por oposição binária, se opunham duas
utopias: ao estatismo soviético que prometia o pleno emprego, serviços públicos
universais e gratuitos e a igualdade material (ainda que à custa das liberdades),
contrapunha-se a organização de Estados Sociais e Democráticos de Direito com
promessas similares, em ambiente democrático que valorizaria a possibilidade de
ascensão social pela potencialização das iniciativas individuais e do desenvolvimento constante. Um dos componentes de legitimação desta utopia seria materializado pela garantia estatal de direitos sociais e trabalhistas e de mecanismos
garantidores de sua eficácia, seja por intermédio do Poder Judiciário (no Brasil,
pela Justiça do Trabalho), seja pelo fomento a mecanismos de contrapoder, por
intermédio dos Sindicatos.
O capitalismo descomplexado que caracterizará as relações de produção
depois do desaparecimento da utopia alternativa prescindirá em parte destes mecanismos de legitimação45, como se verá ao final deste artigo.
A invenção do trabalhador livre e a organização como controle pelo direito
A transformação do trabalho, de mero fator e produção de riquezas e de
meio de sobrevivência em imperativo moral se fez acompanhar por sua organização, pelo Direito. O desenvolvimento do capitalismo dependia da existência de
trabalhadores que livremente pudessem negociar no mercado de trabalho, mediante um contrato, a venda de sua força de trabalho, sem constrangimentos de
qualquer natureza, muito menos por parte da normatividade estatal.
Na ideologia subjacente ao modelo de sociedade proposto no início do
século passado, era com base na autonomia da vontade de indivíduos livres, con45 De fato, no início do presente século se assistirá, por um lado, a um acréscimo no stress
laboral degradando ainda mais as condições inerentes à situação de subordinação; e, por outro
lado, a uma retomada de propostas teóricas e práticas relacionadas a novas formas de prestação
de trabalho com menores níveis de subordinação, algumas das quais vinculadas ao conceito de
flexibilidade.
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vertidos em partes de um contrato, que a força de trabalho poderia ser comprada
e vendida como qualquer mercadoria. O ajuste bilateral haveria de prever o preço
do bem, ou seja, o preço da força de trabalho produzida por um corpo humano
durante certo período e a quantidade de horas diárias durante as quais aquele ser
deixaria de ser autônomo, para ser dirigido, controlado e disciplinado pela outra parte daquele negócio jurídico. De um lado, o capitalista sustentava que teria
como comprador o direito de prolongar a jornada de trabalho de seus empregados.
De outra parte, como a natureza especial da mercadoria vendida exige que a sua
utilização pelo comprador não seja ilimitada, o trabalhador sustentava seu direito
como vendedor reivindicando jornadas com duração limitada46, em permanente
antagonismo47.
A regulação pelo Direito, seja o previsto pelo direito dos contratos, seja
o estabelecido por norma heterônoma é que vai organizar a compra e venda da
força de trabalho, organizando a sociedade de uma determinada maneira, restando
claro que tal regulação será sempre protetora das relações de trabalho capitalistas,
favorecendo mais a classe que compra o trabalho quanto menor for a capacidade
de resistência da classe que vende a força de trabalho em relação àquela, independentemente do tipo de intervencionismo aplicado.
Uma liberdade contratual desequilibrada: a ocultação pelo contrato
Por intermédio de mecanismos de ocultação ideológica, as distintas famílias do Direito Capitalista do Trabalho desenvolvidas pelos diferentes modelos
de intervencionismo estatal ao longo do século XX possibilitarão que situações de
subordinação apareçam como relações de colaboração entre seres livres e iguais,
de modo que um ato de submissão se apresente “sob a máscara de um contrato”
(BAYLOS, 1991, p. 20) ou sob a aparência de uma relação comutativa, operando-

46 “Direito contra direito, os dois reivindicando o sentido da lei que rege a troca de mercadorias. Entre dois direitos iguais, quem decide? A força. Eis porque a regulamentação da jornada
de trabalho se apresenta dentro da história da produção capitalista como uma luta secular por
limites da jornada de trabalho, luta entre o capitalista, vale dizer, a classe capitalista, e o trabalhador, vale dizer, a classe operária” (MARX, 1963, p. 339).
47 Este tensionamento caracterizará não apenas as relações de produção, mas também as relações na produção nos últimos cem anos, pelo menos até a introdução de novos métodos
de gestão empresarial na virada do século, quando a percepção do tempo será alterada pelos avanços tecnológicos e quando a indução da submissão dos trabalhadores experimentará
metamorfoses.
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se a magia do contrato, pela qual resta ocultada a realidade conflitiva, desigual e
injusta desta relação48.
O ramo do Direito que legaliza, legitima49 e institucionaliza a subordinação entre iguais é o Direito Capitalista do Trabalho, organizando a sociedade no
interesse do desenvolvimento e da acumulação do capital.
Fundado na autonomia da vontade livremente estipulada entre iguais, a
subordinação da vontade de um contratante à vontade de outro contratante não
seria, em princípio, admissível, constituindo-se em antinomia a confluência entre
a ideia de autonomia para contratar, e a ideia da subordinação de uma das partes
à outra, de tal modo que “lá onde o direito dos contratos postula a autonomia
da vontade individual, o Direito do Trabalho organiza a submissão da vontade”
(SUPIOT, 2007, p. 110).
A subordinação jurídica, deste modo, não é mais do que uma consequência da compra e venda da força de trabalho: “o obreiro trabalha ‘subordinadamente’ porque alguém comprou sua energia e o dono dela, o capitalista, usa-a
segundo lhe convém, visando a valorização de seu capital. E como esta mercadoria especial não pode ser separada de seu vendedor, para que o capital use a
força de trabalho é necessário que o operário aplique esta sua força no lugar e segundo as condições indicadas pelo capitalista” (CORREAS, 1980, p. 123), como
se a subordinação decorresse da “natureza das coisas”, de modo inevitável. Para
que a atividade capitalista se realize, segundo tal perspectiva, torna-se “necessá48 Verdadeiramente, na relação de intercâmbio de trabalho assalariado por salário, os sujeitos
que a protagonizam representam interesses distintos e contrapostos. Conforme já observado,
“na própria raiz da relação de trabalho assalariado se acha instalado um conflito social de caráter estrutural: a contraposição de interesses entre quem detém os meios de produção e quem
aporta exclusivamente o trabalho dependente”, ou seja, “trabalhadores e empregadores mostram assim interesses contrários na relação de trabalho, no sentido de que a plena satisfação
dos interesses de uma parte há de ser necessariamente à custa dos interesses da outra parte”
(PALOMEQUE LÓPEZ, 2002, p. 21).
49 Este ramo do Direito “estabelece pressupostos, conceitos, visões de mundo, cujo conjunto
dará ao trabalhador a convicção de que o tipo de relação que ele mantém ao trabalhar é uma
relação justa de parte a parte e que a forma de produção por assalariamento é a forma legítima
de os homens se organizarem para socialmente produzir aqueles bens e serviços que lhe são necessários para subsistir enquanto coletividade”. Esta concepção ideológica obscurece na visão
do trabalhador “a verdade encoberta: a produção capitalista de mercadorias é a maneira capitalista de acumulação à custa da expropriação do excedente social pela via do assalariamento.
O conjunto dos patrões apropria-se dos frutos do trabalho social mantendo a massa de salários
paga pela produção do conjunto dos bens e serviços, num valor menor do que o produto social
gerado” (SADY, 1985, p. 15).
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ria” a subordinação dos seus atores a uma determinada ordem, a um conjunto de
normas, muito embora permaneça como um debate interditado o questionamento
sobre “qual desses atores pode estabelecer esta ordem e em que condições” (MELHADO, 2003, p. 14).
Para manter e reproduzir o modo de vida que funda e que legitima, o
Direito Capitalista do Trabalho, ao longo de todo o século XX procurou assegurar
a reprodução das relações de produção ao mesmo tempo em que disciplinava o
modo como as mesmas se processavam. Assim, percebe-se o direito de subordinar
como atribuição inelutável50 de poder por parte do Direito Capitalista do Trabalho
a um dos contratantes, para que o capital, agora detentor de um direito assegurado
pelas normas jurídicas estatais, imponha à outra parte nos contratos de trabalho,
uma determinada ordem (regulamentando, disciplinando, fiscalizando e punindo as condutas desviantes desta ordem criada pelo capitalismo à sua imagem e
semelhança) e um determinado sentido na organização da produção, assegurado
pelos métodos de gestão das empresas e por inúmeros procedimentos de violência
privada. Em contrapartida, o mesmo ramo do Direito assegurava um conjunto de
tutelas jurídico-políticas aos empregados por intermédio de normas (Legislação),
de narrativas (Doutrina) e de decisões judiciais (Jurisprudência) que terminavam
por legitimar a própria subordinação.
Efetivamente, muito embora a subordinação não tenha sido inventada,
mas apenas regulamentada pelo Direito Capitalista do Trabalho (FONSECA,
2001, p. 138), foi este o ramo do Direito que juridicizou e legalizou o direito de
subordinar, legitimando o modo de produção capitalista, em suas manifestações
concretas, enquanto o capitalismo precisava se legitimar.
As distintas famílias do Direito Capitalista do Trabalho e as crises.
No transcurso do século XX se assistiu ao desenvolvimento do Direito do Trabalho e do direito sindical em quatro distintas famílias ou modelos de
regulação das relações de trabalho: (i) o modelo anglo-saxão, característico da
Grã-Bretanha, dos EUA e dos países mais diretamente influenciados por ambos,
altamente contratualizado por intermédio de negociações coletivas que, sem contestar o modo de produção, se constituem em verdadeiro “laissez-faire coletivo”
(KAHN-FREUND, 1987, p. 95); (ii) o modelo europeu continental, baseado na
50 O vocábulo parece apropriado, no sentido de que, na ideologia do Direito Capitalista do
Trabalho, contra este poder não se admite qualquer luta, uma vez que o direito de subordinar
encontra-se naturalizado e difuso dentre os fundamentos da ordem capitalista, como poder desdobrado em poder de direção, em poder regulamentar e em poder disciplinar.
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autonomia privada coletiva com protagonismo sindical, elemento constitutivo do
Estado Social; (iii) o modelo germânico, com forte influência no centro-norte europeu, fundado nos mecanismos de co-gestão e representação dos trabalhadores
no local de trabalho; e (iv) o modelo capitalista-periférico que combina elementos
fordistas e corporativistas, com forte influência estatal, seja no reconhecimento de
direitos, seja na solução dos conflitos de trabalho. Muito embora se possa abstratamente aludir a distintas famílias do Direito do Trabalho, progressivamente,
vislumbram-se entre as mesmas influências recíprocas, em maior ou menor grau,
dependendo de cada contexto histórico, político e social.
Do mesmo modo, as sequenciais crises capitalistas – eternas “companheiras de viagem do Direito do Trabalho” (ROMAGNOLI, 1992) –, terão impactos diferentes em cada uma das famílias do Direito do Trabalho, segundo a
posição ocupada pelos países no capitalismo mundializado e das correlações de
forças no interior de cada nação entre as classes sociais fundamentais.
Com a crise de 1929 e, mais concretamente, a partir da redemocratização
da Europa nos anos 40, se assistiu à construção do Estado Providência, que assegurava direitos individuais e coletivos à classe trabalhadora. De modo análogo,
nos EUA, após esta crise restaram os pilares para a configuração do Direito do
Trabalho estadunidense, fundado no sindicalismo de negócios ou de resultados, e
no desenvolvimento do fordismo maduro. Na periferia do capitalismo o intervencionismo estatal e o modelo de Direito do Trabalho, com diferenciações entre os
distintos países, se por um lado apresentou características tipicamente fordistas,
por outro, diferentemente do ocorrido na Europa continental, manteve elementos
do corporativismo engendrado a partir dos anos 20, com a construção de sistemas
de relações de trabalho de corte autoritário.
Seja como for, em todas as famílias do Direito do Trabalho e em todos os
modelos de intervencionismo estatal se fizeram ouvir os ecos de Weimar, combinando a concessão de contrapartidas fordistas pelo direito a subordinar, com a
organização do modo de produção segundo os interesses das classes dominantes,
distribuindo de modo assimétrico parcelas de poder, colocando cada classe social
fundamental no seu devido lugar.
Depois da crise capitalista de meados dos anos 1970, os distintos regimes
de regulação da compra e venda da força de trabalho foram impactados por uma
nova Doutrina, que no plano político, é chamada de neoliberalismo e no plano
econômico, de pós-fordismo. De fato, principalmente depois da derrocada dos
regimes comunistas em finais da década de 80, o Estado Social se viu impactado
pela confluência destas duas vertentes da nova Doutrina: na regulação estatal das
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relações entre as classes sociais e na normatividade interna das empresas, ou seja,
na própria forma de efetivação da produção, com a introdução de novos métodos
de gestão empresarial, redesenhando o Direito Capitalista do Trabalho no final do
século XX.
A recente crise capitalista iniciada em 2008, tal como as anteriores, também teve consequências importantes na hegemonia dessas doutrinas, de modo
que seus efeitos se mostraram mais severos naqueles países que de modo mais
acrítico haviam implementado as medidas neoliberais sugeridas por instituições
globais (FMI, Banco Mundial, OMC, etc.) ou regionais (OCDE, União Européia,
etc.); e mais amenas nos países que não haviam destruído as redes de proteção
social construídas no período anterior.
De fato, a atual crise econômica, se por um lado recoloca em questão o
intervencionismo estatal permitindo uma avaliação crítica do papel do Estado (se
a crise de 1929 demonstrou a caducidade do liberalismo, a crise de 2008, de modo
análogo, permite vislumbrar as limitações das receitas preconizadas pela ideologia neoliberal); por outro lado, possibilita uma avaliação crítica das posturas teóricas que imaginavam que o trabalho havia perdido definitivamente a centralidade
no mundo contemporâneo. De fato, nos últimos dois anos assiste-se à retomada da
intervenção estatal demonstrando a inconsistência da hipótese da mão invisível do
mercado e, ao mesmo tempo, que não existe uma receita única para o novo intervencionismo estatal, permitindo que sejam abstratamente agrupadas as distintas
propostas em dois grandes grupos: aqueles que defendem saídas neoliberais para
a crise neoliberal, e aqueles que defendem a retomada de políticas redistributivistas dos resultados da atividade econômica.
Os espíritos do capitalismo, a nova servidão e o mal-estar laboral
Coube a Luc Boltanski e a Eve Chiapello a concepção teórica segundo
a qual, em oposição ao “espírito do capitalismo” descrito por Max Weber51, se
51 A sociologia weberiana sustenta que os protestantes puderam enriquecer rapidamente quando, em substituição à cosmovisão católica pré-capitalista, construíram nova racionalidade fundada em uma nova ética e na determinação para ganhar e acumular recursos, de modo que este
acúmulo de riqueza e esse espírito capitalista foram essenciais para a consolidação do modo de
produção. A esta nova racionalidade, entendida como modo de justificação ideológica diferenciado, Weber denominou “espírito do capitalismo”. Suas análises demonstram que o espírito do
capitalismo foi muito além da mera justificação para a acumulação do capital. Exigiu principalmente que houvesse na sociedade uma predisposição para os negócios, com indivíduos disciplinados, austeros, econômicos, vocacionados para esta acumulação. Para que o capitalismo
se tornasse hegemônico teria sido necessária a existência de “trabalhadores conscientizados” a
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pode aludir a um “segundo espírito” capitalista, por volta dos anos 1960 e 70, e
a um “novo espírito capitalista” a partir dos dez ou quinze anos finais do século
passado.
A alusão a “espíritos do capitalismo” decorre da constatação de que cada
espírito do capitalismo responde a uma exigência de autojustificação, sobretudo
para poder resistir à crítica anticapitalista, recorrendo a recursos e convenções
com pretensão de validez universal quanto ao que possa ser considerado como
justo ou como injusto. Na compreensão destes autores, cabe ao “espírito do capitalismo” hegemônico em cada momento histórico convencer a todos que, apesar
de se apropriar do trabalho excedente, ou seja, da mais-valia, o capitalismo seria
um modo de produção mais justo que os modos de produção que se apresentavam
como alternativa. Sendo assim, o espírito do capitalismo proporciona, ao mesmo
tempo, uma “justificação ao capitalismo” e um “ponto de apoio crítico, que permite denunciar a separação entre as formas concretas de acumulação e as concepções normativas da ordem social” (BOLTANSKI, CHIAPELLO, 2002, p. 68).
A periodização proposta por aqueles autores para cada espírito do capitalismo não coincide integralmente com a periodização geralmente adotada quando
se alude às fases do fordismo e do taylorismo, mas há pontos em comum.
Há consenso entre os economistas para situar como pré-fordista o período anterior à crise capitalista de 1929, como fordista o período subsequente
de aproximadamente cinquenta anos, e como pós-fordista o período iniciado nos
últimos vinte anos do século passado, com a ressalva de que a passagem de uma
produzir cada vez mais, visando “melhorar de vida”, ao contrário do que caracterizava o modo
de produção anterior e da ideologia religiosa que lhe dava sustentação, o catolicismo. Esse
novo ethos, essa nova posição frente ao mundo, é que teria possibilitado ao capitalismo tornarse modo de produção dominante, em contraposição à visão anterior que priorizava o trabalho
apenas como meio de sobrevivência. Para que o capitalismo se transformasse em modo de
produção dominante, em síntese, teria sido necessário convencer as pessoas de que estas – e não
outras – seriam as melhores bases para sociedade que se estava construindo. Segundo esta nova
ética da prosperidade, adotada em substituição àquela característica das sociedades anteriores,
se fez necessária a submissão voluntária dos trabalhadores ao regime do salariado, regime este
bastante inferior ao anterior em termos de qualidade de vida. Para desviar a atenção dos trabalhadores das péssimas condições objetivas decorrentes das relações capitalistas de produção
construiu-se um conjunto de representações apto a “conscientizar” os trabalhadores de que o
modo de produção que se implantava era melhor que o anterior. Tomado como um absoluto,
uma vocação, o esse novo conjunto de representações e de legitimação, apoiado na educação,
econômica e religiosa, permitiu a constituição do “espírito do capitalismo”, motivando as pessoas a quererem sempre ganhar mais, produzir mais, em um processo que se autolegitimava
(WEBER, 2004)
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fase a outra não se dá de forma abrupta, mas ao longo de períodos de transição
entre as fases, de aproximadamente dez anos cada. Do mesmo modo, também
o taylorismo comporta periodização. Partindo de um taylorismo primitivo, que
visava simplesmente o aumento da produtividade e da lucratividade pela decomposição das tarefas e sua reconstrução com base no controle parcelar do tempo, de
modo intensivo e intensificado, se chegaria a um taylorismo maduro que, a partir
do final da Segunda Guerra, instrumentaria a Doutrina fordista em sua tentativa
de captura da subjetividade obreira, visando a adesão dos trabalhadores ao modo
de vida e de produção capitalistas. Esse taylorismo maduro geralmente é referido
como fordismo-taylorismo. A terceira fase seria a do pós-taylorismo, fundada no
conceito de “flexibilidade”, em uma de suas vertentes, característica do final do
século.
Por outro lado, para os espíritos do capitalismo a periodização localiza o
primeiro espírito até o início dos anos 60, o segundo espírito entre o final dos nos
60 até o final dos anos 80, e o terceiro espírito do capitalismo a partir de então.
Seja como for, tais periodizações podem ser úteis para a compreensão das metamorfoses sofridas pelo Direito Capitalista do Trabalho no período.
As críticas anticapitalistas, o segundo espírito do capitalismo e o Direito do
Trabalho
No inicio dos anos 60 agudizaram-se as críticas anticapitalistas nos países de capitalismo central, tanto no plano anti-sistêmico, quanto no plano intrasistêmico.
As críticas anti-sistêmicas questionavam o próprio modo de produção
capitalista, por intermédio da potencialização das lutas sociais e sindicais: (i) no
Brasil essas críticas motivaram o processo de “contra-revolução” promovido pelos empresários e militares, com apoio da igreja católica e dos EUA, e, poucos
anos depois, em vários países latino-americanos, com idêntica configuração ideológica, com a instalação de ditaduras; (ii) na África e na Ásia as diversas lutas anti-coloniais, algumas das quais promovidas por exércitos de libertação nacional,
motivaram reação capitalista cuja expressão mais emblemática foram as guerras
no sudeste asiático (como na Coréia e no Vietnã) e no continente africano com
o financiamento de exércitos de mercenários (como em Angola e Moçambique);
e (iii) em vários outros países, inclusive de capitalismo central, a crítica antimilitarista à distribuição de poder de modo excessivamente assimétrico nos países
de capitalismo motivaram inúmeras lutas sociais no final da década de sessenta
(como na França e na Itália). Estas críticas anti-sistêmicas mereceram por parte
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dos Estados respostas antitéticas: enquanto nos países de capitalismo central motivaram mecanismos de reletigimação do modo de produção, pela reconfiguração
do Direito do Trabalho, com o reconhecimento de direitos ampliados à classe trabalhadora, nos países de capitalismo periférico o capitalismo optou pelo fomento
a implantação de regimes autoritários, impondo o modo de produção capitalista
pela supressão de direitos democráticos.
As críticas intra-sistêmicas, ao contrário, partiam dos próprios operadores do capitalismo nas empresas, ou seja, dos próprios quadros dirigentes nos mais
diversos níveis hierárquicos das empresas geridas pelo fordismo-taylorismo, por
diversos fatores, engendrando novos métodos de legitimação capitalista, na gestão
empresarial. Neste segundo espírito do capitalismo, diferenciando-se do anterior, no
capitalismo central a figura do “empresário” adquiriu ares heróicos do “empreendedor” que se preocupa menos com os lucros e mais com o crescimento da empresa e
com a “geração de empregos”. Esse empresário mitificado, com base na Doutrina
fordista, entendendo a funcionalidade do Direito do Trabalho para o capitalismo,
promoveu juntamente com os sindicatos obreiros, uma importante renovação no
Direito Capitalista do Trabalho europeu. No período anterior, ou seja, nos “trinta
anos gloriosos” que se seguiram ao final da Segunda Guerra, foi potencializada a
negociação coletiva com importante protagonismo sindical, ao mesmo tempo em
que os empregados na base da pirâmide hierárquica fordista, continuavam sendo
docilizados pela disciplina, pelo controle, pela hierarquização e pelo “exame” que
propicia a premiação e a punição (FOUCAULT, 1979). Neste período, com as relações de produção caracterizadas pela utilização das técnicas tayloristas maduras, os
empregados identificam-se com seus pares e, participando de seus sindicatos, obtêm
importantes conquistas nas negociações coletivas sem, contudo, questionar a ordem
capitalista. E ao conquistar direitos, fortalecem-se os laços de afinidade no interior
da classe trabalhadora e suas entidades representativas.
Neste mesmo período, enquanto nos EUA restavam potencializadas as
características legitimadoras do fordismo keynesiano com a reconfiguração do
american way of life, no Brasil, as críticas intra e anti-sistêmicas serviram de
pretexto para o golpe militar de 1964 que, suprimindo as liberdades, impôs a
submissão à ordem capitalista pela força, com o abandono de diversos elementos
legitimadores, rompendo com o hibridismo que singularizava o intervencionismo
estatal brasileiro, fordista e corporativista: suprimiu-se a estabilidade no emprego
com a criação do FGTS; reconfigurou-se a representação sindical com a destituição e prisão de diversos líderes dos trabalhadores; proibiu-se a concessão de
reajustes salariais fora dos parâmetros estabelecidos pelo regime, promovendo a
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concentração de renda e de poder no empresariado para propiciar uma acumulação acelerada do capital.
Nos países de capitalismo central, na Europa e nos EUA, a relegitimação
capitalista se deu de modo diverso, pela construção de um segundo espírito do capitalismo. Propugnando pela democratização do acesso às principais funções hierárquicas nas empresas agigantadas pela produção em série e pela diversificação
de atividades, surgem as modernas teorias científicas da Administração de Empresas que sofisticaram as críticas intra-sistêmicas. Em oposição às escassas perspectivas de promoção vertical quando se tratava de funções hierárquicas de cúpula
(reservadas aos herdeiros ou aos agregados familiares dos principais acionistas ou
dos proprietários das empresas), passa-se a enfatizar as virtudes da administração
profissional, a ser exercida por técnicos escolhidos por sua competência, por seus
méritos e por sua dedicação após longo período trabalhado em funções subalternas, preferencialmente na mesma empresa52, com a valorização da meritocracia,
ou seja, daqueles que compunham a mão visível do mercado.
De acordo com este sistema de legitimação que passaria a caracterizar
o segundo espírito do capitalismo, quatro elementos assegurariam credibilidade
às promessas de integração vantajosa ao capitalismo: (i) a gestão racional por
objetivos; (ii) a promessa de melhora progressiva das condições de trabalho e de
remuneração, com base em critérios meritocratas; (iii) a possibilidade de se construir uma carreira nas empresas com remuneração proporcional ao acréscimo de
produtividade e de lucratividade que aportavam ao negócio; e (iv) ampliação de
políticas públicas voltadas àqueles que aderissem ao modo de vida proposto (amparo à velhice, aposentadoria por tempo de serviço e por idade, acesso à compra
de imóveis de modo parcelado por longos anos, garantia de emprego, redução da
jornada de trabalho, ensino público e saúde pública de qualidade, principalmente
para as famílias de classe média, dentre outras)53.
52 Defendia-se a meritocracia em substituição ao “direito natural” dos herdeiros ou dos “empregados mais antigos”, a promoção por mérito, vale dizer, a ascensão funcional fundada na
dedicação à empresa e não por critérios nepotistas ou de antiguidade, valorizando-se o indivíduo e sua lealdade para com o negócio, mas também a sua criatividade, competência técnica e
dinamismo, virtudes nem sempre encontráveis nos herdeiros ou nos empregados mais antigos.
53 Assim como o sistema de relegitimação prometia aos que aderissem à tábua de valores que
propugnava e que trabalhassem segundo as regras que estabelecia, ao final da vida, uma aposentadoria digna, o mesmo sistema prometia aos que seguissem as regras do jogo, a ascensão
funcional. A promessa consistia em assegurar aos subordinados a certeza de que, de acordo
com regras pré-estabelecidas, dependendo unicamente do seu próprio desempenho e de sua dedicação, galgariam postos na hierarquia empresarial, melhorando de status social dentro e fora
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Para a relegitimação do capitalismo, portanto, combinavam-se medidas
de estímulo à adesão ao modo de vida capitalista com a construção do welfarestate, configurando o Estado Social e Democrático de Direito que pressupõe a
existência de um sistema democrático de relações de trabalho e de garantias para
a efetividade dos direitos sociais e trabalhistas que o caracterizavam, pelo menos
nos países de capitalismo central.
No plano interno das empresas, com a primeira saturação dos mercados
pelos produtos produzidos em série (ou seja, quando o consumo de massa deixou
de absorver integralmente a produção em massa de produtos estandardizados),
em âmbito nacional, o capital sentiu a necessidade de um duplo movimento estratégico: por um lado, iniciar a produção de bens diversificados segundo os gostos
e necessidades dos consumidores internos; e, por outro lado, ampliar o mercado
consumidor para fora das fronteiras nacionais. Em ambos os processos o talento
dos administradores profissionais foi posto à prova, ensejando também a alteração dos seus critérios de remuneração: em substituição aos salários fixos por
níveis hierárquicos, surgem os planos de cargos e salários, com possibilidade de
ascensão funcional que combinariam critérios de mérito e antiguidade, de modo
previsível e pré-determinado, com características redistributivas em face do crescimento empresarial. Além disso, restou estimulada a introdução de alguns elementos de remuneração variável como complementação dos salários estipulados
por unidade de tempo.
Para a criação destes novos mercados, internos ou externos, foram convocados executivos de diversas áreas do conhecimento, como psicólogos, sociólogos, antropólogos e publicitários, criando-se departamentos de marketing nas
principais empresas e também de funções de assessoria profissional para a implantação de um novo espírito capitalista, por intermédio do endo-marketing, ou
seja, por um conjunto de atividades e mecanismos de implicação dos empregados
com os objetivos empresariais54.

da empresa, melhorando suas condições de trabalho e passando a ganhar mais. Este sistema de
recompensa pela dedicação e pela adesão ao espírito capitalista de então, terminou por iniciar
um processo de valorização da “administração profissional das empresas”.
54 Estas atividades, mais tarde, no terceiro espírito do capitalismo, serão incorporadas aos
setores de “recursos humanos” que passarão a coordenar todas as atividades de disciplina, de
controle, de normalização, de punição e de premiação necessários para induzir a submissão
e, se possível, capturar a subjetividade dos empregados para que passem a pensar e a agir de
acordo com “a cultura da empresa”.
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Louvando as vantagens do sistema capitalista em face do sistema alternativo e buscando demonstrar que era possível atender-se aos direitos sociais sem
prejuízo dos direitos civis e políticos, os distintos intervencionismos estatais fundados na Doutrina fordista-taylorista implantaram políticas de relegitimação social por intermédio de políticas compensatórias, algumas das quais relacionadas ao
Direito Capitalista do Trabalho (como contrapartidas pela submissão “voluntária”
ao direito de subordinar exercido pelos empregadores e pela adesão ao modo de
vida capitalista), outras relacionadas a novos métodos de gestão que propiciavam
ampliação da remuneração e que, indiretamente, contribuíam para a relegitimação
do modo de produção e para a captura da subjetividade dos trabalhadores55.
Com pequenas variações, nos países de capitalismo central, os distintos
modelos intervencionistas, uns mais outros menos, foram todos impactados por
este segundo espírito capitalista típico dos anos setenta e início dos anos oitenta.
Enquanto isto, no Brasil, com a supressão daquelas garantias fordistas que haviam
caracterizado o intervencionismo estatal na Ordem Constitucional de 1946, o Direito Capitalista do Trabalho recobrava as características que presidiram a edição
da CLT, em 1943, basicamente corporativistas fundadas no mito da conciliação
entre as classes sociais e no autoritarismo nas relações de emprego.
O terceiro espírito do capitalismo, o pós-fordismo e o pós-taylorismo.
Na virada do século, como já mencionado, as relações de produção capitalistas sofreram significativas mudanças, inclusive quanto aos seus modos de
legitimação. Todavia, as alterações no mundo do trabalho, na produção, foram as
mais profundas. As próprias técnicas de gestão do segundo espírito do capitalismo
restaram alteradas.
55 A adesão ao regime do salariado haveria de ser premiada com duas ordens de garantia: (i)
a do respeito aos direitos decorrentes da relação de emprego, fixados pelo Direito Capitalista
do Trabalho, sendo que eventuais “descumprimentos” de tais direitos haveria de gerar pronta
reparação por parte de uma jurisdição especializada e célere; e, (ii) a garantia de que uma vez
ingressando na empresa e cumprindo os desígnios do poder patronal também garantido pelo
Direito Capitalista do Trabalho, o trabalhador teria uma perspectiva de carreira na empresa e
naquele modo de vida. Essas duas garantias, de um conjunto de direitos fixados pela legislação
e de uma perspectiva de carreira na empresa, de fato exerciam grande efeito sedutor para adesão das pessoas ao conjunto de valores pregados por este segundo espírito do capitalismo. Mas
não era suficiente. Para induzir uma adesão mais entusiasmada, o capitalismo prometia outras
garantias, como uma velhice amparada, como retribuição à submissão ao regime assalariado,
e promessa de um futuro melhor para as próximas gerações (BOLTANSKI, CHIAPELLO,
2002: 69).
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Espraiando-se globalmente depois do fim do modo de produção alternativo um novo modo de gerenciar os recursos humanos estabeleceu-se e consolidouse, induzindo lealdades, submissão e subserviência ao novo espírito capitalista
que então era engendrado.
Com o desaparecimento da concorrência ideológica, ou seja, com o fim
dos regimes de socialismo real, de certa forma o capitalismo sentiu-se à vontade
para “resgatar os anéis cedidos” anteriormente, desde o inicio do intervencionismo estatal, passando pela própria construção do Direito do Trabalho como ramo
autônomo da ciência jurídica, até as concessões a que se viu obrigado, na Europa,
em face da crítica social dos anos sessenta e setenta do século passado.
O capitalismo gerencial normativo56 do final do século XX já não temia a
“perda dos dedos”, teríamos chegado ao “fim da história” (FUKUYAMA, 1992),
representado pela definitiva vitória – ideológica – do mercado e da democracia
liberal sobre os ideais igualitaristas.
Neste capitalismo descomplexado, que prescinde de legitimação por ausência de alternativa, quatro processos, distintos e combinados, impactaram de
maneira importante o Direito Capitalista do Trabalho: a deslocalização empresarial, a dualização salarial, a flexibilização da regulação e da forma como o trabalho é prestado e a imaterialização, processo complexo pelo qual o trabalho perde
sua referência com os padrões anteriormente vislumbrados.
Desterritorialização, reterritorialização e deslocalização empresarial.
O desenvolvimento do fordismo e sua incorporação pelos Estados intervencionistas por intermédio de políticas keynesianas permitiu o surgimento
56 Diferentemente da doutrina científica de outros ramos do conhecimento, que procuram
analisar a realidade para descrevê-la e para compreendê-la, e, eventualmente transformá-la,
a doutrina normativa do bem-administrar não descreve o que é, mas como deveria ser; não
explica como as empresas são organizadas, mas como deveriam ser estruturadas, e assim por
diante. Daí a primeira dificuldade encontrada pelos operadores do direito para extrair da interpretação daquela doutrina da “ciência da administração”, ou da “administração científica” seu
real significado. Acostumados com a aproximação progressiva do objeto de análise para melhor
compreendê-lo, os juristas lêem os livros de administração sem se perceber que aquelas obras
não são descritivas vinculadas a uma realidade, mas são normativas, prescritivas, dizendo
como as empresas e as relações sociais deveriam ser. A segunda dificuldade se refere ao jargão
utilizado naquelas obras, fornidas de anglicismos e de neologismos, de tal modo que terminam
por ocultar os contextos de onde são originárias aquelas formulações teóricas e, muitas vezes,
os interesses subjacentes às propostas normativas que são apresentadas sob a aparente neutralidade científica.
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de regiões fortemente industrializadas nos países capitalistas centrais e, muitos
anos depois, a partir dos anos sessenta e setenta, em diversos países capitalistas
periféricos.
Quando se fez necessária para o capitalismo central a ampliação dos mercados para os produtos produzidos em série e de maneira massificada, pelo esgotamento dos mercados internos, grandes empresas passaram a produzir em países
periféricos, alegando três motivos fundamentais: (i) para conseguirem melhores
condições de competitividade contornando as barreiras tarifárias instituídos em
alguns países periféricos ao argumento de fomentar as indústrias nacionais; (ii)
para se beneficiarem de custos de produção mais baixos, principalmente com a
força de trabalho, eis que naquelas décadas diversos países ainda se encontravam
subjugados por ditaduras militares (como no Brasil) que haviam comprimido a
massa salarial pela proibição de atividades sindicais; e (iii) para poderem alcançar
outros mercados regionais, próximos àqueles onde se instalariam as fábricas. A
este processo se denomina reterritorialização empresarial.
No mesmo período surgiram empresas que prescindiam de grandes investimentos em bases físicas instaladas ou que desenvolveram logística própria
que lhes permitia funcionar em qualquer país ou mesmo em vários países ao mesmo tempo, como é o caso das empresas do setor terciário, de prestação de serviços, ou ainda de empresas que se adequaram à “divisão internacional do trabalho”
para desenvolver atividades meramente repetitivas e braçais em países com custos
de produção mais baixos, exportando peças para a montagem do produto final em
países com mão-de-obra mais qualificada, ou por intermédio de outros arranjos
produtivos parcelares similares. A este processo se denomina desterritorialização
empresarial.
Diferentemente do que ocorre na reterritorialização e na desterritorialização o que se denomina como deslocalização empresarial consiste na estratégia
de algumas empresas, algumas vezes estimuladas pelos seus próprios governos
de origem, em fechar fábricas ou plantas industriais inteiras em um país para
localizá-las em outros países nos quais os custos de produção sejam mais interessantes para os donos do capital investido naquela indústria. Esse processo é
referenciado pelo movimento sindical internacional como política de “exportação
de empregos”, uma vez que os Estados acabariam promovendo ou estimulando
as empresas a produzirem em outros países. Em sentido metafórico, o vocábulo
deslocalização também pode ser usado para referir ao processo pelo qual parte do
trabalho que antes era executado dentro do ambiente empresarial passa a ser executado em outros espaços físicos, como por exemplo, a casa do empregado ou no
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local de instalação do bem produzido parcialmente na fábrica e ultimado no local
indicado pelo consumidor final, permitindo a percepção equivocada e ideológica
de que neste tipo de arranjo empresarial os trabalhadores estariam menos sujeitos
à tirânica subordinação jurídica típica do regime do salariado, mencionada no
início destas reflexões.
Com a sofisticação dos discursos da “ciência da Administração de Empresas”, além destes neologismos outros foram se agregando ao léxico da literatura normativa que se produz para adestrar empresas, trabalhadores e consumidores
ao terceiro espírito do capitalismo, como os mencionados a seguir.
A desconcentração, a externalização e a dualização do mercado de trabalho
O desenvolvimento capitalista nos vinte últimos anos assistiu a uma inversão do processo vislumbrado nos trinta – “gloriosos” – anos anteriores, em
relação ao formato e a estrutura das empresas, por intermédio da desconcentração empresarial57. No período anterior a produção em massa havia produzido o
crescimento vertical e horizontal das empresas, seja para a produção de todos os
componentes do produto final, seja para comercialização e distribuição dos bens
produzidos até os pontos de venda ou, eventualmente, até os consumidores finais.
Este processo de desconcentração conduzirá aos dois outros acima enunciados: a
externalização e a dualização do mercado de trabalho.
Entre os inúmeros processos de externalização três deles merecem destaque. O mais conhecido é aquele referido como (i) terceirização de parte das
atividades anteriormente desenvolvidas pela empresa repassando-as para que empregados de outras empresas realizem aquele trabalho, a um custo menor para
a empresa contratante; não menos importante é o processo conhecido como (ii)
pejotização, pela substantivização da sigla composta pelas duas letras iniciais da
expressão “Pessoa Jurídica”, para referenciar a contratação de pessoas físicas para
prestar trabalho em condições análogas às dos empregados, geralmente em fraude
ao que dispõe o Direito Capitalista do Trabalho; e, finalmente, a pouco estudada
externalização pela (iii) subordinação do consumidor, processo complexo segundo o qual parte do trabalho que anteriormente era executado por um empregado
da empresa é externalizado de modo a que o próprio consumidor final do bem
57 Quando os economistas e os profetas da administração aludem a desconcentração estão
se referindo, em geral, ao processo vivenciado nos pólos mais dinâmicos do capitalismo no
sentido de permitir uma adequação de cada empresa à sua “vocação” ou à sua “atividade preponderante”, desfazendo-se de toda as atividades e de todas as empresas periféricas que haviam
sido criadas pela empresa preponderante, para o seu desenvolvimento
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ou do serviço trabalhe, de modo não remunerado, aumentando as margens de
lucro e a produtividade empresarial. De um modo ou de outro, os processos de
externalização atuam, em conjunto ou separadamente, para possibilitar que dentro de uma mesma unidade produtiva possam ser encontrados diversos níveis de
proteção legal ou sindical, e distintos níveis de remuneração. O ramo do Direito
que legaliza esse tipo de situação e legitima a super-exploração dos trabalhadores
externalizados, é o Direito Capitalista do Trabalho, o mais capitalista dentre todos
os ramos do Direito.
A dualização laboral, decorrente em parte da desconcentração e da externalização empresariais, permite a separação existente em boa parte das empresas
pós-fordistas entre um núcleo de trabalhadores bem remunerados, considerados
essenciais para a continuidade do negócio, aos quais é assegurada uma série de
vantagens e benefícios no sentido de tentar vinculá-los o mais tempo possível à
empresa, e, de outra parte, o resto dos trabalhadores, geralmente mal remunerados, para o desenvolvimento de tarefas rotineiras, repetitivas, sem necessidade de
elevado grau de especialização aos quais os empregadores asseguram apenas o
mínimo garantido pelas normas aplicáveis, ou seja, pela lei e pelos contratos coletivos. Esta prática gerencial que divide o conjunto de empregados em dois grupos,
um essencial e bem remunerado, outro acessório e mal remunerado, guarda relação com a distinção entre o “mercado laboral primário”, constituído por empregos
com melhor remuneração, mais estáveis, com melhores condições de trabalho, e o
“mercado laboral secundário” com características inversas: instabilidade, baixos
níveis remuneratórios e de proteção normativa58.
Esta subdivisão em distintos níveis de subcontratação, por força dualização com discriminação salarial e de benefícios aos trabalhadores era algo totalmente repudiado no segundo espírito do capitalismo, pela doutrina fordista e pelo
Direito Capitalista do Trabalho vigente na maioria dos países. Todavia, com o
desaparecimento do modo de produção concorrente o capitalismo considerou que
58 Neste segundo mercado os índices salariais, de produtividade e de estabilidade tendem
a ser muito baixos “por efeito da atuação de um círculo vicioso em que, segundo algumas
perspectivas, pode intervir o próprio sistema de segurança social, na medida em que contribui
para manter os rendimentos individuais em níveis suficientemente encorajadores de uma oferta
contínua de trabalho. Por outro lado, na ordenação dualista dos empregos e, por arrastamento,
dos trabalhadores que a eles podem aceder está implícita tanto a coesão interna de categorias
consideradas como a heterogeneidade no seu confronto. Por conseguinte, a mesma lógica determina que no interior de cada subgrupo a mobilidade seja elevada e os salários tendam para
a convergência, ao passo que entre cada um deles a mobilidade é reduzida e o gap salarial
acentuado” (REDINHA, 1995: 43)
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não necessitava mais se justificar para obter legitimidade e, à “rigidez” fordista,
opôs a “flexibilidade” pós-fordista.
A flexibilidade e a subordinação
Nos livros da moderna Teoria da Administração de empresas os termos
flexibilidade e flexibilização aparecem confundidos, mesclados, algumas vezes
até como sinônimos. Os textos jornalísticos que buscam “informar” sobre a existência de alterações substanciais no mundo do trabalho (repetindo acriticamente
a ideologia que se oculta sob a aparente neutralidade dos discursos “científicos”)
não contribuem para elucidar as distintas acepções de cada um destes termos, sendo certo que, em conjunto, servem de substrato para inúmeras propostas tendentes
a suprimir conquistas trabalhistas em nome do aumento da competitividade.
Também podem ser encontradas referências a diferentes tipos de flexibilidade. Em um primeiro sentido pode se referir a determinadas tecnologias vinculadas à produção informatizada e robotizada que permitem “flexibilizar” o desenho,
o modelo ou mesmo a inclusão ou retirada de alguns itens de determinado produto
com utilização da robótica e da micro-eletrônica, com pequena participação de
trabalho humano nas alterações produzidas, exceto quanto à programação dos
computadores. Em um segundo sentido, algumas vezes adjetivada como flexibilidade interna ou funcional, a expressão guarda relação com o tipo de empregado
desejado pelas empresas pós-fordistas, caracterizado pela polivalência dos trabalhadores treinados e qualificados para desempenhar distintas tarefas e funções
dentro do processo produtivo, em oposição ao operário fordista-taylorista típico,
super especializado para o desenvolvimento repetitivo das mesmas tarefas, no
menor tempo possível. Outra acepção, adjetivada como flexibilidade externa, alude ao desejo dos empresários de poder quantificar não apenas o número de horas
a serem laborados pelos empregados, mas também ao número de empregados ao
longo do ano, sempre na proporção das necessidades de produção, maximizando
os lucros59.
Com este último sentido é que foram procedidas em vários países “reformas trabalhistas” de modo a permitir a modulação horária mediante mecanismos
59 Aplicada como adjetivo ao processo produtivo pós-fordista, a acumulação flexível caracterizando nova fase de acumulação capitalista, significaria exatamente a flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo, caracterizados
pelo surgimento “de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras de fornecimento
de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional” (HARVEY, 1992, p. 135 a 162).
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de compensação que isentariam as empresas da obrigação no pagamento de horas
extras, pela implantação de uma gama de instrumentos, dos quais o mais conhecido é o “banco de horas” eficiente instrumento de transferência de renda dos trabalhadores para as empresas, legalizado pelo Direito Capitalista do Trabalho. Do
mesmo modo, se refere à introdução nas legislações de alguns países de mecanismos que facilitariam a despedida de empregados e na contratação temporária de
outros, com menos direitos, menos garantias e, inclusive, com salários menores.
Também se alude à flexibilidade salarial para se fazer referência à substituição do critério unidade de tempo para quantificação da quantidade de dinheiro
que o empregado deve receber como contrapartida por haver se sujeitado ao poder
patronal. Nesta acepção se alude às possibilidades de remunerar com base na produtividade individual e na proporção da participação de cada um para o resultado
final da empresa em termos de lucratividade ou com base em outros critérios. O
objetivo deste tido de flexibilidade é atacar o princípio da não-discriminação inserido em várias legislações, para permitir ao empregador regular a questão salarial
sem condicionantes intervencionistas. É no contexto deste tipo de flexibilização
que algumas legislações regulamentaram a participação nos lucros e nos resultados das empresas, muitas vezes agregando a elas algum nível de renúncia fiscal
por parte do Estado, para beneficiar as empresas.
Uma quinta acepção se relaciona à demanda dos empresários para se
desonerar das contribuições previdenciárias e à saúde a que se comprometeram,
por convênios coletivos ou por contratos individuais de trabalho e dos ônus incidentes em face do rompimento unilateral das relações individuais de trabalho, sob
o onipresente argumento da necessidade de tornar mais competitivas as empresas.
Tendo a mesma matriz semântica, utilizando-se das mais variadas acepções dos
vocábulos flexibilização e flexibilidade, na Dinamarca foi desenvolvido o conceito de flexicurity (flexissegurança). Fundado na elevada carga tributária existente
naquele país, a legislação foi alterada de tal modo que as garantias para os trabalhadores não são mais garantidas pelo Direito Capitalista do Trabalho clássico,
mas asseguradas pelo Estado, com um seguro social ao desempregado à razão de
90% da última remuneração por até quatro anos, complementado por políticas de
formação, requalificação e recolocação no mercado de trabalho, por garantias de
cumprimento por parte das empresas dos contratos coletivos de trabalho e por um
amplo direito de greve60.
60 Uma das condições de possibilidade deste sistema, aliás, é o alto percentual de sindicalização na Dinamarca, superior a 85% dos trabalhadores empregados, o que permite à Central
Sindical realização de greves punitivas às empresas que descumprem os contratos coletivos.
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Seja como for, o aumento da flexibilidade não conduziu aos resultados
macroeconômicos a que se supunha destinada, mas serviu como argumento para
que se reconfigurasse o Direito Capitalista do Trabalho em vários países do mundo, com a globalização da flexibilização, compreendida como globalização da
precariedade na regulação estatal das relações de trabalho.
De fato, flexibilidade tem sido utilizada nos discursos jus-laboralistas
como eufemismo para significar precariedade. Do mesmo modo, eufemisticamente, a doutrina trabalhista prefere aludir à flexibilização quando de fato se refere à
precarização (RAMOS FILHO, 2009). Antes de enfocar a questão precarização,
contudo, se faz necessária a referência a algumas mudanças substanciais ocorridas no processo de produção de riqueza no capitalismo descomplexado da virada
do século.
O trabalho imaterial e as relações de produção
Ao mesmo tempo em que se produziam as aludidas alterações quanto à
deslocalização empresarial, à dualização salarial, e à flexibilização dos processos
produtivos e da regulação estatal incidente sobre o trabalho, se assiste a uma mutação na composição do valor dos bens destinados ao consumo, na qual a quantidade de horas despendidas pelo trabalho (pelo trabalho vivo, naquela terceira
acepção do vocábulo) perde a importância que outrora tinha.
A melhor teorização a respeito pode ser encontrada em Giuseppe Cocco,
em cuja pesquisa resta demonstrada a existência de uma desmedida em relação à
quantificação dos valores dos bens. Mobilizando alguns outros autores, demonstra que um produto custa 100 euros ao consumidor final, seu conteúdo material é
igual a, no máximo, 8 euros, que seria o valor pago à fábrica do produtor manufatureiro terceirizado do produto final. Contudo, se este produtor manufatureiro
se localizar em países com níveis precarizados de regulação estatal sobre o valor
da força de trabalho, por intermédio da deslocalização empresarial, este produto
final pode cair para 3,5 euros, ou seja, 3,5% do valor total do produto final. Por outro lado, se for agregado a este produto uma marca, o valor do produto final pode
dobrar, ampliando-se ainda mais as taxas de mais-valia, mas com uma qualidade
distinta: não se trata mais da tradicional extração de um tempo de trabalho exceO conceito de flexissegurança, portanto, decorre da flexibilização das normas trabalhistas e
da segurança garantida pelo Estado e pela possibilidade de greves punitivas. Obviamente este
modelo, tomado fora daquele contexto, vem freqüentando os discursos patronais e na doutrina
jurídica trabalhista mais afinada com os mesmos, para se propor a flexibilidade dinamarquesa
sem as mesmas garantias lá estabelecidas.
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dente, mas da fixação arbitrária de valor segundo critérios intangíveis. O mesmo
autor exemplifica com o que se passa com outros produtos, nos quais o valor do
produto material (televisores ou telefone celular) é bastante menor que o valor dos
serviços imateriais que são vendidos como agregados à sua utilização (assinaturas
de acesso emissoras de canal fechado, ou de serviços de transmissão de dados, de
mensagens ou de contatos de voz). Menciona ainda Relatório do governo francês,
no qual consta que em um calçado esportivo o custo de produção não ultrapassa
4% do valor de venda final, para aludir a “três tipos de ativos imateriais: os imateriais tecnológicos; os ligados ao imaginário; e os que dizem respeito aos elementos organizacionais e podem consistir em ativos das empresas.
Segundo tal perspectiva, “na passagem do industrial (material) ao pósindustrial (imaterial) os elementos básicos da psicologia e da moral sobre os quais
se embasam todas as teorias econômicas (e suas supostas ‘leis’) não funcionam
mais. A escassez é substituída pela abundância; a valorização se desloca da produção para a própria transação (circulação)”, ou seja, muda o próprio trabalho
(COCCO, 2009: 138), tornando obsoletas as oposições binárias, referidas no início deste artigo, entre emprego e desemprego.
Por outro lado, este processo de desmaterialização do trabalho permite
uma revalorização da importância do trabalho cognitivo produtor de conhecimento e das próprias formas de vida como mecanismos fundamentais da produção de
riqueza e, ao mesmo tempo e permite a percepção da existência de outras formas
de relações de trabalho que não se restrinjam à manutenção do estatuto do salariado. Nesta teorização “a noção do imaterial diz respeito à dimensão relacional e
lingüística do trabalho e, portanto, ao seu tornar-se práxis, para além da dialética
sujeito-objeto”. Deste modo, “a transformação da matéria (inclusive quando ela
continua a acontecer no chão da fábrica) depende das dinâmicas técnicas, comunicativas, lingüísticas, afetivas, ou seja: depende de atividades a mente e da mão
de um trabalhador de carne e osso. Dizer que o trabalho se tornou imaterial significa afirmar que, no pós-fordismo, são as dimensões relacionais do trabalho que
determinam as dimensões objetivas (da relação sujeito/objeto) típicas do processo
de trabalho industrial” (COCCO, 2009: 143/144). Estas metamorfoses, se por um
lado, conduzem a uma nova servidão, pela supressão da distinção entre tempo
livre e tempo subordinado, por outro lado, possibilitam a discussão de novos padrões de relações de trabalho, não mais fundadas na subordinação do trabalhador
aos ditames do empregador, produzindo novas dinâmicas de vida, heréticas em
face da típica regulação fordista e, em razão disto, potencialmente subversivas da
ordem por ela instituída.
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Em resumo, no pós-fordismo não são apenas as relações na produção e
as relações de produção que sofrem metamorfoses: o próprio trabalho, imaterializando-se, se metamorfoseia, permitindo novas teorizações e novas críticas ao
modo de vida imposto pelo modo de produção e regulado pelo Direito Capitalista
do Trabalho.
As crises, a precarização e a culpabilização do Direito do Trabalho
Como reação conservadora à implantação hegemônica do segundo espírito do capitalismo, com as características mencionadas acima, na conjuntura da
crise capitalista dos anos setenta o Direito do Trabalho nos países de capitalismo
central passou a sofrer inúmeros ataques visando transformá-lo em instrumento
de gestão macroeconômica, para torná-lo mais protetivo dos interesses das classes
empregadoras.
Desde então, para enfrentar os efeitos de suas seqüenciais crises a reação
capitalista se deu, por um lado, pela reestruturação produtiva, expressão utilizada
para sintetizar as profundas alterações ocorridas nas empresas pela implantação
do pós-fordismo e do pós-taylorismo como métodos de gestão, e, de outro lado,
por reformas trabalhistas em vários países a partir de meados da década de oitenta, nas mais distintas famílias do Direito Capitalista do Trabalho.
Ambivalente, esse ramo do Direito tutela a relação de trabalho subordinado, organizando a distribuição de poder e dos resultados decorrentes da atividade
econômica das empresas. Assim, ao contrário do que sustentam aqueles que vêem
o Direito do Trabalho como aquele que “protege” o trabalhador, este ramo verdadeiramente não tutela exatamente um pólo ou outro do negócio jurídico – pelo
qual alguém vende sua força de trabalho, abrindo mão de sua autonomia durante
certo período aceitando se submeter ao direito de subordinar atribuído pelo Direito Capitalista do Trabalho à pessoa, física ou jurídica que compra a força de
trabalho, mediante um conjunto de compensações e contraprestações, dentre as
quais a remuneração –, mas tutela a própria relação de trabalho em condições de
subordinação e próprio estatuto do salariado, fundamento da ordem capitalista. O
conteúdo desta tutela da relação entre os contratantes pode ser mais protetivo dos
direitos e interesses dos empregadores, como no caso brasileiro, ou mais protetivo
dos direitos e interesses dos empregados, como na Europa continental, mas sempre
sem romper com a lógica capital, e com a funcionalidade do Direito Capitalista do
Trabalho. Ambivalente, este ramo do Direito assegura alguns direitos à classe trabalhadora e, ao mesmo tempo, atribui um lugar social para esta classe, o de classe
subordinada aos interesses do empregador e ao modo de vida capitalista.
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Como as relações entre as classes sociais são históricas61, construindo-se
social e politicamente, a resultante desta correlação de forças também sofre metamorfoses sendo que, quando o Direito Capitalista do Trabalho deixa de proteger
com mais ênfase os direitos dos trabalhadores e passa a defender de modo mais
descomplexado os direitos dos empregadores ocorre a “precarização”62.
Para que os empregadores consigam precarizar o Direito Capitalista do
Trabalho se faz necessário, dentre inúmeros outros fatores, (i) debilitar o contrapoder da classe trabalhadora que é tradicionalmente maior nos períodos de quase pleno emprego e bastante menor nos momentos de desemprego massivo; (ii)
diminuir o conjunto de compensações fordistas pelo direito de subordinar por intermédio de leis mais protetivas dos interesses dos empregadores e (iii) seqüestrar
a subjetividade dos operadores do Direito do Trabalho, acostumados a interpretar
o direito segundo os cânones legitimadores do primeiro e do segundo espírito do
capitalismo.
A deslocalização empresarial, a dualização salarial e as diversas flexibilizações perpetradas no contexto da reestruturação produtiva, principalmente nos
países de capitalismo central, mas também nos países periféricos, contribuíram
de forma definitiva para o debilitamento do contrapoder sindical. Mas apenas
isso seria insuficiente para que a precarização operasse satisfatoriamente segundo
os objetivos empresariais: se fez necessário alterar os níveis de proteção legal e
convencional e destruir/reconstruir a doutrina trabalhista até então hegemônica63,
61 O conteúdo da tutela da relação de trabalho sofre metamorfoses ao longo da história tendo
em vista alterações externas à normatividade estatal, ocorridas na própria relação entre as classes sociais. Por tal razão, esta tutela será mais protetiva dos direitos dos trabalhadores naqueles
países e durante os períodos históricos em que a classe trabalhadora acumular mais poder, em
relação ao poder das classes empresariais. Dito de outro modo: como o poder é uma relação,
sempre que a resultante desta relação for a atribuição de mais poder aos empregadores, o Direito do Trabalho será menos protetivo dos direitos dos trabalhadores, do mesmo modo que,
sempre que a resultante das relações de poder entre as classes sociais for mais favorável às classes empresariais (como nos períodos ditatoriais ou naqueles de baixa capacidade mobilizatória
dos trabalhadores, por exemplo), o Direito Capitalista do Trabalho protegerá mais os interesses
dos empregadores.
62 Precarização, portanto, é o movimento pelo qual na ambivalência que lhe caracteriza, o
Direito Capitalista do Trabalho diminui a proteção, em algum aspecto, dos direitos dos trabalhadores e passa a proteger de modo mais decidido os interesses dos empregadores como um
todo ou de setores determinados das classes dominantes, reconfigurando a tutela que exerce
sobre o estatuto do salariado.
63 O Direito Capitalista do Trabalho nas distintas famílias do Direito Capitalista do Trabalho
resistiu de modo diferenciado às investidas empresariais que propugnavam pela sua precariza-
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usando como pretexto a inevitabilidade da globalização, entendida como um fenômeno potencialmente positivo64.
Apesar de suas desastrosas conseqüências sociais e econômicas, como
se verifica na atual crise capitalista mundial, essa ideologia dogmática continua a
produzir efeitos nos distintos sistemas de relações de trabalho e no conteúdo das
decisões judiciais trabalhistas, em vários países, por intermédio de propostas que
visam reformas trabalhistas.
As reformas trabalhistas dos anos oitenta e noventa na Europa precarizaram o Direito Capitalista do Trabalho ao argumento de que se faziam necessárias
para combater o desemprego decorrente da crise econômica de então, mediante
processos de culpabilização do sistema jurídico normativo laboral, pelo qual se
considerava que o sistema de garantias articulado sobre o emprego “resultava
a causa direta da eliminação dos empregos e da incapacidade da iniciativa econômica para produzir novos empregos em tempos de crise”, de tal modo que a
“insistência constante desta relação entre emprego e redução dos custos derivados
da eliminação dos postos de trabalho se projeta diretamente sobre todo o espaço
da normatividade laboral” (BAYLOS, PÉREZ REY, 2009: 31).
Desde então, precarização e desemprego são fenômenos que se interrelacionam de modo que, se produz a precarização sob o pretexto de combater o
ção, embora se utilizando de eufemismos como “flexibilização”, “modernização” ou “adequação” deste ramo do direito às necessidades de acumulação de capital, mediante a introjeção dos
dogmas neoliberais, assim como dos postulados dos novos métodos de gestão (pós-fordismo e
pós-taylorismo) na subjetividade das pessoas objetivando a submissão “voluntária” de todos às
precarizações dos direitos trabalhistas e sociais em face da pretensa inevitabilidade dos fatos,
da globalização, da competição internacional. Um verdadeiro seqüestro de subjetividade (RAMOS FILHO, 2001) foi promovido por este sistema complexo na virada do século, manifestando-se de inúmeras formas, dentro e fora das empresas, com maior ou menor intensidade, na
proporção da resistência que encontrou nas distintas formações históricas concretas
64 Todavia, como se sabe, seus efeitos foram nefastos. Em relatório divulgado em 16 de outubro de 2008, com o título de Income Inequalities in the Age of Financial Globalization, a OIT
concluiu que a globalização tem sido um “importante propulsor da desigualdade de renda” e
que a mesma “não tem contribuído para o fortalecimento da produtividade global e do aumento
de emprego”. Segundo o mesmo relatório havia a expectativa de que a globalização financeira,
“causada pela desregulamentação do fluxo de capital internacional”, viesse a estimular o crescimento econômico e trazer benefícios concretos às camadas mais pobres – como aumento de
renda e a diminuição nas restrições a crédito. Mas a globalização não apenas “falhou em contribuir no desenvolvimento da produtividade global e na criação de empregos” como também
“intensificou a instabilidade econômica”, conforme sítio acessado em 02 de novembro de 2008:
http://diap.ps5.com.br/content,0,1,83667,0,0.html.
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desemprego. Contudo, a própria precarização, por debilitar o contra-poder sindical dos trabalhadores, acaba por dificultar a retomada dos empregos ou pelo
menos daqueles empregos com qualidade superior à daqueles empregos precários
instituídos para combater o desemprego.
De fato, o desemprego criado com a reestruturação produtiva aparece como
álibi para a transferência de renda da classe trabalhadora para a classe empregadora.
Apesar da evidência de que essas reformas trabalhistas não poderiam – como concretamente não puderam – gerar empregos novos, esse discurso normativo também
foi globalizado. Objetivamente, principalmente depois da crise capitalista iniciada
em 2008, resta claro que as reformas trabalhistas precarizadoras não conseguiram
diminuir o ritmo do aumento do desemprego, nem conseguiram manter os níveis
existentes de emprego anteriormente, pois níveis de emprego e atribuição de direitos são coisas distintas, obedientes a lógicas também diferenciadas.
O discurso empresarial dos países de capitalismo central do inicio da
década de oitenta sustentava a hipótese de que, “se fosse mais barato contratar, as
empresas contratariam mais”. Esta hipótese nunca se confirmou, nem nos países
que realizaram as reformas trabalhistas profundas, nem nos que resistiram a tais
pregações doutrinárias. Naqueles países, os recursos que deixaram de ser gastos com folha de pagamento depois das reformas trabalhistas foram incorporados
diretamente às margens de lucro dos empregadores65, não gerando nem novos
empregos, nem redução significativa nos preços dos produtos. O mesmo discurso,
repetido acriticamente, impactou a doutrina e a jurisprudência trabalhistas nos
países periféricos, causando estragos em maior ou menor grau, em decorrência da
capacidade de resistência concretamente verificada.
No Brasil, as precarizações neoliberais quanto à regulação do trabalho
prestado em condições de subordinação foram menos intensas do que as experimentadas por outros países, por duas razões principais: primeiro, porque o padrão
de tutela das relações de trabalho subordinado, que já implicava débil proteção
aos direitos dos trabalhadores desde sua implantação, havia sido precarizado anos
antes, durante o regime militar, com a supressão das principais contrapartidas fordistas que haviam sido construídas ao logo dos trinta anos anteriores; depois, por65 O mercado de ações cedo percebeu a relação entre ampliação dos lucros empresariais e
redução nos custos com salários dos trabalhadores de tal forma que não só as precarizações,
mas também as demissões freqüentemente conduzem à valorização quase imediata no valor
das ações negociadas em bolsas de valores, segundo a “ética de quadrilha” que caracteriza a
relação entre os operadores nas bolsas e as empresas de capital aberto, em que as atuações de
uns fortalecem a posição dos outros e vice-versa (HINKELAMMERT, 2000).
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que várias das alterações na normatividade estatal implantadas a partir dos anos
noventa se referiam muito mais à tentativa governamental no sentido de “fazer a
lição de casa”, demonstrando ao capitalismo internacional a adesão à Doutrina
neoliberal, do que a uma política regressiva ordenada, com finalidades concretas.
Tanto é assim, que a única – e terrível – flexibilização normativa com real impacto
nas relações de trabalho se constitui na criação do “banco de horas”, mecanismo
segundo a qual se processa transferência de renda da classe trabalhadora ao empresariado, dispensado do pagamento das horas extraordinárias, com a ampliação
da mais-valia pela extensão do trabalho excedente.
De toda sorte, e não menos importante, as precarizações havidas na tutela
estatal das relações de emprego, realmente, reduziram as contrapartidas fordistas
pelo direito a subordinar, debilitando a função legitimadora do modo de produção inerente ao Direito Capitalista do Trabalho, de tal modo que, na contemporaneidade, não são poucos os trabalhadores brasileiros que preferem permanecer
como autônomos, ou seja, sem vínculos formais de emprego, por considerarem
insuficientes as compensações (fordistas) oferecidas pelo desconforto inerente à
subordinação legalizada pelo Direito Capitalista do Trabalho. Esta postura comum tanto a trabalhadores que desempenham atividades braçais (como pedreiros, marceneiros, pintores, encanadores, eletricistas, entre outros) como àqueles
que desempenham atividades precipuamente intelectuais (auditores, consultores
e outros prestadores de serviço altamente qualificados) abre um novo campo de
reflexão, altamente complexo, na medida em que, se por um lado, permite espaços
de liberdade não encontráveis no âmbito das relações de emprego, por outro lado,
algumas destas posturas são assimiláveis aos processos de fragmentação da solidariedade de classe típicos do individualismo egoísta que caracteriza as relações
de trabalho pós-fordistas e do capitalismo em sua configuração atual.
Considerações finais: uma pitada de otimismo
O Direito Capitalista do Trabalho, como organizador de relações concretas entre as classes sociais fundamentais, deve ser compreendido como um
sistema de atribuição de poder e de renda aos participantes de uma relação de
emprego capitalista. Assim, sempre que há uma precarização na regulação do
trabalho por parte do Estado se produzem dois efeitos: (i) há uma transferência
de renda da classe trabalhadora para a classe patronal, geralmente associada a um
novo ciclo de acumulação acelerada do capital, e (ii) há uma concentração maior
de poder nas classes empresariais, com a diminuição dos poucos espaços demo-
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cráticos existentes nas relações de trabalho, reforçando o autoritarismo e o caráter
arbitrário no direito de subordinar.
No inicio do presente texto se fez referência a duas posições extremadas
a respeito do trabalho e sua regulação na contemporaneidade brasileira. De um
lado, identificam-se posturas extremadamente reativas, que – em parte, com razão – consideram que nada deve ser alterado em relação aos atuais patamares de
garantias e de tutelas consagrados na legislação trabalhista, na estrutura sindical,
e no modelo de relações de trabalho construído na década de trinta do século passado, assemelhando alguns de seus propositores a “guardas de museu” velando
preciosidades, nem todas integralmente compatíveis com a realidade atual. Na outra ponta vislumbram-se inúmeras posições teóricas que, com fundamento nas importantes alterações havidas – na economia (globalização), na hegemonia política
(neoliberalismo), na gestão empresarial (pós-fordismo) ou nas relações sociais
concretas (mercado) –, defendem a substituição do poder normativo estatal ou
negocial coletivo, pela normatividade, exclusiva ou prioritária, do âmbito contratual. Também se fez referência a que, entre os que percebem o Direito do Trabalho
como fruto da história e constatam que as relações de trabalho experimentaram
significativas metamorfoses principalmente na recente virada de século, há inúmeras possibilidades de compreensão teórica e prática, que não se associam nem
às defesas da precarização das relações de trabalho, nem à manutenção pura e
simples do – injusto – padrão que estas relações adquiriram atualmente.
Aludiu-se também a que, no processo de implantação do capitalismo, diversas acepções do vocábulo trabalho foram utilizadas de modo confundido para
possibilitar a ocultação da exploração (pela magia do contrato) e da subordinação
de um contratante a outro (juridicizada pelo Direito do Trabalho), em condições
profundamente desiguais, e que, no pós-fordismo, este trabalho subordinado, que
servia para a quantificação do valor dos produtos, progressivamente vem perdendo tal característica. Assim, quando se menciona que no capitalismo cognitivo o
trabalho se torna imaterial, o que se imaterializa é o trabalho naquela primeira
acepção (como dispêndio de energia), de tal modo que o trabalho (no segundo
sentido) que resulta dos processos produtivos adquire valor que não guarda mais
relação exclusiva com o valor do trabalho (na terceira acepção), ou seja, com o
trabalho vivo e com o número de horas despendidas no processo de transformação
da natureza em sua relação com o capital (trabalho morto). Todavia, ao contrário do que sustentam certas teorias, o fato do trabalho tornar-se tendencialmente
imaterial “não significa que o trabalho material desapareceu” (COCCO, 2009:
135), pois coexistem como complementares e como superação. Todavia, sem des-
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considerar o enorme potencial desestabilizador e criativo inerentes à tal posição
teórica, há também perspectivas teóricas que privilegiam em suas análises o não
menos importante potencial criativo que ressurge com as mobilizações operárias
e cidadãs no contexto da atual crise capitalista.
Este ponto de vista busca reconhecer elementos de otimismo (i) na recente unidade de ação alcançada por boa parte do movimento sindical brasileiro ao
ensejo de apresentar um Manifesto e uma Agenda da classe trabalhadora, justificadores do apoio assumido a uma das candidaturas à Presidência da República66 e
(ii) nas recentes mobilizações da classe trabalhadora européia, com a convocação
por parte da Confederação Européia de Sindicatos – CES de uma greve geral continental, objetivando resistir à ampliação da precariedade nas relações de emprego
e na proteção à velhice67, tutelas jurídico-políticas asseguradas pelo welfare-state,
que por muito tempo inspiraram as lutas do movimento sindical em várias partes
do mundo, motivando solidariedade internacional68.
66 Realizada em 01 de junho de 2010, com a participação de milhares de dirigentes e militantes
sindicais obreiros reunidos no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, vinculados a cinco distintas Centrais Sindicais, a Conferência Nacional da Classe Trabalhadora percebeu a existência
de dois distintos projetos políticos para a sociedade, o que congrega as forças que estiveram
no poder até 2002, em torno da candidatura de José Serra, e aquele representado pelas forças
que sustentaram politicamente o atual governo, representado nas eleições presidenciais pela
candidatura de Dilma Rousseff, inclinando-se pelo apoio a esta. Referida Conferência Sindical
reafirma explicitamente seu protagonismo ao assumir “a responsabilidade de participar ativamente” da campanha presidencial “com propostas que visam garantir e ampliar direitos dos
trabalhadores/as e avançar nas transformações necessárias à construção de um país igualitário
e democrático”, aprovando um “manifesto” e uma “agenda” na qual são detalhadas diretrizes a
serem apresentadas aos partidos políticos e aos seus candidatos.
67 Conforme http://www.tribunadeeuropa.com/?p=1565, consultado em 10 de setembro de
2010.
68 Em Manifesto firmado por centenas de ativistas sindicais e por professores de Direito do
Trabalho de dezenas de países latino-americanos em apoio à mobilização dos trabalhadores espanhóis, depois de uma análise sobre os efeitos danosos da precarização havida neste subcontinente, seus subscritores afirmam: “Por eso vemos con tremenda preocupación los últimos acontecimientos que se han producido en Europa a partir de la llamada “crisis griega” y, muy en
particular, la deriva que las políticas económicas y sociales están adoptando en ese continente,
que responden a orientaciones ideológicas claramente neoliberales. Dentro de este panorama,
nos preocupan especialmente las reformas que está emprendiendo el gobierno español, que
siguen al pie de la letra las consignas neoliberales. La reforma laboral que lleva a cabo el
gobierno español no tiene relación con el recorte del déficit ni con la contención del gasto
público, ni busca la recuperación económica. Se dirige a otro objetivo: abaratar, facilitar y
subvencionar el despido, obstaculizando y debilitando el control judicial del mismo, modifican-
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Enquanto na Europa o movimento sindical oferece resistência em face das
propostas de políticas públicas, que objetivam precarizar o trabalho subordinado e
os direitos dos trabalhadores em via de jubilação69, culpabilizando os Direitos Sociais pela estagnação econômica, no Brasil, o movimento obreiro se apresenta reivindicando protagonismo70 com vistas à manutenção e ampliação dos direitos dos
trabalhadores, dos direitos sindicais e dos direitos de participação democrática.
Com efeito, compreendendo o caráter ambivalente do Direito Capitalista
do Trabalho – que, atribuindo direitos à classe trabalhadora, legaliza a exploração
e a subordinação dos empregados, não apenas ao poder do empregador, mas também ao modo de vida proposto pelo modo de produção e de distribuição social da
riqueza – a classe trabalhadora atualmente retoma importantes processos de luta
e de mobilização visando materializar conquistas concretas na regulação estatal
incidente sobre as relações de trabalho. Assim, ainda que talvez seja precipitado
se aludir a um “renascimento da luta de classes”, é inegável que a potencialização
da revolta terá impactos sobre o capitalismo, descomplexado em sua configuração
atual, ensejando novos processos de relegitimação, configurando possibilidades
de saídas não neoliberais para a crise neoliberal iniciada em 2008.
Nesse sentido, se a crise capitalista de 1929 ensejou a deslegitimação da
ordem liberal com o surgimento dos diversos modelos de intervencionismo estatal
(e, neles, de um ramo do Direito destinado à organização das relações entre as
classes sociais), a atual crise capitalista, esta velha companheira de viagem do Di-

do de manera muy significativa las causas para los despidos objetivos por causas económicas,
tecnológicas, organizativas o de producción y sin que se arbitren medidas eficaces para impedir el fraude en la contratación temporal ni se impongan límites eficaces a la misma. Además
rompe el sistema de negociación colectiva sectorial a través de su inaplicación en las empresas
que aleguen dificultades económicas, da un impulso a la precarización a través de la externalización del trabajo mediante empresas de trabajo temporal en varios sectores sensibles y de
riesgo, como la construcción y las Administraciones públicas y liberaliza las agencias privadas
de colocación. A eso se une el recorte del gasto público y una ya anunciada disminución de la
protección social a través de una regulación claramente regresiva de las pensiones de vejez”.
Disponível em http://lacasaenelaire.wordpress.com/2010/09/06/un-manifiesto-desde-americalatina-ante-la-reforma-laboral-espanola/, consultado em 10 de setembro de 2010.
69 A intensa mobilização da cidadania francesa pode ser constatada pelas notícias publicadas
recentemente, conforme http://dominiquehasselmann.blog.lemonde.fr/2010/09/08/sondageanti-sarkozyste-%c2%ab-in-vivo-%c2%bb/, acesso em 10 de setembro de 2010.
70 A íntegra do Manifesto dos trabalhadores brasileiros e da Agenda proposta pelo movimento sindical unificado em torno a ela está disponível em http://www.cut.org.br/content/
view/20726/170/ , acesso em 03/06/2010.

Wilson Ramos Filho

reito Capitalista do Trabalho, como dizia Umberto Romagnoli, poderá possibilitar
processos de luta que, por um lado, deslegitimem a ordem neoliberal para permitir uma nova relegitimação social, condensando novas relações entre as classes
sociais, ao mesmo tempo em que, por outro lado, potencializem os não menos
importantes movimentos anticapitalistas que propugnam por uma reconfiguração
do modo de distribuição de riquezas e de poder na sociedade, não mais fundado
na subordinação e no paradigma do trabalho assalariado, mas por intermédio de
processos de distribuição universal de renda desvinculados da existência de contratos de emprego.
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As substanciais mudanças na ordem do capitalismo contemporâneo, traduzidas por Negri e Hardt (2002, 2005) como o imperativo do trabalho imaterial
na produção do valor, fazem-se acompanhar de novas cartografias para as relações
entre o mundo da produção e da reprodução, no qual estão recolocadas as chamadas forças produtivas e as configurações tecnológicas.
Esses autores procuram revelar com isso que a nítida separação entre o
momento da reprodução da força de trabalho e o de sua exploração pelo capital
nos processos produtivos, geradores de mais valor, agora cede lugar para momentos nos quais o que era reconhecido claramente como lugar da reprodução, improdutiva, torna-se fundamental para a produção do valor. Nesse desdobramento,
o conhecimento ocupa uma posição vital e seu domínio entra na ordem da luta
encarniçada que o capital tem que realizar para continuar sua saga de máquina de
captura de vidas para sua própria produção e acumulação.
Nessa nova ordem, os modos de existências são profundamente politizados, pois qualquer vazamento das máquinas de capturas, que o capital constrói,
torna aqueles modos verdadeiras máquinas de guerra anticapitalística. O mundo
do trabalho imaterial faz da posição do trabalho vivo um terreno de disputa vital.
Essa condição, analisada a partir de um campo produtivo como o da produção do cuidado em saúde, – que sempre foi vinculado ao mundo das tecnologias não materiais (Gonçalves, 1994) – pode abrir possibilidades de diálogos
pertinentes. Diálogos que alimentem as reflexões para novos percursos, partindo
71 Este texto foi composto de vários outros que fizemos em distintos momentos, cujas referência estão no final, pois entendemos que nas suas colagens permitiam traduzir muito bem o
debate que fizemos no encontro da Uninômade em agosto de 2010, no Rio de Janeiro.
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da micropolítica do trabalho vivo em ato (Merhy, 2002) e, potencializando a construção de modos de agir nos coletivos sociais. Modos que tomam como nuclear
a destruição dos modos capitalistas de existências, apostando na forte politização
da disputa em favor da produção da vida, individual e coletiva.
Essa possibilidade de diálogo entre os novos modos de produção no capitalismo contemporâneo e o campo da produção do cuidado deve-se à centralidade
do conhecimento como saber tecnológico, ou seja, das tecnologias imateriais, na
constituição do trabalho em saúde, desde a conformação do campo como lugar
das práticas sociais – em particular a partir da conformação de suas profissões
nucleares, medicina e enfermagem, no século XIX.
Mas, sem dúvida, considera-se que o forte desse diálogo é posicionado
pela constatação de que nos processos produtivos da saúde, para além desse lugar
dos saberes tecnológicos, há o lugar vital ocupado pelas tecnologias relacionais e
pelo trabalho vivo, que introduzem um novo elemento para essas reflexões. Isso
porque o trabalho em saúde é exemplar quando se olha da perspectiva do trabalho
imaterial e do trabalho vivo, mas amplia isso para o plano do trabalho vivo em ato,
na medida em que é um trabalho produtivo que se realiza e se consome em ato,
sempre exclusivamente, no campo dos encontros com um outro. Dá-se ali ao vivo,
‘a quente’, no que chamamos de micropolítica do encontro produtivo em saúde.
Desse modo, traz novos referenciais para se entender o que vem ocorrendo no mundo da produção capitalista, quando, para além da dimensão do trabalho imaterial/conhecimento/saber tecnológico, há uma ocupação central dos
processos produtivos pela micropolítica do trabalho vivo em ato. E com isso, as
possibilidades de trazer para a cena as tensões que constituem a micropolítica dos
encontros entre o lugar de disputas dos biopoderes sobre a vida e o poder da vida
como biopotência (Pelbart, 2009 ).
Voltar um pouco para dentro das formulações sobre essas questões no
mundo das práticas de saúde ajuda a tornar esse elemento e suas implicações mais
evidentes, inclusive a de que tensão constitutiva entre o trabalho morto e o trabalho vivo se sobrepõe a outras dinâmicas.
No livro 1 do Capital, no capítulo sobre as máquinas, Karl Marx (1985)
nos apresenta noções interessantes sobre as relações entre trabalho morto e vivo,
trabalho abstrato e concreto na ordem capitalista e vários dos efeitos que poderíamos examinar a partir de então. Destacamos como um deles as relações entre
as novas configurações tecnológicas para o trabalho gerador de mais-valor e as
conformações subjetivantes aí acopladas. Segundo esse autor, haveria uma linha
verticalizada de determinação do contexto “material” desse processo, expresso
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quase que de modo fetichizado pela máquina e pelos processos instituídos como
modos de organizar a relação capital, trabalho e “máquina-tecnologia”. Assim,, o
mundo da subjetividade seria tomado como puro efeito e como coadjuvante.
De um outro modo, também nos possibilita pensar que esse processo
pode ser abstraído para qualquer lugar de trabalho. Permite que o interroguemos
não pela perspectiva que ali, vê somente um lugar de produção de valor, capturado sob a forma do capital, mas como um lugar atravessado por outras molaridades
que o singularizam a tal ponto que em contextos muito “iguais” trabalhadores
produzem coisas muito distintas. De muitos modos, podem-se gerar relações de
fuga do processo verticalizado a ponto de inverter a imagem do que poderia ser o
efeito. De modo imanente, um certo trabalhador a partir de seus territórios de subjetivações pode impor ao processo produtivo modos anti-produção de valor capitalista, inclusive com a clara intenção de se posicionar quanto a isso com o seu
fazer cotidiano, nos interstícios dos processos instituídos organizacionalmente.
Mesmo que dentro de uma máquina conceitual que não lhe permite elaborar uma noção de micropolítica como o lugar das relações de poder, em que o
poder opera e circula conformando certos “regimes de autoridade” que se transversalizam, Marx nos permite falar disso. E falar disso bem ali, onde o domínio
do trabalho abstrato sobre o concreto abre-se para um jogo instituinte do trabalho
vivo sobre o trabalho morto.
No mundo do cuidado isso é muito visível.
Arranjos tecnológicos do trabalho na saúde e suas disputas
Produzir cuidado por meio do trabalho em saúde depende da construção de processos relacionais, que suportem a exposição das implicações que a
produção de cuidado opera. De um lado, a implicação que nasce do mundo das
tecnologias duras e leve-duras. De outro a que constitui e emerge no platô das
tecnologias leves dentro da tensão saber / sabedoria / modos de existências em
torno do mundo singular de cada usuário, individual e coletivo.
Nas duas primeiras ordens tecnológicas há um domínio do campo do saber que marca fortemente as implicações, sejam dadas a partir das relações com
as máquinas e equipamentos e suas maneiras de utilizá-los; seja com os processos
relacionais em ato.Porém sempre marcados pela lógica de captura do mundo dos
usuários pelos saberes tecnológicos, profissionais centrados.
No mundo das tecnologias leves, no platô dos encontros micropolíticos,
intercessores, tecnologias leves centrados – expostos ao trabalho vivo em ato que
flui de todos os lados, seja do trabalhador para o usuário, seja deste para todas as
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suas conexões relacionais –, há um campo de forte disputa pelos sentidos e significações do encontro. E não há saber tecnológico em si, nem a mais poderosas das
clinicas, que dê conta do que flui nesse processo, inclusive a partir de conexões
sem saberes, mas só como acontecimentos.
No encontro entre trabalhador de saúde e usuário, por ser um processo
de intercessão, território do trabalho vivo em ato, existe sempre uma disputa pelo
cuidado que está sendo construído e pelos tipos de apostas em relação aos modos
de existir.
Engessado pelas normas ou orientado à produção de procedimentos,
o trabalhador pode dirigir-se ao usuário tomando-o como objeto, fragmento de
corpo, sobre o qual a melhor intervenção, identificada com base nas evidências
para situações semelhantes, deve ser produzida. Seu agir, nesse caso, vai somente
numa direção: dele para o outro como seu objeto, negando o agir do outro e seu
saber (apontado como “crença”), por ser de menor valor científico, portanto não
alçado à posição de um saber tecnológico produtor de autocuidado legítimo.
Mas o trabalhador também pode reconhecer o usuário como gestor legítimo de sua própria vida, portador de necessidades, mas também de desejos,
valores, saberes e potências, que precisam ser levadas em consideração, tanto para
compreender a singularidade da situação vivida, como para construir o melhor
plano de cuidado. O trabalhador afeta e deixa-se afetar pelo outro, sua vida e seu
contexto e coloca seu saber a serviço do melhor arranjo para aquele usuário conduzir sua vida na nova condição.
Nessa posição abre-se espaço para o reconhecimento do não saber diante
do outro, daquilo que me é estranho e, por isso mesmo, para a criação, para a invenção de si, do mundo e do outro.
Reconhecer múltiplas e infinitas formas de existir do sujeito que sofre
requer do trabalhador de saúde criar planos de cuidado muitas vezes novos, ainda
não pensados, diversificar suas estratégias de cuidado, produzir rizomas.
A produção de linhas de cuidado que defendem a vida é um ato rizomático. Qualquer ponto, qualquer espaço, de um rizoma pode ser conectado a
qualquer outro e deve sê-lo. Numa perspectiva rizomática o princípio passa a ser
a transversalidade e não a unidirecionalidade. Daí a ideia de redes múltiplas de
cuidado, quentes, vibráteis que se montam, desmontam, produzem e são produzidas nos encontros. Não interessa criar modelos para o tratamento à revelia do
sujeito que demanda o cuidado. Propor caminhos, impor soluções que não fazem
sentido para quem esta em sofrimento. Não se trata apenas de buscar articulação
teórico-prática, a articulação da academia e do serviço, a integração dos saberes,
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isto não basta, é preciso produzir outros movimentos, fazer rizomas, viabilizar
conexões sempre novas, criativas e criadoras, muitas delas, de preferência, fora
do âmbito da saúde.
Os campos dos saberes são abertos, são como horizontes sem fronteiras,
trânsitos livres e inéditos, o saber popular, o saber científico, o saber profissional,
o saber daquele que sofre, o saber do aprendiz, enfim devem se transversalizar e
produzir novos encontros, novos saberes. Isto significa dizer que quem sabe de
sua dor, de seu sofrimento, é o sujeito que sofre.
Significa dizer que linhas ou redes de cuidados produtoras de vida não podem dispensar o sujeito que sofre da construção ativa de seu plano de cuidado.
Aprofundando essas ideias, tirando proveito da noção de transição tecnológica
na saúde
Os estudos sobre o modo de produção da saúde, observando especialmente o processo e as tecnologias de trabalho, tiveram um importante desenvolvimento a partir de Donnangelo (1976); Gonçalves (1994); Merhy (1994, 1997, 1998,
2002); Campos (1992); Cecilio (1994; 2001); Franco (1999, 2003), Pires (1998)
e Feuerwerker e Merhy (2009) que, em comum, demonstram uma forte tensão no
sentido da incorporação de novas tecnologias duras aos processos produtivos.
Essa tensão se dá, em primeiro lugar, pela disponibilização e oferta de
equipamentos no mercado; em segundo lugar, porque a necessidade de renovação
do capital fixo nas plantas produtivas é um processo inexorável da acumulação
capitalista e na saúde esse modelo tende a se repetir por meio do alto consumo
da maquinaria no processo de produção. Finalmente, em terceiro lugar, devido
à construção social imaginária que associa qualidade da assistência e produção
de vida com densidade tecnológica dura – essa construção é produzida subliminarmente a partir dos diferentes agentes que atuam no campo da saúde: gestores,
empresários, operadoras, prestadores, trabalhadores e, até mesmo, pelos que são
assistidos pelos serviços assistenciais – os usuários.
Na busca da distribuição dos seus produtos em larga escala, essa é uma
das apostas do capital sobre os serviços de saúde. Mas essa aposta não é a única
determinação do modelo tecnoassistencial, que caracterizamos como “médicohegemônico, produtor de procedimentos, profissional centrado”, praticada por todas as profissões da saúde. A indústria produtora de insumos encontrou nas teses
flexnerianas o apoio teórico para propor modelos de atenção centrados no consumo de seus produtos e modelos de formação dos profissionais de saúde marcados
pelas tecnologias leve-duras, que subsumem a clínica e o cuidado à matriz de
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pensamento liberal de organização das relações sociais e produtivas. Esses fatores concorreram para a formação de um modelo produtivo em que os processos
de trabalho aparecem tecnologicamente centrados no trabalho morto, expressão
nuclear das tecnologias duras e leve-duras.
Denominamos de “reestruturação produtiva” na saúde às novidades introduzidas nos sistemas produtivos que impactam os processos de trabalho, geram
mudanças no modo de elaborar os produtos, e efetivamente até mudam a forma
de assistir às pessoas. Essas inovações podem se dar de diversas formas, não determinadas a priori, mas verificadas a partir do momento que estruturam novos
modos de produção e organização dos processos de trabalho. Em geral, buscam
alterar a conformação tecnológica do processo produtivo, nos quais introduzem
mudanças organizacionais.
Vale dizer que a reestruturação produtiva pode promover a inversão das
tecnologias de trabalho em um dado sistema de produção. Mas também pode
atuar apenas como uma forma nova de se organizar a produção da saúde, sem
necessariamente alterar seu núcleo tecnológico. Esse tema pode ser verificado
na pesquisa realizada por Pires (1998), que estuda e descreve os processos de
incorporação de novas tecnologias à produção do cuidado, no interior do hospital,
como processo de reestruturação produtiva.
A partir de seus estudos, dizemos que uma das formas de reestruturação
produtiva se dá por mudar o modo de trabalhar das pessoas a partir das novas
tecnologias duras incorporadas no processo de trabalho. No entanto, nesse caso,
o perfil do núcleo tecnológico, onde são criados os produtos, permanece como
antes, trabalho morto centrado, com grande captura do trabalho vivo, dentro do
mesmo padrão de produção em que as tecnologias duras e leve-duras comandam
o modo de ser das leves e os processos de trabalho se focam na produção de procedimentos, profissionais centrados.
Outro exemplo de reeestruturação produtiva pode ser a Estratégia de
Saúde da Família (ESF), atualmente a principal proposta de organização da atenção básica nas redes públicas de saúde, induzida e ofertada pelo Ministério da
Saúde, para a construção das redes locais e regionais de saúde no SUS. Em muitos
municípios onde a estratégia foi implantada, observa-se alteração nos processos
de trabalho, sem, contudo, haver uma inversão das tecnologias de trabalho, que
continuam operando a partir de uma razão instrumental, estruturados pelo ato
prescritivo do médico, que induz ao alto consumo de procedimentos centrados
nos profissionais. Mesmo as modalidades de Saúde da Família em há uma aparente mudança na forma de produzir saúde, pois operam mais centralmente no
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território, focadas nos núcleos familiares e domicílio, o processo de trabalho, na
essência, pode não ter sido alterado (Franco & Merhy, 2003) porque continua
organizado a partir de definições técnicas unilaterais, que pouco dialogam com as
necessidades dos usuários e por isso estreitam as possibilidades de produção de
relações cuidadoras.
Queremos dizer, com isso, que nem todo processo de reestruturação produtiva conduz a uma transição tecnológica, pois para fazê-lo deveria alterar, de
forma completamente inovadora, os arranjos tecnológicos do trabalho em saúde,
mudando inclusive os tipos de produtos realizados.
Com essa perspectiva, parece interessante examinar a tentativa de diversificação das tecnologias de cuidado nos processos produtivos realizados por
algumas empresas do campo dos planos de saúde nos últimos anos. Algumas operadoras da saúde suplementar trouxeram para a composição de seus projetos terapêuticos tecnologias até então pouco usuais, redefinindo o lugar das tecnologias
leves na produção do cuidado. Desse modo, impactaram os modos de incorporação tecnológica e a produção dos procedimentos, o que pode ou não levar à construção de um novo patamar produtivo na saúde. Nas experiências atuais dessas
operadoras há situações paradoxais, pois:
■
de um lado, consideram de um outro modo o campo das necessidades
de saúde (Cecílio, 2001) dos usuários, trabalhando o autocuidado como
possibilidade de se obter melhores resultados em relação à saúde. De
um lado o reconhecimento da intensividade do cuidado requerido como
algo central para a definição das modalidades de atenção (experiências
de atenção domiciliar). E de outro, a montagem de arranjos que oportunizam mais escuta aos usuários e alguma flexibilização dos projetos
terapêuticos propostos unilateralmente pelos médicos (gestão de casos,
call center). Nesse movimento, podem gerar uma ruptura com o modelo médico-hegemônico, levando a uma transição tecnológica, ainda em
curso;
■
por outro lado, essa ruptura não completada ou predominante leva a um
processo de produzir saúde que não é marcado por uma real inversão
das tecnologias de cuidado, que não altera substancialmente o núcleo
tecnológico do processo de trabalho e operado novas linhas de produção
do cuidado. Os processos que verificamos, aqui, de modo predominante,
ainda indicam momentos de reestruturação produtiva, mas no modelo
hegemônico.
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A reestruturação produtiva na saúde é sempre um processo disputado, assim como no âmbito da produção econômica como um todo (Marx, 1985), pois é
uma busca por mudanças no cenário de produção da saúde e que é operada no plano da micropolítica. As opções tecnológicas, a organização do trabalho, a tensão
sobre os hábitos e comportamentos dos trabalhadores e usuários dos serviços de
saúde, revelam que o mundo no qual se devem operar as mudanças na produção
do cuidado é absolutamente complexo.
Importa discutir que alterações nos processos e tecnologias de trabalho
ocorrem a partir do protagonismo dos sujeitos produtores, que fazem suas opções
de acordo com intencionalidades e projetos,inscritos subjetivamente no seu modo
de agir e conforme interesses de diversas ordens, corporativos e privados, coletivos e públicos, e até mesmo operando sob diversas diretrizes (Sader, 1988). Ao
final, na organização dos processos produtivos, prevalece uma dada pactuação
entre os diversos atores em cena, configurando certo perfil de cuidado, que se
hegemoniza.
A produção da saúde é dependente de trabalho humano em ato, configurado no trabalho vivo e na sua micropolítica (Merhy, 1997, 2002), ou seja, o trabalho no exato momento da sua atividade criativa na construção dos produtos por
meio dos quais se realiza, ali. Nesse momento, que é um processo essencialmente
relacional, entre alguém e outros. Nessa relação há uma lógica instrumental operando, mas, sobretudo há, em potência, nos espaços relacionais, virtualidades em
acontecimentos - como atos de fala e escuta, toques e olhares - que são constitutivos desse processo de trabalho e nessa relação os sujeitos se encontram e fazem
em conjunto, a produção da saúde.
Por esses motivos, a análise do caso da produção da saúde requer categorias diferenciadas das utilizadas no caso da produção industrial. Quando os
processos são presididos pelas relações, como na saúde, os produtos são “simbólicos”, expressando como materialidade seu forte valor de uso para o usuário
(Merhy, 2002). Por isso nesse front produtivo a relação entre valor de troca e de
uso é muito singular.
Certos processos de reestruturação produtiva, por exemplo, procuram dar
uma significância objetal para o agir cotidiano dos trabalhadores de saúde e essa
produção simbólica que age no interior dos processos de trabalho, fazendo o cuidado aos usuários se traduzir pela materialidade do procedimento produzido. Por isso,
não há como perder de vista, que na produção do cuidado, queira-se ou não, sempre
está presente a produção de produtos, como: acolhimento e vínculo, nem que seja
para desacolher e desvincular, objetivando o relacional através de “coisas”.

Emerson Elias Merhy, Laura Camargo Macruz Feuerwerker, Paula Cerqueira e Tulio Batista Franco

Quando processos de transformação produtiva não operam novas configurações para as tecnologias leves, trabalho vivo centradas, levando a uma ruptura
com essa “materialidade objetal”, restringem-se às mudanças a certas aparências
simbólicas, nas quais o valor de uso não está na vida produzida, mas no procedimento realizado, mesmo em mudanças em processos produtivos organizacionais.
No mundo do cuidado os processos de transição tecnológica, em relação
aos modos capitalísticos de existências, significam um novo padrão de produção
do cuidado, que altera não apenas o modo de organização do processo produtivo,
mas inverte o núcleo tecnológico do cuidado, configurando hegemonia das tecnologias mais relacionais e seus produtos, a partir do “trabalho vivo em ato” (Merhy,
1997), suportando as diferenças nos modos de viver e suas diferentes apostas.
Significa operar na assistência com sentidos diferentes dos que existem
no modelo “profissões centrado, produtor de procedimentos”, pois tem sua ação
voltada ao campo de encontro com os usuários, que se torna o seu objeto de intervenção nuclear, ao se deixar penetrar pela vida do outro como instituinte. E, como
tal, é sempre um processo de construção social, política, cultural, subjetiva e tecnologicamente determinado. É um processo social sempre tenso e de intensa disputa
entre os vários grupos interessados nessa produção, que apontam para caminhos,
simbólicos e materiais, diferenciados para o que deve ser o cuidado em saúde; e,
assim, a transição tecnológica deve configurar um novo sentido para as práticas
tecnoassistenciais, que tem novas consequências e impactos na construção dos resultados a serem obtidos junto aos usuários (Merhy, 2002; Franco, 2003).
Há uma questão importante a ser considerada, que diz respeito ao fato
de que a transição tecnológica pode ser o resultado de um acúmulo de processos
anteriores. A rede de petição e compromisso que conforma os serviços de saúde
estrutura uma arena decisória, na qual os diversos interesses se entrecruzam. Da
tensão/conflito entre os diversos atores surgem os pactos que irão configurar determinado modo de produzir saúde. Resulta, pois, de uma realidade de construção
multideterminada, em que aparecem as tecnologias como um dos seus principais
componentes. A transição tecnológica pressupõe, assim, impactar a efetividade
da assistência à saúde mexendo no manejo cotidiano que cada encontro trabalhador usuário exige. Como um processo de mudança da produção, do molecular ao
molar, onde há alteração no núcleo tecnológico do processo de trabalho para a
formação dos produtos da saúde. Isto é, re-significando o arsenal das tecnologias
de cuidado utilizadas no processo de trabalho, ou seja, a caixa de ferramentas de
cada trabalhador, inclusive sua oferta social para a “fabricação” de novos operadores de tecnologias de cuidado.
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Os processos produtivos da saúde, como temos visto, são complexos,
com alta implicação entre aqueles que neles estão inseridos. No núcleo tecnológico do processo de trabalho convivem mutuamente “processos estruturados” comandados pelo trabalho morto e “processos em estruturação”  comandados pelo
trabalho vivo em ato. É nessa relação, mediada pelas tecnologias de cuidado,
intencionalidade dos atores/sujeitos e acontecimentos imprevisíveis nos encontros que a produção vai se organizando, operando redes relacionais entre todos
que aí estão. Da tensão existente no núcleo tecnológico de produção do cuidado,
no “entre” o trabalho morto e o trabalho vivo em ato, definem-se as disputas dos
processos produtivos.
A título de encerramento: do biopoder do corpo de órgãos as possibilidades
de biopotência do corpo sem órgãos, tema não só da saúde
A tradição do campo da saúde no ocidente, iniciada no século XIX, vem
construindo modos de olhar a problemática do sofrimento humano a partir de um
lugar que é reconhecido por muitos (Donnangelo, 1976) (Illich, 1975) como a
produção de um processo histórico e social denominado medicalização da existência e da vida individual e coletiva, sobretudo a partir do século XX.
Até o século XIX, coexistiam diferentes tipos de cuidadores, respondendo também a diferentes expressões do que se compreendiam como necessidades
de saúde, relacionadas aos “modos de andar a vida” de cada tempo e de cada
sociedade, como define Canguilhem (1990). Ou seja, as práticas cuidadoras respondiam a necessidades de saúde que variavam conforme as diferentes compreensões sobre o aparecimento e desaparecimento das doenças, sua maior ou menor
intensidade e a maior ou menor importância que adquiriam em diferentes formas
de organização social. Ou seja, muito antes de se correlacionarem doenças com
alterações morfofuncionais dos corpos, já se identificavam doenças, dotadas de
realidade própria e externas aos corpos (pois somente assim se poderiam explicar
suas variações). A essas concepções sobre o que seriam as enfermidades correspondiam comportamentos coletivos designados como desejáveis ou não desejáveis, que expressavam um padrão geral de normatividade, que correspondia a
estruturas culturais amplas, mas que variavam também de acordo a diferentes
estratos sociais (Gonçalves, 1994).
A partir do desenvolvimento das ciências básicas positivas, sobre as quais
a medicina se estruturou, as determinações extrabiológicas das necessidades passaram a ser abstraídas e a medicina transformou-se na única prática capaz de definir por meio de seu saber – científico – o que é ou não legítimo enquanto normal
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e patológico. O corpo biológico tornou-se o campo no qual é possível explicar a
ocorrência do normal e do patológico em qualquer circunstância. E esse objeto
apreendido pelas ciências básicas e, por extensão, o objeto de trabalho apreendido
na prática médica, passou a ser compreendido como o verdadeiro e único objeto, deslegitimando todos os outros saberes e práticas em saúde por lidarem com
objetos não verdadeiros.
Quando vemos um sofrimento como resultado de uma doença que atinge
humanos e a clínica como um saber que nos permite vê-la, ali no corpo biológico
genérico, passamos a olhar qualquer fenômeno de sofrimento como doença e,
mais ainda, passamos a ver qualquer adoecimento como uma expressão particular
das leis gerais científicas do processo saúde-doença.
Mesmo na perspectiva mais ampla que a saúde coletiva tem sobre esse
processo, quando remete o olhar sobre a doença para o processo (histórico e social) saúde / doença, há uma aposta de que esse olhar é armado cientificamente
e que a apreensão desse processo só será possível se tivermos a posse de novas
ciências, para além daquelas como a clínica: outras ciências mais amplas sobre a
sociedade, a história e os coletivos humanos. Mas não saímos do terreno de que a
competência em compreender e agir nesse campo de práticas, o da saúde, só será
dada pela produção da ciência e qualquer fenômeno que ocorra, aí nesse campo,
será sempre um caso particular de um fenômeno geral.
É isso que nos faz em muitas situações, no campo da saúde, hoje, dizer
que cada caso é um caso, mas sempre esse caso é um momento particular das
formas de adoecimentos que conhecemos pelos saberes clínicos científicos que a
“medicina do corpo de órgãos” do século XIX construiu como forma de ver e falar
do sofrimento humano, em geral, tanto na medicina quanto na saúde pública.
Essa medicina, mesmo estando colada a estratégias bem sucedidas de
disciplinarização da vida (o tal do fenômeno da medicalização, já apontado), é
capaz também de produzir resultados positivos. Há muitas situações que respondem bem às intervenções sobre o corpo de órgãos com base nessa visão de casos
particulares construída pela ciência.
Porém, há também evidência de muitos problemas ou mesmo de muita incapacidade. Por um lado, a extrema objetivação e a focalização do olhar e
da ação sobre o corpo biológico deixam de lado muitos outros elementos que
são constitutivos da produção da vida e que não são incluídos, trabalhados, tanto
na tentativa de compreender a situação, como nas intervenções para enfrentá-la.
Mais ainda, a busca objetiva do problema biológico tem levado a que a ação do
profissional esteja centrada nos procedimentos, esvaziada de interesse no outro,
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com escuta empobrecida. Assim, as ações de saúde têm perdido sua dimensão
cuidadora e, apesar dos contínuos avanços científicos, elas têm perdido potência
e eficácia.
Por outro lado, essa relação empobrecida, em que o outro é tomado como
corpo biológico e objeto da ação e que deslegitima todos os outros saberes sobre
saúde, é vertical, unidirecional, como se prescindisse da ação/cooperação de quem
está sendo “tratado”. Ou como se a cooperação fosse obtida automaticamente a
partir da “iluminação” técnica sobre o problema e as condutas para enfrentá-lo.
Não é assim que as coisas funcionam na prática e por isso mesmo tem sido tão
difícil “conquistar a adesão” às propostas terapêuticas, sobretudo nas situações
cronicas.
O sofrimento humano na sua existência real tem expressão muito singular e complexa; está muito além de um resultado particular de um fenômeno mais
geral. Podemos e devemos olhar o sofrimento humano de outros ângulos (históricos e sociais e no plano singular de cada situação). A “clínica do corpo de órgãos”
entra em questão, pois não basta construir saberes científicos para dar conta de
produzir abordagens mais satisfatórias dos processos singulares de produção de
existências singulares e coletivas (pois é disso que se trata a vida).
Com isso, colocamos em pauta a necessidade de revisitar todos esses
processos de trabalho em saúde sob um novo ângulo. Aquele que torna evidente
que em qualquer situação de encontro entre trabalhadores de saúde e o mundo das
necessidades, individuais e coletivas, dos usuários, há um intenso processo micropolítico que subjaz e que define a possibilidade, para além da particularidade
e do genérico, de que o ato de cuidar seja visto como lugar de singularização dos
modos de se definir de forma mais autônoma “os modos de caminhar na vida”
(Cecilio e Matsumoto, 2006).
Temática que de modo evidente não se restringe ao mundo produtivo só
da saúde, mas para todos os processos de trabalho, que hoje colocam em cena
central o mundo do trabalho vivo e os processos produtivos geradores de valor ali
na cotidianeidade da produção a partir das relações de poder dos que se encontram
para a geração de mais valor, pois a vida e suas formas de existir estão no centro
desses processos produtivos, não mais na exclusividade das práticas de saúde,
mas no mundo do trabalho em geral.
Desse modo, os lugares das resistências anticapitalísticas são todos os
que afirmam de modo individual e coletivo novas estéticas para o viver, indicando
que só uma ética da vida do comum na diferença pode suportar os modos inventivos que nos encontramos, todos, para além da repetição capitalista. A vida resiste
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e nessa resistência abre linhas de fuga sistematicamente, para as quais precisamos
inventar modos de suportá-las e visibilizá-las.
O campo da saúde abre um intenso diálogo como todas as formulações
que aí se posicionam como procuramos trazer para essa discussão. No entre dos
corpos e dos incorpóreos novas formas de viver estão aí sendo intensamente construídas e pedindo passagens.
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A persistência da Escravidão ilegal no Brasil

72

Ricardo Resende Figueira

Mais de um século após a promulgação da Lei Áurea, a escravidão persiste sob novas formas, na área rural e na urbana, informam as publicações e os
noticiários de rádio e televisão, as organizações sociais, os estudiosos de centros
acadêmicos; e o fato é reconhecido por autoridades. Em geral o crime se dá sob o
pretexto de dívida e se manifesta em condições degradantes de vida e de trabalho
em áreas diferentes da economia. Dada a persistência do problema, os caminhos
de solução parecem insuperáveis. E o problema vai além do Brasil. É um fenômeno presente em países ricos e pobres nos diversos continentes ao longo do século
XX e XXI.73
Neste texto pontuo uma breve história da escravidão ilegal no país e de
ações da sociedade civil, religiosa ou do Estado levando em conta alguns aspectos
que considero relevantes, sem pretender esgotar o tema. A história apresentada
aqui se subdivide em períodos a partir de algumas características comuns. O primeiro período se refere a denúncias anteriores à lei abolicionista de 1888; os seguintes se referem às etapas do surto da busca da borracha vegetal na Amazônia;
à implantação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, em plena
ditadura militar e aos anos que se seguem a 1985, quando os governos civis assumem o governo do aparelho do Estado.
Duas escravidões precedem à lei Áurea: 1537-1888
As denúncias de utilização de mão de obra escrava ilegal começaram
antes da lei abolicionista e foram formuladas por diversas razões, inclusive razões morais e religiosas. Há, por exemplo, aquelas contra colonos, realizadas pelo
padre Vieira em favor dos índios. Em 1662, diante da rainha portuguesa, o sacerdote respalda seus argumentos nas sagradas escrituras e em documentos papais
e já havia invocado a bula Sublimis Deus, publicada por Paulo III, em 1537. No
72 Para este texto, o autor retomou um artigo anterior (FIGUEIRA, 2009: 83-94), ampliando
e atualizando as informações.
73 O pesquisador norte americano Kavin Bales (2001) é um dos autores que demonstram a difusão internacional do problema. Richard Werly (1995) escreveu sobre a escravidão de crianças
no Paquistão.
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documento, o papa afirma que os índios e os povos encontrados ou a serem encontrados nas terras do novo continente, embora fossem “fora da fé de Cristo”,
eram “dotados de liberdade” e não deviam “ser privados dela, nem do domínio
de suas cousas, e ainda mais, que podem usar, possuir e gozar livremente desta
liberdade e deste domínio, nem devem ser reduzidos à escravidão” (BOSI, 1993,
p. 134-135)
Se, de um lado, defendia os índios, contra os que os escravizavam, Vieira
reconhecia “a condição ambígua da Igreja colonial” por incorrer no mesmo erro
(ibidem, p. 134-138). O modelo de produção agromercantil impunha a necessidade de mãos para a lavoura e o confronto se dava nesse jogo de interesses e o índio
era o que havia de mais próximo e disponível. Sucumbiu o padre jesuíta à “ideologia corrente com a qual deve negociar” e afirmou não ser sua a intenção que
não houvesse escravos, mas que “se declarasse, como se declararam por lei (que
lá está registrada) as causas do cativeiro lícito” (ibidem, p. 143). De fato, a situação se tornava embaraçosa, aponta Bosi, quando estava em questão a escravidão
daqueles que vinham do outro lado do mar, os africanos, pois Vieira denunciava a
escravidão considerada ilegal, mas não colocava em xeque a existência da própria
escravidão. Como a maioria das pessoas em sua época.
Outro sacerdote, jurista, português e morador na Bahia, Manoel Ribeiro
Rocha (1992) publicará sobre o tema em 1758, quase um século depois. Não
tratará propriamente dos índios, mas dos africanos. Como Vieira, terá como preocupação a legitimidade teológica e jurídica da escravidão. O autor reconhecia que
a vocação do homem não era esta, mas admitia que reduzir alguém à condição de
escravo era legítima, em certas circunstâncias, como uma guerra justa e declarada
entre dois príncipes. No caso, o vencedor tinha o direito de utilizar o trabalho do
vencido como indenização dos gastos da guerra. O problema era saber se o escravo que vivia no Brasil preenchia este quesito. Na dúvida, a solução era pró réu,
sentenciava o autor. Contudo, havia outro problema: se o escravizado não fosse
“resgatado” na África, ele teria duas mortes. A física e a religiosa. Com a segunda,
perderia a salvação, por não ser ainda batizado. A pessoa assim, explicava Rocha,
deixava de ser escravo, e se tornava um “resgatado”. Contudo, tinha a dívida
proveniente do resgate e precisava trabalhar para indenizar quem generosamente
havia despendido recursos para libertá-lo do infortúnio das duas mortes. De tal
forma que, indenizado, o proprietário teria assim condições econômicas de salvar
outros infelizes. De escravagista, o senhor se tornava, como em um passe de mágica, um ser pio, um pai magnânimo. Mesmo sem deixar de ser severo, pois lhe
cabia como pai, educar o “resgatado” (ROCHA, 1992).
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Enquanto Vieira e Rocha, ao escreverem, tratavam da escravidão ilegal
vivida por outros, um colono suíço, Thomaz Davatz, escreveria sobre terceiros,
mas também sobre si. Em 1858, Davatz publicou um livro acusatório e testemunhal sobre as relações de trabalho de migrantes europeus em uma fazenda paulista
do senador Vergueiro, liberal e abolicionista... Aquilo que era considerado “sistema de parceira” se revelava outra coisa: “O mais triste é (...) quando percebemos
que uma nova escravidão nos submergiu e que dessa escravidão é mais difícil
escapar do que à tradicional, que de há longa data jungiu os negros africanos”
(DAVATZ, s/d, p. 38). Denunciou o vivido e se preocupou com o futuro. Propôs
medidas de políticas públicas para que o problema fosse minimizado. Ou lançava
a veemente pergunta “é justo que na Europa se permita que nossos compatriotas
sejam reduzidos à infelicidade e à escravidão? (ibidem, p. 220).
No século seguinte, o antropólogo Darcy Ribeiro dirá a respeito desses
imigrantes: “Uns oito milhões de brancos foram recrutados quando o europeu (...)
se converteu, ele também, num gado humano exportável para as plantações brasileiras” (1992, p. 15). Mas cabe ressaltar que a escravidão ilegal não foi um fenômeno restrito a um país ou a um continente. Sobre a migração no norte do continente,
Caio Prado escreveu que, em determinadas circunstâncias, migrantes europeus nas
colônias inglesas da América – Virgínia, Maryland, Carolina -, experimentavam
“uma escravidão temporária”, ou porque “vendiam seus serviços por um certo lapso de tempo”, ou partiam como deportados ou menores, “vendidos pelos pais”.
Tal escravidão teria sido “substituída inteiramente, em meados do séc. XVII, pela
definitiva de negros importados” (PRADO, 1977, p. 21). E Celso Furtado, em A
Formação Econômica do Brasil, escreverá sobre a exploração de mão de obra europeia também no exterior, nas Ilhas Britânicas no século XVII. Com o excedente
de trabalhadores ingleses, graças às transformações na agricultura desde o século
anterior, havia uma população disponível ao aliciamento. O interessado assinava
um contrato na Inglaterra pelo qual se comprometia a trabalhar para outra (pessoa)
por um prazo de cinco a sete anos, recebendo em compensação o pagamento da
passagem, manutenção e, ao final do contrato, um pedaço de terra ou uma indenização em dinheiro. Tudo indica que essa gente recebia um tratamento igual ou pior
ao dado aos escravos africanos (FURTADO, 1971, p. 21).
Abolida a escravidão, o problema persiste: 1888 a 1960
Com a abolição legal da escravidão no Brasil em maio de 1888, o problema não estava superado para diversos trabalhadores nacionais ou estrangeiros. Na
Amazônia, no final do século XIX, eclodiu o ciclo da borracha vegetal, em função
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da abundância de árvores gomíferas nativas e do preço internacional alcançado
pelo produto. A atividade da extração atraiu milhares de pessoas, brasileiras e
quíchuas – estas vindas das cordilheiras – umas e outras tangidas de seus lugares
de moradia pela necessidade, e atraídas pela esperança de uma vida melhor. Uma
vez deslocadas de sua geografia física e afetiva, sem os laços de sustentação e
conhecimento anteriores nas novas e desconhecidas terras, eram submetidas a escravidão por dívida nos seringais, e sobre isso escreveu, entre outros, Euclides da
Cunha.74 O escritor constatou que “O sertanejo emigrante realiza, ali (no trabalho)
uma anomalia sobre a qual nunca é demasiado insistir: é o homem que trabalha
para escravizar-se” (CUNHA, 2006, p. 51). E compreendeu haver dois lados na
história. Um lado composto por “uma série indefinida de espoliados”; e, do outro,
o “caucheiro opulento”. Quanto aos primeiros, era necessário “varar os obscuros
recessos da mata sem caminhos” para encontrá-los sós em um trabalho que, inútil
por longos anos, os extinguiam “no absoluto abandono (...) submetidos ao barão
que os escraviza”. E prosseguia Cunha: “O conquistador não os vigia. Sabe que
lhe não fogem. Em roda, num raio de seis léguas, que é todo o seu domínio, a região (...) é intransponível. O deserto é um feitor perpetuamente vigilante. Guardalhe a escravatura numerosa” (ibidem, p. 62).
Ao escrever sobre Conceição do Araguaia sete décadas depois, Otávio
Ianni, tratou do fenômeno da borracha no Pará, e especialmente no sul do estado.
A abordagem reflete sobre os primeiros anos do século XX e sobre meados do
mesmo século. Ianni cita Euclides da Cunha e, como este, constata que o seringueiro era também na região paraense “obrigado a trabalhar como um escravo”
(IANNI, 1978). Houve um refluxo na extração da goma, quando países da Ásia
entraram na disputa e apresentaram um produto comercialmente mais barato.
Contudo, temporariamente a situação mudou. Com a II Grande Guerra, a demanda dos países Aliados pelo produto cresceu e houve o deslocamento, incentivado
pelo Estado, de outra leva de milhares de trabalhadores, conhecidos como “soldados da borracha”, para a Amazônia, com uma série de problemas decorrente
disso: recrudescimento da escravidão por dívida e dezenas de mortes oriundas das
condições degradantes de vida e de trabalho.75
74 Euclides da Cunha conclui o livro À margem da história em 1908, e o texto será publicado
posteriormente. Em 1924, José Eustasio Rivera (1887-1928), escreveu La vorágine, considerado o romance colombiano mais conhecido do século XX, até a publicação de Cem anos de
solidão. No romance, Rivera trata do mesmo problema vivido pelos seringueiros.
75 Há uma literatura variada sobre o tema: estudos acadêmicos (SECRETO, 2007); testemunhais (AUDRIN, 1946); romances (RAMOS, 1986; CASTRO, 1960).
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A situação de escravidão não se restringiu ao Norte brasileiro. Elda E.
Gonzáles Martinez (1990) no seu estudo a respeito da migração espanhola para as
fazendas de café em São Paulo, de 1880 a 1930, apresentou um quadro de tensões
entre os trabalhadores espanhóis e os patrões no Brasil. Milhares eram recrutados
pela propaganda do governo paulista e pelos “ganchos”. Estes percorriam as aldeias espanholas ou iam a Gibraltar em busca de candidatos (MARTINEZ, 1990,
p. 89-94; p. 128). Havia um sistema de dívidas que atavam os trabalhadores às fazendas e havia os conflitos proveniente das diferenças culturais, que se manifestavam até no estranhamento frente à alimentação recebida, aos preços dos produtos
considerados extorsivos nos estabelecimentos e maus tratos recebidos (ibidem,
p. 138-144). Reclamavam também dos administradores. Como os proprietários
das fazendas eram absenteístas, os administradores controlavam os peões e abusavam de seu poder. Em geral os abusos eram proporcionais ao perímetro da fazenda. Quanto maior a fazenda, maior a taxa de exploração sofrida (ibidem, p. 133145). Além da migração espanhola, houve a migração japonesa para o Brasil – de
1908 a 1941. Esta migração levou muitos dos que aqui aportaram às fazendas de
café em São Paulo, onde a situação não diferia substancialmente76, e outros para o
cultivo de pimenta do reino no Pará.
Fato parecido se deu em outras partes, pois a abolição em muitos países
não significou, no final do século XIX e meados do século XX, a solução para
uma população mais vulnerável. Há pesquisas atuais realizadas, por exemplo, em
Portugal, sobre o “trabalho forçado” na África colonial pós-abolição77; ou no México porfiriano, igualmente pós abolição, onde fazendeiros submeteram nativos
do país. Um dos estudos foi realizado pelo austríaco Friedrich Katz (1980). O
historiador escreveu sobre as condições de trabalho dos peões na área rural e explicou em nota de rodapé:
El peonaje por endeudamiento es una especie de trabajo forzado que se desarrolla cuando existe un número de requisitos previos para la esclavitud en la
agricultura (tales como um poderoso grupo de grandes latifundistas, escasez de
mano de obra, etcétera), pero el gobierno se niega oficialmente a implementar la
esclavitud aunque la tolere tacitamente y la reconozca bajo outro nombre (Katz,
1980, p. 14).
76 A migração japonesa é relatada a partir da história de uma família. Sugiro o livro de Jorge
Okubaro (2006).
77 O Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto (2006; 2007, 2009) tem coordenado publicaçõe sobre o tema. Na literatura portuguesa sobre o tema, veja Miguel Sousa Tavares
(2004).
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O mesmo pesquisador cita outros estudiosos como Charning Arnold e
J. Tabor Frost, antropólogos britânicos que, ao desenvolverem escavações em Yucatán, no começo do século XX, descreveram a existência de algo que reconheciam nas fazendas como “servidumbre”, “esclavitud” (KATZ, 1980, p. 64), ou de
“esclavos” (ibidem, p. 67) por dívida, entre os indígenas camponeses.
Quando o governo favorece o recrudescimento do crime: 1970-1984
Nos anos 1970, a Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia
– SUDAM - implementou um projeto de “ocupação” da chamada Amazônia Legal brasileira. Um dos resultados foi a instalação de centenas de projetos agropecuários, generosamente financiados e incentivados pelo governo. Tais empreendimentos contaram com dezenas de milhares de trabalhadores deslocados das
demais regiões do país, submetidos, através de “empreiteiros”, a um sistema de
trabalho obrigatório que, implacável, assassinava com frequência quem ousasse
escapar antes de concluir a atividade esperada. O controle do Estado era escasso
e sua ação, irregular. Não havia um plano nacional de combate ao crime e sequer
um reconhecimento formal da sua existência. O pouco que era feito dependia de
ações executadas esporadicamente pela Polícia Federal (PF). Em suas pesquisas,
Neide Esterci demonstrou que, nos anos 1960, antes das denúncias formuladas
nas décadas seguintes por agentes pastorais, como dom Pedro Casaldáliga, “quem
com mais frequência informava sobre essas práticas no País eram membros da
própria Polícia Federal” (2004, p. 22).78
No mais, os auditores fiscais das Delegacias Regionais do Trabalho,
mesmo ao assinalarem minuciosamente o que haviam encontrado nas fazendas
– homens armados intimidando trabalhadores, espancamentos e assassinatos de
pessoas, o sistema de endividamento presente no trabalho, situações degradantes
de moradia e alimentação – muitas vezes concluíam não terem encontrado indícios de escravidão. Naturalizavam as violações dos direitos contra a pessoa, ao
registrarem que tal era a modalidade do trabalho e as condições de vida dos assalariados na região. O crime se manifestava especialmente no momento da abertura
78 Diversos autores brasileiros escreveram sobre a “peonagem” na Amazônia (CASALDÁLIGA 1970, 1972, 1977; IANNI, 1978; ESTERCI, 1987), a “morada” (PALMEIRA, 1977) e
as relações de trabalho na agroindústria no Nordeste (PALMEIRA, 1979), onde identificarão,
ao longo do século XX e nos últimos anos, formas de “semiescravidão”; “parecia um escravo”
(IANNI, 1978, p. 51); “espécie de escravidão” (PALMEIRA, 1979, p. 49); ou escravidão (NEIDE, 1994; ALMEIDA, 1988, p. 58-67). Para uma bibliografia sobre o tema, sugiro Figueira
(2004 e 2008).
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de fazendas, quando se exigia uma expressiva mão de obra para derrubar a mata
e plantar o capim. E as unidades de produção pertenciam a poderosos grupos
econômicos de capital financeiro e industrial que, na Amazônia, com incentivo do
governo, dedicavam-se também à agropecuária.
Raramente havia inquéritos policiais e, algumas vezes, a própria polícia
do estado se envolvia, favorecendo empregadores, e os Procuradores e o Poder Judiciário eram omissos. As vítimas, que procuravam os sindicatos dos trabalhadores rurais, eram encaminhadas aos agentes da Comissão Pastoral da Terra (CPT)
ou das equipes locais da Igreja Católica, que não tinham muitas opções. As autoridades civis e militares não demonstravam sensibilidade; a imprensa, além de
geograficamente distante da área dos crimes, em geral não reservava espaço para
este tipo de notícias e os agentes pastorais sofriam suspeição. Eram considerados
comunistas ou terroristas. Os agentes pastorais colhiam declarações daqueles que
haviam escapado dos empreendimentos agropecuários ou de seus parentes. Em
certas circunstâncias, para garantir a fé pública do documento e a vida dos informantes, os agentes pastorais levavam os trabalhadores aos Cartórios mais próximos onde faziam uma Declaração com os dados que tinham. Se estivessem longe
do município onde o crime foi realizado, o faziam em Delegacias de Polícia.
Esperanças frustradas: 1985-1994
Com o fim da ditadura e o início do governo civil, como se manifestou
a pressão social e a resposta do Estado a partir da chamada Nova República? Em
1985, Nelson Ribeiro, titular do Ministério da Reforma e do Desenvolvimento
Agrário (MIRAD), nomeou o antropólogo Alfredo Wagner Almeida para a Coordenadoria de Conflitos Agrários. Almeida acolheu denúncias de algumas fontes
como a CPT e o movimento sindical, organizou dados e publicou relatório sobre
o tema. O estado, através do MIRAD, dava legitimidade e status governamental a
uma categoria – escravidão – até então empregada especialmente em textos literários, na imprensa, por agentes sociais e às vezes pelas ciências sociais.
As pressões empreendidas especialmente pela CPT levaram, em julho
de 1986, os ministros do MIRAD e do Trabalho a assinarem com a Confederação
Nacional da Agricultura (CNA) e com a Confederação dos Trabalhadores na Agricultura (CONTAG) um Protocolo de Intenções para conjugar esforços no Pará,
Maranhão e Goiás “e coibir as violações dos direitos sociais e trabalhistas dos
trabalhadores rurais” (Romero, s/d, p. 9). A cidade de Marabá, local da cerimônia,
não foi escolhida aleatoriamente. O sul do Pará era uma região com muitos conflitos fundiários e denúncias de trabalho escravo. Pouco depois, em agosto, o mes-
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mo grupo firmou “um Termo de Compromisso para erradicar o trabalho escravo,
em articulação com o Ministério da Justiça e com o apoio da Polícia Federal, dos
governos estaduais e de suas forças policiais” (idem). Os signatários defendiam
que a inobservância da legislação trabalhista em imóveis rurais constituiria razão
para desclassificar o imóvel como empresa rural e inviabilizaria sua habilitação
para usufruir os recursos oficiais sob a forma de incentivos fiscais. Contudo, dois
anos depois, Almeida, já fora do MIRAD reconhecia que tais disposições não
obtiveram o resultado esperado.
De fato, as intenções manifestadas pelo governo federal ainda não eram
capazes de mudar substancialmente a prática das autoridades federais ou estaduais. No atual município de Floresta, no sul do Pará, por exemplo, no início da
década de 1990, trabalhadores que tentaram escapar de uma fazenda foram presos
pela polícia militar, que pretendia devolvê-los ao empreiteiro. A polícia não o fez
porque houve reação de uma agente de pastoral que morava na comunidade. Em
outro caso, a polícia, no município de Redenção, ao ser comunicada que um trabalhador havia sido assassinado na fuga do trabalho escravo, recolheu e sepultou
o morto. Apesar de ter encontrado os documentos da vítima junto ao corpo, no
registro de óbito consta a palavra “Cachorro”. Assim a humanidade do trabalhador não só era na prática desdenhada, pelas violências físicas sofridas, mas simbolicamente representada atrás da ocultação da identidade e da transmutação de
gente para cachorro.
No decorrer de sessões79 das Nações Unidas (ONU), na Suiça, de 1992
a 1994, representantes da CPT e da Ordem dos Advogados do Brasil, por convite
da Federação Internacional dos Direitos Humanos, denunciaram a existência do
“trabalho forçado” e escravo no Brasil e responsabilizaram o governo por descumprimento de tratados e recomendações internacionais sobre o tema. O embaixador do Brasil na ONU, Celso Amorim, na primeira denúncia, reconheceu o
problema e, no mesmo ano, o governo federal criou o Programa de Erradicação do
Trabalho Forçado e do Aliciamento do Trabalhador (PERFOR). Este se mostrou
ineficiente para enfrentar a situação e, logo depois, a Anti-Slavery International80,
encomendou à jornalista Alison Suttom uma pesquisa sobre a escravidão no Brasil. A pesquisa se transformou em um livro (SUTTOM, 1994).

79 As participações foram respectivamente na 17ª, 18ª e 19ª “Sessão do Grupo de Trabalho
sobre Formas Contemporâneas de Escravidão das Nações Unidas”, em Genebra.
80 Fundada em 1839, com sede em Londres. Um de seus membros foi o abolicionista brasileiro Joaquim Nabuco.
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O ambiente de violência no campo e o assassinato de alguns sindicalistas
em Rio Maria, Pará, em 1990 e 1991, ampliaram o ambiente de repúdio à violência no campo e contribuíram na criação, em Brasília, de um Fórum para discutir o
tema. As reuniões, iniciadas na Procuradoria Geral da República, contavam com a
participação de funcionários públicos de diversos ministérios, membros do poder
judiciário, das procuradorias, do parlamento e da sociedade civil e religiosa. E um
assunto, em especial, era tratado: o trabalho escravo. Do debate, surgiu um conjunto de sugestões de medidas preventivas e curativas, para serem implementadas
pelo legislativo e pelo executivo. Uma das propostas foi a de emenda constitucional, que seria conhecida como Emenda Ademir Andrade, que previa a perda da
propriedade onde se constatasse o crime previsto no artigo 149 do Código Penal:
“Reduzir alguém a condição análoga à de escravo”.
No primeiro decênio após a ditadura, os grupos preocupados com o problema da escravidão não tinham muito a comemorar. O número de escravizados
na Amazônia podia ter recuado em relação aos anos anteriores, mas o fato estava
provavelmente mais vinculado às pressões do movimento norte-americano e europeu pela preservação do meio ambiente contra a liberação de recursos para a
derrubada de floresta do que vinculado às ações do governo contra a escravidão.
Com menos derrubada de árvores, havia menos trabalhadores nas fazendas.
O Grupo Móvel e o combate ao trabalho escravo: 1995-2002
O novo presidente, Fernando Henrique Cardoso – FHC, em entrevista
radiofônica, reconheceu haver escravidão no país, agradeceu as denúncias realizadas pela CPT e distinguiu o escravizado atual do antigo. Hoje, afirmou o presidente, o trabalhador não sabe quem é o seu senhor. As pressões nacionais e
internacionais, o interesse de alguns funcionários públicos sensibilizados pelo
problema, tudo isso propiciou a criação de um órgão subordinado à Câmara de
Políticas Sociais do Conselho de Governo que era integrado por representantes
de cinco ministérios, o Grupo Executivo de Combate ao Trabalho Forçado, GERTRAF81, para coordenar a repressão ao crime. E, no Ministério do Trabalho e
Emprego (MTE), foi constituído o Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GM)
subordinado à Secretaria de Fiscalização do MTE. Em novembro de 1994, foi firmado um “Termo de Compromisso” entre o MTE, o Ministério Público Federal,

81 Através do Decreto nº 1.538, de 27 de Junho de 1995.
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o Ministério Público do Trabalho e a Secretaria de Polícia Federal, com o objetivo
de “erradicar” diversos crimes, dentre estes, o “trabalho forçado” rural.82
O Ministério Público do Trabalho se tornou mais presente nas fiscalizações e levou, em 1999, as direções das siderurgias do Maranhão a assinarem
um Termo de Ajuste de Conduta (TAC). Estes comprometeram-se a cumprir as
normas trabalhistas na atividade de fabricação do carvão vegetal.
Entre 1995 e 2002, o GM efetuou 177 operações de fiscalização em 816
fazendas e resgatou 5.893 pessoas. No mesmo período surgiram denúncias de
escravidão urbana, como o caso de bolivianos em São Paulo, submetidos por coreanos, bolivianos ou brasileiros em atividades de confecções. E taxistas foram
submetidos a um “modo similar ao do escravo de aluguel, que existiu no Brasil
até 1888”, concluíam as pesquisadoras Adriana Romero e Márcia Sprandel (2003,
p. 123). Conforme as mesmas autoras, entre 2000 e 2002, havia registro de trabalho escravo em doze estados do Brasil, envolvendo não apenas a Amazônia, mas
o Nordeste, Centro Oeste, Sul e Sudeste em atividades que iam da extração de
pedras e de látex, à fruticultura, soja, derrubada de mata e siderurgia.
As organizações envolvidas com o problema podiam constatar que fugir
ou ser libertado era insuficiente, pois, sem alternativas econômicas, estes continuavam vulneráveis a novos aliciamentos. Os atores que falavam sobre o problema aumentavam. Autoridades como, por exemplo, o presidente do STJ, Nilson
Naves, e o Ministro do Trabalho e Emprego, Paulo Jobim Filho, se manifestaram.
Naves informou que a Polícia Federal prendeu “em flagrante vinte e seis pessoas,
o que resultou na instauração de dezoito inquéritos e três condenações” e Jobim
Filho revelou números de operações e libertações realizadas por auditores fiscais.
O tema passou a fazer parte da agenda do Estado. De tal forma que o Governo
promulgou a Lei nº 9.777/98 que estabeleceu sanções maiores nos casos encontrados de condição análoga à escravidão. Contudo, mesmo sob o ponto de vista
penal, havia um incômodo. Conforme Romero e Sprandel, se em 1999, seiscentas
pessoas foram resgatadas pelo GM, houve no mesmo ano apenas duas prisões.
Informaram, além disto, que havia uma morosidade na tramitação dos processos judiciais e faltava entre os órgão governamentais uma coordenação. Ora, não
apenas eram poucos os condenados e as condenações não atingiam os grandes
proprietários, mas o orçamento previsto para o programa de combate ao trabalho
82 “Com a finalidade de conjugar esforços visando a prevenção, repressão e erradicação de
práticas de trabalho forçado, de trabalho ilegal de crianças e adolescentes, de crimes contra a
organização do trabalho e de outras violências aos direitos à saúde dos trabalhadores, especialmente no ambiente rural” http://www.mte.gov.br/trab_escravo/termo.pdf.
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escravo era insuficiente e havia escassez de pessoal: A fiscalização móvel do Ministério do Trabalho, que apura denúncias de exploração de mão-de-obra escrava
em 8,5 milhões de km2, tem só doze funcionários exclusivos para a função. A Polícia Federal, por sua vez, disponibiliza para o acompanhamento do Grupo Móvel
apenas doze policiais e um delegado (ROMERO e SPRANDEL, 2003, p. 123).
A promessa da Erradicação: 2003-2010
Em 2003, Lula da Silva, novo presidente, criou, com o estatuto de ministério, a Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) da Presidência da
República. Nilmário Miranda, titular da SEDH, anunciou que o Governo Federal
pretendia não combater, mas erradicar a escravidão no país até o final do mandato presidencial. Em cerimônia no palácio do Planalto, o presidente lançou o 1º
Plano Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. O documento havia sido
preparado pela Comissão Especial do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa
Humana (CDDPH) do governo anterior.83 Na mesma cerimônia, o presidente assinou o projeto de lei de indenização a José Pereira, atendendo a uma proposta de
acordo amigável sugerida pela Organização dos Estados Americanos (OEA) referente ao caso, que tramitava na Organização desde 1992.84 Logo em seguida, foi
criada a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE),
vinculada à SEDH, para acompanhar o cumprimento das ações do Plano Nacional, a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional, avaliar os projetos de
cooperação técnica com organismos internacionais e propor estudos e pesquisas
sobre o trabalho escravo no país.
O clima, mais favorável ao enfrentamento do problema propiciou a implementação de diversas medidas, como campanhas e comissões estaduais pela
erradicação do trabalho escravo; uma lista publicada no sítio do MTE com a
relação nominal dos proprietários envolvidos com o crime85; o impedimento,
83 Foi constituída pela Resolução 05/2002 do CDDPH.
84 José Pereira, em 1989, foi aliciado com 17 anos, com outros trabalhadores em Xinguara,
Pará, para a fazenda Espírito Santo, da família Mutran. Ao perceberem as condições de trabalho e as ameaças provenientes do empreiteiro e de seus prepostos, José Pereira e Paraná, outro
jovem que estava em situação similar, fugiram, mas foram capturados. O primeiro sobreviveu,
mesmo ferido na cabeça, o outro não. Houve morosidade na conclusão do inquérito policial e o
caso foi levado a OEA (Figueira, 2004).
85 Cadastro de Empregadores, previsto na Portaria n°. 540/2004 do MTE, “contém infratores
flagrados explorando trabalhadores na condição análoga à de escravos”, disponível em: http://
www.mte.gov.br/trab_escravo/cadastro_trab_escravo.asp. Acesso em 16.10.2009.
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para as empresas que constem nesta lista de acesso a financiamentos, contratos
e convênios com orgãos públicos; estudos sobre a cadeia de produção e comercialização de produtos oriundos das fazendas da mesma Lista; um Pacto Social
entre empresas que se comprometeram a não adquirir tais produtos, o II Plano
Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo; a definição de competência da
Justiça Federal para processar e julgar o crime previsto pelo artigo 149; o julgamento e a condenação, em 2009, pela Justiça Federal em Marabá, de vinte e sete
pessoas por incorrerem no crime da escravidão.86 Além disso, houve um aumento
substancial de publicações a respeito do crime, em reportagens na televisão e na
imprensa em geral.
Apesar de medidas como o Programa Bolsa-Família e o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI), das fiscalizações efetuadas pelo Grupo
Móvel e das ações da justiça, a mudança do texto relativo ao artigo 149 do CPB,
o problema não foi superado. Se antes não havia julgamentos, até pela indefinição
de competência entre Justiça Federal e Estadual, as condenações realizadas em
Marabá não produziram efeito imediato. Não há sequer um preso condenado pelo
crime. E o problema persiste, como revelam os números de resgatados. Conforme
dados do MTE, publicados em seu sítio87, entre 1995 e 17 de setembro de 2010,
foram resgatados 38.031 trabalhadores de fazendas de diversas partes do Brasil.
Destes, 1.479 em pouco mais de oito meses de 2010. Era menos da metade dos
resgatados nos doze meses do ano precedente; mas era mais que os 516 libertados
em todo o ano 2000; ou os 84 libertados em 1995, primeiro ano de existência
do Grupo Móvel. Cabe ressaltar, que o número de pessoas libertadas é inferior
ao número das pessoas consideradas em situação de escravidão. Por exemplo, a
CPT, quanto ao primeiro semestre de 2009, afirmou que as denúncias relativas ao
trabalho escravo no país alcançavam 3.180 pessoas e destas, 2.013 tinham sido
libertas. Isso revelava que a fiscalização não conseguia atingir todas as vítimas,
sequer aquelas que haviam denunciado.
Ao verificar os números revelados pelo MTE podemos constatar que de
1995, ano que foi criado o Grupo Móvel, a 2002, período do governo FHC, comparado com o período seguinte, de 2003 a agosto de 2010, houve um aumento
substancial de operações de fiscalização. Enquanto no primeiro período, os oito
anos de FHC, houve a média anual de 22,1; no período seguinte, os quase oito
86 Sobre medidas desencadeadas por diversos atores de alguma forma envolvidos com o problema, veja artigo publicado pelo autor no relatório de 2006 (Figueira, 2006: 61-65).
87 http://www.mte.gov.br/fisca_trab/quadro_resumo_1995_2009.pdf,
01.11.2009.
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anos de Lula, a média de fiscalização do Grupo Móvel foi para 235. Quanto à média anual de estabelecimentos inspecionados nos primeiro período, foram 108; no
segundo 235,8; quanto aos resgatados, enquanto no primeiro período foram 2.946
libertados em média por ano; no segundo, foram 6.000. Quanto ao pagamento de
indenizações por autos de infrações lavrados, o MTE revela que a média anual dos
autos e o valor unitário destes é superior no segundo período (Quadro 1).
Quadro 1
Período

Pagamento de
indenizações

2003-2010
55.366.353,87
88
2000-2002
3.520.192,56

Média anual do Número de
pagamento das autos de
infração
indenizações
lavrados
6.920,714,52
23.626,00
1.173.397,52
1.939,00

Média do valor
por autos
lavrados
2.343,45
1.815,47

Fonte: quadro composto pelo autor a partir de dados do MTE.

Apesar do sucesso das operações de libertação e dos autos de infração
impetrados, os auditores perceberam que isso era insuficiente para desestimular
a prática da escravidão. Os proprietários eram reincidentes no crime e o mesmo
trabalhador podia ser libertado mais de uma vez. Mas, outros atores se revelaram
importantes nas ações, o Ministério Público do Trabalho e a Justiça do Trabalho.
Alguns procuradores acompanharam os auditores fiscais em suas ações, constaram o crime e impetraram ações por danos morais coletivos e individuais contra
empregadores e juizes acolheram as denúncias. Neste caso, novas e mais pesadas
sanções pretendiam criar novos obstáculos aos infratores.
A título de conclusão
Qual a razão da persistência deste crime, se são implementadas tantas
medidas?89 O problema é complexo e exige decisões que encontram fortes resistências. Sem tocar profundamente na distribuição de renda, sem gerar empregos e
superar os bolsões de miséria e desemprego, sem oferecer uma educação pública
de boa qualidade para todas as pessoas, a solução continua distante. Sobre as razões da persistência da escravidão, escreveu Cristovam Buarque:

88 O MTE, no “Quadro geral das operações realizadas para a erradicação do trabalho escravo
–SIT/SRTE”, dá como dados não computados a época os autos lavrados entre 1995 e 1999.
89 Ver sobre o tema Esterci e Figueira (2008, p. 331-346); Figueira 1999, p. 165-208)
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A verdade é que aquela lei magnífica (Áurea), de um único artigo, extinguiu a
possibilidade de venda de seres humanos, bem como do uso de trabalhos forçados. Mas ela não acabou com a escravidão, proibimos o trabalho contra a
vontade e sem remuneração, mas permitimos o desemprego. Autorizamos os escravos a deixarem as senzalas, mas os liberamos para as favelas, o relento dos
viadutos, as tendas do MST. Deixamos de enviar para as senzalas as sobras da
casa-grande, e criamos uma fome que o escravo não passava. E o mais grave:
abolimos a proibição de que os filhos de escravo fossem à escola, mas não os
colocamos nas escolas. Eles foram deixados livres para perambular pelas ruas,
abandonados (2007).

De fato, a abolição para ser completa deveria ser acompanhada por um
conjunto de medidas como a reforma agrária que, prevista na Constituição, continua letra morta. A força do latifúndio, se expressa na chamada “bancada ruralista”
do Congresso que inviabiliza a aprovação de novas leis – como a aprovação da
PEC 438, por exemplo, que prevê a perda da propriedade envolvida no trabalho
escravo – e impossibilita a aplicação das existentes. O latifúncio desmente o prognóstico otimista de Sérgio Buarque de Holanda de que a lei abolicionista de 1888
tornaria “impotentes” os “velhos proprietários rurais” (Holanda, 1995, p. 176).
Os velhos renasceram nos novos tempos, na pecuária moderna e no conjunto de
empresários do agronegócio. A força do pensamento ruralista encontra guarida
no Congresso e nos demais poderes e nos meios de comunicação social. Aliás,
indico em texto publicado em Relatório da Rede (FIGUEIRA, 2007, p. 53-58),
a promiscuidade de autoridades com a escravidão rural, ou porque se encontram
diretamente envolvidas, ou porque são coniventes. De uma forma e de outra, o crime, no caso, passa a ser endógeno ao Estado (idem). Ou, conforme José de Souza
Martins: “Nenhum pacto político foi feito neste País, desde a Indenpendência,
em 1822, até a recente Constituição, de 1988, que não fosse ampla concessão aos
interesses dos grandes proprietários” (1994, p. 96).
Reconhecem as organizações sociais que se dedicam ao tema, mesmo
diante das dificuldades aparentemente insuperáveis, pois se ataca o problema
em um canto e explode logo no mesmo lugar ou em outro, como se fosse uma
ação inútil de secar gelo com pano, ou de um Sísifo que não conclui jamais sua
missão que é necessário insistir na denúncia. Para se contrapor à força do pensamento conservador das oligarquias rurais, a vigilância lhes parece ser necessária
e permanente.

Ricardo Resende Figueira
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Vestfalha
A constituição do Império e as
aporias da Paz Perpétua
Gerardo Silva
Leonora Corsini

A E.P.

Na trilogia Império, Multidão e Commonwealth, Michael Hardt e Antonio Negri fazem do filósofo iluminista Emanuel Kant um interlocutor privilegiado. Em Império, em particular, os autores lançam o desafio de pensar a crise da
soberania moderna com base na premissa da autodeterminação do Estado-nação,
e o advento de uma nova forma de soberania caracterizada pela interdependência crescente entre os países, ao ponto de tornar as suas fronteiras cada vez mais
artificiais. Nesse sentido, entendemos que uma das maneiras de se compreender
melhor o conceito de Império é através do aprofundamento do diálogo com as
ideias de Emanuel Kant, expostas principalmente em À Paz Perpétua, cuja concepção de soberania política e vínculo entre os Estados se encontra no cerne das
interpretações clássicas das relações internacionais no mundo moderno e contemporâneo. Como afirma Carlos Henrique Cardim, no prefácio do livro de Soraya
Nour (2004), Kant continua a ser um dos pilares desse edifício conceitual no atual
contexto da globalização; o que também é destacado no título de apresentação
da obra organizada por J. Guinsburg (2004): “A Paz Perpétua. Um projeto para
hoje”. A seguir apresentamos um contraponto em torno de três momentos (ou
diferenças) em que essas interpretações são tensionadas a partir do conceito de
Império de Michael Hardt e Antonio Negri – três momentos que se correspondem
também com as principais formas jurídicas que fundam o processo constitucional
em Kant: o direito do Estado, relativo às relações entre pessoas de um mesmo
povo; o direito das gentes, relativo às relações entre os Estados; e o direito cosmopolita, relativo às relações entre Estados e estrangeiros ou pessoas de um outro
povo (BOBBIO, 1995; NOUR, 2004). Dessa forma, acreditamos poder contribuir
com um debate tão significativo para o início do século XXI.
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I
O primeiro momento (ou diferença) entre o conceito de Império de Hardt
e Negri e a concepção kantiana da ordem internacional, diz respeito à centralidade
ou não do Estado-nação na constituição dessa ordem90. Para Kant, a convivência
civilizada entre os países dependeria do fortalecimento da autonomia dos Estados, isto é, da sua consecução como Repúblicas independentes e soberanas. A
República, com efeito, é a forma jurídica de organização do Estado que melhor
corresponde ao desenvolvimento de uma sociedade civil capaz de administrar
universalmente o direito, e, portanto, de garantir a liberdade dos seus membros
ou componentes (que não se apresentam já como meros indivíduos, mas como
relações contratuais já estabelecidas91). Como ele mesmo afirma no primeiro artigo definitivo para À Paz Perpétua: “A Constituição civil em cada Estado deve
ser republicana” e “instituída segundo critérios de representação e separação dos
poderes executivo (governo) e legislativo”.
Ora, a Constituição de um Estado não basta para que a forma republicana, inclinada à paz por natureza, se fortaleça e se torne o regime de governo reconhecido universalmente, posto que ainda precisa de reconhecimento externo por
parte de outros Estados, reconhecimento que somente poderá ser auferido se estes
outros Estados forem também Repúblicas autonomamente constituídas – embora
seja necessário estabelecer relações de boa vizinhança com Estados que não alcançaram ainda tal maturidade (“No que concerne à relação exterior dos Estados,
não pode ser exigido de um Estado que deva renunciar à sua constituição, ainda
que despótica (...) tem de ser também permitida a protelação da execução daquele
propósito [a constituição jurídica republicana] até uma melhor oportunidade de
tempo”92). Diferentemente dos processos implicados na consecução da Constituição civil de cada Estado, entretanto, essas relações externas não almejam a cria90 Para Kant, Estado-nação é mais “Estado” do que “nação”, no sentido de que o que lhe
interessa principalmente é a dimensão formal e processual (chamada de Doutrinas da Moralidade, por oposição à Doutrina dos Costumes), de fundo contratualista, desse novo arranjo
jurídico-institucional emergente na época. Porém, tanto a nossa concepção quanto a nossa experiência contemporânea do Estado é praticamente indistinguível da ideia de Estado-nação – tal
como, aliás, é reconhecida pela história oficial desde a Paz de Vestfália em 1648 (cf. Caporaso,
2000).
91 “Para Kant, as relações não são mais entre indivíduos que teriam interesse em afirmar o
pacto social [como em Hobbes], mas entre sociedades já constituídas, que procuram assumir
um pacto civil” (Giannotti, 2003, p. 152).
92 À Paz Perpétua, p. 62.
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ção de uma soberania supraestatal, mas um mecanismo de defesa mútua de cada
Estado-nação sob a forma republicana, sempre ameaçada de despotismo, e uma
instância arbitral de contenciosos e litígios entre os Estados – instância que, por
sua vez, não altere o direito de cada Estado de continuar a perseguir seus próprios
fins e facilite o florescimento do “espírito comercial entre os povos” (sic).
O direito correspondente a essa instância internacional deve fundar-se,
enfim, segundo Kant, em um federalismo de Estados livres ou republicanos, no
qual uma liga de paz seja capaz de substituir o tradicional tratado de paz como
instrumento de união pacífica entre as nações. Nas palavras do autor:
Tem de haver uma liga de tipo especial, que se pode denominar liga de paz
(foedus pacificum), que deveria ser distinta do tratado de paz (pactum pacis) que
simplesmente procura pôr fim a uma guerra; enquanto que aquela procura por
fim a todas as guerras e para sempre (...) [Assim] essa ideia da federalidade deve
estender-se gradualmente sobre todos os Estados, conduzindo desse modo à paz
perpétua. Pois, quando um povo poderoso e ilustrado consegue constituir-se
como república (que tem de ser, segundo sua natureza, inclinada à paz perpétua), então esta se dá para os outros Estados um centro da união federativa para
juntar-se a ela a assim garantir o Estado de liberdade dos Estados, conforme a
ideia do direito internacional, e expandir-se sempre e cada vez mais por várias
ligas desse tipo (À Paz Perpétua, p. 34-35, destaques do autor).

Já para Hardt e Negri, a constituição do Império tem como pressuposto
a crise do Estado-nação, tanto do ponto de vista da capacidade das instituições
republicanas conseguirem conter em si as transformações e as exigências democráticas da sociedade contemporânea (em cada país e no mundo todo), quanto de
se pensar (e muito menos de se efetivar!) um horizonte de paz a partir dessa base
conceitual. Por um lado, tais instituições republicanas não funcionaram como se
imaginou que iriam funcionar na origem da sociedade moderna. Elas se tornaram
imediatamente a forma de representação de um poder incapacitado pela sua própria natureza de tornar universal seu fundamento material e, portanto, de dotar o
ideal humanístico de uma base consistente para sua expansão democrática – tratase, segundo Hardt e Negri, da condição insuperável da propriedade como alicerce
da constituição republicana presente na obra de Kant93.
93 Em Commonwealth (2009), Hardt e Negri assinalam: “Kant é o profeta da república da
propriedade, não diretamente na sua visão política ou econômica, mas indiretamente na forma
do poder que ele descobre através das suas indagações epistemológicas e filosóficas” (p. 15). O
diálogo fecundo dos autores com o filósofo, entretanto, é explicitado logo a seguir: “O projeto
político que propomos é não somente (junto com Kant) atacar as concepções de uma soberania
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Por outro lado, a consolidação do Estado-nação sobre bases republicanas
não apenas não conseguiu evitar duas pavorosas guerras mundiais no século XX,
como também insuflou, em boa medida, os conflitos internacionais do segundo
pós-guerra94. Nesse sentido, a criação da Organização das Nações Unidas em
1945, após a Segunda Guerra Mundial, pode ser vista como a derradeira tentativa
de estabelecer as bases de um entendimento entre as nações em prol da paz perpétua de inspiração kantiana95 – cuja crise, entretanto, tornou-se notória na impotência dessa organização (após a queda do muro de Berlim) para encontrar uma
solução pacífica no conflito dos Balcãs e em Kosovo, antes da intervenção militar
“humanitária” da OTAN em 199996. Contudo, para Hardt e Negri, a ONU carrega
desde seu início a ambiguidade de um direito internacional que venha a se sobrepor à estrita soberania de seus estados membros; portanto, de alguma maneira, ela
antecipa a constituição do Império. Nas palavras dos autores:
A vida das Nações Unidas, de sua fundação ao fim da guerra fria, foi uma longa
história de ideias, concessões e limitadas experiências voltadas mais ou menos
para a construção desse arranjo supranacional. As aporias desse processo são
óbvias, e não há necessidade de descrevê-las com detalhe. Certamente o domínio das Nações Unidas sobre a estrutura geral do projeto supranacional, entre
1945 e 1989, provocou algumas das mais perversas conseqüências teóricas e
práticas. E ainda assim foi insuficiente para impedir a constitucionalização de
um poder supranacional. Nas ambiguidades da experiência das Nações Unidas,
o conceito jurídico de Império começa a ganhar forma (Hardt e Negri, 2002,
p. 24, grifo nosso).
transcendente, e (contra Kant) criticar até desestabilizar o poder transcendente da república da
propriedade, mas também e finalmente (além de Kant) afirmar os poderes imanentes da vida
social, posto que afirmamos que o terreno da imanência é o único terreno possível onde a democracia pode ser construída” (idem).
94 Sentido implícito, por exemplo, na celebração de Francis Fukuyama (1992) do triunfo da
democracia liberal (contra os regímenes imperialistas e/ou totalitários que a atormentavam) e
do “fim da história”, no final do século XX. Por outro lado, a República também está sendo
corroída por dentro, ao tornar-se, por exemplo, a “razão de estado” que impede a entrada e/
ou a integração jurídica dos imigrantes nos países europeus (“on doit respecter les lois de la
Republique”).
95 A rigor, o livro Império cita Hans Kelsen, como portador do “ideário” kantiano na fundação
da ONU.
96 Como afirma Chomsky (2004), Kosovo (e Timor Leste) costumam ser citados como os
principais exemplos da nova era de intervenção “humanitária” que tornam obsoleto o Estatuto
da ONU.
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Assim, podemos sintetizar o principal argumento dos autores de Império
com relação às perspectivas de inspiração kantiana, como a necessidade de ultrapassar a concepção federativa que ainda resguarda a centralidade do Estado-nação
no processo constituinte da ordem internacional. A própria noção de “federação”
ou “liga” pressupõe a plena autonomia dos Estados que decidem se confederar e
se resguardar através desse pacto ou acordo jurídico (sendo que, na concepção
kantiana, não há correspondência jurídica entre a constituição de um Estado como
federação e a federação de Estados. A soberania pertence ao primeiro e é inalienável97). O que caracteriza o Império, entretanto, tal como expressa a citação, é
“a constitucionalização de um poder supranacional”, isto é, o estabelecimento de
uma fonte do direito que se alimenta de processos fora do alcance das soberanias
nacionais e que se reportam somente a eles (globalização, capital financeiro, migrações, direitos humanos, aquecimento global, etc.).
II
Uma segunda diferença entre as concepções de Hardt e Negri e as do
filósofo alemão, derivada da primeira, diz respeito à questão do intervencionismo
(ou do não intervencionismo) que fundamenta a proposta da paz perpétua. Consequente com o princípio do estabelecimento de uma liga de paz entre as nações
que não altere o direito de cada Estado de continuar a perseguir seus próprios
fins, mesmo quando a única alternativa seja uma relação com outros Estados não
republicanos, Kant formula a ideia de que nenhum Estado deve imiscuir-se pela
força nos assuntos internos de outro Estado, sob ameaça de tornar insegura a autonomia de todos os Estados em geral. Dito com outras palavras, o conjunto dos
Estados, mesmo os menores, devem poder esperar sua segurança não da própria
força ou do próprio juízo legal (sic), mas somente desta grande vontade unificada
que representa a confederação de nações98.

97 Soberania aqui entendida como capacidade de autodeterminação. Sobre o alcance da federação, Kant afirma na Doutrina do Direito, publicado em 1797: “Essa relação mútua por
Aliança deve prescindir de um Poder Soberano distinto, tal como deve ser estabelecido na
Constituição Civil; só pode assumir a forma de uma Federação, que como tal pode ser revogada
em qualquer ocasião e, por conseguinte, precisa ser renovada de tempos em tempos” (acitado
por MORRIS, 2002, p. 258).
98 Cf. A Ideia de uma História Universal de um Ponto de Vista Cosmopolita, Sétima proposição, p. 13.
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Ora, nessa seara o imperialismo é o grande inimigo do princípio de autodeterminação dos estados republicanos no sentido kantiano99. A Espanha no século XVI e (talvez) a Holanda no século XVII, teriam logrado alcançar essa força
de expansão, porém num contexto em que os estados nacionais não constituíam
ainda a ligação virtuosa entre o ser e o dever ser proposta por Kant. Na época
em que À Paz Perpétua estava sendo escrita, a vez era da Inglaterra100. Desde a
segunda metade do século XVIII e, principalmente, ao longo do século XIX, o
imperialismo britânico foi, com efeito, o modelo de intervenção e/ou ocupação
(pela diplomacia ou pela força) de outros estados por parte de um uma nação com
interesses comerciais e geopolíticos próprios101 – e, diga-se de passagem, em pleno processo de expansão da revolução industrial. Mas, em termos gerais, o século
XIX foi marcado pelo embate entre as antigas tradições imperiais (monárquicas e
colonialistas) e a nova forma emergente do estado nação (republicana).
De acordo com o historiador Eric Hobsbawn (2007), dentre as grandes
diferenças entre o imperialismo britânico do século XIX e o americano do século
XX, destaca-se o fato de que este último expressa uma vontade expansiva derivada tanto da singularidade da ocupação do seu território (ou seja, a ocupação da
fronteira), quanto da forma republicana que a acompanha. Assim, o intervencionismo americano tem se caracterizado não apenas pelo seu interesse econômico
e geopolítico, mas pela sua insistência em implantar nos países sob ocupação,
administração ou influência direta, os valores e as instituições do seu próprio sis99 No Primeiro Suplemento da Garantia da Paz Perpétua, Kant coloca a questão nos seguintes termos: “A ideia do direito internacional pressupõe a separação de muitos Estados vizinhos
independentes uns dos outros, embora tal situação seja em si já um estado de guerra (se uma
união federativa entre eles não previne a eclosão das hostilidades); é, contudo, mesmo este
estado, segundo a ideia da razão, melhor do que a fusão deles por uma potência que cresça uma
sobre outra e que se converta em uma monarquia universal” (À Paz Perpétua., p. 52).
100 Kant admirava a Inglaterra como um das primeiras nações revolucionárias da modernidade, porém ficou decepcionado com sua ativa participação na reação européia à revolução
francesa, a qual, segundo ele, “intenciona de um modo muito mais fundamental, ser livre”
(apud Nour, 2004).
101 Kant desaprova o colonialismo: “a injustiça que [os europeus] demonstram na visita a
terras e povos estrangeiros (o que para eles equivale a conquistá-los) vai além do horror. A
América, os países negros, as Molucas, o Cabo, etc., eram, para eles, na época de seu descobrimento, terras que não pertenciam a ninguém, pois os habitantes nada contavam para eles. Nas
Índias Orientais (Hindustão) introduziram, sob pretexto de ter vista simplesmente entrepostos
comerciais, tropas estrangeiras, e com elas a opressão dos nativos, a sublevação de diversos Estados para guerras mais extensas, o flagelo da fome, revolta, deslealdade e a ladainha de todos
os males que oprimem o gênero humano” (À Paz Perpétua, p. 39).
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tema de governo, considerado democrático, republicano e essencialmente anticomunista102. Por outro lado, o contexto do imperialismo americano é o da forma
do Estado-nação já consolidada, com alguns retardos e/ou “ajustes” nas antigas
colônias e na extinta União Soviética, o que acaba provocando, pelo posicionamento norte-americano refratário frente a ONU (organismo do qual faz parte), os
tradicionais conflitos entre unilateralismo e multilateralismo, anti-americanismo
e pró-americanismo, etc.
Para Hardt e Negri, esses embates em torno do imperialismo moderno
(principalmente americano) tornam-se progressivamente sem sentido diante da
emergência de uma nova forma de soberania que não reconhece tal centralidade
e/ou autonomia do Estado-nação no novo contexto global – e tampouco a capacidade dos Estados Unidos, única superpotência econômica e militar atual, de gerir
sozinha e unilateralmente essa nova ordem mundial103. Nas palavras dos autores,
na apresentação de Multidão, continuação do livro Império:
Nosso ponto de partida era o reconhecimento de que a ordem global contemporânea já não pode ser entendida adequadamente em termos de imperialismo, tal
como era praticado pelas potências modernas, com base essencialmente na soberania do Estado nação ampliada para territórios estrangeiros. Em vez disso,
surge agora um “poder em rede”, uma nova forma de soberania, que tem como
seus elementos fundamentais, ou pontos nodais, os Estado-nação dominantes,
juntamente com as instituições supranacionais, as grandes corporações capitalistas e outros poderes. Consideramos que este poder em rede é “imperial”, e
não “imperialista”. Naturalmente, nem todos os poderes na rede do Império são
iguais – pelo contrário, alguns Estados-nação têm um poderio imenso, e outros
quase nenhum, o mesmo se aplicando às diferentes corporações e instituições
102 Imposição que não segue necessariamente essa ordem, como o demonstra as intervenções
norte-americanas em América Latina ao longo do século XX – aliás, vale à pena lembrar que a
influente embaixadora norte-americana na ONU Jeanne Kirkpatrick achava que era uma ilusão
bastante ingênua e tipicamente americana acreditar que era possível democratizar governos a
qualquer momento e em toda parte. Alguns, ela dizia, eram irrecuperáveis...
103 Quando Império foi escrito, o ataque às torres gêmeas do World Trade Center em Nova
York e ao Pentágono em Washington, não tinha acontecido, nem o revide americano sobre
Afeganistão e a invasão ao Iraque. A seguir, enquanto autores como Chomsky (2002) e Harvey
(2003) logo se posicionaram a favor da ideia de um novo imperialismo (fundamentalmente
americano) baseado na “guerra ao terrorismo”, Hardt e Negri (2009) interpretam que se trata
apenas de uma vã tentativa de restaurar uma ordem internacional em que os Estados Unidos
poderiam unilateralmente (pela força militar) provocar o alinhamento geopolítico do mundo
(principalmente do mundo ocidental). Os fracassos dessa tentativa, não sem consequências
dramáticas, estão à vista.
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que constituem a rede –, mas apesar das desigualdades eles precisam cooperar
para criar e preservar a atual ordem global, com todas as suas divisões e hierarquias internas (2005, p.10-11, grifos nossos).

Voltando aos postulados kantianos, o princípio da autodeterminação dos
Estados como condição necessária para avançar na direção de uma paz perpétua
(princípio sempre ameaçado pelo imperialismo ao longo da história moderna), é
substituído, segundo Hardt e Negri, por um novo regime de soberania que retira
seu fundamento não dos acordos internacionais entre os Estados, mas de uma
configuração das redes de poder (que os autores vão chamar de biopoder), que dissolve as fronteiras territoriais estabelecidas para compor outras menos externas e
mais internas, menos físicas e mais “culturais”104. Como contraponto, a Multidão,
o novo sujeito das lutas, também adota essa nova configuração (que os autores
vão chamar de biopolítica) como forma de resistência ativa aos dispositivos de
controle do Império: “Os tipos de movimento dos indivíduos, grupos e populações que encontramos hoje no Império não podem ser completamente subjugados
às leis da acumulação capitalista [nem regulados através das fronteiras] – a cada
momento eles transbordam e despedaçam o limite da medida” (2002, p. 421).
Nesse contexto, uma paz perpétua baseada no respeito mútuo de Estados livres
e soberanos (i.e. republicanos), em confronto com as forças que ameaçam sua
consecução (i.e. o intervencionismo, o imperialismo ou o fantasma da monarquia
universal), aparece como um projeto ultrapassado.
III
Uma terceira e derradeira diferença se estabelece em torno da ideia do
direito cosmopolita, apresentado por Kant no Terceiro Artigo definitivo para a Paz
Perpétua: “O direito cosmopolita deve limitar-se às condições da hospitalidade
universal”. Trata-se, em termos gerais, do direito de um estrangeiro, em ocasião
da chegada à terra de um outro, de não ser tratado com hostilidade por este – com
a condição de o estrangeiro se comportar pacificamente e/ou não representar pe104 Assim, a tentativa das forças imperiais é a de aproveitar e/ou estabelecer (artificialmente)
diferenças de valores e de concepções de mundo entre, por exemplo, ocidentais, muçulmanos,
asiáticos, latinos, africanos, indianos e todas as modulações possíveis. Trata-se da introdução
de dispositivos de controle para a presença massiva de elementos (des)identitários nos países
centrais que ultrapassam largamente a questão de “boa hospitalidade” e das fronteiras nacionais
– contudo, estas não deixam de existir como atestam, por exemplo, as dramáticas condições em
que os migrantes intentam entrar na Europa ou no Estados Unidos. A diferença, porém, é que
elas aparecem como sendo cada vez mais “artificiais”.
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rigo para o receptor. Desse modo, afirma o autor, “podem as partes distantes do
mundo entrar pacificamente em relações umas com as outras, e por fim tornam-se
publicamente legais e assim podem trazer o gênero humano finalmente sempre
mais próximo de uma constituição cosmopolita” (p. 38). Logo no enunciado inicial, entretanto, podemos reconhecer duas instâncias que fundam esse direito, a
primeira afirmativa (a existência de um direito cosmopolita) e a segunda limitativa (condicionada à hospitalidade universal).
A ideia de um direito cosmopolita (jus cosmopoliticum) tem sua origem
jurídica no direito de posse comunitária da superfície da terra, sobre a qual, por
ser esférica, não pode haver, afirma Kant, uma dispersão infinita das comunidades que a habitam. Assim, “ninguém tem mais direito do que outrem de estar
em um lugar da terra” (p. 38, grifos nossos). Pelas condições que afetam essa
condição originária, porém, como veremos logo a seguir, tratar-se-ia não apenas
da faculdade de “estar em um lugar”, mas também de circular sobre a superfície
da terra, o que implicará inevitavelmente o encontro com outras comunidades e
indivíduos da espécie humana que a habitam e que possuem ou exercem o mesmo
direito. Tal movimento é determinado tanto por causas individuais quanto por
força da história, como no caso do descobrimento de outros continentes. O que
deve predominar, diz o autor, é o espírito pacífico e comercial desses encontros,
e não a hostilidade, a fraude e a exploração. Ilustra-se o princípio com o seguinte
exemplo:
Partes inabitáveis da superfície [da Terra], o mar e os desertos de areia separam
esta comunidade, mas de tal forma que o navio ou o camelo (o navio do deserto)
tornam possível que os indivíduos se aproximem uns de outros nessas regiões
sem dono e utilizem o direito da superfície, que compete ao gênero humano comunitariamente, para um comercio possível. A inospitalidade das costas marinhas (por exemplo, das berberescas) de pilhar os navios nos mares próximos
ou de escravizar os náufragos, ou a inospitalidade dos desertos de areia (dos
beduínos árabes), que consideram a proximidade às tribos nômades um direito a
saqueá-las, é portanto contrária ao direito natural (À Paz Perpétua, p. 38, último
grifo nosso).

O caráter limitado (ou limitativo) desse direito cosmopolita provém do
fato de que as sociedades sobre a superfície da terra se organizam em Estados, os
que, por sua vez, estabelecem normas jurídicas específicas para o que legitimamente consideram seu território. Ignorar esse fato seria ignorar o sentido da história. Portanto, são as condições de hospitalidade, isto é, as condições de recepção
dos estrangeiros, que determinam a forma em que o direito cosmopolita se exerce.
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Mais do que de um direito de hospitalidade, diz Kant, trata-se de um direito de
visita, de permanência transitória de um membro de um Estado em outro Estado,
na qualidade de estrangeiro cujos direitos plenos de cidadania se encontram em
outro lugar ou território – já no caso da hospitalidade, que supõe uma permanência mais prolongada, inclusive para o resto da vida, seria requerido “um contrato
caritativo particular”, não derivado do direito cosmopolita. Este último direito
(cosmopolita), enfim, “não se estende mais do que às condições da possibilidade
de procurar um intercâmbio com os antigos habitantes” (p. 38).
Para Hardt e Negri (2000), o Império é atravessado pelo poder constituinte das migrações: “Um espectro assombra o mundo, o espectro da migração”, afirmam fazendo alusão à famosa frase do Manifesto Comunista sobre o “espectro do
comunismo” que rondava Europa na época. As migrações, com efeito, juntamente
com as forças econômicas globais, estão no cerne da constituição do território
imperial que, como vimos acima, não reconhece fronteiras (a não ser como “artifícios” de uma nova ordem mundial, e não como condição irredutível da soberania
do Estado-nação). Para os autores de Império esse fenômeno é decisivo:
Hoje a mobilidade da força de trabalho e dos movimentos migratórios é extraordinariamente difusa e difícil de captar. Mesmo os movimentos populacionais
mais significativos da modernidade (incluindo migrações brancas e negras através do Atlântico) constituem eventos liliputianos diante dos enormes traslados
populacionais de nossa época (...). Todos os poderes estão aliados numa impiedosa operação contra elas, mas o movimento é irresistível” (p. 233, grifos
nossos)105.

Evidentemente, tal situação não fazia parte do universo de questões sociais e jurídicas que Kant devia problematizar para o entendimento do direito
cosmopolita – na época, as grandes migrações adotavam a forma da ocupação de
territórios ainda “inexplorados”.
Ora, não há direito cosmopolita (como direito de visita ou mesmo de
hospitalidade106) capaz de sustentar um evento dessa magnitude (a não ser na sua
105 Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD (2009), o número de migrantes internacionais (ou transnacionais) em 2009 era de aproximadamente 200 milhões (a metade desse movimento acontecido desde 1965), excluindo 14 milhões de refugiados
que vivem fora de seu país nativo, porém majoritariamente em países próximos.
106 Na ordem da hospitalidade (absoluta ou condicionada), Jacques Derrida (2003) nos coloca
perante a seguinte questão: até que ponto a Lei da hospitalidade pode ser colocada acima de
uma “moral” ou de uma certa “ética”? O que realmente posso oferecer ao estrangeiro? Para
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dimensão afirmativa, como direito de posse comunitária da superfície da terra):
“Os movimentos legais e com documentos são esmagados pelas migrações clandestinas, as fronteiras de soberania nacional são peneiras, e toda tentativa de regulamentação completa sofre violenta pressão” (idem). O que emerge, portanto,
segundo Hardt e Negri, é a exigência de uma cidadania global, isto é, uma cidadania que não é mais objeto de tratados internacionais ou de acordos entre os países,
mas um direito de circular livremente pelo mundo sem declinar sua origem, sua
cultura e sua condição política plena107 (“Papiers pour tous!”, como reclamam
os estrangeiros na França). Dessa forma, afirmam os autores, os migrantes lutam
pela constituição de um espaço comum de vida (“um ‘não-lugar’ que dê sustentação ao seu desejo de liberdade”) e não por um direito cosmopolita.
* * *
Quando Immanuel Kant escreveu À Paz Perpétua, em 1795, o Estadonação era o horizonte moral, jurídico e político a ser conquistado – para ele sob
a forma da República. As revoluções norteamericana e francesa davam a esse
horizonte uma perspectiva de realização quase garantida. As antigas monarquias e
os poderes despóticos herdados da Idade Média (que mal sobreviveram ao Renascimento) tinham finalmente os dias contados. A razão e o conhecimento, imbuídos
de um profundo humanismo, seriam agora capazes de iluminar os povos para uma
convivência pacífica e produtiva. E o fato é que durante mais de duzentos anos
esse ideal funcionou da maneira em que fora concebido em seus fundamentos (de
acordo com a concepção do próprio Kant de que o ideal cumpre a função de um
imperativo moral para o qual tendemos a nos aproximar). Mas hoje o “ser” o e
“dever ser” se entrelaçam e tramam a história de modo diferente. O Estado-nação
cumpriu seu ciclo histórico – o que não significa, é claro, seu desaparecimento

Hardt e Negri (2000), entretanto, os migrantes não são os antigos estrangeiros, mas os “novos
bárbaros”, que carregam e impõem no seu “novo começo” sua própria maneira de habitar “o
mundo dos outros”: “Os novos bárbaros destroem [as fronteiras] com uma violência afirmativa
e traçam novas trilhas de vida através de sua própria existência material” (p., 235).
107 Esse “direito de circular pelo mundo” dos migrantes implica, logicamente, as alternativas
de viver, trabalhar e se expressar livremente. Trata-se de uma cidadania que deve ser conquistada e produzida nas lutas em defesa dos direitos à vida, à mobilidade, à renda, aos documentos
(direito aos direitos), e assim por diante. Para os autores, enfim, isso vai muito além “de qualquer nuance Iluminista ou de qualquer devaneio kantiano” (2000, p., 362).
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automático108. Agora é preciso olhar para frente e encarar o fato de que a premissa
kantiana da posse comunitária da superfície da terra é mais premente do que nunca, e desta vez sem restrições. Nesse sentido, afirmam Hardt e Negri, o Império
captura essa nova força constituinte, mas não a sobredetermina. A alternativa viva
é a Multidão, uma multiplicidade social que aspira a uma democracia em escala
global sem fronteiras, e que age politicamente contra o Império e além dele.
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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
Giuliana Dias Vieira

Devemos começar pela ressalva já indicada por Michel Villey (2007): os
Direitos Humanos constituem-se como um “remédio de mil usos”. O que Villey
quer dizer, e que se faz claro a qualquer analista atento, é que a retórica e defesa
dos Direitos Humanos é feita por qualquer um, incluindo aí os mais algozes, e
para justificar qualquer ato, incluindo aí, por exemplo, intervenções ditas “humanitárias” feitas pelos EUA, OTAN ou alguma coalizão internacional momentânea
e oportunista.
É pertinente, portanto, fazer essa ressalva. Sabemos que estamos lidando
com um corpus extremamente antigo (podemos encontrar embriões dos direitos
humanos no Direito Natural da Grécia Clássica e na Roma Antiga, em particular
nos cínicos daquela e nos estóicos de ambas) e que, na contemporaneidade, é
defendido, de forma honesta e oportunista pelos mais variados atores, nacionais,
estatais, não-estatais, internacionais etc., para justificar e legitimar as mais diversas ações.
Bem, mas não é sobre isso que vamos falar. Nossa proposta é bem mais
humilde, histórica mas, não menos, Política. Procuraremos mostrar como os Direitos Humanos Econômicos, Sociais e Culturais (conhecidos por sua sigla DESC)
tiveram como defensores nos cenários nacional e, especialmente, internacional,
os atores de esquerda, nomeadamente os representantes dos países socialistas e
intelectuais socialistas. Não trabalharemos com este ou aquele nome (personalidades), mas sim sobre como esses direitos possuem um caráter de esquerda e/ou
socialista; como estão ligados a este ideal. Desta forma, faremos uma espécie de
panorama, passando por alguns “momentos” importantes para a sagração destes
direitos: as revoluções de 1848, a revolução industrial, a Constituição Mexicana
de 1917, a agenda feminista e a codificação dos direitos nos Pactos e Convenções
internacionais.
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Depois, no “segundo tempo” gostaríamos de propor ao leitor, uma nova
agenda de pesquisa dos direitos humanos, avant-gard, a partir dos “de baixo”,
ou da literatura não oficial, da perspectiva anti-eurocêntrica. Neste sentido, esta
parte é mais ensaística, e está influenciada sobremaneira pelo trabalho de Sérgio
Costa (2006). Enfim, trata-se de apontar algumas possibilidades de pesquisa não
convencional na matéria.
I. A influência socialista e/ou de esquerda para a afirmação dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (DESC).
Was Napoleon’s fall at Waterloo, the repressive climate of the
Congress of Vienna, the industrial revolution, or slavery in the
American South and elsewhere that triggered the tempestuous
social upheavals of the nineteenth century? It was no single event,
but rather a succession of political jolts that fed a chain reaction of
popular unrest as workers rose to demand economic and political
power, liberal nationalists strove for independence from tyrannical
dynasties, serfs and slaves struggle to free themselve from bondage,
and suffragettes demanded rights for women.
Micheline Ishay

No livro de Micheline Ishay The History of Human Rigths – From ancient times to the globalization era (2004), a autora faz um cuidadoso retrospecto
acerca da origem dos direitos sociais e econômicos, geralmente menos estudados
nos livros sobre os direitos humanos do que os direitos de liberdade, ou chamados
direitos de primeira geração por Bobbio. 109
109 A Proposta das três gerações de direitos foi feita por Norberto Bobbio. Veja-se o título Era
dos Direitos, editora Campus. As três gerações são amplamente adotadas na área, embora não
sem contestação. A esse respeito ver a palestra de Antônio Augusto Cançado Trindade proferida
durante o “Seminário Direitos Humanos das Mulheres: A Proteção Internacional” (2000). Disponível em: http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/cancadotrindade/cancado_bob.htm.
Sintetizamos algumas de suas críticas:
* Segundo o jurista: “Essa teoria é fragmentadora, atomista e toma os direitos de maneira absolutamente dividida, o que não corresponde à realidade”.
* A teoria das gerações não tem sentido em termos práticos. Note-se que o direito à vida não
pode ser enquadrado em nenhuma geração, segundo Trindade: “é de primeira, segunda, terceira
e de todas as gerações”.
* A ordem histórica das gerações pode ser válida para o plano interno de alguns países, mas,
“no plano internacional, os direitos que apareceram primeiro foram os econômicos e os sociais.
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Inúmeras são as influências e tradições que estão na origem desses direitos. Soma-se a todas as referências citadas por Ishay cita, a contribuição que teve
a Constituição Mexicana de 1917 (talvez a única fonte/episódio considerável que
não tenha sido exposto pela autora). Na verdade, o pioneirismo da Carta Política mexicana de 1917 se deve principalmente ao fato de que ela foi a primeira a
atribuir a qualidade de direitos fundamentais aos direitos trabalhistas e a tratar de
questões de reforma agrária, conferindo, portanto, de forma inovadora, uma nova
dimensão aos direitos humanos (como veremos adiante).
Devemos destacar, com relação às origens dos direitos sociais, que estes
possuem uma forte influência da tradição libertária e/ou socialista.110 A Revolução Industrial na Inglaterra, com seus inventos de maquinário e da organização
industrial, logo expandiu-se para outros países europeus e além-mar. A Revolução Industrial produziu, como seu próprio nome insinua, uma mudança drástica
na sociedade. Um dos “produtos” oriundos dessa mudança foi o surgimento da
classe operária. Tão logo se conformou enquanto grupo organizado, esta classe
passou a reivindicar e lutar por direitos, dentre os quais os direitos sociais. Aliada
à classe trabalhadora, contudo sem ser parte orgânica da mesma – exceto quando
se formaram os partidos trabalhistas –, fortaleceu-se um grupo de igual maneira
relevante para as conquistas dos direitos sociais: os intelectuais socialistas.
Dois grandes legados para os Direitos Humanos salientam-se a partir das
lutas travadas pelo operariado e pelos pensadores socialistas. O primeiro legado diz respeito à inclusão democrática. Parecia plausível e justo que o sufrágio,
símbolo maior da participação política, fosse estendido universalmente. Por que
As primeiras convenções da OIT, anteriores às Nações Unidas, surgiram nos anos 20 e 30. O
direito ao trabalho, o direito às condições de trabalho é a primeira geração, do ponto de vista
do Direito Internacional”.
* O Professor sugere ainda que a ideia de gerações propicia a compreensão (improdutiva e negativa) de que os direitos de segunda geração estão em detrimento dos direitos de primeira geração. Por exemplo: “por que razão a discriminação é combatida e criticada somente em relação
aos direitos civis e políticos e é tolerada como inevitável em relação aos direitos econômicos,
sociais e culturais? Porque são supostamente de segunda geração e de realização progressiva”.
(TRINDADE, 2000, s/p)
110 “Bearing in mind atrocities committed by communist regimes in the name of human rights,
this chapter aims to correct the early historical record by showing that the struggle for universal suffrage, social justice, and workers’ rights – principles endorsed by the two International
Covenants adopted by the United Nations in 1966 – were socialist in origin. This should not
imply that all nineteenth-century human rights emissaries were socialist; there were certainly
non-socialist advocates of self-determination, the rights of women, and the emancipation of
slaves.” (ISHAY, 2004, p. 119)
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continuar excluindo do jogo político os trabalhadores, os ex-escravos (colocando
a ideia de escravidão como nonsense, um absurdo dentro de uma perspectiva democrática e/ou humanista) e as mulheres?111
Destarte, a conquista do fim do voto censitário, a inclusão das mulheres
na efetiva vida pública, a defesa intransigente do fim da escravidão e à introdução
dos ex-escravos na cidadania foram, em grande medida, vitórias da esquerda/
socialistas.
O segundo legado dessas lutas diz respeito diretamente aos direitos sociais e econômicos (muitas vezes chamados de princípio ou direito da igualdade).
Tais direitos, como veremos, remetem abertamente às demandas dos trabalhadores, de redistribuição de renda, aposentadoria, saúde e educação pública, entre
outras. Refletem, portanto, uma ampliação dos deveres do Estado, que antes se
ocupava principalmente com os direitos civis e de liberdade, que Marx tanto criticou como sendo direitos estritamente burgueses.
Com relação à trajetória de lutas pelos DESC, seria interessante distinguir, de início, o papel das revoluções de 1848.112 Tais manifestações foram influenciadas, em boa medida, pelos ideais da Revolução Francesa – em especial
pelo ethos liberal e nacionalista. Não obstante, outra importante causa para o eclodir das revoluções foi, sem dúvida, um profundo descontentamento diante das
desigualdades sociais existentes (como dimensão prática-imediata). Se em 1815
o Congresso de Viena retomava o valor das tradições (principalmente o respeito

111 Para um breve panorama, repleto de documentação de época, sobre a luta de emancipação
feminina, ver o capítulo “A Nova mulher” de A era dos impérios – 1875-1914, de Eric Hobsbawm (2002). Sobre a relação entre socialismo e direitos das mulheres destaca-se a conclusão
de Hobsbawm: “Como outros aspectos da emancipação das mulheres, o voto feminino era
vigorosamente apoiado, em princípio, pelos novos partidos operários e socialistas, que, de fato,
ofereciam de longe o ambiente mais favorável para as mulheres emancipadas tomarem parte na
vida pública, pelo menos na Europa”. (HOBSBAWM, 2002 p. 284)
112 Costuma-se usar a data de 1848 como marco das revoluções – de caráter liberal e nacional
– em curso na Europa, muito embora desde os anos 1820 essas revoluções/revoltas já aparecessem na Espanha (1820-3), nos territórios onde viria a se configurar a Itália (como os carbonários
em 1820 no Reino das Duas Sicílias) e na Rússia. Todas essas revoltas foram esmagadas pelas
forças conservadoras. Em 1829, a Grécia tornou-se independente. Na década de 1830, levantes
ocorreram na França, Bélgica e Polônia. Não obstante, foi em 1848 que a França tornou-se novamente uma República e as revoluções rebentaram nos estados alemães e na Áustria (embora
com curto período de sucesso).
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pelas monarquias divinas113) o ano de 1848 mostrava que as forças revolucionárias ou progressistas seguiam existindo e que já não podiam ser silenciadas por
muito tempo.
1848 – França e Inglaterra
Em 1848 a França voltou a ser uma República e o direito ao voto foi
concedido a todos os homens adultos. “O governo limitou a jornada de trabalho
a dez horas, legalizou os sindicatos operários e implantou oficinas nacionais que
proporcionaram alimento, benefícios médicos, emprego nos projetos de obras públicas.” (PERRY, 2002, p. 402-3) Iniciavam-se, assim, medidas que podem ser
consideradas embriões dos direitos sociais.
Não obstante, segundo Perry, os trabalhadores não se deram por contentes, entendendo as medidas como “insignificantes”. Em junho daquele ano
levantaram-se barricadas por Paris, mas...
(...) os trabalhadores estavam sozinhos. Para o resto da nação, eles eram bárbaros atacando a sociedade civilizada. Os aristocratas, a burguesia e os camponeses temiam que nenhuma propriedade estivesse a salvo caso ocorresse uma
revolução. (...) o exército sufocou a revolta. Cerca de 1460 pessoas morreram
(...). Os dias de Junho deixaram cicatrizes profundas na sociedade francesa. Por
muitos anos, os trabalhadores não se esqueceriam de que o resto da França se
unira contra eles (...). (PERRY, 2002, p. 403)

Continuando na França, a experiência da Comuna de Paris em 1871
também colaborou para o surgimento dos direitos sociais. As demandas tratavam
principalmente dos direitos para os trabalhadores (como redução de jornada de

113 A Santa Aliança (Rússia, Prússia e Áustria), foi um exemplo claro das “forças da tradição”,
de caráter antirrevolucionário e religioso. O segundo Parágrafo do Tratado da Santa Aliança (26
de setembro de 1815) é ilustrativo: “Declaramos solenemente que o presente ato tem por objeto
manifestar à face do Universo a determinação inabalável de só tomar como regra de conduta,
seja na administração dos respectivos Estados, seja nas relações políticas com qualquer outro
Governo, os preceitos dessa santa religião [de Deus salvador], preceitos de justiça e caridade
e de paz, que longe de serem unicamente aplicáveis à vida privada, devem, pelo contrário,
influenciar diretamente as resoluções dos príncipes e guiar todas as suas diligências, como
sendo o único meio de consolidar as instituições humanas e remediar-lhes as imperfeições”.
(MELLO, 1950, p. 13-14)
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trabalho, reconhecimento de seus direitos políticos e de associação), do ensino
público gratuito para as crianças e direitos para as mulheres.114
Também na Inglaterra, entre 1006 e 1911, pela força dos trabalhadores,
surgiram medidas relacionadas ao direito econômico e social: “Com o auxílio do
partido trabalhista, puseram em vigor um sistema de pensões para idosos, (...)
seguros de saúde e desemprego (...) e salários mínimos para certas indústrias.”
(ibidem, p. 448)
A experiência mexicana
Anos mais tarde, no México, a Constituição de 1917, oriunda do movimento armado da Revolução Mexicana, trouxe significativos direitos sociais
– além dos direitos individuais tradicionais – dispostos em lei positiva nacional. A
importância dos direitos sociais na Constituição de 1917 chega a tal envergadura
que Jorge Carpizo afirma: “A tese vertebral da nossa constituição foi e continua
sendo a justiça social”. (CARPIZO, 1992, p. 13, tradução nossa). A constituição é
reconhecida como internacionalmente inovadora (OCA, 1992; CARPIZO, 1992;
COMPARATO, 2006) e contribuiu, muito provavelmente, para os trabalhos iniciais da Organização Internacional do Trabalho (1919) e para a Declaração Universal de 1948.
A constituição mexicana de 1917, fruto dos trabalhos do Congresso
Constituinte, merece menção por pelo menos dois aspectos relevantes: as questões da terra e do trabalho. A regulamentação do uso da terra, problema de origem
colonial que afligiu e aflige até hoje a região latino-americana, é tratado logo no
“Título Primeiro, Capítulo I – das garantias individuais”, da Constituição. O Artigo 27 inicia-se assim:
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada
las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una
distribución equitativa de la riqueza pública y para cuidar de su conservación.

E arremata, colocando os “pingos nos is”: “Con este objeto se dictarán
las medidas necesarias para el fraccionamiento de los latifundios; (...)”. (Constitución de 1917, Biblioteca Jurídica Virtual, UNAM, www.bibliojuridica.org).
É preciso comentar um pouco sobre o conteúdo revolucionário da Carta Magna.
114 “Many defended women`s right to equal pay for equal work. Legislation subsidizing single
mothers and Day nurseries for their children was passed”. (ISHAY, 2004, p. 125)
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Comparato sustenta, por exemplo, que foi abolido o “caráter absoluto e sagrado
da propriedade privada, submetendo-se o seu uso, incondicionalmente, ao bem
público, isto é, ao interesse de todo o povo” (COMPARATO, 2006).
Sobre a questão do trabalho, dedica-se o Título Sexto, “Del trabajo y de
la previsión social”, repleto de minúcias. Destacam-se, dentre outros: máxima jornada de trabalho de 8 horas (I); descanso remunerado para as mães, antes e depois
do parto (V); isonomia salarial entre todos, homens e mulheres, para o mesmo
trabalho (VII); responsabilidade do empregador quando de acidentes de trabalho
(XIV); direito à constituição de sindicatos (XVI); direito de greve (XVII).115
A caminho da universalização, a mulher e os direitos trabalhistas na codificação
jurídica internacional
Não obstante, como os direitos sociais dizem respeito a uma série de
direitos, eles só vieram a se concretizar (feitas todas as ressalvas possíveis) num
longo percurso de tempo. O direito ao voto da mulher, que significou a efetividade
do sufrágio universal, só foi conquistado em larga medida depois de 1914.
Cabe notar que a literatura convencional trata como “sufrágio universal”
a garantia do voto masculino sem restrições censitárias, que foi conquistada em
1848 na França. Contudo, nos parece mais coerente que utilizemos a terminologia
“universal” apenas quando a mulher foi incorporada ao processo do sufrágio. Segundo Hobsbawm, “Antes de 1914, este direito não havia sido ganho em nenhuma
nação, exceto na Austrália e na Nova Zelândia, na Finlândia e na Noruega, embo115 Para uma descrição minuciosa sobre os direitos estabelecidos pelas leis mexicanas do
Período no que tange a questão trabalhista ver ANDREW e CLEVEN (1921). Destacamos o
seguinte trecho: “The national and state legislative bodies are clothed with large powers regulating social betterment. Certain specific reformative measures are to be passed governing every specie of contract labor. Legislation shall establish a maximum eight hour day and a seven
hour night of labor for all male employees; and a maximum six hour day for children between
the ages of twelve and sixteen. ‘Children under the age of twelve, may not be made the subject
of a contract’ at all. Women of whatever age, and children under the age of sixteen, may not
engage in occupations in factories at night, nor in commercial establishments after ten o’clock.
They may not work in dangerous and unhealthful occupations. Women may not perform any
considerable physical work during the three months immediately preceding and one month following childbirth; but they are to receive full pay and to enjoy the rights acquired as employees,
despite the interruptions incident to childbirth. In addition, mothers are to have two extra half
hours each day for rest and in order to nurse their children. Every employee is allowed one day
in seven for rest. Overtime work may not exceed three hours nor extend over more than three
consecutive days. In no case may women of whatever age and children under the age of sixteen
engage in overtime work.” (ANDREW & CLEVEN, 1921, p. 479)
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ra já existisse em diversos estados dos EUA e, em limitada extensão, em governos
locais”. (HOBSBAWM, 2002, p. 299) Cabe notar, ainda, que o historiador alerta
que o movimento feminista não era restrito ao direito ao voto (aliás essa luta era
forte principalmente nos EUA e na Inglaterra), abrangendo sua agenda uma ampla
gama de reivindicações, tais como direito e acesso à educação, oportunidades de
trabalho e salário justo, libertação sexual, entre outras.
A luta das mulheres contra a opressão e a discriminação e em defesa de
seus direitos humanos é processo constante e ainda atual. No entanto, seu apogeu
foi a década de 1960, onde esteve profundamente ligada aos ideais de esquerda.
Em razão de sua abrangência, a luta pelo direito das mulheres possui várias vertentes dentro do movimento feminista, mas todas contribuíram para superar a
perpetuação de um modelo que não mais se adequava às novas realidades, onde a
mulher assumia papéis diferentes do espaço doméstico, familiar e político dentro
da sociedade.116
No marco do Direito Internacional, foi somente em 1979 que a ONU
aprovou a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação
contra a Mulher, ainda no calor das comemorações e discussões promovidas pelo
Ano Internacional da Mulher (1975) e da primeira Conferência Mundial sobre a
Mulher (1975), realizada no México. A Convenção constitui-se como o referente
inicial da proteção internacional dos direitos da mulher, que contou com uma
adesão significativa na comunidade internacional desde sua origem e atualmente
é ratificada por de 187 Estados-partes.117 Tal proteção internacional dos direitos
116 Nesse contexto, o pensamento feminista evolui para discutir questões relativas ao gênero.
Segundo Gerda Lerner, gênero seria “a definição cultural de uma conduta como apropriada aos
sexos em uma sociedade dada em uma época dada. Gênero é uma série de papéis culturais. É um
disfarce, uma máscara, uma camisa de força na qual os homens e mulheres dançam sua dança
desigual” (apud ALVES, 2005, p. 98). A discussão em torno do conceito feminista de gênero reside na resistência em reconhecer que os fatores biológicos são os responsáveis e determinantes
da posição da mulher na sociedade. A teoria feminista sustenta, diferentemente do argumento
“natural-biológico”, que são as condições de poder, históricas e culturais, as verdadeiras responsáveis pela inferioridade e pelos preconceitos a que as mulheres estavam submetidas.
117 Ressalte-se que o objetivo principal de tal Convenção internacional foi não só contribuir
com a eliminação da discriminação contra a mulher, mas igualmente estimular e promover uma
maior disseminação de estratégias de promoção da igualdade. A discriminação contra a mulher
é definida logo no artigo 1º da referida Convenção como sendo “toda distinção, exclusão ou
restrição baseada no sexo e que tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo, exercício pela mulher, independentemente de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher, dos direitos humanos e das liberdades fundamentais nos campos
político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo”.
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das mulheres veio a ser reforçada em 1993 pela Declaração e Programa de Ação
de Viena118 e pela Declaração e Plataforma de Ação de Pequim de 1995, quando
começa a se concretizar a ideia de que os direitos das mulheres e o direito à igualdade são parte inalienável, integral e indivisível dos direitos humanos universais.
Os direitos relacionados ao/à trabalhador/a119, embora a Organização Internacional do Trabalho (OIT) tenha sido umas das primeiras organizações internacionais a serem criadas no mundo contemporâneo (1919), só adquiriram força a partir
de lutas constantes, que, diga-se de passagem, prosseguem até os dias de hoje.
No que tange ao desenvolvimento dos direitos relacionados ao trabalhador, cumpre esclarecer que a Conferência Geral da OIT aprovou, em junho de
1970, uma “Resolução sobre os direitos sindicais e sua relação com as liberdades
civis”, para estabelecer alguns parâmetros de cumprimento do Pacto Internacional
dos Direitos Econômicos, Civis e Culturais. Assim, ficou estabelecido que “os direitos conferidos às organizações de trabalhadores e empregadores se baseiam no
respeito às liberdades civis enumeradas, em particular, na Declaração Universal
dos Direitos do Homem e no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, e
que o conceito de direitos sindicais carece totalmente de sentido quando não existirem tais liberdades civis”. Na verdade, o exercício de tais direitos sociais ficam
submetidos a existência prévia de outros direitos, tais como, o direito à liberdade,
à segurança, à proteção contra detenção arbitrária, liberdade de opinião e de expressão, direito de reunião, direito a processo regular por tribunais independentes
e imparciais, dentre outros120.
118 O artigo 39 da Declaração de Viena estabelece que: “A Conferência Mundial de Direitos
Humanos clama pela erradicação de todas as formas de discriminação contra a mulher, tanto
explícitas como implícitas. As Nações Unidas devem encorajar a ratificação universal, por todos os Estados, da Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra
a Mulher até o ano 2000”.
119 Direitos clássicos (hoje previstos e codificados nas oito convenções fundamentais da OIT):
Trabalho forçado (convenção n. 29), Liberdade sindical e proteção do direito de sindicalização
(n. 87), Direito de sindicalização e de negociação coletiva (n. 98), Igualdade de remuneração
(n. 100), Abolição do Trabalho forçado (n. 105), Discriminação (n. 111), Idade mínima (n. 138),
Piores formas de Trabalho Infantil (n. 182). Ver sítio eletrônico: www.oit.org.
120 De acordo com direcionamento do Comitê de Liberdade Sindical da OIT, em entendimento já sumulado sobre esta questão: “um movimento sindical livre não pode desenvolver-se num
regime que não garanta os direitos fundamentais, especialmente o direito dos trabalhadores sindicalizados de se reunirem em sindicais próprios, o direito de livre expressão de opinião, verbal
ou escrita, e o direito dos trabalhadores sindicalizados de contar, em caso de detenção, com as
garantias de um processo judicial regular, formalizado o mais cedo possível” (Súmula 38).
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Os DESC e o ideal socialista, considerações finais
Esses direitos econômicos, sociais e culturais são trazidos ao direito internacional por influência dos países socialistas ou, se quisermos, por influência
do pensamento socialista que defende que não só o indivíduo, mas também a coletividade, sejam postos como “elementos” importantes dentro do direito e mais
além, dentro de um sistema de valores. Essas concepções partem do princípio
de que a identidade e o sentimento de grupo (de associação, de coletivo) sejam
entendidos como parte fundamental da vida humana e que, portanto, devam ser
salvaguardados pelo direito/Estado.
Essa incorporação pela sociedade capitalista liberal, de direitos de origem socialista não é de estranhar, pois, como ensina Berman, leitor de Marx:
[a sociedade burguesa] se nutre e se revigora daquilo que se lhe opõe, torna-se
mais forte em meio a pressões e crises do que em tempos de paz, transforma inimizade em intimidade e detratores em aliados involuntários. (BERMAN, 1990,
p. 115)121

Os Direitos Humanos, que nascem liberais ou “burgueses”, se “socializam” incorporando no grande processo de absorção do capitalismo vários “direitos” do sujeito coletivo e sujeito no coletivo. Ditos direitos, em sua dimensão
específica, impetram ao Estado responsabilidades para com os indivíduos no que
tange a sua condição de partícipes de um coletivo nacional. Assim, esses direitos
têm forte conteúdo “nacional” (coletivo) e predispõem que os indivíduos devem
ter garantidos, por exemplo, direitos básicos sociais, tais como o trabalho, a saúde
e a educação. O acesso ao trabalho, saúde e educação é entendido como um bem
fundamental, necessário ao indivíduo para se inserir na sociedade, na Nação. E
cabe ao Estado promover esses direitos. Resume Marshall:
O Estado garante um mínimo de certos bens e serviços essenciais (tais como
assistência médica, moradia, educação, ou uma renda nominal mínina ou salário mínimo) a ser gasto em bens e serviços essenciais. Qualquer pessoa capaz
de ultrapassar o mínimo garantido por suas qualidades próprias está livre para
fazê-lo. Tal sistema se assemelha, em sua aparência, a uma versão mais generosa da supressão de classes em sua forma original. (MARSHALL, 1967, p. 93)

121 Foi o que aconteceu, por exemplo, com alguns movimentos de forte contestação ao modus
vivendi capitalista, como o movimento hippie e o movimento punk. Não podemos negar que o
sistema capitalista os absorveu, transformando-os em artigo de mercado.
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Uma batalha contemporânea: o imperativo da indivisibilidade dos Direitos
Humanos
Geralmente reconhece-se, por um lado, que os direitos civis
e políticos, por outro, os direitos econômicos, sociais e culturais,
constituem um conjunto de valor essencial para a manutenção
da dignidade, da liberdade e do bem-estar dos homens. A
indivisibilidade e a interdependência de tais direitos foram
confirmadas em várias ocasiões e, muito recentemente,
na Declaração sobre o direito ao desenvolvimento (…)
É lamentável que, no seio dos debates ideológicos, sejam
demasiadamente enfatizadas as supostas contradições entre essas
duas categorias de direitos. Tanto os direitos políticos quanto os
sociais são elementos de uma sociedade na qual a liberdade política
e a justiça social representam valores predominantes. Tal sociedade
une a democracia política à social. É igualmente o tipo de sociedade
que protege o fraco, o vulnerável e considera as exigências da
solidariedade como integrante de sua vida constitucional e social,
tendo o mesmo valor das prescrições políticas da democracia.
Etienne-Richard Mbaya

Existe um consenso na seara dos militantes e pesquisadores dos Direitos
Humanos de que os direitos civis e políticos devem ser defendidos conjuntamente, de maneira indivisível e interdependente, com os direitos econômicos, sociais
e culturais (ALVES, 2005; BIELEFELD; 2000; LAFER, 2001; TRINDADE,
2003). Um dos argumentos mais fortes se ampara na razão lógica. Para o efetivo
exercício dos direitos de liberdade, como, por exemplo, o voto, é imprescindível
que os indivíduos tenham mínimas condições de habitação, de educação e saúde.
Ou seja, existe uma complementaridade de direitos e, dessa forma, eles devem ser
entendidos de um ponto de vista holístico.
Apesar de esse ponto de vista ser extremamente razoável e simples, não
o foi assim na prática dos Estados e nas relações internacionais. Traga-se à luz a
criação de dois Pactos, no plural, e não de apenas um Pacto de Direitos Humanos
no âmbito da ONU: o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto
Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
Dimitrijevic (2003) sustenta que o divisionismo ou a separação entre dois
Pactos - um de cunho liberal, grosso modo, das liberdades civis e políticas e outro
de cunho social ou socialista, dos direitos sociais e econômicos - refletia a lógica da Guerra Fria. Uma vez que a Declaração Universal dos Direitos Humanos

147

148

A INFLUÊNCIA DA ESQUERDA E/OU DO SOCIALISMO

(1948) tinha sido lançada, os países iniciaram os diálogos e debates para a consecução de um instrumento normativo vinculante (um Pacto ou uma Convenção
e não apenas uma Declaração). O processo não foi simples e só em meados da
década de 1960 os países entraram em acordo. Não obstante, os Direitos Humanos foram codificados de forma separada. A lógica que imperou, portanto, fora
de que eram direitos de índoles diferentes e deveriam originar dois instrumentos
diferentes.122
Ainda em relação à divisibilidade dos direitos, Dimitrijevic nos esclarece
que vários países ocidentais não pretendiam ratificar, à época, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.123 Tampouco é de se estranhar,
que até os dias de hoje (2011) os EUA não tenham assinado o Pacto Internacional
relativos aos direitos sociais e econômicos.
Essa divisibilidade dos direitos, em termos de compreensão técnica só
iria ser superada anos mais tarde, com a Resolução 32/130 da Assembléia Geral
da ONU (1977), reiterada pela Declaração ao Desenvolvimento (1986) ou mesmo
pela a Conferência de Viena e seu Programa de Ação (1993).
Mas, de fato, esta divisão dos Pactos não altera o caráter de obrigatoriedade dos direitos econômicos, sociais e culturais. Ao contrário, o vínculo criado
com os Estados-partes evidencia a obrigação de reconhecer tais direitos e de agir
rumo à efetivação de tais direitos. Tal efetivação não pode ocorrer automaticamente pela própria natureza dos direitos econômicos, sociais e culturais e, portanto, é indispensável que medidas de políticas públicas sejam tomadas rumo à
consagração de tais direitos. Neste contexto, não cabe questionar a validade ou o
caráter legal de tais direitos, pois eles devem ser igualmente respeitados, protegidos e implementados, tal como foi formalizado na primeira Conferência Mundial
sobre Direitos Humanos (Teerã, 1968). A Conferência instituiu a indivisibilidade
de todos os direitos humanos e foi sucedida pela Resolução nº 32/130 da As122 O Professor Augusto Trindade alega, em parecer jurídico ao Itamaraty (1987), que “As
raízes da presente questão (...) remontam à fase legislativa de elaboração dos instrumentos de
proteção internacional dos direitos humanos”. O jurista explica que o entendimento, na época
(1951), era de que “enquanto os direitos civis e políticos eram suscetíveis de aplicação ‘imediata’, requerendo obrigações de abstenção por parte do Estado, os direitos econômicos, sociais
e culturais eram passíveis de aplicação apenas progressiva, requerendo obrigações positivas
(atuação) do Estado.” (TRINDADE, 2004, 370)
123 De acordo com a consulta à base de dados da ONU sobre ratificação dos tratados (feita em
fevereiro de 2009, http://www2.ohchr.org/english/bodies/ratification/index.htm), o Pacto dos
direitos civis e políticos conta com 72 signatários e o Pacto dos direitos econômicos e sociais
com 69 assinaturas.
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sembléia Geral da ONU (1977) que determinou a abordagem holística/integral/
indivisível deste corpus iure.
Por outro lado, mais recentemente (1993) o artigo 5O da Conferencia
e Programa de Ação de Viena, encerra os debates sobre a indivisibilidade dos
Direitos:
Todos os direitos humanos são universais, interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos globalmente
de forma justa e equitativa, em pé de igualdade e com a mesma ênfase.

II. O segundo tempo: Rompendo com o etno-europeu-centrismo dos Direitos
Humanos? A caminho de uma nova agenda de pesquisa
Queremos a Revolução Caraíba. Maior que a Revolução Francesa.
A unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem.
Sem nós a Europa não teria sequer a sua pobre declaração dos
direitos do homem.
Oswald de Andrade, Manifesto Antropófago, 1928124

Antes de finalizar este artigo, seria prudente destacar algumas observações de Sérgio Costa, Dois Atlânticos – teoria social, antirracismo, cosmopolitismo (2006), com relação ao dogma corrente (leitmotiv) de considerar os Direitos
Humanos como, exclusivamente, um legado europeu ao mundo. Costa começa
por flexionar o dogma do processo de modernização linear e evolutivo da Europa
e deixa ecoar certos desencontros da teoria e da prática das políticas dos países
europeus. No debate que estabelece principalmente com Jürgen Habermas, Costa
pretende atacar parte da espinha dorsal do pensamento do filósofo, que representa
a modernidade atualizada iluminista:
(...) no mesmo momento em que a Europa ‘inventava’ os direitos humanos e o
Estado de direito para seus próprios cidadãos, os propulsores da globalização
dos direitos humanos estavam, nas Américas, lutando contra a opressão colonial europeia. O mesmo se constata ao longo dos processos mais recentes de
emancipação colonial na África e na Ásia. É nessas regiões que se encontravam
os agentes da expansão do catálogo dos direitos humanos. Na Europa encon-

124 Em Piratininga Ano 374 da Deglutição do Bispo Sardinha. (Revista de Antropofagia, Ano
1, No. 1, maio de 1928).
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travam-se, à essa época, os poderes coloniais que oprimiam e difundiam o ódio
entre povos e etnias. (COSTA, 2006, p. 40)

As afirmações e posteriores análises com que nos brinda o autor, se não
rompem com um paradigma sedimentado entre os intelectuais e a universidade
(de maneira geral), pelo menos abrem a possibilidade de uma agenda de pesquisa
ainda não muito explorada. Outra contribuição do autor foi mostrar a existência
de uma certa esquizofrenia dos postulados teóricos e ações práticas de países europeus. Costa desmascara toda uma historiografia: “Quando se leva devidamente
em conta a história colonial, a descrição da modernidade como trajetória linear, na
qual os países tecnologicamente mais avançados do Atlântico Norte representam,
por desígnio ou por força da lógica interna de um ciclo evolutivo, certa vanguarda
moral do mundo contemporâneo perde sua plausibilidade empírica e política.”
(COSTA, 2006, p. 40) Logo, o autor abre as portas para todo um novo mundo de
pesquisa:
Por isso, para que os direitos humanos possam funcionar cognitiva e normativamente como força propulsora de uma ordem cosmopolita cabe evitar qualquer
apologia da história europeia, há que se reconstruir as múltiplas histórias das
lutas sociais pelo descentramento e expansão desses direitos, vividas nas diversas regiões do mundo. (COSTA, 2006, p. 40)

Mais uma vez: os direitos ditos universais pela Déclaration de 1789 se
pretendiam de fato universais ou eram apenas para os citoyens franceses? Burke
tinha razão em algumas de suas críticas? E quanto às mulheres? E quanto ao voto
censitário? E a política colonial?
A importância da problemática que Costa traz se situa, pelo menos, a
partir de dois eixos. Por um lado, ele demonstra uma negação necessária: um
anti-etno-europeu-centrismo. Costa o realiza rememorando e refletindo acerca
de várias atitudes/políticas europeias históricas, trazendo à tona inúmeras ações
colonizadoras (incluindo aí a escravidão e o “dividir para reinar”, entre outras)
como práticas contrárias aos Direitos Humanos. Por outro, propõe e demonstra
uma outra fonte/origem dos Direitos Humanos que pouco se afirma: os levantes e
movimentos sociais, proposições teóricas, entre outros, realizados pelos de baixo,
pela periferia, pelos “do Sul”.
Costa dá um alerta imediato. Não será atilado que os pensadores latinoamericanos dos Direitos Humanos empreendam um esforço reflexivo, contribuindo para uma pauta propositiva (não negativista), e investigar as outras origens,
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sementes, contribuições e transmutações dos Direitos Humanos que tiveram lugar
na Indo-América e na África?
Algumas perguntas, nessa futura empreitada, podem ser trazidas a título
de exemplo:
1)
Qual a contribuição dos índios e dos escravos na resistência à opressão e
escravidão colonial nas Américas para os Direitos Humanos?
2)
Qual a contribuição cultural e religiosa dos ameríndios e dos negros africanos antes, durante e depois da colonização nas Américas e na África
para os Direitos Humanos?
3)
Qual a contribuição dos povos nativos no que tange às suas organizações
políticas originárias para os Direitos Humanos?
4)
Qual a contribuição dos povos novos – na linguagem de Darcy Ribeiro
– para os Direitos Humanos? Qual a contribuição da cultura antropofágica – pensando em Oswald de Andrade – para a agenda dos Direitos
Humanos?
Enfim... não será tarefa fácil começar a realizar esse programa de pesquisa
mas, acreditamos em sua pertinência e em seu caráter emergencial. Obviamente,
tal labuto deverá retomar toda uma série de pesquisas e pensamentos antropológicos de nossa ancestralidade. Também, o imperativo ético comanda que essa tarefa
seja feita a partir de princípios contributivos – na lógica da mistura e somatória – e
não enquanto revanchismo ou a partir de dogmas-estanques-identitários.
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O animismo maquínico125
Angela Melitopoulos
Maurizio Lazzarato

A artista grega Angela Melitopoulos e o sociólogo italiano Maurizio
Lazzarato desenvolvem, há anos, um projeto artístico em torno do animismo em
Félix Guattari. Para tanto, realizaram várias entrevistas com amigos e estudiosos
de seu pensamento, na França e no Brasil. O projeto foi concebido como uma
instalação em vídeo com fragmentos de documentários, filmes experimentais,
programas radiofônicos, material sobre a clínica de La Borde e a psiquiatria institucional, trechos de filmes de Deligny e François Pain etc. Apresentado como
um tríptico de tamanhos diferentes, cada tela intensifica uma modalidade dos
sentidos: ver, ouvir, ler. A montagem do material de arquivo foi concebida como
um reflexo do conceito guattariano de “agenciamento”, que é igualmente o motivo dominante de toda a instalação. Apresentado em vários países europeus, ainda
não foi mostrado no Brasil em sua forma atual.
De certo modo ocorreu um descentramento da subjetividade. E hoje
me parece interessante voltar a uma concepção, eu diria, animista da
subjetividade, repensar o Objeto, o Outro como podendo ser portador
de dimensões de subjetividade parcial: se for o caso, através de
fenômenos neuróticos, rituais religiosos ou fenômenos estéticos por
exemplo. De minha parte, não preconizo um puro e simples retorno
a um irracionalismo. Mas me parece essencial compreender como
a subjetividade pode participar de invariantes de escala, ou seja,
como ela pode ser ao mesmo tempo singular, singularizada num
indivíduo, num grupo de indivíduos, mas também ser suportada por
agenciamentos espaciais, arquitetônicos, plásticos um agenciamento
cósmico inteiramente outro. Como a subjetividade se encontra ao
mesmo tempo do lado do sujeito e do objeto, portanto. Sempre foi
assim. Mas as condições são diferentes em razão do desenvolvimento
exponencial das dimensões tecnocientíficas do ambiente do cosmos.
Sou mais inclinado (…) a propor um modelo de inconsciente que
seria o de um curandeiro mexicano ou de um bororo, partindo da
125 Este artigo e a entrevista seguinte foram publicados na revista Cadernos de Subjetividade
(out. 2011).
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ideia de que espíritos povoam coisas, paisagens, grupos; de que há
todo tipo de devires, de hecceidades que subsistem por toda parte,
e, portanto, um tipo de subjetividade objetiva, se assim podemos
dizer, que se encontra condensada, estourada, remanejada, no nível
dos agenciamentos. O melhor exemplo estaria, evidentemente, no
pensamento arcaico.
Félix Guattari

Não sabemos, não temos ideia do que seria uma sociedade sem
Estado e contra o Estado. O animismo é uma ontologia de sociedades
sem Estado e contra o Estado.
Eduardo Viveiros de Castro

Félix Guattari opera um descentramento da subjetividade separando-a
não apenas do sujeito, da pessoa, como também do humano. Seu problema é sair
das oposições sujeito/objeto e natureza/cultura, que tomam o homem como a medida e o centro do Cosmos. Nessas oposições, a subjetividade e a cultura constituem a diferença específica do homem não só em relação aos animais, plantas,
rochas, mas também diante das máquinas e técnicas. As sociedades capitalistas
produzem tanto uma hipervalorização do sujeito quanto uma homogeneização e
um empobrecimento da subjetividade e de seus componentes (fragmentados em
faculdades modulares como a Razão, o Entendimento, a Vontade, a Afetividade,
regidas por normas).
É neste âmbito, de uma pesquisa visando uma nova definição da subjetividade capaz de escapar ao empreendimento capitalista, que a referência ao animismo é frequentemente convocada. Do mesmo modo que nas sociedades animistas,
em Guattari a subjetividade perde o estatuto transcendente e transcendental que
caracteriza o paradigma ocidental. É em torno do estatuto da subjetividade que
pode haver encontro entre o pensamento de Guattari e o das sociedades animistas.
Gostei muito de uma passagem de Guattari na qual ele fala de algo como um
‘sujeito objetivado’, se bem me lembro. De modo que a subjetividade é um objeto
entre outros. Ao invés de estar numa posição de transcendência com relação ao
mundo dos objetos, o sujeito é a coisa mais comum do mundo. O animismo é
isso: o fundo do real é a alma, mas não se trata de uma alma imaterial em oposição ou em contradição com a matéria. Ao invés disto, é a própria matéria que
está infundida de alma. Subjetividade não é propriedade exclusiva do humano,
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mas a base do real; ela não é uma forma excepcional que sobreveio uma vez na
história do Cosmos. (VIVEIROS DE CASTRO, 2009)

A subjetividade não é o que separa o homem da “natureza”, uma vez
que não há nada de “natural” nesta separação. Não se trata de algo dado, mas, ao
contrário, de uma operação tão epistemológica quanto política. Há certamente
alguma coisa anterior à oposição sujeito/objeto e é preciso partir do ponto de
fusão entre ambos. Guattari prefere falar de “objeticidade” e “subjeticidade” para
marcar a não separação e a superposição recíproca em questão.
Guattari não faz do animismo uma categoria antropológica específica.
Na sua teoria, o animismo não constitui uma etapa histórica particular, já que ele
não caracteriza unicamente as sociedades sem escrita e sem Estado. Aspectos de
uma subjetividade polissêmica, transindividual e animista também caracterizam o
mundo da infância, da psicose, da paixão amorosa ou política, e da criação artística. O envolvimento de Guattari com a clínica de La Borde está certamente ligado,
como sugere Peter Pál Pelbart (2009), à alteridade radical na qual a psicose nos
mergulha no que diz respeito ao sujeito e às suas modalidades de expressão “humanas” (linguística, social, individuada).
E é verdade que entre os psicóticos, em particular entre os esquizofrênicos, este
comércio praticamente diário com partículas de si ou talvez mesmo com corpos
não vivos, exteriores a si, não representa nenhum problema... Há uma certa sensibilidade ‘animista’ muito particular que alguém poderia chamar de delírio.
Claro que, pelos nossos padrões, é um delírio; é algo que aparta o psicótico do
que chamamos de realidade social, e essa realidade é completamente dominada
pela linguagem, relações sociais. Portanto, afetivamente isto o separa do mundo. Mas isto o deixa mais próximo de um outro mundo do qual, por outro lado,
nós estamos totalmente apartados. É por esta razão que Félix manteve esta visão
enaltecedora do animismo, um elogio do animismo. (POLACK, 2009)

O apelo de Guattari ao animismo (ele chega ao ponto de afirmar que
seria necessário temporariamente passar pelo pensamento animista a fim de nos
livrarmos dos dualismos ontológicos do pensamento moderno) não significa de
modo algum um retorno a uma forma de irracionalismo. Ao contrário, para o
antropólogo Eduardo Viveiros de Castro, especialista nos povos ameríndios da
Amazônia, esta concepção de subjetividade é completamente materialista, possibilitando mesmo uma renovação do materialismo.
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Acabei de ler as passagens que você me enviou sobre o animismo no trabalho
de Guattari, que de fato eu não conhecia. Acho esta aliança contra natura entre
animismo e materialismo bastante interessante, uma vez que nos permite separar o animismo de qualquer forma de idealismo... Reintroduzir um pensamento
do sujeito que não seja idealista, uma teoria materialista do sujeito, vai na mesma direção dos povos ameríndios da Amazônia, que pensam que o fundo comum
do humano e do não humano é a humanidade. Isto vai contra o paradigma ocidental, para o qual o que é comum aos humanos e não humanos é a ‘natureza’.
(VIVEIROS DE CASTRO, 2009)

O “animismo” que Guattari invoca não é de modo algum antropomórfico
nem antropocêntrico. Trata-se, na realidade, de um “animismo” que poderíamos
definir como “maquínico”, para retomar os termos de uma discussão que tivemos
com Éric Alliez. Na filosofia ocidental, há tradições de pensamento (neoplatônicos, monadológicos, do infinitamente pequeno ao infinitamente grande – Leibniz,
Tarde etc.) que podem coincidir, em certos aspectos, com as cosmologias das
sociedades animistas.
O animismo está presente no trabalho de Deleuze antes de seu encontro com
Guattari. E trata-se de um horizonte, uma categoria totalmente expressionista
que faz parte daquilo que chamaríamos, mais amplamente, de um vitalismo universal. Ali,, de acordo com a tradição neoplatônica, tudo respira, e tudo conspira num sopro cósmico. Este vitalismo é visível em autores como Leibniz, mas
também em Espinosa, através da categoria geral da expressão e do expressionismo... Para mim, o que ocorre a partir de sua colaboração com Guattari é que o
animismo não é mais investido de um ponto de vista expressionista ou vitalista,
mas de um ponto de vista maquínico. E isto muda tudo, porque é necessário
compreender de uma vez por todas ‘como isto funciona’ e como isto funciona
no mundo que é o nosso, o mundo capitalista cuja produção primeira é a da
subjetividade. (ALLIEZ, 2009)

O que entendemos por animismo maquínico? O conceito de uma máquina (e mais tarde o de agenciamento), que possibilita a Guattari e Deleuze se
livrarem da cilada estruturalista, não é um subconjunto da técnica. A máquina, ao
contrário, é um pré-requisito da técnica. Na “cosmologia” de Guattari, há todo
tipo de máquinas: sociais, tecnológicas, estéticas, biológicas, cristalinas etc.
Para esclarecer a natureza da máquina, ele se refere ao trabalho do biólogo Francisco Varela, que distingue dois tipos de máquinas: as alopoiéticas,
que produzem outras coisas além delas mesmas, e as autopoiéticas, que geram e
especificam continuamente sua própria organização. Varela mantém o termo auto-
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poiético no domínio biológico, reproduzindo a distinção entre vivo e não vivo que
está na base do paradigma ocidental, ao passo que Guattari o estende às máquinas
sociais, técnicas, estéticas, aos sistemas cristalinos etc.
No universo, há em toda parte, sem distinção entre vivo e não vivo, “núcleos autopoiéticos” não discursivos que engendram seu próprio desenvolvimento
e suas próprias regras e dispositivos. A autopoiética maquínica se afirma como um
para si e um para outros não-humanos. O para si e o para outros deixam de ser o
privilégio da humanidade. Eles se cristalizam onde quer que agenciamentos ou
máquinas produzam diferenças, alteridades e singularidades.
Por todo o Cosmos, há devires, hecceidades e singularidades. Se eles não
são a expressão de “almas” ou de “espíritos”, eles são a expressão de agenciamentos maquínicos que, pelas diferenças e disparidades que criam, possuem uma
capacidade própria de ação e de enunciação.
“Para cada tipo de máquina, não colocaremos o problema de sua autonomia vital – não se trata de um animal –, mas o de sua potência singular de enunciação.” Cada agenciamento maquínico (técnico, biológico, social etc.), contém,
nem que sejam em estado embrionário, espaços de enunciação e, portanto, focos
enunciativos e uma protossubjetividade. Aí, também, é preciso abandonar o paradigma ocidental e seu pivô, o homem no centro da criação, e separar a potência
singular de enunciação da pessoa e do humano. Isto vai contra nossa tradição
filosófica e política que desde Aristóteles tem feito da linguagem e do discurso
uma característica própria e exclusiva do homem, o único animal que possui linguagem e discurso.
Guattari, distanciando-se completamente do estruturalismo, elabora uma
“concepção ampliada de enunciação” que permite a integração de um número
infinito de substâncias de expressão não-humana como os códigos biológicos,
tecnológicos, estéticos ou as formas de organização próprias do socius.
O problema do agenciamento de enunciação não seria mais específico de
um registro semiótico, mas atravessaria matérias expressivas heterogêneas (extralinguísticas, não-humanas, biológicas, tecnológicas, estéticas etc.). Assim, no
“animismo maquínico”, não há uma subjetividade única encarnada pelo homem
ocidental – macho e branco –, mas “modos ontologicamente heterogêneos de
subjetividade”. Estas subjetividades parciais (humanas e não-humanas) tomam a
posição de enunciadores parciais.
Adicionalmente, e mais importante ainda, a ampliação da enunciação e
da expressão dizem respeito a materiais que o artista converte em vetores de subjetivação, em focos “animistas” autopoiéticos.
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“O artista e, mais geralmente, a percepção estética, destacam e desterritorializam um segmento do real de modo a fazê-lo desempenhar o papel de um enunciador
parcial. A arte confere sentido e alteridade a um subconjunto do mundo percebido.
Esta tomada de voz quase animista da obra tem como consequência um remanejamento da subjetividade do artista e de seu ‘consumidor’(GUATTARI, 1992).
Grande amigo e cúmplice de Guattari, o artista Jean Jacques Lebel –
em quem o curta-metragem Le maîtres fous (1955) de Jean Rouch, filmado na
República de Camarões durante um ritual de transe, teria “deixado um impacto
indelével” – foi um dos primeiros a enfatizar a filiação entre o pensamento dos
“selvagens” não-ocidentais e os artistas “selvagens” do Ocidente.
Guattari não apenas estava na companhia amiga de antropólogos, o que
incluía Pierre Clastres, da sociedade sem Estado e contra o Estado, mas também
na de artistas que convocavam o “fluxo libertário selvagem” do inconsciente e de
suas intensidades.
Isto nos leva, sobretudo, às artes
selvagens, ao pensamento selvagem. Influência permanente e maior. Graças a
Artaud e a seus Tarahumaras, graças ao olhar surrealista sobre a arte mágica,
e graças ao meu pai que me conectou (desde a infância) à arte dos povos ditos
primitivos, respeitando a arte que é radicalmente diferente daquela que é tida
como clássica, eu nunca considerei Paris ou Nova York, Roma ou Berlim como
o Centro do mundo. A intensidade que vem da arte selvagem em seu ápice é a
medida em função da qual eu avalio aquilo de que gosto ou de que não gosto na
arte ocidental. (LEBEL, 2009)

No limite, a Poesia Direta de Lebel fornece uma crítica do “imperialismo
do significante”, “arrebentando a linguagem” e praticando uma poesia a-gramatical “além e abaixo do verbal”. Este é outro tema que atravessa toda a obra de
Guattari: o a-significante, o a-gramatical ou uma semiótica a-sintática, para usar
os termos de Lebel. O privilégio do discurso tem um sentido político profundo,
uma vez que as semióticas significantes e linguísticas serviram não apenas como
um instrumento de divisão entre humanos e não-humanos, mas também de hierarquização, subordinação e dominação no interior do humano. Todas as semióticas
não-linguísticas, como aquelas das sociedades arcaicas, dos loucos, das crianças,
dos artistas, das minorias, foram consideradas por longo tempo como modalidades de expressão lacunares e inferiores.
Somente nos anos 1960 e 70 que estes modos de expressão não-linguística começaram a ser valorizados por conta de seu maior papel político e por
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constituírem um terreno de experimentação em psiquiatria, como em La Borde ou
no trabalho de Deligny com as “crianças selvagens” e seus modos de expressão
a-significante.
Foi uma obsessão em toda a história do pensamento ocidental definir o que era
natural e o que não era, ao ponto de se considerar que, se não havia linguagem
falada, tratava-se necessariamente de uma condição animal. Assim, proibiram
as ‘crianças selvagens’, que cresceram entre animais e sem discurso, de se expressarem por sinais. Agiam do mesmo modo com os surdos. Por cem anos, o
Vaticano proibiu o uso da linguagem de sinais, embora se trate de uma linguagem por excelência. (GLOWCZEWSKI, 2009)

A subjetividade animista, polissêmica, transindividual, não constitui um
“vestígio” ou mesmo um simples “renascimento” de práticas ritualísticas ancestrais em sociedades capitalistas. É algo atualizado e ativado como uma força tanto
micro quanto macropolítica, que alimenta a resistência e a criatividade dos “dominados”, como o explicam Suely Rolnik e Rosangela Araujo (Janja).
A subjetividade “transindividual, animista, polissêmica” encontra a possibilidade de se produzir e se enriquecer em sociedades como a brasileira (e, de
acordo com Guattari, de um outro modo no Japão) através de rituais “animistas”
atualizados. Isto fascinou Guattari. A capoeira e o candomblé, como descritos
por Rosangela Araujo (2009), mestra de Capoeira Angolana, são mecanismos de
produção e singularização da subjetividade que se renovam e usam “semióticas
simbólicas” – para usar a linguagem de Guattari – do corpo, da dança, das posturas e dos gestos, bem como uma “semiótica assignificante” dos ritmos, da música
e assim por diante.
A função do discurso não é discursiva, mas existencial. Ele contribui com
as outras semióticas, sem nenhum privilégio, na mise en existence ou na produção de territórios existenciais. Nestas práticas, os fluxos de signos agem sobre os
fluxos reais sem passar pela mediação da representação, do sujeito individual e de
sua consciência. Numa observação de Guattari quanto ao tema do ritual, encontramos, como se num espelho, sua concepção do agenciamento coletivo (ou maquínico) de enunciação e da potência do uso não-metafórico de signos e palavras:
... a ‘mágica’ primitiva é ilusória. É o modo de ver dos etnólogos. Os povos primitivos são realistas, não místicos. O imaginário e o simbólico são reais. Não há
além-mundo. Tudo se prolonga em tudo. Sem rupturas ou separações. Bambara
não imita, não usa metáforas, não indexa. Sua dança e sua máscara são signos
plenos, signos totais, que são ao mesmo tempo representação e produção. Ele
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não assiste à performance impotente. É ele mesmo, enquanto coletivo, o espetáculo, o espectador, o palco, o vilão etc. Ele se transforma através da expressão,
como um signo conectado à realidade. Ou antes, um signo que não dispõe de
qualquer ruptura entre uma realidade e um imaginário mediado por uma ordem
simbólica. Nenhuma ruptura entre gesto, discurso, escrita, música, dança, guerra, homens, deuses, sexos etc.

Assim, há possíveis ressonâncias e cruzamentos entre rituais ancestrais
atualizados no capitalismo contemporâneo e agenciamentos maquínicos, como o
tematiza a antropóloga Barbara Glowczewski, que trabalhou com Guattari. Os rituais tomados como mecanismos de enunciação coletiva produzem corpos na medida em que fabricam uma enunciação. Mas tanto em um caso como noutro, não
se trata de produções antropomórficas. O “coletivo”, como Barbara Glowczewski
nos lembra, é irredutível a um agrupamento humano, é algo diferente de uma intersubjetividade ou simplesmente de um pertencimento ao social: “Se as pessoas
estão interessadas em Félix hoje, é precisamente porque ele define a subjetividade
através de agenciamentos no interior dos quais humanos podem estar tanto com
outros humanos como com outros coletivos, com conceitos, animais, objetos, máquinas...” (GLOWCZEWSKI, 2009).
O ritual, assim como o agenciamento, é uma “máquina” que simultaneamente agencia fluxos cósmicos e moleculares, forças atuais e virtuais, afetos
sensíveis e corporais, e entidades incorporais, mitos e universos de referência.
Estes rituais e estas práticas culturais produzem uma subjetivação não identitária, em devir, já que “o processo é mais importante do que o
resultado”(ARAUJO, 2009). O que faz eco à concepção processual do agenciamento no trabalho de Guattari.
Através do ritual, assim como da arte tal qual compreendida por Guattari
(e que constitui para Eduardo Viveiros de Castro uma reserva autorizada para
o “pensamento selvagem”, desde que não ultrapasse fronteiras determinadas),
opera-se uma irrupção na Caosmose, que nos traz de volta ao ponto de emergência da subjetividade, condição da criação do novo. “Arte é, para Guattari, a mais
potente maneira de pôr em prática alguns aspectos da Caosmose” (Jean-Claude
Polack), de mergulhar para aquém da divisão sujeito/objeto e assim recarregar o
real com “possíveis”. As culturas afro-americanas não representam uma simples
sobrevivência de práticas ancestrais ameaçadas de extinção. Elas não constituem
uma simples procura da improvável identidade “africana” em face da realidade da
escravidão e das desigualdades sociais no Brasil. Estes processos de subjetivação
são atualizados através do uso do mito (e, para Guattari, mitogramas – do leninis-
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mo ao maoísmo – são indispensáveis em qualquer processo de subjetivação) de
uma África que nunca existiu.
“É uma África reinventada, uma África anterior à escravidão, na qual
homens e mulheres são livres, para se projetarem num futuro de liberdade e autonomia para todos.” (idem) O que fascinou e intrigou Guattari, durante suas numerosas viagens ao Brasil e ao Japão, foi não apenas a força de práticas como o
candomblé (“um inacreditável fator na produção de subjetividade que contamina
toda a população e não apenas seus iniciados”), mas também o sentido e a função
política destes modos de subjetivação.
Para Suely Rolnik (2009), tais práticas contêm um “conhecimento popular
do inconsciente que é muito forte e muito eficaz”. Se elas são responsáveis por um
papel maior na elaboração do trauma da escravidão numa situação “para além do
pós-colonial”, podem e devem, também, desempenhar um papel político maior.
Se, no Brasil, existem divisões de classe hierárquicas no nível macropolítico que parecem intransponíveis, no nível micropolítico este “pensamento
sensível” e “esta outra política de subjetivação” são transversais a essas mesmas
divisões e hierarquias de classe e circulam e se difundem na população como um
todo, através dos corpos.
A riqueza da dimensão micropolítica, segundo Rolnik, expressa toda a
sua potência quando se agencia com a dimensão macro, como se deu em certos
momentos da história do Brasil (1968, o início dos anos 80...). A valorização desta
“produção de uma outra subjetividade” tem uma longa história no Brasil, desde
que o “Manifesto Antropofágico” de Oswald de Andrade, nos anos 20, já a tinha
legitimado.
Guattari era particularmente atento a todos os modos de produção de
subjetividade que se alimentam de tradições não-ocidentais, uma vez que a produção primeira no capitalismo contemporâneo é a produção de subjetividade e que
a crise que temos experimentado nos últimos 40 anos, “antes de ser econômica,
é precisamente o fato de não haver intermediários para a subjetivação. Há um
rebaixamento dos modos de subjetivação e ninguém sabe mais ao que se apegar,
subjetivamente falando”.
A produção de subjetividade, nunca tendo sido “natural”, implica que temos coisas a aprender sobre tais práticas, se formos capazes de atualizá-las diante
do capitalismo contemporâneo: “As sociedades arcaicas são mais capacitadas do
que as subjetividades brancas, masculinas, capitalistas, para cartografar a multivalência e a heterogeneidade dos componentes e das semióticas que ajudam a
trazer à tona o processo de subjetivação”.
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Por uma reviravolta da história, a própria ciência nos compelirá mais
e mais a um mundo animista: “Cada vez que a ciência descobre novas coisas, o
mundo do vivo se amplia... É obviamente um problema de pensamento. A certeza
de saber o que é vivo e o que não é continua a nos deslocar... Estamos em problemática animista, da alma, da animação...” (POLACK, 2009).
Não é apenas a evolução da ciência, mas o próprio desenvolvimento do
capitalismo que nos impelirá a um pensamento e a uma política “animistas”.
Esses elementos que nos aparecem como naturais – as fontes, as rochas – são
carregados de história para os povos aborígenes, que praticam formas de totemismo, sendo, assim, culturais e não naturais... Há aqueles entre nós que funcionam deste modo, ainda mais hoje, quando cada vez menos nos inquietamos
com o que seria ou não natural. Já a categoria que a filosofia contribuiu para
construir opõe os humanos a uma natureza intocada. E, quanto maior o desejo
de deixá-la intocada, mais se trabalhou em cima dela. Este tipo de oposição
realmente não faz mais sentido. A oposição natureza/cultura, entretanto, constrange bastante nossa maneira de pensar. É ainda nosso paradigma, já que continuamos a fantasiar sobre povos naturais, ambientes naturais, sobre o fato de
que devemos preservar a natureza. E quanto mais pensarmos desta maneira,
creio que nos enganamos quanto às soluções a serem encontradas para os diferentes problemas. Por exemplo, na questão do meio ambiente, não se trata tanto
de proteger a natureza impedindo a poluição. Ao contrário, é preciso investila ainda mais com novas formas de agenciamentos e de dispositivos culturais
(GLOWCZEWSKI, 2009).

Mas, como nas sociedades arcaicas, não podemos imaginar uma ecologia
da natureza sem simultaneamente considerar uma ecologia da mente e do social.
Devemos então atualizar um pensamento cósmico, no qual “alma” e “máquina”
existem em toda parte simultaneamente – tanto no infinitamente pequeno quanto
no infinitamente grande. As três ecologias de Guattari, deixando para trás a separação entre realidade e subjetividade, nos faz readquirir as condições de possibilidade de um pensamento e de uma política cósmicas.
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em Paris. Pesquisa o trabalho imaterial e os movimentos pós-socialistas. Publicou entre outros Puissances de l´invention (sobre Gabriel Tarde e a psicologia econômica),
As revoluções do capitalismo e Experimentations politiques.

167

LUGAR COMUM Nº33-34, pp. 169-183

Entrevistas
Agenciamentos

126

Projeto de pesquisa visual de
Angela Melitopoulos e Maurizio Lazzarato127

Hoje, me parece interessante voltar a algo que eu chamaria uma
concepção animista da subjetividade. Se necessário por meio de
fenômenos neuróticos, rituais religiosos, ou fenômenos estéticos.
Como a subjetividade se situa “ao lado” do sujeito e “ao lado” do
objeto? Como ela pode simultaneamente singularizar um indivíduo,
um grupo de indivíduos, e também ser colada ao espaço, à arquitetura
e a outros agenciamentos cósmicos?
Félix Guattari

I. ANIMISMO E PSICOSE
02:27 Jean-Claude Polack, psiquiatra e psicanalista (Paris)
Um corpo, qualquer que ele seja, pode defender seu limite, pode recusar uma
partícula do fora, qualquer que ela seja. Entre os psicóticos, em particular entre os
esquizofrênicos, este comércio praticamente diário com partículas de si ou talvez
mesmo com corpos não-vivos, exteriores a si, não representa nenhum problema.
É como um exercício natural. Se você não entende isso, um esquizofrênico pode
achar que você é um idiota: “ah, você não percebe”?

126 Transcrição e tradução de Barbara Szaniecki com contribuições de Peter Pál Pelbart.
127 No âmbito do projeto apresentado no texto anterior a respeito de Guattari e o animismo,
segue a transcrição inédita dos fragmentos e entrevistas que compõem a videoinstalação criada
por Angela Melitopoulos e Maurizio Lazzarato. Decidimos manter a minutagem do filme e
breves referências à montagem a fim de preservar o contexto artístico de onde essas falas foram
recortadas.
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Maurizio Lazzarato: “é isso que você percebe no seu trabalho clínico?”
Sim, claro, claro. Há uma certa sensibilidade ‘animista’ muito particular que alguém poderia chamar de delírio. Claro que, pelos nossos padrões, é um delírio; é
algo que aparta o psicótico do que chamamos a realidade social, e essa realidade
é totalmente dominada pela linguagem, pelas relações sociais. Portanto, afetivamente, isto o separa do mundo. Mas isto o aproxima de um outro mundo do qual,
por outro lado, nós estamos totalmente apartados. É por esse motivo que Félix
manteve esta visão enaltecedora do animismo, um elogio do animismo.
04:36 Barbara Glowcewski, antropóloga (Paris)
Foi uma obsessão em toda a história do pensamento ocidental definir o que era
natural e o que não era, ao ponto de se considerar que, se não havia linguagem
falada, tratava-se necessariamente de uma condição animal. Assim, proibiram as
‘crianças selvagens’, que cresceram entre animais e sem discurso, de se expressarem por sinais. Agiam do mesmo modo com os surdos. Por cem anos, o Vaticano
proibiu a linguagem dos sinais, embora se trate de uma linguagem por excelência.
Não é a dos animais. Ela é construída e define, portanto, uma forma de cultura entre os surdos. Em toda a história ocidental, a propósito da questão do que é humano, o gesto sempre foi considerado como animal, apesar de ser muito codificado.
O mesmo vale para a dança e todas as práticas corporais, e assim será para todos
os povos que encontraremos ao longo da colonização.
05:45 Sequência Fernand Deligny, first take!
Fale.
Falar. Falar como se fosse completamente natural. Falamos sobre esse
menino e outros parecidos com ele. Quando fizemos de tudo para prescindir da
linguagem. Dessa famosa linguagem que faz de nós o que somos. E agora é preciso lhe prestar contas.
Mudo, esse garoto. Então, no que podemos confiar? Em que confiar
quando a linguagem está ausente?
Nós começamos a traçar. Esse garoto, que não é falante, traça, durante
meses. Sua mão traçou círculos. Círculos e nada mais. E continua traçando. Nós
começamos a traçar, nossas mãos seguiam de perto128 o que nossos olhos viam.
128 Deligny usa a expressão à la trace que quer dizer “de perto” mas, ao mesmo tempo, é um
jogo de palavras com o tema do traço: traçado ou vestígio.
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E os nossos olhos aquilo que os nossos olhares podiam ver, podiam agarrar, nos
relatar. E eis os trajetos desse garoto ao longo de um dia de setembro de 1967. Ele
gira. Ele gira em torno de si, com as mãos nas costas, uma segurando a outra. Seja
correndo. Como se alguém estivesse no centro do seu carrossel segurando as suas
rédeas. Diz-se que um garoto “sai do giro”129. Ele, ele girava incessantemente em
torno de si mesmo. Isso é o que a linguagem nos faz dizer: ele gira em torno de si
mesmo. Mas se esse famoso si mesmo está, na realidade, ausente, vacante

08:57 Barbara Glowcewski
O vestígio é a única prova que temos de que uma ação aconteceu. É a verdade por
excelência. Para além de um sistema de símbolos, ou de uma oposição entre significante e significado, estamos na verdade da ação. É claro que, depois, há várias
maneiras de interpretá-lo, mas o fato é que os aborígenes leem a terra através de
seus vestígios, e é isso que constitui a cultura deles, eles rastreiam os vestígios
como um detetive à procura de indícios. E quando Deleuze fala de um devir animal, como o desenvolveu com Guattari, é nesse sentido: “estar alerta” não diz
somente respeito à predação no sentido de capturar uma presa ou de não se deixar
ser capturado, mas também de saber ler os vestígios.

10:45 Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo (Rio de Janeiro)
Gostei muito de uma passagem em que Guattari fala de algo como um “sujeito
objetivado”, se bem me lembro. De modo que a subjetividade é um objeto entre
outros. Ao invés de estar numa posição de transcendência com relação ao mundo
dos objetos, o sujeito é a coisa mais comum do mundo. O animismo é isso: o fundo do real é a alma, mas não se trata de uma alma imaterial em oposição ou em
contradição com a matéria. Ao invés disto, é a própria matéria que está infundida
de alma.
11:47 Fernand Deligny: Era uma vez homens e pedras. Eles permaneciam voluntariamente perto das fontes, mas não sabiam o motivo. A água é uma coisa que
não esgota o “para beber”. E as pedras ali estavam também, e o “para se sentar”, o
“para quebrar nozes nelas”, o “para construir muros”, e o “para marcar estradas”
não as esgotam.
129 A expressão tourner mal ao se referir a uma pessoa significa ir para um mau caminho.

171

172

ENTREVISTAS – AGENCIAMENTOS

Esse garoto invivível, insuportável, incurável, toma iniciativas. Ele lança o dado
e lá vai ele fazer. Mas num mundo onde reina a linguagem, terá ele algum dia a
liberdade? Resta saber se nós a temos. E vai saber o que ele ouve. Vozes que não
o são e que falam do tempo em que o ser humano não era, nem um nem outro,
discriminado pela linguagem.
Ele escuta. Nenhum animal escuta assim, para nada. O barulho que vem do mais
profundo da água, que não é uma coisa visto que ele não é uma pessoa.

14:44 Eduardo Viveiros de Castro
Essa possibilidade de reintroduzir um pensamento do sujeito que não seja um
pensamento idealista e sim, muito pelo contrário, uma teoria materialista do sujeito – um sujeito como uma entidade material – me atrai. Penso que vai na
mesma direção do pensamento das pessoas que eu conheço melhor, ou seja, dos
ameríndios da Amazônia, e que são animistas neste sentido. No sentido em que
eles pensam que o fundo comum ao humano e ao não-humano é a humanidade.
Se olharmos para os mitos dos ameríndios, eles sempre começam por afirmar
que, no princípio, todos os seres eram humanos. E, finalmente, a vida é a história
de como alguns desses seres deixaram de ser humanos. Eles deixaram a humanidade para se tornarem animais ou objetos. Nos nossos mitos é exatamente o
contrário. No início éramos todos animais ou pura matéria e depois alguns se
humanizaram. Foi assim que os contos heroicos de Prometeu foram criados. Por
conseguinte, a humanidade está conquistando a natureza e criando essa alteridade que é a cultura. Criando cultura como a alma moderna. Algo que nos distingue
do resto da criação.
Para os ameríndios é exatamente o contrário, ou seja, é por causa da alma
que todos somos parte do mundo, sendo que os humanos têm uma materialidade
particular. O que nos faz humanos é nosso corpo e não nossa alma. A alma é, ao
contrário, a coisa mais comum no mundo. Todas as coisas são animadas. Eis o
animismo.
É preciso fazer um corpo. Daí a importância, no mundo dos ameríndios,
de todas as técnicas de fabricação do corpo: adornos, marcações, tatuagens, incisões, pinturas. Tudo para fazer um corpo que seja suficientemente diferenciado
desse, digamos, fundo genérico de humanidade ou de almas que faz com que
todas as entidades do mundo se comuniquem.
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17:59 Éric Alliez, filósofo (Paris)
Para Félix, as noções de natureza e de cultura, mesmo reunidas, juntadas etc.,
deixam passar o essencial. E o essencial é efetivamente o a-significante, que ele
só pode pensar em termos maquínicos. E é aí onde a desterritorialização toma o
lugar da espiritualização, e essa desterritorialização é necessariamente maquínica.
Entrar no mundo de Félix é aceitar, no início ou no meio, não saber muito bem o
que é animismo e o que é maquinismo.

19:45 Éric Alliez
A partir do final dos anos 60, um leitmotiv constante em Félix é a descoberta de Hjelmslev. Não há distinção real entre conteúdo e expressão. É preciso pensar em termos
de substância de expressão. Os fluxos de signos trabalham junto com os fluxos materiais. Quero pensar, cito de memória, uma travessia molecular dos signos etc.
Sinceramente, se não somos especialistas em Hjelmslev, e ninguém ao
redor desta mesa é um especialista em Hjelmslev, a única possibilidade de apreendê-lo é compreender que, se não existe distinção real entre expressão e conteúdo,
se é preciso pensar em termos de substância de expressão, estamos literalmente
num mundo animista. Esse era, penso eu, o modo como Félix funcionava. Encontramos inclusive ecos explícitos em Mil Platôs, e é algo realmente de Félix essa
ideia de que o mais real é esse lugar onde o mais abstrato e o mais concreto se
tocam. Estamos imediatamente dentro disso. Efetivamente, se não há distinção
real entre expressão e conteúdo, estamos na ordem de uma semiótica das intensidades. E, evidentemente, a categoria fundamental, que é a categoria fundamental
de Félix, é a ideia de semiótica a-significante. E, a partir daí, você compreende
também, a meu ver, a maneira como ele vai atacar frontalmente o estruturalismo
e se afastar totalmente de qualquer espécie de formalismo estruturalista, ao estabelecer a própria noção de maquínico.
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22:53
II. Para além dos sujeitos ocidentais.
Filme Les Maîtres Fous (Mestres Loucos) de Jean Rouch 1995 © INA
Voz em off. E a possessão começa. Lentamente, primeiro pelo pé esquerdo, depois pelo pé direito. Ela sobe pelas mãos, pelos braços, pelos ombros e pela cabeça. O primeiro possuído se levanta. É Capaguardi, o caporal de guarda. Ele
cumprimenta a todos. Em seguida, ele pede fogo. Fogo para mostrar que ele não
é mais um homem e sim um Hauka. Diante dessas saudações, um novo possuído
começa a gritar, é Gerba, um dos punidos que se encontram na moita. Gerba, que
está possuído pelo Hauka Sankaki, o motorista das locomotivas. Arregaçando seu
short, o motorista das locomotivas vai recolher todos os fuzis para levá-los ao
altar do sacrifício. O caporal de guarda recebeu a echarpe vermelha do comando.
O terceiro possuído se levanta, é o capitão Malija, o capitão do mar vermelho, que
marcha fazendo a marcha lenta, ou seja, a marcha de desfile do exército britânico.
O motorista da locomotiva também recebeu a echarpe do comando. E eis a quarta
possuída, é a senhora Locotoro

25:35 Jean-Jacques Lebel, artista (Paris)
Les Maîtres Fous nos mostra como membros de uma sociedade secreta na floresta
vivem uma outra parte de nós mesmos, a parte do psiquismo livre, do inconsciente, podemos dizer, do inconsciente maquínico de Gilles e Félix. Através de
uma ação ritual que é um agenciamento coletivo de enunciação, exatamente como
um happening ou o jogo de Kadabriski que está exposto aqui, permite-se a esses
“outros”, no sentido nietzschiano, sair e se expressar livremente, não serem reprimidos ou reduzidos ao silêncio, e sim poderem se desenvolver. E, em seguida,
cansaço, repouso e retorno a outro papel. Ou seja, é um exercício da esquizofrenia. No sentido em que mostram artistas, personagens, seres humanos que ousam
usar seu corpo como um laboratório vivo. Isto é, fazer com que suas ideias, suas
crenças, seus discursos, sua linguagem e sua atividade não sejam ditados por uma
ideologia pré-estabelecida, e sim por uma experiência sensorial do real.
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27:00
III. O DIREITO À LOUCURA ou A CLÍNICA DE LA BORDE
27:10 Voz em off, provavelmente de um paciente de La Borde. O toque é
muito complicado. A mecânica, como a percepção, como a sensação do toque,
toma uma estrutura definida pela forma de pequenas flores. Estudei muita física,
matemática e tudo isso. Estudei também medicina e psiquiatria, mas pouco, pouco, pouco. E muito o átomo do oxigênio; trabalhei para os submarinos atômicos,
para a bomba atômica, tudo isso, que funcionou muito bem. E os átomos não têm
nada a ver com o carbono. É preciso dizer que existe um núcleo, mas um núcleo
vive no tempo e, por conseguinte, ele deve evoluir de acordo com uma estrutura
que evolui no tempo

28:00 Éric Alliez
La Borde é isso. Um terreno de experimentação. E isso significa, e aqui não devemos brincar com as palavras, mas levá-las a sério: política da experimentação,
ou melhor, no que a experimentação implica toda uma política. E essa política
implica em lidar novamente com o a-significante. Porque, de qualquer maneira,
as pessoas que estão em La Borde, pessoas que não estão nada bem e que estão
eventualmente até muito mal, não serão tratadas a golpe de significante. Isso é
certo. Porque, no melhor dos casos, podemos produzir uma interpretação hiper
formalizada de uma causalidade sintomática. Mas, de que serve isto para eles?
Nada! Porque, por falta de sorte, não se trata de neuróticos, mas de verdadeiros
psicóticos. Verdadeiros psicóticos!
29:34 Três ladrões na feira. O que está acontecendo aqui é que nos usam como
cobaias para a pílula. É o que faziam nos campos em Dachau. Como solução final
para o “problema judeu” davam a pílula para as mulheres. Como me retiraram as
próteses, fiz todos os campos de concentração. É o Davi Berdas, um israelense
desgraçado, estamos todos ferrados agora. É a bomba. Três ladrões na feira, é para
meditar sobre isso, três ladrões na feira. Vocês sabem o que isso quer dizer. Não é
por acaso que somos racistas
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30:00
Uma voz em off: você é ao mesmo tempo terapeuta e psicanalista
Félix Guattari: sim
Voz off: seu engajamento político interfere na sua relação com o doente?
Félix Guattari: Isto teve um papel decisivo para mim. Estou falando de mim,
apenas, não falo em nome de mais ninguém. Para mim, se trata da transformação
do conceito do que chamamos de inconsciente... A concepção um pouco tradicional do inconsciente consiste em ver as coisas como sendo o inconsciente de uma
pessoa na sua relação com seu entorno imediato. É um inconsciente conectado
ou habitado por personagens familiares. Há complexos, por exemplo, que são ligados a tal ou qual pessoa, o pai, a mãe, coisas assim. Eu penso que os problemas
políticos são, cada vez mais, da mesma natureza que os problemas que dizem
respeito ao inconsciente. Ou seja, não há uma separação entre aquilo que vai
fazer de você um neurótico, que o leva a um impasse ou uma dificuldade pessoal
e os problemas que você tem na sua vida conjugal, na vida com suas crianças, no
trabalho. De tão próximos, são os mesmos problemas. Desconfio muito daqueles
que estabelecem essa separação. Vemos isso bem em alguns doentes, em delírios
graves. Vemos que existem temas ligados a problemas sociais – os chineses, os
russos, os foguetes, as radiações de toda natureza, os campos de concentração,
o racismo – que eles participam da própria matéria do delírio, o que demonstra
que há uma comunicação entre todos esses temas veiculados pela televisão, e
os temas mais íntimos que vivemos na solidão, no delírio, no impasse. Se não
existe um inconsciente individual e um inconsciente coletivo, não existe, tampouco, de um lado um especialista do inconsciente individual e de outro alguém
encarregado de representar os problemas coletivos. Para mim, é o mesmo tipo
de problemática.
Voz em off: então tudo está ligado?
Félix Guattari: Enfim, claro que é uma perspectiva. Pois na prática, quando estamos com alguém, não é fazendo esse discurso que se vai conseguir mudar alguma
coisa.
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O Divã de François Pain e Danielle Sivadon.

32:30 Félix Guattari, filósofo e psicoterapeuta (Paris)
Eu te dizia ontem que o grupo sujeito não é apenas algo que se autonomiza para
reestabelecer suas próprias coordenadas; e que desenvolve o que podemos chamar de uma política externa, ou seja, um tipo de relação; e que, por conseguinte,
recebe do exterior uma visão de si mesmo. O que faz com que as posições dos
indivíduos se encontrem, no mínimo, sobredeterminadas por essa subjetividade
coletiva, esse agenciamento subjetivo. Então, a meu ver, é preciso ir além. Não
é só porque existe essa possibilidade de um grau zero do sentido, de uma cena
que permite retomar algumas direções de sentido, que há uma gênese possível de
outras direções de sentido, o que eu chamo de uma “heterogênese do sentido” ‒
isto é, heterogeneidade e, ao mesmo tempo, gênese processual a partir de núcleos
de representação. Então, há uma ideia de corte, como de uma cena de teatro onde
se suspendem as regras ordinárias do sentido e, nesse tipo de cena, desde logo,
alguns elementos podem tomar uma função de singularização que eles não teriam
de outra forma. Por conseguinte, a cena institucional é justamente uma cena na
qual tal sintoma de um psicótico, ou tal acidente da vida cotidiana, ou tal comportamento caracterial, em suma, alguma coisa se coloca contra a função normal
‒ pode dizer respeito tanto à faxineira quanto à esposa do diretor ou o psicótico.
Ao invés de permanecer numa perspectiva circular, girando em círculos de forma
mortífera, pode desembocar em outra coisa, pode se orientar e criar um desenvolvimento barroco de subjetividade. E nesse campo, a psicoterapia institucional
mostrou que se podia ir muito longe. O que nós somos capazes de fazer com 150,
180 pessoas na clínica de La Borde é inusitado. O número de coisas, de atividades, tal como uma música institucional, uma música subjetiva, é inimaginável nas
instituições clássicas, nos serviços comuns.

38:22 Peter Pal Pelbart (São Paulo)
La Borde foi uma espécie de laboratório polifônico. E é verdade que quando se
entra em contato com a psicose, se é completamente desterritorializado do sujeito.
Imediatamente. Ou seja, a subjetividade e as subjetivações aí engendradas não têm
estritamente nada a ver com a identidade dos sujeitos que se encontram face a face.
Isso permite a proliferação de todo tipo de “entidades” vindas de outro lugar.
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39:10 Jean-Claude Polack
Neste âmbito de desterritorialização, não sob o modo da identificação, mas da
experiência sensível, pática, diria o fenomenólogo, existem devires-outro, devires
maquínicos, devir-animal, devir-imperceptível etc. Não são fusões, mas gradientes e trocas de subjetividade com outros elementos ou parcelas da natureza. Talvez
seja isso a “subjetividade mundo”. Não quer dizer que tudo seja mundializado ou
todos serão iguais, mas que encontramos neste processo a possibilidade evocada
pelo filósofo (e eu não sou suficientemente filósofo) de que o homem e a natureza
não se encontrem como dois polos em conflito. É talvez assim que Marx falava:
que devemos vencer a natureza, superar a natureza, dominar... E há uma outra
forma de pensar as coisas que aparece muito no ecologismo de Félix, em As três
ecologias, e consiste em afirmar uma troca permanente, uma capacidade de fazer
a experiência micro e macro, cósmica, da natureza sob seus diferentes aspectos –
mineral, vegetal, animal –, e que tem a ver com o animismo. Se essa troca permanente é possível, se essa interação pode acontecer, então, ela é possível em todos
os sentidos. Assim, podemos conceder às árvores a capacidade de nos fazer algo,
de nos trabalhar. E aos animais a capacidade de nos induzir, de nos modificar, de
nos seduzir, de nos conquistar.
42:39 Peter Pál Pelbart
Quando entramos nessa lógica pática e não discursiva, somos conectados a algo
diferente. Por exemplo, a esses objetos mentais dos quais fala Félix que, segundo
ele, Freud em parte descobriu, mas encerrou imediatamente no interior do triângulo edipiano. Mais tarde, tudo isso foi submetido à lógica estrutural assim como
ao despotismo do significante. Quando aquela dimensão se libera, assistimos a
uma profusão indomável, que prolifera por toda parte e povoa o mundo de outra
forma. Penso que isso cria outros mundos possíveis.

44:14 Eduardo Viveiros de Castro
Se eu entendo bem, e se entendo Guattari também, a primeira coisa a fazer é cortar
o liame entre o sujeito e o humano. Portanto, a subjetividade não é um sinônimo
de humanidade. O sujeito é uma coisa, o humano é outra. O sujeito é uma função
objetiva que na realidade encontramos depositada na superfície de todas as coisas.
E não é um tipo de objeto especial. O sujeito é uma forma de descrever a ação das
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coisas. É assim para os indígenas, sem dúvida, não sei se é o mesmo para Guattari.
O sujeito é uma maneira de descrever o comportamento das coisas. Exatamente
como para nós, objeto é uma forma de descrever, no sentido em que para nós a
ciência se imagina como tendo chegado a um estágio científico quando ela é capaz
de esvaziar o mundo de toda intencionalidade. A descrição “científica” do mundo
no sentido moderno ou vulgar do termo é a de um mundo onde tudo pode ser
descrito em termos de interação material entre duas partículas. Para os indígenas
é exatamente o contrário: a questão é sempre QUEM e jamais O QUÊ. QUEM.
Porque nada acontece que não possa ser relacionado a uma intenção, geralmente
uma intenção muito má. É a teoria da suspeita elevada a um grau bem maior que
em Nietzsche ou Bourdieu. Nesse sentido, a ideia é a de que existem mais sujeitos
que humanos. Em seguida, que o sujeito é essencialmente múltiplo. A subjetividade é uma função da multiplicidade e não da unidade. Não é uma unidade da
consciência ou uma função de integração, mas é, ao contrário, uma função de
dispersão. A subjetividade não é a síntese transcendental e sim, ao contrário, uma
síntese disjuntiva, para falar como outros. E, a meu ver, isto é o animismo. É um
mundo francamente antimonoteísta e anti tudo aquilo que vai junto com o monoteísmo, ou seja, o mono-antropismo, o mono-subjetivismo e a ideia de que o UM
é a forma que o ser deve assumir para se fazer carne.
IV. ANIMISMO E RESISTÊNCIA
47:20 Fala em off de Félix Guattari.
Fonte: Radio archives Tetsuo Kogawa. http://anarchy-translocal.ip
A psicanálise freudiana, como também a psicanálise lacaniana, ou seja, o estruturalismo em psicanálise centra tudo na linguagem. De um certo modo, elas tomaram
conta de todos os fenômenos que escapavam à compreensão da psicologia clássica.
Então, elas partiram para a descoberta do que chamamos de um novo continente da
subjetividade. Contudo, ao invés de explorar esse continente, elas se comportaram
como exploradores dos séculos XVIII e XIX, digamos do grande período colonial.
Estes não se interessaram por aquilo que acontecia realmente no continente africano ou no continente americano. Eles concentraram seus esforços, sobretudo, em
compreender certo número de coisas para adaptar as populações ao modo de vida
europeu, ao capitalismo europeu. Os psicanalistas fizeram a mesma coisa. Eles
estavam interessados nos sonhos, nos lapsos, nos atos falhos, na psicose, na psicologia infantil, nos mitos etc., mas não para compreender, para aprofundar as lógicas
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específicas desses campos, e sim para trazê-los para a compreensão dominante,
para o modo de vida dominante, ou seja, aquele que afirma que existe uma certa
relação entre homens e mulheres, um certo tipo de triangulação familiar, um certo
tipo de interpretação da realidade. Eis, então, a minha crítica: a psicanálise se comportou como uma espécie de potência colonial na sua relação com o inconsciente,
que justamente escapa às realidades dominantes na nossa sociedade.

49:59 Fala em off de Félix Guattari
Soundarchives: Suely Rolnik, São Paulo. Conferência no Simpósio
Internacional de Filosofia.
Seria preciso refletir mais sobre essa noção de corpo. Representam-se as coisas
na sociedade industrial desenvolvida como se tivéssemos um corpo. Mas isso não
é evidente. Creio que nos atribuem um corpo, produzem para nós um corpo. Um
corpo que é capaz de se desenvolver num espaço social, num espaço produtivo e
do qual nós somos responsáveis. Uma das fases importantes de iniciação ao fluxo
capitalístico durante a infância é justamente a de interiorizar essa noção de corpo:
você tem um corpo nu, você tem um corpo vergonhoso, você tem um corpo que
deve se inscrever num certo tipo de funcionamento da economia doméstica e da
economia social. O corpo com o rosto, com um modo de se comportar, em todos
os seus detalhes, no seu movimento de inserção social, é sempre algo que vem
como modo de inserção na subjetividade dominante. Quando o corpo surge como
problemática neurótica, como problemática de angústia ou como problemática
amorosa ‒ o que, aliás, é frequentemente idêntico – é porque nos encontramos na
encruzilhada de articulações entre, por um lado, agenciamentos potencialmente
produtivos de um possível singular e, por outro, agenciamentos sociais, equipamentos coletivos sociais que aguardam certa adaptação ou normalização.
52:47 Existem outros sistemas antropológicos em que essa noção de corpo individuado não funciona absolutamente da mesma maneira. Aliás, nesses lugares,
a própria noção de corpo não existe enquanto tal, como corpo natural. O “corpo
arcaico” nunca é um corpo nu, ele é sempre um subconjunto do corpo social,
atravessado pelas marcas do socius, pelas tatuagens e pelas iniciações etc. Esse
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corpo não comporta órgãos individuados. Ele é atravessado por almas e espíritos
que pertencem ao conjunto do agenciamento coletivo.
Som de berimbau.
54:53 Janja Rosângela Araújo, mestre de capoeira (Salvador)
Capoeira e candomblé se implicam mutuamente. No imaginário social do passado, aos capoeiristas eram atribuídos os poderes mágicos de feiticeiros. A capoeira era considerada o braço armado da resistência do candomblé e o candomblé
era considerado o braço invisível da capoeira. Nós, que trabalhamos a capoeira
d’Angola, temos um grande desafio, que é o de situar as matrizes da capoeira
numa África que não surgiu com a escravidão. Então, nós trabalhamos com os
referenciais de homens e mulheres livres. Quando a gente reinventa essa África, a
gente vai buscar mitos africanos para compor uma construção histórica.
O processo de formação da capoeira é um processo de autonomização. A
autonomia depende do reconhecimento de naturezas diferentes ou opostas.
E eles reaproximam as pessoas do sagrado pela retomada desse corpo. É
dentro dele que mora o Deus. Não está fora do corpo. Para os povos africanos, o
meu Deus está dentro do meu corpo, ele é traduzido nos meus orixás, nas energias
que eu carrego e nas heranças que eu recebo.
56:47 Félix Guattari
Essa tentativa de controle social numa escala planetária enfrenta níveis de resistência que eu chamaria de moleculares, que permeiam diferentes sociedades
e diferentes grupos sociais. E não se trata apenas de fatos de resistência, mas,
simultaneamente, de certa invenção, de criação de novas formas e novos modos
de subjetivação coletiva. Hoje, estamos no nível de modo de produção industrial
mundial de subjetivação pelas indústrias de comunicação de massa e pelas redes
de equipamentos coletivos. Então, a problemática que se coloca é a de saber se
podemos conceber uma sociedade organizada, uma sociedade que não seja utópica e que produza modos de subjetividade sobre bases diferentes dessa industrialização e globalização da produção.
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57:58 Eduardo Viveiros de Castro
Para mim a antropologia é a teoria – para mexer um pouco com Trotsky – da descolonização permanente, é a teoria da descolonização permanente do pensamento.
Para mim, a antropologia é isso: não se trata de descolonizar a sociedade e sim
descolonizar o pensamento.
Como descolonizar o pensamento? E como fazê-lo permanentemente,
visto que o pensamento é constantemente recolonizado?
Sempre tive essa ideia de que a noção de “Sociedade contra o Estado”
era uma noção profunda, ou que ao menos era preciso aprofundá-la. E vai junto
com a ideia de sociedade sem interioridade. Porque, finalmente, a interioridade é
o Estado. Tal como no jogo de palavras “o Estado sou eu”. Portanto, uma sociedade sem Estado é uma sociedade sem o “eu”, sem interioridade nesse sentido.
Em suma, o animismo é isso: a ideia de que o sujeito está fora, o sujeito está por
toda parte. A sociedade não é a guardiã do Estado, nem guardiã nem guarda do
Estado. A sociedade não coincide com o Estado. E esta é a ideia da “Sociedade
contra o Estado”.
O que é viver numa sociedade sem Estado ou contra o Estado? Não temos ideia alguma. É preciso viver numa sociedade assim para ver como as coisas
acontecem em um mundo que não tem Estado; que mais do que não ter Estado,
como diria Clastres, é contra o Estado no sentido em que é constituída, precisamente, sobre a ausência do Estado. Não na ausência de Estado, mas sobre a
ausência do Estado, isto é, de modo que o Estado não possa se fazer presente. E
o animismo tem a ver com isso. O animismo é, finalmente, a ontologia das sociedades contra o Estado.
Este projeto foi realizado por Angela Melitopoulos e Mauricio Lazzarato
com a generosa participação de Jean-Claude Polack, Barbara Glowczewski, Éric
Alliez, Eduardo Viveiros de Castro, Janja Rosangela Araújo, Jean-Jacques Lebel,
Peter Pál Pelbart, Cia Teatral Ueinzz.
Agradecimentos a François Pain, Suely Rolnik, Anne Querien, Giuseppe
Cocco, Barbara Szaniecki, Ana Reis, Alexandre Mendes, Florian Schneider,
Roberta Alves de Souza, Daniel Egenolf, Rodrigo Nunes, Emma Dowling, Eyal
Sivan, Clemens Seiz.
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Eu espero num sonho, assim, utópico, que meios de recomposição da subjetividade venham em particular do Sul, tendo em vista sua considerável expansão
demográfica e a pressão que vai exercer sobre o Norte. E que surjam, também,
recomposições mais ideológicas e militantes para mudar as relações de força, para
transformar as relações internacionais, para criar outros caminhos de resolução
não somente dos conflitos econômicos, mas das tensões inter-étnicas e de todas
essas situações que, atualmente, são monstruosas em quase todo o planeta.
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Imaginação e Representação:
Whose Utopia?
André Keiji Kunigami

“O ato estético termina por encontrar
uma decisão ética em seu caminho”
Antonio Negri

Uma fábrica, nos arredores de Hong Kong. Milhares de trabalhadores imigrados da China continental se alinham ao longo das esteiras da linha de produção
da maior empresa de lâmpadas, luminárias e sistemas de iluminação do mundo.
Região de intenso crescimento econômico alavancado pelas indústrias que ali se
instalaram – as quais alimentam o mundo inteiro com seus produtos – Guangzhou
(Cantão) encontra-se ao lado da gigante e rica Hong Kong, e atrai muitas pessoas,
homens e mulheres, vindos de todas as partes da China em busca de emprego. Na
enorme fábrica da multinacional alemã OSRAM, instalou-se por seis meses a artista chinesa Cao Fei para produzir o vídeo Whose Utopia?, em 2006.
Trata-se de um vídeo de vinte minutos que nos mostra, sem narração,
o trabalho das máquinas, o trabalho dos operários e suas fantasias. A questão
primordial do vídeo é justamente a imaginação. Para além de somente apresentar
a realidade massacrante em que vivem esses trabalhadores na linha de produção
cinzenta onde eles executam tarefas extenuantes e repetitivas – a alienação tão
característica da fábrica moderna –, o vídeo extrapola o tom da denúncia ou do
sentimentalismo, ao reconhecer e potencializar a dimensão biopolítica do trabalho
contemporâneo, em seu ambiente mais tradicionalmente disciplinar. Ao perfurar
a realidade documental representada com lampejos das fantasias e sonhos daqueles trabalhadores, que executam sua imaginação em meio aos outros corpos que
trabalham (uma dança balé, outro performa movimentos de break, um outro toca
guitarra), o vídeo consegue apontar para o reconhecimento de um estado de coisas
e, ao mesmo tempo, a potência que ali reside. Em suma, aponta para a possibilidade da representação. Ao colocar a imaginação como centro da cinza realidade
esmagadora da fábrica, Cao Fei parece nos mostra, no nível estético, opções produtivas que fazem emergir linhas de força que podem embaçar o catastrofismo
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presente nos discursos pessimistas sobre o pós-moderno (morte da política, fim
da representação).
Tentarei pensar aqui em uma direção afim à de Antonio Negri (2011),
quando deposita na arte a possibilidade imaginativa e eminentemente política de
preencher os espaços deixados pela ausência de um referente claro, num mundo
“esvaziado” pela porosidade do capital. Negri se fez a pergunta: “qual ponto de
referência este mundo ofereceu à arte, ao artista, à ação produtora do belo?” (NEGRI, 2011, p. ix). Para ele, a potência de produção da arte estaria justamente na
possibilidade de dar à natureza uma “forma já alterada, como uma produção de
monstros (em outras palavras, de coisas simultaneamente estranhas e milagrosas”
(ibidem, p. xi).
Contudo, ao emparelhar formas de trabalho e formas de arte, Negri acaba
recaindo sobre a arte abstrata como aquela mais capaz de responder à crescente
abstração e imaterialidade do trabalho – gesto que implica ainda uma recusa à representação do mundo, ou ainda a uma clivagem entre imagem e realidade, representação e modelo. Se o biopoder contemporâneo atua na captura de uma vida que
já é produtiva na sua própria existência, extraindo da sua imanência a sua tecnologia de controle, mantendo-se eficaz justamente na encenação da transcendência,
nas estratégias de “fazer crer” na clivagem moderna – quando a hibridização entre
as categorias dialéticas modernas é aquilo mesmo que possibilita o poder – a
relação entre realidade e ficção também deve ser colapsada e tornada produtiva.
Se a vida é capturada, como nos diz Cocco (2009), é porque ela é antes potência,
sua “resistência é primeira e não precisa do poder” (COCCO, 2009, p. 125). Aí se
produzem os monstros e os estranhamentos (unheimlich).
Este poder contemporâneo, reconhecendo a vida na sua característica híbrida (nem só natureza, nem só cultura), utiliza-a como seu horizonte de trabalho,
capturando-a, gerenciando-a, imputando-lhe riscos, atrelando-a a medos (através
da recuperação das dialéticas modernas, do discurso da nostalgia da modernidade). Portanto, um gesto crítico e resistente deve ressaltar a imanência da hibridização, saindo do discurso do retorno ao ‘natural’, potencializando a inevitável
verdade do artifício, entre eles a própria natureza. Assim também o deve ser com
a imagem e a representação: não o medo da ‘mentira’, que reforça uma clivagem
em prol da ‘realidade’ como única experiência estética engajada e política, mas
um trabalho da imaginação sobre esse real já hibridizado. Aqui, seguindo Deleuze
(2010) quando pensa um “terceiro estado da imagem” – no qual tudo é já imagem – a estratégia é ver de que maneira, nesse nosso mundo que se transformou
em imagem, esta se torna ela mesma a realidade, saindo do discurso do risco da

André Keiji Kunigami

contradição entre representação e o mundo que a cerca. Neste ensaio, através das
imagens de Cao Fei, podemos olhar a representação de forma política ao ainda
manter seu aspecto imaginativo e dar a ver, positivamente, os sofrimentos que
preenchem as experiências individuais e coletivas.
Realismo
Qual o lugar da arte e a capacidade do sensível e da imaginação, no nosso
mundo contemporâneo, que – assim apregoam – sofre da “crise da representação”? Cabe entender que a “crise da representação” se trata apenas da relutância
(ou cinismo) em reconhecer um deslocamento de paradigma: seja estritamente
político, no pessimismo do tema do “eclipse da política”, ou no seu eco estético
no campo artístico, que, após um assalto pela estética da alusão e de um suposto
esvaziamento pela estética do simulacro, retoma com veemência a moderna demanda de realismo absoluto, como única forma de se escapar ao perigo. “Para se
poder representar, é preciso fazê-lo de forma cada vez mais radicalmente real”, é
o que apregoa o emergente imaginário estético realista que vivemos hoje, o qual
busca, de forma exasperada, trazer-nos através de imagens “amadoras”, câmeras
que emulam a ausência de um dispositivo estruturado (vide as recentes estéticas
‘documentais’ e frenéticas de filmes como Tropa de Elite, de José Padilha). Esse
apelo faz todo o sentido quando aceitamos que vivemos um “deserto do real”,
como propõe Slavoj Zizek (2005), no qual o hiper-real, carecendo de realidade,
faria com que “o próprio Real, para se manter, tem de ser visto como um irreal
espectro do pesadelo” (ZIZEK, 2005, p. 34). Mesmo reconhecendo a fatia imaginativa da realidade contemporânea, Zizek inverte o lema da psicanálise (“não se
deve tomar a ficção por realidade”) chegando à formulação: “não se deve tomar a
realidade por ficção [...] é necessário ter a capacidade de distinguir qual parte da
realidade é ‘transfuncionalizada’ pela fantasia, de forma que, apesar de ser parte
da realidade, seja percebida num modo ficcional” (idem).
Reconhecendo a fantasia como parte da realidade, Zizek, contudo, ainda
vê algum risco no engano. Na profusão de imagens da “real thing”, o famoso filósofo vê um indício do vazio contemporâneo. No entanto, se sairmos do pressuposto do “deserto”, podemos entrever outras relações político-estéticas, escapando
também da mera análise da representação (o eixo que avalia aquilo que a imagem
representa/emula – do mundo, sua fidelidade ou sua imprecisão). A noção de representação-exterioridade, dizendo respeito diretamente por oposição à categoria
do real, encontra-se implicada em um estatuto de poder do capitalismo ambíguo
que vivemos hoje, o qual, enquanto se vale da hibridização biopolítica das dia-

187

188

IMAGINAÇÃO E REPRESENTAÇÃO: WHOSE UTOPIA?

léticas modernas (sujeito-objeto, real-representação, imagem-realidade, culturanatureza), parece justamente ter como sua via de efetivação a eterna retomada
das clivagens dialéticas, cuja hibridização é sua própria condição de possibilidade
(COCCO, 2009).
Contrariamente, o gesto de perceber a imaginação e suas potências (indistintas de qualquer realidade supostamente superior com a qual estabeleceria
uma relação de exterioridade), atua no sentido oposto. Antonio Negri afirma que
“não é a razão que remove a doença, mas a imaginação” (NEGRI, 2011, p. 23),
reconhecendo um papel central – estético e político, na medida em que política
também é estética – à arte, dentro da nossa moldura pós-moderna. No entanto,
torna-se necessário também entender que a imaginação não é nem apenas contemporânea, nem propriedade exclusiva das artes, mas sim adquire novos sentidos
e se realoja dentro de novas configurações e outros dispositivos. Entender qual
imaginação é ativada, através de qual dispositivo estético e qual experiência, é
também fundamental para delimitar o horizonte político onde ela se instala. É
também no nosso mundo pós-moderno que enfrentamos a ubiquidade das imagens, que, segundo Deleuze (2010), não mais se apresentam nem como “enciclopédia do mundo” (embelezando a natureza), nem como “pedagogia da percepção”
(espiritualizando a natureza), mas sim como algo que rivaliza com a natureza; e,
se seguirmos Guy Debord, as imagens tornam-se elas mesmas a natureza e as relações. Contudo, reconhecer a pujança das imagens hoje não implica entendê-las
como necessariamente nocivas – como a teoria do dispositivo cinematográfico
dos anos 1970 (Jean-Louis Baudry, Laura Mulvey) – ou substitutas de uma realidade que se esvazia para lhe dar espaço.
Nessa perspectiva, no nosso capitalismo imaterial, torna-se mais interessante como postura crítica ver as imagens não como simulacros esvaziados, mas
preenchê-las com a possibilidade de sentidos e experiências múltiplas a partir dos
cada vez mais múltiplos espaços que ocupam. Foi Deleuze, ao inverter a noção de
“aura” de Benjamin, que colocou a imagem justamente naquilo que há de técnico
e reprodutível: as audiências contemporâneas são aquelas que se fascinam pela
experiência da visita ao estúdio, do desvelamento da fabricação dos seus mundos
imaginários. Esta inversão da noção da aura está justamente no fato de que, ao
contrário do que se poderia esperar, a fabricação ganha força justamente pelo seu
potencial de desvelamento imaginativo.
Uma imaginação da fabricação, pós-esgotamento dos jogos de alusão,
possibilitada por esse olhar “profissional”, abriu espaço para a necessidade de
novas formas de engajamento na clivagem moderna: renovadas formas de fazê-
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la chegar a um público que, de tão técnico, precisa de um novo sentido de reencantamento com o mundo, agora não mais na mística religiosa, nem no modelo
moderno de efeito de real. Como Peter Brooks apontou,
Outrora um gesto radical, rompendo com a tradição, o realismo se tornou a
modo esperado do romance, tanto que hoje tendemos a pensá-lo como a norma,
da qual outros modos – realismo mágico, ficção científica, fantasia, metaficções
– são variantes ou desviantes. (BROOKS, 2005, p. 5)

O repertório realista, agente e produto de uma revolução da literatura na
modernidade, intimamente atrelada ao surgimento de uma classe média urbana
que tanto modificou o estatuto das artes e da ficção, tornou-se o código mais corriqueiro do que o senso comum entende como representação, disponível no mais
trivial “romance de banca de jornal” (idem). Ou seja, a realidade, nos moldes do
realismo moderno, “deixou de nos arrebatar” (idem). A questão central é que a
dialética se deslocou, junto com os paradigmas do poder contemporâneo.
Portanto, encontramo-nos em uma formação histórica que complexificou
os modernos efeitos de verdade, a partir de algumas rupturas (e outras continuidades) com os significados da realidade e seus códigos estéticos de transparência
presentes na modernidade do fim do século XIX. As pujantes demolições simbólicas trazidas pelas atrocidades bélicas do século XX e o momento dos anos 1960
de “liberação” dos corpos e subjetividades estabeleceram, paradoxalmente, novas
demandas de real e autenticidade que, ancorados no cada vez mais difundido e
politizado conceito de identidade, fincou mais fundo a possibilidade de se alcançar uma experiência de encontro com o real. Se uma nova potência da produção
biopolítica se anuncia, no horizonte que embaça a dialética moderna realidade/
representação, é justamente no retorno ao moderno discurso realista – segundo
o qual a imagem política é a imagem transparente e objetiva, que “(d)enuncia
o real” – que se constituiu uma tecnologia do controle do biopoder, o qual pode
capturar uma potência estética da imaginação. O biopoder enuncia um pavor do
artifício, investindo no retorno à moderna transcendência da natureza.
Dessa forma, a prerrogativa da dialética (do real) encontra centralidade
no espaço do poder contemporâneo, por encontrarmo-nos justamente em um regime do biopoder e da produção biopolítica, que ultrapassa as modernas dialéticas
encaminhando-se para as ambivalências multipolarizadas: trabalho imaterial que
mobiliza corpos cada vez mais materiais, natureza que se torna artifício na sua
própria tentativa de ser significada como o natural absoluto, produção de formas de vida que também abrem os vãos para uma vida que é eternamente pro-
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dução, um estado de exceção que cada vez mais se torna a regra da lei (NEGRI
e HARDT, 2005; COCCO, 2009). Se o biopoder funciona através de tecnologias
de segurança e risco, que capturam essas dinâmicas “de uma vida cada vez mais
social e livre”, ele o faz justamente através da reintrodução da clivagem moderna,
podendo assim gerir os corpos e indivíduos, sendo que essa gestão encontra-se,
pela ambivalência e primazia da vida, em condição de ser difundida pela vida inteira. A imprecisão crescente da dialética das categorias modernas é, dessa forma,
condição de possibilidade do poder, justamente na medida em que ele a captura
retornando-as à sua transcendência dialética.
O papel político da representação, ponto no qual o “ato estético” abrese para uma decisão ética, como escreveu Negri (2011) na citação que abre este
ensaio, seria justamente este: turvar, na imagem, os seus limites com o mundo,
hibridizando cultura e natureza, colocando-se naquele lugar da imanência não do
retorno ao natural (realismo purista), mas de uma “vida artificial” (NEGRI e HARDT, 2005, p. 251). Uma “monstruosidade” estética, tentando ultrapassar o limiar
da “crise da representação”, catástrofe pura, chegando a uma imaginação real.
Whose Utopia?
Que imagens são essas? Aqui retorno ao vídeo de Cao Fei, Whose Utopia?, cujo sugestivo título já nos oferece pistas sobre o que aquelas imagens darão
a ver: um embate entre produção imaginativa e produção capitalista. Embate no
âmbito biopolítico. Se a utopia disciplinar do regime comunista se transfigurou
e – também na China – deu lugar ao capitalismo do trabalho imaterial, do poder
sobre/na/da vida, também lá residem fantasias imaginativas potentes. No vídeo,
trabalhadores de uma imensa fábrica desorganizam seus movimentos, saem da
série repetitiva em performances corporais, as quais expressam lampejos daquilo
que imaginam para si, suas fantasias – dançam balé, performam passos de break,
transformam-se em guitarristas de rock. Assim, ao mesmo tempo em que vemos
trabalhadores que se imaginam outros, construímos uma relação de espectadores
que veem imagens de processos inimagináveis. Tratando-se de um vídeo cuja
narrativa não é nada mais do que uma moldura – não sabemos a biografia dos
trabalhadores, não sabemos de onde vêm, para onde vão, seus nomes – seu fluxo
de sentidos e sensações são orquestrados muito pela sonoridade, pelo movimento
(ou não-movimento) do objetos/sujeitos dentro do quadro, e pela sua divisão em
três partes. Aqui vou olhar para cada parte do vídeo, seguindo o caminho proposto pelo seu encadeamento, tentando ressaltar a sua força política, sua fuga das
clivagens modernas (real/imaginação, imagem/realidade, sujeito/dispositivo), sua
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ética de uma possível imaginação real – a representação não desconstruída, mas
recolocada.
I.

Vemos um espaço, entendemos que se trata de uma fábrica. Neste momento,
somos apresentados a um sem-fim de maquinarias, peças avulsas, tomando forma nas não-mãos da linha de produção. Esteiras infindas, compridas e monótonas, executando movimentos repetidos, pouco compreensíveis, geometricamente ocupadas por milhares de peças de luminárias em
construção. Ao longo dos primeiros minutos, vemos um espaço tomado
pelas máquinas, em planos cujo enquadramento da câmera aproxima-se
das ferramentas – as quais, em close-up, nunca são mostradas por inteiro:
roldanas, esteiras, bulbos – e deixa fora de seu quadro qualquer trabalho
humano. Com uma trilha sonora também maquínica, uma montagem que
jamais interrompe os fluxos das movimentações dos equipamentos e, ao
contrário, engaja-os numa estranha fluidez, somos mergulhados em um
quase estado hipnótico. Nesses primeiros planos, somos apresentados ao
trabalho das máquinas, em um espaço assubjetivado: “aqui quem vive são
as máquinas”.
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No entanto, o vídeo, aos poucos, revela as pessoas que trabalham. O enquadramento se abre e o campo de visão se expande: vemos mãos, que manipulam
objetos disformes, quase-objetos, arrumam, organizam, transportam, separam filetes de metal – micro-filetes. Vemos os olhos daqueles milhares de trabalhadores
se espremerem para separar o útil do inútil. À maneira do trabalho disciplinar
moderno, vemos aqui a familiar forma de alienação do trabalhador especializado
da fábrica, que deposita ali seus gestos repetitivos e maquínicos, tornando-se parte da engrenagem. Como se Charles Chaplin reaparecesse na imagem, agora com
feições chinesas, muito menos cinético, apenas trabalhando com os dedos e os
olhos. Os corpos dos trabalhadores encontram-se – mente e mão – subordinados
ao ritmo incansável daquelas máquinas. Portanto, incorporam-se aqueles humanos no quadro – dos planos iniciais, plenos de máquina, vamos aos planos em que
nos mostram espaços cheios de humanos vazios de humanidade. Como descreve
Cocco (2009, p. 154), trata-se de uma expressão estética daquele trabalho moderno, que se baseava na “relação dialética que aprisionava a verdade (a identidade
operária) à não-verdade (a exploração)”.
Contudo, é também ao longo da sequência de seus planos que uma operação estética vai aos poucos se abrindo, apontando uma outra ordem que descola
aqueles espaços da sua mera disciplinaridade. Afinal, trata-se de uma fábrica contemporânea e, se Cao Fei constrói esse vazio primeiro (moderno), entenderemos
que é apenas para potencializar o novo paradigma da atual produção biopolítica.
Mesmo na fábrica, local da disciplina por excelência, esse biopoder “sem fora”,
“não lugar, ou, na realidade, um todo lugar” (NEGRI e HARDT, p.142) – que se
produz a partir da sua própria imanência (efetivando-se pela reintrodução de uma
transcendência) – também pressupõe algo de “vida”, também envolve os operários como indivíduos cujas vidas estão em jogo, produção, resistência e captura.
Nos minutos finais da primeira seção, através da dança das luzes, que piscam,
apagam e reacendem; das cores que dali brotam – azul, amarelo, branco – contrastando com o cinzento espaço de fundo; da mescla entre superfície-fundo que
esses lampejos luminosos instauram, aos poucos desloca a própria natureza desse
lugar de exploração para um espaço de uma outra experiência estética, outra temporalidade. Contudo, embelezar somente este espaço não seria elogiar a relação
moderna de trabalho – no trabalho industrial barato também há o belo? Se essa
é uma possibilidade de interpretação, é na segunda parte do vídeo que a resposta
vem em outro sentido, propondo outro engajamento entre espectador-imagemtrabalhador-mundo.
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II.

“Fairy Tales”. O poder hoje ultrapassa a espacialidade moderna das tecnologias disciplinares em direção às tecnologias da segurança de uma
sociedade de controle, como narrado por Foucault e Deleuze (e retomado
por Negri e Hardt). Esse novo poder, investindo a vida, a torna o próprio espaço do poder. Se, para aquele capitalismo moderno industrial,
o poder disciplinar, que separava instâncias da vida, compartimentava a
temporalidade do indivíduo (tempo de trabalho, tempo livre), e regia “a
multiplicidade dos homens na medida em que essa multiplicidade pode e
deve redundar em corpos individuais que devem ser vigiados, treinados,
utilizados, eventualmente punidos” (FOUCAULT, 2005, p. 289); hoje,
no nosso modelo contemporâneo do capital imaterial, um outro poder,
não-espacial, fluido e modulatório, “se dirige à multiplicidade dos homens, não na medida em que eles se resumem em corpos, mas na medida
em que ela forma, ao contrário, uma massa global, afetada por processos
que são próprios à vida” (idem), fazendo fundir temporalidades, imbricando vida e trabalho, produção e produto, sujeito e objeto.
Assim, Foucault caracteriza uma mudança de paradigma, numa modernidade que já se abria ao pós-moderno, como apontaram Negri e Hardt (2006),
no qual “os mecanismos de comando se tornam cada vez mais ‘democráticos’,
cada vez mais imanentes ao campo social, distribuídos por corpos e cérebros dos
cidadãos” (NEGRI e HARDT, 2006, p. 42). Como bem enfatizou Cocco (2009),
distanciando-se da leitura “apolítica” da vida nua de Agamben (2004), se é na
vida que investe o poder, é porque é ali, na esfera da vida mesma, que se encontra
a potência de luta e resistência: “para que haja soberania, deve haver ‘vontade de
viver’” (FOUCAULT, 1997, apud COCCO, 2009, p.124). Mas como, na imagem
do espaço de uma fábrica, este deslocamento pode ser transmutado em estética?
O vídeo de Fei nos responde: através da imaginação.
A segunda parte do vídeo é a principal, que finca este lugar imaginativo:
se a primeira apontava para alguma ruptura na orquestrada ordem da imagem e da
fábrica, aqui ela se realiza por completo. Em meio àquela maquinaria, no universo
desse espaço tão moderno e tão disciplinar da fábrica, algo de muito destoante
emerge. Vemos operários que saem das suas posições de peças da engrenagem
e performam suas fantasias, fabulando o seu futuro dentro do seu presente. Uma
imagina-se bailarina, outro guitarrista de rock, outro dançarino de break. Não
somente colocar o seu corpo para mover-se de outra maneira, romper a série repetitiva do trabalho industrial, mas cortar aquele espaço, atravessá-lo com uma
imaginação corporal (vemos o senhor do break literalmente atravessando todo
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um agrupamento de operários): aí está o estranhamento que essa série de imagens
nos causa.

No ambiente do capital pós-industrial, as relações de trabalho também se
modificam – a própria natureza do trabalho se transforma. Se antes, no capitalismo industrial disciplinar, encontrávamos um processo de valorização através do
trabalho assalariado, cuja exploração dependia da compartimentalização e disciplinarização das fatias de vida que eram mobilizadas (o sujeito na família, na
caserna, na escola, na fábrica, na igreja), hoje, é a própria vida que toma o centro
do poder, do trabalho, da produção: “a própria vida dos homens e das mulheres
que está no cerne do processo de valorização, ao passo que a valorização atravessa
a existência de cada um de nós” (COCCO, 2009, p. 173). A instância “vida” nesse
processo de produção também (e primordialmente) inclui os afetos e a imaginação. Reciprocamente, é dessa vida – vontade de viver – da imaginação, estética
por definição, como na “obra bela” que Foucault vê, que emerge a resistência primeira e a possibilidade de afirmação da sua potência. A vida, como potência, não
se produz no dispositivo, mas é apenas (e isso já é muito!) por ele capturada.
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Se as distinções que antes faziam funcionar o poder se fundem, abrindo
um caminho para um híbrido que já não responde à racionalidade instrumental
moderna e suas dialéticas, colocando vida e política, natureza e cultura, realidade
e representação, imagem e real – uma “zona de indistinção” –, é justamente nessa
zona de indistinção, a partir da sua realidade de interioridade que se produz também uma resistência. Colocando e embelezando essa crise dos corpos, Cao Fei
produz esse duplo lugar da ambivalência, fazendo emergir da sua aparente nulidade subjetiva singularidades marcantes através da imaginação. Nesse sentido, o
estranhamento estético e narrativo que arrebata o espectador torna-se amplamente
político – potência ética (ação) do belo. São dois níveis: os operários que fabulam
para si outros gestos e outros corpos – a vida – e a narrativa que fabula excederse à moldura de compromisso com a realidade – a imagem. Assim, distancia-se
tanto da transcendência dialética que impõe à vida uma negatividade da natureza
contra a cultura, ou ao trabalho a negatividade perante a imaginação, e também
à representação a negativa da fabulação – ou seja, à realidade uma negativa da
imaginação. Ao criar esse espaço de ambivalência, “zona de indistinção” estética,
a narrativa que nos pergunta “de quem é a utopia”, consegue dar a ver não o real,
nem a representação, mas a brecha que permite que o trabalho da imaginação
apareça: artificial e natural a um só tempo.
Como diz Negri, “A monstruosidade da carne não é um retorno ao estado
natural, mas um resultado da sociedade, uma vida artificial” (2005, p. 251). Tratase do oposto da nostalgia (utópica) que se colocaria ou no âmbito da “natureza”
– vida nua, vida em suspensão – como propõe Agamben (2004), correndo o risco
de desdobrar-se no discurso da “volta à comunidade moderna”, o lamento do fim
da nação – o cinema chinês comercial encontra-se cheio dessas imagens, exaltando o passado iluminado de uma China exuberante. Aqui se entrevê de que forma
essa “monstruosidade”, “desesperadoramente fugidia” (NEGRI, 2005, p. 251),
pode expor, com lampejos de imaginação, a potência da vida, sem ter que cair
no discurso que refaz a dialética moderna. Se o biopoder teme a ontologia do
artifício, é justamente ao montar-se na ambivalência, que o vídeo constitui uma
artificialidade ontológica. Em atos de imaginação, somos ao mesmo tempo retirados do ‘natural’ que existe no maquínico, através da fabulação que sobressalta dos
gestos incalculados daqueles corpos operários (gestos da imaginação), e também
da fabulação narrativa que – desfazendo o temor do ‘não-real’ – nos causa um
estranhamento do belo ao fazer emergir a inevitável contiguidade e coincidência
do ficcional e imaginativo na tessitura da realidade. Cao Fei nos coloca (a nós e
àqueles trabalhadores) em agenciamento com uma potência da ambivalência. Na
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mesma medida que o trabalho imaterial investe no imaginário de cada indivíduo
(Cocco, 2009, p. 137), o imaginário também pode se tornar político: luta a partir
da interioridade do poder. Não à toa, é a partir de símbolos da cultura pop massiva
– o break, a música rock – que essa imaginação vem à tona. Ao fim da segunda
parte do vídeo, vemos esses mesmos operários em seus cinzentos quartos cotidianos, de onde saem e para onde voltam depois de seu expediente, sobre a zona
industrial de Guangzhou. Seu olhar já adquire não mais somente a piedade do
sofrimento, mas também a positividade da imaginação fabulada.
(Conclusão: isto não é um sonho)
III.

A última parte do vídeo rompe com a lógica anterior e nos coloca, num
primeiro momento, em uma confusão acerca do dispositivo. Vemos, um
após outro, operários em pose de portrait, corpos estáticos, olhar penetrando a lente da câmera. Deve-se lembrar que essa postura – olhar para
a câmera – foi de suma importância para os dispositivos de imagem modernos: o retrato posado, a relação do indivíduo que olha para a câmera
cinematográfica como inscrição de veracidade. Como nos aponta Scott
McQuire (2008), aí estava a sua possibilidade de captura:
Enquanto imagens tecnológicas foram prontamente inseridas no discurso do
Iluminismo, que associava luz e transparência com razão e verdade, possibilitando a demarcação de uma relação direta entre a transparência desejada na
representação política e a transparência investida na representação fotográfica,
o outro lado deste discurso foi a ameaça de que as próteses fotográficas de fato
substituíssem o órgão que apenas deveriam suplementar. Em outras palavras,
que a mídia efetivamente roubasse nossos olhos, nossa capacidade de ver por
nós mesmos. (McQUIRE, 2008, p. 10)

O dispositivo montado por Cao Fei, no entanto, se desmonta em um pequeno detalhe: quando os trabalhadores, parados em frente à câmera, ameaçam
ser engolidos pela pose-retrato, seus olhos oscilam, desviam-se do olhar da lente,
escapam à suposta onipotência daquilo que lhes quer capturar. Assim, em um
simples movimento do olhar, o trajeto percorrido ao longo do vídeo se fortalece
na própria desnaturalização (artificialização) daquilo que é o esperado e frustrado:
o sofrimento piedoso da imagem da denúncia, presente naquele olhar fixo dos retratos de Sebastião Salgado, das imagens melodramáticas dos noticiários da televisão, que vitimizam e unificam suas vítimas em um “povo”, uma massa. Quando
Bill Nichols (1991) analisou a utilização da imagem documental do sofrimento na
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campanha do Live-Aid 1985, em prol dos “famintos da África”, assim descreveu
o dispositivo da vitimização presente nesse olhar piedoso que percorre a história
da imagem do sofrimento: uma tentativa de “universalização das subjetividades”
(NICHOLS, 1991, p.172). Reduzindo os “famintos” a uma categoria sem-nome
de vítimas, o olhar do sujeito engajado na câmera, que olha fixo o espectador,
tornou-se um dos mais bem acabados instrumentos da estética de um humanismo
redentor moderno, aquele que se baseia na dialética entre natureza e cultura, nãohumano e humano, cuja clivagem construiu também o Ocidente e seus outros, o
Senhor e o Escravo, como aponta Cocco (2009, p. 182).
Nesse sentido, desviar o olhar da câmera, muito além de ser um mero
ato de desmonte do dispositivo discursivo da câmera – também o sendo – passa
a ser um ato que se funde com o processo imaginativo que percorre o filme: o de
desestruturar as compartimentalizações a que são submetidos aqueles que são vistos nas imagens e aqueles que as veem. Não se exercita aqui a retórica do ‘falarpor-eles’ (o documentário clássico), e nem a do ‘conceder-lhes a voz’, dando-lhes
a câmera para que reproduzam o dispositivo e suas estratégias de autenticidade
(vide os filmes coletivos que anexam “realidade” através da suposta ‘veracidade’
de seus realizadores, como no recente 5 x Favela: Agora por Nós Mesmos (2010),
produzido por Cacá Diegues).
Se tantas imagens realistas – mais reais que a realidade – se nos apresentam hoje, mais do que nunca, é através da proposta de uma imaginação real, uma
fábula potente, que a pergunta-título do vídeo Whose Utopia? torna-se uma sutil
e firme afirmação: de todos e de ninguém. Terminando com a frase “Our Future
is Not a Dream”, entende-se aqui a ambivalência: o presente é já um sonho, e o
sonho não é aquém nem além da realidade. Não à toa, o vídeo foi exibido em
2007 na exposição intitulada The Real Thing: contemporary art from China, na
Tate Liverpool, e, em 2011, em outra exposição chamada Fantastic Narratives in
Contemporary Video, no Deutsche Guggenheim, em Berlim, mostrando a total
indiscernibilidade entre aquilo que é real e aquilo que é fantástico. Como Negri
bem delineou:
O paradoxo artístico hoje consiste no desejo de produzir um mundo (corpos,
movimentos) diferentemente – e, ainda assim, de dentro de um mundo que não
admite nenhum outro mundo que não seja aquele que já existe, e que sabe que o
‘fora’ a ser construído só o pode ser o outro dentro de uma absoluta ‘interioridade’ (NEGRI, 2011, p. 108).
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É dessa radical interioridade – da representação, da imagem –, produzindo
singularidades que se conjugam e turvam as categorias fixas da imagem, do trabalho, dos sujeitos, que o vídeo de Cao Fei sugere a abertura de um caminho possível
para a representação e a imaginação. Uma biopolítica imaginativa na imagem que
representa a sua própria condição ambivalente – e por isso mesmo, mais potente.
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Para colocar de vez a
comunicação imidiatica

130

Cleber Daniel Lambert da Silva

Ao longo do século XX, diante da emergência das novas máquinas comunicacionais, as teorias da comunicação se digladiavam buscando oferecer
objeções ao que supostamente seria produzido por elas: o consenso, a massificação, a homogeneização, a vingança da doxa contra a episteme, da opinião contra
o saber crítico, no limite, de um certo irracionalismo contra a razão. No final do
ultimo século e início do atual, o campo problemático da pesquisa em comunicação se dividia entre os otimistas e os pessimistas frente aos usos das novíssimas
máquinas comunicacionais e da Internet. De um lado, o canto a uma nova era, do
ciberespaço, a redenção por meio da comunicação, as hibridizações entre homem
e máquina, entre cérebro e virtualidade técnica; de outro lado, a era do silêncio, o eclipse absoluto das tradicionais formas de vida esmagadas por um mundo
no qual de tanto comunicar, o indivíduo viveria a impossibilidade de qualquer
comunicação.
Tema maldito, a comunicação sempre foi reduzida à mera opinião, à nãociência, à pré-filosofia, ao debate estéril ou palavrório. Os maiores nomes da filosofia no século XX, na esteira do veredito clássico que lhes foi dado, condenaram
a comunicação veementemente. Wittgenstein ao estabelecer que sobre aquilo de
que não se pode falar, deve-se calar, ao invés de uma honra ao comunicar, decreta
a própria impossibilidade de comunicação, ao estabeler um campo do indizível,
do impensável; Deleuze foi mais duro e direto, como lhe era habitual: pensar não
é comunicar, é criar, e criar, por sua vez, é resistir, não comunicar.
Entretanto, nenhum filósofo ou pesquisador em comunicação ousou
colocar a questão: o que é comunicar? Não colocou a questão nem no sentido
clássico, perguntando pelo fundamento disso que é a comunicação, nem no sentido transcendental, questionando as condições de possibilidade da comunicação, menos ainda no sentido contemporâneo de certo empirismo transcendental,
130 Esse texto retoma um trabalho realizado em 2005 durante o mestrado em Comunicação
da Universidade Estadual Paulista (Unesp-Bauru) e que resultou na dissertação “Comunicação
imidiatica: para colocar de vez o problema comunicacional”, disponivel no endereço: http://
www.faac.unesp.br/posgraduacao/Pos_Comunicacao/pdfs/cleber.pdf.
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problematizando a descoberta das condições da experiência real como podendo
constituir ela própria uma experiênca comunicacional. No que se convencionou
chamar de pesquisa em comunicação é ainda mais complicado: um acampamento
de ciências diversas ocupam um terreno comum, cada uma com seus pressupostos
em suas tendas epistemológicas de variadas cores, buscando determinar o que
seria a comunicação. O resultado é: a sociologia determina que a comunicação
é antes de tudo social; a biologia, que a comunicação é antes de tudo biológica;
a psicologia, psicológica, e por aí vai, passando pelas semióticas, linguística, teorias da informação... Em nenhum caso, vemo-nos diante de uma determinação
comunicacional.
Um possivel objeção a essa minha avaliação poderia ser a seguinte: a comunicação não pode ser problematizada, desde Platão até Deleuze, pois enquanto
tal a filosofia se constitui em ruptura com a doxa, com a comunicação, com o reconhecível, com o comum. Além disso, não seria correto afirmar que a comunicação
sempre foi reduzida a esse lugar maldito. A filosofia buscou encontrar-lhe certa
dignidade, buscando nela o nexo epistemológico à maneira de uma racionalidade
comunicativa que ligaria todas as ciências na sua busca de um conhecimento cada
vez mais partilhado e consensual. Porém, penso que ela decretou, aí mesmo, a
vergonha maior para a comunicação, ao ligá-la diretamente a um empreendimento
político consensualizante e homogeneizante, coroando-a assim com todas as determinações que lhe foram dadas justamente pela filosofia. Tudo parece convergir
para a mesma ideia: a comunicação, para o bem e para o mal, sempre significou
mediação. E mediação remete a uma identidade pela qual algo possa ser partilhado, incluído, reconhecido, selecionado. Mais um esforço e vemos o fundo politico
da questão; afinal a seleção inclusiva não se faz sem a produção de um resto, de
uma diferença jamais reconhecida.
Quando Artaud decretou “para acabar de vez com o juizo de Deus”, parece que não queria outra coisa a não ser essa: acabar de vez com a comunicação
no que esta significa mediação. Entramos, nesse ato extremo, numa crise que
poderíamos bem chamar de comunitária, pois desde então era necessário colocar
de vez o problema comunicacional: buscar um modo de comunicar que consistisse em outra coisa que não fosse mediar. Isso fica evidente no esforço de uma
certa antropologia na atualidade, sobretudo aquela de Eduardo Viveiros de Castro,
ao mostrar que a própria noção de “humano”, tal como construída no Ocidente,
coincide com uma Grande Partilha que confunde outras espécies e povos por uma
mesma alteridade privativa comum. Sloterdijk já havia visto nessa operação exclusiva o que ele chama de antropogênese e Agambem aquilo pelo que perdemos
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a “doçura” da zoé no que ela não é capturável, no que ela não tem necessidade
de ser politizada, pois nela reside precisamente o politico. Se for verdade que a
metafísica ocidental é fons et origo de todos os colonialismos, então é preciso
falar de diversas antropotecnologias midiáticas, diferentes dispositivos midiáticos
imanentes pelos quais o Ocidente se confunde com a proliferação de comunidades
midiáticas, de homens mediados, de máquinas midiáticas. A crise comunicatária
é, sobretudo, uma crise midiática, da Grande Partilha, das Tecnologias Antropogenéticas, das Operações de Inclusão-Exclusivas ou de Exclusão-Inclusivas.
Seria preciso pensar no diagnostico nietzschiano que fazia do homem uma ponte
nesses termos: o humano como máquina midiática. A partir dai uma nova perspectiva parece se insinuar em todas essas démarches que apelam para o inumano: por
exemplo, a de um Henry Miller, que vê correr ao lado da humanidade outra espécie, a dos criadores, que nada tem a ver com mediar e que, no entanto, comunicase por uma estranha linha que perpassa as eras fazendo-os ressoar imediatamente
e singularmente uns nos outros. Uma linha que não faz ‘Um’ nem é múltipla,
que não se reduz a uma Identidade nem implica uma Alteridade privativa, mas
se confunde com uma alteração ininterrupta, uma linha de errância devorante à
maneira de uma vida na qual os inúmeros momentos, por mais divisíveis que
sejam segundo um determinado aspecto, fundem-se uns nos outros num comum
qualitativo segundo outro aspecto. Tudo nos faz crer que estamos diante de uma
comunicação outra, propriamente imidiática, pois se trata de um comum que se
diz imediatamente do heterogêneo, e mais, de uma constante heterogênese, como
ja via Deleuze (que, no entanto, não tomou medida de seu próprio pensamento,
assim como ele próprio havia constatado para o caso de Bergson e o cinema...).
Nos últimos anos, e de maneira radical nesse ano de 2011, as chamadas
redes sociais estiveram no centro de diversos eventos: a eleição de Barack Obama
nos EUA, A Primavera Árabe no início desse ano, o movimento 15-M na Espanha,
e, antes disso, a própria eleição presidencial no Brasil, em que a blogosfera desempenhou papel decisivo contra a mídia tradicional, etc. Igualmente, o wikileaks
e o vazamento de informações concernindo à diplomacia americana teve grande
repercussão, de cujos efeitos ainda não saímos e que ressoam com os demais
acontecimentos políticos que perpassam o mundo na atualidade (a inclinação à
direita na Europa e à esquerda na América do Sul, a luta por democracia real que
atravessa diferentes continentes numa onda transnacional ou plurinacional...).
Eis que comunicar, de súbito, não somente é pensar, como também, e
imediatamente, resistir, malgré Deleuze. É como se tivéssemos retirado do recinto
por uma porta a comunicação e ela imediatamente entrasse por outra porta. Ao
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entrar por outra porta, algo parece ter se passado e nos damos conta que saltamos
todos fora. A ideia de comum já não mais parece querer dizer consenso, inclusão,
reconhecimento do que é idêntico. A nova Ideia de comum – que é ao mesmo
tempo o comum como Ideia no sentido deleuziano do termo, ou seja, como diferença/criação, como circuito entre o virtual e o atual, como dialética da diferença
e da repetição – implica a comunicação como diferenciante, para além das simples diferenças que são tantas outras identidades que não podem existir senão
pela referência a norma, ao normal, ainda que seja, e o é frequentemente, pela
simples transgressão midiática que clama pela intervenção policialesca ou pelo
reconhecimento no mercado das diferenças do capitalismo contemporâneo. Badiou já denunciou o quanto as minorias reconhecidas e incluídas em suas reivindicações identitárias pela axiomática do Capital constituem um mercado promissor.
O Capital, esse grande Comunicador e Diferenciador tolera todas as identidades
desde que elas estendam os limites do mercado através de todas essas alteridades
que perderam a potência de se alteraram, de se alienarem, de se minorarem. O que
ele não tolera é o diferenciante da diferença, a alteração incessante, a devoração
canibal. Caso as noções de devir e de devir-revolucionário não sejam pensadas
segundo esse esquema, caímos num binarismo estéril que se contenta de opor minorias ao majoritário, anormais às normas, diferenças às identidades. Como mostrou Jean-Christophe Goddard, essa máquina binária constitui a própria maquina
do poder, da codificação social e das desterritorializações meramente relativas. É
preciso pensar um novo dualismo para desfazer as dicotomias do poder, dessa vez
entre a própria maquina binária e uma linha de errância, de descodificação e de
desterritorialização absoluta. É preciso uma maquina imidiática que suspenda a
cada vez as operações midiáticas do poder. Para além da mera transgressão, ainda
presa a maquina do poder, a suspensão perversa pela imidiação. Não levaremos a
sua radicalidade os acontecimentos atuais se não encontrarmos novos conceitos
e não colocarmos de vez um problema. Por isso, o grande mal-entendido que se
constitui em torno dos usos das mídias, pois o verdadeiro problema consiste no
uso midiático ou imidiático que se faz de alguma coisa. As “novas mídias”, como
se diz, estão aí para mostrar de que modo podem ser usadas pra estenderem comunidades produzidas por velhas máquinas midiáticas, ou seja, por operações de
inclusão-exclusão, mas agora o fazem segundo uma nova potência, propriamente
imidiática, por proliferação e contagio. A resistência deve passar igualmente pela
capacidade de se instalar de súbito na máquina imidiática, para estender as “novas
mídias” em verdadeiras imídias (como o faz, como bem mostrou Ivana Bentes, o
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Circuito Fora do Eixo e tantos outros casos, como já fazia no início desse século
o site rizoma.net, o digitofagia, o mídia-tática...).
Uma consideração bastante limitada que resulta dessas brevíssimas considerações que não têm ambições nem filosóficas, nem cientificas, mas quem sabe,
comunicanalíticas, é a seguinte: a comunicação permanece um problema, ela faz
problema perpassando a filosofia, a ciência, a arte, a política e outras dimensões
da vida e do pensamento, como o amor, a amizade, o sexo (em que consistiria
uma sexualidade imidiática, não platônica, mas devorante, ou, como diz Zé Celso,
pratônica?). E se comunicar permanece um problema, dando o que pensar e o que
fazer, talvez o faça porque a vida remete a uma dimensão comunicacional que é
como uma condição para ser pensada e, no mesmo golpe, talvez porque o pensamento remete a uma dimensão comunicacional que é como uma condição para
ser vivido. De maneira que permanece um encantador mistério isto que poderia
constituir a comunicação do pensamento com a vida. Impensável, inabordável,
insensível, inimaginável, esse mistério seria precisamente o incomunicável e paradoxalmente aquilo sobre o que todo mundo se sente no poder de falar, como o
faz Deleuze, e aquilo sobre o que todo mundo se sente no dever de calar, como o
reza Wittgenstein.

Cleber Daniel Lambert da Silva é doutorando em Filosofia na Universidade Federal de São Carlos - UFSCar em cotutela com a Université de Toulouse 2 Le Mirail desenvolvendo a tese: “O bergsonismo de Deleuze: tensão, esforço e fadiga na instauração filosófica”. Tem
experiência nas áreas de Filosofia e de Comunicação, atuando principalmente nos seguintes
temas: Filosofia Francesa Contemporânea; Teorias da Comunicaçao, Filosofia da Comunicação
e Semiótica.
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A cultura é a matéria sensível que, ao mesmo tempo em que
molda a identidade portenha e promete uma transformação nos
modos de vida, sustenta uma densa trama de negócios turísticos,
empreendimentos urbanos e bens de consumo reunidos sob o conceito
de “indústrias criativas”. Administrando a tensão entre o massivo
e as micropolíticas, entre setor privado e espaço público, o Estado
intervém, organiza, premia e decide.

Pode ser uma montagem de Medeia de Eurípedes a cargo de uma companhia teatral de Burkina-Faso. Pode ser uma retrospectiva da obra cinematográfica
de John Cassavetes. Ou a visita de um grupo circense do Canadá. Ou, por que não,
um concerto gratuito na Avenida Nove de Julho, com uma superestrela do canto
lírico ou uma leitura intimista de poesia nos jardins perfumados de algum museu?
Buenos Aires, há muito se repete, até quase tingir a frase do tom gasto dos lugares
comuns, é sinônimo de vitalidade cultural. As ofertas são múltiplas e se disseminam todos os dias da semana pela geografia da cidade. Festivais, mostras, ciclos
de atividades culturais que compreendem as velhas sete artes e também as novas,
lutam para continuar existindo com um pouco de sua legitimação, conferindo à
cidade um rosto amável, alegre e culto que contrasta com a histeria e a rudeza das
horas de pico, com os incômodos e riscos de viver em um aglomerado urbano
onde se juntam três milhões de pessoas (muitos mais, se incluirmos a população
conurbana que, em boa medida, mantém o impulso econômico portenho, embora
esta seja outra história, claro).
Trata-se de um dos pontos sensíveis da política desta cidade. Da cultura
entendida como acesso a bens revestidos do prestígio estético das artes consagradas por uma longa tradição propalada pelo sistema educacional e pelos valores da
classe média portenha. Ou da cultura experimental, arriscada e nunca totalmente
disruptiva – apesar dela mesma – que sempre circulou por canais tão subterrâneos
quanto vitais. Buenos Aires construiu sua imagem de grande capital latinoame131 Tradução de Leonora Corsini.
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ricana apoiada em nomes, movimentos, ritos e mitologias fortemente ligadas ao
cultural. A “Atenas do Rio da Prata”, como seria chamada durante a belle époque conservadora de finais do século XIX, e este título calou fundo na imagem
que Buenos Aires construiria de si mesma durante todo o século passado. Poucos
elogios impactam tanto a autoestima dos portenhos como as estatísticas (não sabemos se verdadeiras ou não, pouco importa, porque se trata de um desejo) que
apontam que os cadernos de espetáculos dos jornais locais são mais recheados do
que os do The New York Times.
I love you Bafici
Os grandes festivais são um traço característico da política cultural portenha. Seguramente, constituem praticamente a única “política de Estado” (eis
uma mitologia que desfruta de grande consenso) que se manteve praticamente
intacta desde o início da autonomia da cidade. Estenderam, na época de De la
Rúa, o espírito vagamente festivo, vagamente underground, vagamente intelectual do Centro Cultural Rojas à totalidade da cidade. Buenos Aires não dorme,
o BAFICI132, os recitais de verão nas Barrancas de Belgrano, foram iniciativas
inovadoras naquele momento e que claramente chancelaram o imaginário pretensamente progressista, porém ao mesmo tempo modernizante, que a Aliança tanto
se empenhava em transmitir. Numa época – em finais dos anos noventa – marcada
pela destruição do tecido social e pela mercantilização do espaço público, esses
mega eventos gratuitos ou a preços populares representaram uma possibilidade
certa de acesso a bens culturais dos quais grande parte dos portenhos estavam
excluídos. Permitiram ao mesmo tempo manter simbolicamente Buenos Aires
como a grande capital cultural do país, apesar de que, afora os teatros, cinemas,
concertos, estivesse tudo mal. Depois dos acontecimentos de 2001 (um “Buenos
Aires não dorme” real) os governos que sucederam mantiveram o calendário de
eventos como peça central da política cultural da cidade. Com suas idas e vindas,
manteve-se a ideia original esboçada pelo loperfidismo:133 apostas na dimensão
artística e no potencial impacto em termos de público, uma estética de modernidade relaxada com doses calculadas de sofisticação intelectual e massividade. O
Estado, neste plano, funcionava como o Grande Curador. Em suma, uma combinação afinada com uma sensibilidade cultural muito arraigada na cidade e que, em
132 Festival Internacional de Cinema Independente de Buenos Aires (N.T.)
133 Referência a Darío Lopérfido, secretário de Cultura e Meios de Comunicação do governo
De la Rúa (N.T.).
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termos simbólicos, teve sua expressão territorial nas transformações imobiliárias
e estéticas do bairro de Palermo.
O êxito dos festivais é retroalimentado pelos meios de comunicação que,
não apenas em editoriais e seções culturais, mas no corpo dos grandes jornais e no
primeiro time dos noticiários televisivos lhes garantem lugar de destaque. Em especial, seguindo uma lógica muito própria, fortemente ancorada na quantificação
do público visitante: desde, por exemplo, notas sobre as filas formadas para conseguir ingresso para uma fala de Tom Waits até o recorde de público do BAFICI
incluindo a visita ou entrevista de algum cineasta europeu de prestígio.
Continuidades e nenhuma ruptura na área, portanto, a partir da chegada
ao governo de uma expressão partidária de centro-direita. Entre o final agônico
da experiência “progressista” de Ibarra-Telerman e a posse de Macri, a política
cultural baseada nos grandes eventos não sofreria maiores mudanças. No começo de dezembro de 2007, quando o gabinete do futuro governo do PRO134 devia
se definir, promoveu-se a exoneração daquele que seria o principal candidato ao
cargo de Ministro da Cultura. Ignacio Liprandi, empresário e colecionador de arte
que havia desenhado a proposta do partido para o setor cultural foi vetado pela ala
“eclesiástica” do macrismo, aquela representada por Gabriela Michetti, fortemente vinculada à cúpula da Igreja Católica. Uma declaração inconveniente a favor do
casamento dos gays (algo que hoje soaria pré-histórico) pôs fim às aspirações de
Liprandi e levou Macri a contratar, “chave na mão”, um pacote cultural-turistico
desenhado pelos integrantes do grupo sushi135, sobretudo o titular da pasta de turismo do último governo radical, Hernán Lombardi.
Bem, mas o que tem a ver esta centralidade dos grandes festivais com a
ideia que a política portenha faz da cultura, ou sobre o papel que a cultura deveria
desempenhar em uma gestão política da cidade? É, antes de tudo, algo que vem
de antes, como apontamos acima. Um modelo que vem rendendo frutos às administrações municipais (perdão, autônomas) da cidade, desde 1996. A concentração
de públicos multitudinários em poucos dias, muitas artistas e muitas propostas
134 Sigla de Proposta Republicana, legenda de centro-direita pela qual se reelegeu Mauricio
Macri prefeito de Buenos Aires, derrotando Daniel Filmus, do partido Justicialista, integrante
da Frente para a Vitória apoiada por Cristina Kirchner (N.T.).
135 Grupo sushi é como ficou conhecido o círculo de confiança e fábrica de ideas de que se
alimentou o governo do ex-presidente Fernando de la Rúa. Entre os integrantes do grupo, batizado pelos jornalistas de sushi em referência ao hábito de se reunirem no bairro de Las Cañitas
para degustarem o prato da culinária japonesa, os principais referentes eram Antonio de la Rúa,
filho do ex presidente e seu mentor intelectual, o ex-banqueiro e chefe da SIDE Fernando de
Santibañes e Darío Lopérfido, ex-secretário de Cultura e porta voz da presidência (N.T.).
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em pontos específicos da cidade. Uma mescla de produções independentes locais
subsidiadas pelo Estado, com seu amadorismo herdeiro do punk, compartilhando espaço com companhias européias de prestígio ou com artistas internacionais
que “baixam” em Buenos Aires como parte de seus world tours culturais. O que
importa, desde o ponto de vista desta lógica, é ter posicionado Buenos Aires no
mapa mundial de capitais do calendário da maquinaria cultural internacional. E
neste sentido, não se deve pensar apenas nos eventos organizados pelo governo
da cidade, mas também, e sobretudo, na articulação entre iniciativas privadas e
patrocínios públicos, que cobrem desde os citados BAFICI ou o Festival Internacional de Teatro à Feira do Livro, as apresentações de grandes bandas de rock, ou
o Festival Literário Internacional. Marcos de um circuito cultural onde as velhas
distinções entre alta e baixa cultura, o independente e o comercial se dissolvem
ou se potencializam entre si, onde o Estado continua fazendo o papel de Curador,
e onde a Lei de Mecenato ou milhares de reuniões com vistas à exportação e
venda de direitos que se organizam o tempo todo expressam seu papel ao mesmo
tempo ativo e liberal, desenvolvimentista e pós-industrial. Fica para um estudo
posterior determinar, nesses públicos, quantos espectadores são de fato assíduos
frequentadores de todos esses eventos, e como é possível montar este verdadeiro
malabarismo que permite que em abril, depois de assistir um festival de cinema
tailandês, se possa ir ao show de uma banda pós-punk que voltou a se reunir, em
setembro ver uma montagem “descolada” de teatro alemão, e, no dia das crianças
levar os filhos para assistir uma apresentação gratuita de “O carnaval dos animais”
de Saint-Saëns no Colón.
A soja que dança
Em 1987 Néstor García Canclini categorizava em seu livro Políticas
Culturais e Crises de Desenvolvimento uma série de políticas, que iam desde o
“mecenato liberal” até “democracia participativa”, passando por “tradicionalismo
patrimonialista”, “Estado populista”, “privatização neoconservadora” e “democracia cultural”. Em qual destas denominações se enquadraria o PRO? Provavelmente estejamos assistindo o surgimento de uma nova forma de política cultural,
que atravessa as distintas categorias propostas pelo sociólogo argentino-mexicano, talvez só enfatizando um pouco mais a ideia de democracia participativa. A
chegada de Macri a Bolívar 1 despertou todo tipo de medo no meio cultural de
Buenos Aires, originado das próprias declarações do Chefe de Governo. Ignorando os benefícios de que logo desfrutaria o PRO com a manutenção das políticas
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iniciadas por governos tidos como progressistas, Macri não hesitaria em declarar,
em plena campanha eleitoral, que a cultura era um gasto para o Estado.
Fato é que, digamos, entre o universo simbólico do partido de Mauricio
Macri e grande parte do mundo cultural portenho existe um abismo de distância,
no que diz respeito a sensibilidades político-culturais. O PRO, com seus quadros
importados da gestão privada, o diretório de centros de estudos liberais, partidos
de direita e dirigentes do peronismo portenho, não pode deixar de ser visto com
suspeição pelo ethos progressista que caracteriza a “gente da cultura” de Buenos
Aires. A última campanha eleitoral, com o marketing pseudo-zen de Durán Barba
(“juntos vamos bem”) vetava qualquer aparição de figuras populares que apoiaram
Macri. O PRO se refugiava neste mantra da boa onda e conformismo, enquanto a
campanha de Filmus fazia festa com o apoio de um sem número de artistas, que
ia desde Pachu Peña a Cristina Banegas. Alguém conhece um artista que diga ser
do PRO? Miguel Del Sel ou Susana Giménez, personagens que seria impossível
situar dentro desse espectro da cultura que desfrute de um mínimo prestígio.
Contudo, quatro anos após assumir a chefia do governo – com a notável
exceção do estado de morte clínica do canal Cidade Aberta e Rádio Municipal,
a administração Macri, em que pese sua diatribe pró-mercado, tem demonstrado que o Estado continua presente. A partir do Ministério de Desenvolvimento
Econômico, não apenas manteve praticamente a totalidade das políticas iniciadas
na gestão Ibarra-Telerman, mas também implementou políticas que favoreceram
o desenvolvimento de pequenos e médios empreendimentos culturais. O Centro
Metropolitano de Design (CMD), a Noite das Livrarias, o impulso do Pólo Tecnológico, capacitações, subsídios, conferências, passagens para feiras internacionais, rodadas de negócios para editoras independentes, planos setoriais. Tudo isto
impulsionado por um governo que, definitivamente, não pode ser caracterizado
como um tsunami privatizador, para além do fato de que a pele hipersensível de
muitos agentes culturais se irrite com grande parte do que caracteriza o discurso
PRO e seu imaginário social.
Trata-se da mesma estratégia que sonha para Buenos Aires uma posição
de vanguarda da periferia pós-industrial. A cidade como produtora-consumidora
de bens essencialmente intangíveis. No entorno fabril da velha cidade industrial
(proletária e com uma identidade muito marcada) erguem-se os “distritos” nos
quais o governo pretende fomentar as indústrias “criativas” – nome oficial dado
pelo Ministério de Desenvolvimento Econômico, do qual depende o setor. As
indústrias de novas tecnologias, de design e audiovisual desfrutam aí de isenções
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fiscais e outras medidas para que a elevação generalizada do preço da terra urbana
não acabe por expulsá-los – como fez com milhares de portenhos – para fora da
cidade.
Um enfoque que coloca essas indústrias no centro da estratégia de reconversão da cidade em grande produtora e exportadora de bens e serviços simbólicos, porém valorizáveis no mercado. Alguns dados ajudam a explicar a centralidade desta aposta para a gestão PRO: o setor das indústrias culturais – que
compreende na ótica oficial desde empresas de software e serviços de design até
a indústria editorial e as produções artísticas tradicionais – representou, no ano
2009, cerca de 9% do PIB da cidade, superando outros setores econômicos como
construção civil e serviços educacionais e de saúde. Em termos de empregos, isto
equivale a mais de 146.000 postos de trabalho registrados no setor.
A instalação de uma “marca” Buenos Aires que seja facilmente reconhecida na miríade de opções do mercado turístico internacional, os congressos e os
investimentos em produtos culturais. Uma linha que se sustenta com a eleição de
Buenos Aires como Capital Mundial do Livro em 2011, ou a declaração do tango
como Patrimônio da Humanidade, em 2005. E é, de fato, a partir do tango que as
políticas culturais e turísticas da cidade configuram seu pas-de-deux ao calor do
(ainda) alto padrão cambial, que permite o incremento das cifras de turistas. O
tango for export não goza do maior dos prestígios, mas continua sendo uma fonte
muito interessante de divisas. Como disse Macri recentemente: Buenos Aires, que
não possui um só hectare de terra cultivável, também tem a sua “soja”.
Uma impressão geral poderia ser de que o que existe de mais ativo da
política cultural portenha passe mais pelo que Bourdieu chamava “a mão direita”
do Estado do que por sua “esquerda”, como tradicionalmente acontecia. As indústrias culturais e o turismo, com sua ênfase em uma política mais geral de desenho
produtivo da cidade, com seus anuários estatísticos prolixamente editados (ainda
que ligeiramente desatualizados) nos quais se detalham as cifras que aportam lucros para a economia local, suas páginas web pensadas para conectar produtores
com o Estado e suas linhas de assessoramento e ajuda material, refletem esta ideia
de articulação entre setor privado e público, de tradução do volátil mundo da arte
e da cultura à linguagem fria dos bens transacionados no mercado.
Mas, o que acontece no lado da participação ativa, das políticas voltadas
para a microssociabilidade tecida nos bairros e comunidades? De forma sistemática o macrismo vem desestimulado todo tipo de produção cultural proveniente
dos “vizinhos”, denominação passiva que o discurso político elegeu para os portenhos. Ainda que a administração PRO se esmere em mostrar que a promoção da

Mariano Canal e Patricio Erb

cultura se mantém nos bairros, as denúncias de falta de investimento nos centros
culturais não cessam. Continua de pé o Programa Cultura nos Bairros que distribui em diversos centros culturais a oferta de cursos e oficinas, assim como a
presença das bibliotecas populares: restos herdados da política inaugurada pelo
alfonsinismo em 1984 que, embalada no clima da época, vinculava fortemente a
participação cultural com a ideia de consolidação da democracia. Mas, o que não
se percebe é uma revitalização dessas políticas do território que estejam à altura
(e ao ritmo) das mudanças em termos de consumos culturais que a sociedade vem
experimentando nas últimas décadas.
Em uma matéria publicada no semanário Notícias Urbanas em 2009,
Fogwill (que apoiou a chegada de Macri ao governo) castigava a política cultural
do PRO dizendo que sequer se lhes ocorrera converter as bibliotecas de bairro em
cibercafés, um lugar aonde os jovens possam ir por vontade própria e não porque
a escola os obriga ir para buscar dados para trabalhos escolares. Em boa medida,
não ter avançado na direção de um modelo que garanta o acesso gratuito a internet
banda larga em toda cidade (algo perfeitamente possível para um distrito com os
recursos de Buenos Aires) se torna uma barreira ao acesso democrático à cultural,
igual ou maior que o esgotamento das verbas destinadas aos centros culturais.
Para dar uma ideia dos recursos de que dispõe a cidade em cultura, basta mencionar que a verba per capita (segundo dados do Sistema de Informação Cultural
da Secretaria Nacional de Cultura) neste quesito estava, em 2009, próxima a 170
pesos por habitante/ano, mais de dez vezes o valor da província de Buenos Aires,
que era de 12 pesos per capita, por exemplo.
Em uma cidade que se dualiza socialmente, ao ritmo da valorização imobiliária que expulsa ou encurrala grande parte de seus habitantes, as políticas culturais portenhas permanecem fieis a um receituário de espetacularização da cultura, no qual convivem usuários consumidores agrupados na categoria de “grande
público”, produtores das diversas indústrias criativas, e essa massa portadora de
dólares frescos que são os turistas. Um receituário que vem sendo fielmente aplicado por diferentes administrações portenhas, e que a gestão do PRO tem se preocupado em tornar peça chave de uma estratégia que visa fazer das “commodities”
culturais uma das principais fontes de receita da cidade.
*Post-Scriptum
A partir do que foi exposto, ficam mais perguntas do que respostas. Falamos de políticas culturais, mas seu constante ziguezaguear abre novas dúvidas
sobre a natureza do PRO, ou, sejamos precisos, do projeto de Mauricio Macri.
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Uma nova direita, de feições mais amáveis, que se sente mais cômoda no municipalismo que no cruel cenário nacional? Neoliberalismo pragmático e sem épica?
Último foco de resistência do noventismo, que tenta redesenhar uma cidade para
poucos? O inimigo perfeito, ou um dos possíveis devires do pós-kirchnerismo?
Não podemos imaginar respostas precisas, mas podemos estar certos é de que,
aconteça o que acontecer, sempre teremos BAFICI.

Mariano Canal e Patricio Erb são colaboradores da Revista Crisis (www.revistacrisis.com.br)
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O nascimento da filosofia:
uma peça em três atos
Rodrigo Siqueira-Batista

O sonho é ver as formas invisíveis
Da distância imprecisa, e, com sensíveis
Movimentos da esp’rança e da vontade,
Buscar na linha fria do horizonte
A árvore, a praia, a flor, a ave, a fonte –
Os beijos merecidos da Verdade.
Fernando Pessoa

A filosofia, em suas origens mais recônditas, pode ser apreendida como
ausência, uma vez que esta philia, amizade, pressupõe, de um ou de outro modo,
a busca – ou o desejo – por algo que já não se possui mais: a sophia, sabedoria.
A “queda” do poeta-sábio no filósofo possui múltiplos matizes, mas, indubitavelmente, a laicização da palavra representa um dos domínios cardinais do processo.
O logos, discurso, se desprende da realidade – deixando de instaurá-la –, passando
à tentativa recorrente de se referir a ela. A potência do veraz no logos se esmaece.
Assim, pois, que a aurora do pensamento filosófico na Grécia demarca, de forma
inexorável, o ocaso das certezas, o crepúsculo da verdade.
Personagens
O XAMÃ, aquele que cria.
O POETA, aquele que sabe.
O FILÓSOFO, aquele que duvida.
Prólogo
Às origens da filosofia se articula, com muita freqência, a imagem da
alvorada. Apreendida enquanto amanhecer do Espírito, instaura-se como luz a expropriar as obscuridades, permitindo a libertação dos grilhões da ignorância, ora
em uma caverna pejada de sombras (PLATÃO, A República, livro VII, 1987), ora
em um mundo infestado por cruéis fantasmas (LUCRÉCIO, 1975). Eis o cami-
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nhar do filósofo: sua tocha expõe o que é, negando a pobreza da aparência, quiçá
de um mundo cheio de deuses.
A caverna escura, domínio subterrâneo, assombrado por digressões contraditórias, por acenos que não ocultam nem revelam (fragmento de Heráclito cf.
BORNHEIM, 1999, p. 41), é o mundo mítico, à revelia dos esquematismos da
compreensão racional, da consistência argumentativa e das boas razões.
Esse entendimento – o prodígio da luz – nasce de uma visão que impõe
ao “processo” de gênese do pensamento filosófico uma descontinuidade radical,
uma falaciosa tensão entre este e o discurso mítico, tal qual a elaborada por Platão
em A República (livro II, passos 376e-377a) e levada às últimas conseqüências
pela tese do milagre grego (BURNETT, 1994).
Obviamente, o equacionamento da questão – as origens da filosofia – não
é totalmente factível, sendo esta empreitada tão somente uma reunião de fragmentos – pedaços mesmo –, insuficientes, no entanto, para explicar um processo que, muito provavelmente, retém a sua beleza neste caráter de inefabilidade.
Desta feita, coloca-se a tentativa de compor uma metáfora sobre este interregno
tão decisivo nas veredas subseqüentes do pensamento ocidental. O tom, a abstração, podem ser construídos utilizando-se díspares pontos de partida, como em um
âmbito que aprecie o trinômio mito-poesia-filosofia – discurso mítico / discurso
poético / discurso filosófico –, o qual é capaz de trazer todo um fio condutor acerca das transformações vividas pela palavra naquele panorama crucial. Abre-se,
desta feita, a perspectiva para se recontar o aparecimento da filosofia, não como
horizonte matinal, mas sim como pôr do sol. Os mesmos tons rubros olhados com
a alegria heraclítica de crianças a se olvidar de si mesmas em jogos de pedrinhas
(BORNHEIM, 1999, p. 39), sorrindo a perceber a unidade essencial entre dia e
noite, vida e morte. Assim, pois, o escopo geral desta peça em três atos.
ATO 1
A palavra mítico-arcaica do Xamã
Para curar uma doença, é preciso conhecer a doença. É preciso criar
o mundo desde o começo e ver a doença nascer para, então, curar.
Assim, o mundo é criado todas as vezes em que há uma cura.
Adelson Santos, Dessana Dessana

Há um quê de essencial nas ligações entre palavra e realidade, no âmbito
das sociedades arcaicas, ou seja, naquelas em que o mito se mantém vivo (ELIA-

Rodrigo Siqueira-Batista

DE, 2000, p. 10). As narrativas míticas desempenham várias funções136 que, em
última análise, possibilitam ao homem/mulher dar sentido ao mundo – e à própria existência. O mito traz em seu tecido discursivo o que genuinamente é, na
medida em que dá conta da realidade, de seus primórdios e de sua manutenção.
Os grandes feitos dos Entes Sobrenaturais no âmago do sagrado – o Tempo Primordial – instauram o mundo tal qual ele se apresenta (ELIADE, 2000, p. 7-24).
Deste modo, o reviver do mito ab origine é vital, na medida em que reatualizá-lo é
permitir que a dimensão beatífica dos primórdios se coloque em meio ao profano,
recriando assim o cosmo como da primeira vez. Retomar as narrativas – o que
implica, necessariamente, sabê-las – é a forma de perscrutar a origem das coisas,
apreendendo não apenas como elas vieram a ser, mas também onde podem ser
encontradas e assimiladas em sua excelsitude.
Neste âmbito põe-se a importância da tradição oral, uma vez que reviver
o mito passa estritamente por narrá-lo magicamente. É a palavra que, plena em
sacralidade, é capaz de mover o tempo – instaurando os primórdios – tornando-se
realidade, reconciliando o homem com a plenitude primeva. Uma vez engendrada
em um todo ritualístico, a palavra tem o dom de fazer o cosmo ser, ciclicamente
– sempre que o mito é narrado –, em uma rememoração que abre a perspectiva
intemporal para tudo o que indefectivelmente é (CASSIRER, 2000, p. 55). O mito
é solidário, pois, da ontologia (ELIADE, 2001, p. 85). Destarte, o poder mágico
da palavra é criador, subsumindo em seus próprios meandros o princípio – uma
arkhe – e o ser (CASSIRER, 2000, p. 64).
A palavra, constituída de poder, faz-se a própria dimensão do sagrado – o
qual é tornado manifesto no mundo – e se instaura como fundamentadora – ontológica – da realidade. Contextualizado desta maneira o discurso, compreende-se
que este não é constituído por meros símbolos: há uma identidade essencial entre
o narrado e o que ele designa: brota uma coincidência perfeita entre a palavra e o
ser, o que decorre de uma radical superação das tensões entre “signo” e “designado” (ibidem, p. 75-76). Falar, contar as histórias sagradas, é criar, recriar o cosmo
tal qual o realizado na origem. Disto se depreende que no processo de reatualização mítica há uma participação capital da palavra como potência – é através dela
que o mundo se refaz (CAMPBELL, 1997, p. 85-86), magicamente.
A quem pertence a primazia desta palavra-realidade, que “salta” das origens e instaura o sagrado em meio ao profano? Ao xamã, aquele que é capaz
de sondar as dimensões pretéritas, voando por entre as “fibras” do não-tempo e
bebendo no vertedouro da realidade. O xamã não explica – ou narra – ele torna
136 Cf. CAMPBELL, 2001, p. 139. Ver também SIQUEIRA-BATISTA, 2003, p. 465-484.
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a realidade. Logos e realidade são uma e a mesma coisa: se é cantada a dança da
chuva, eis que chove; se é narrada a origem da moléstia, esta é debelada e o enfermo se salva. Não se estabelece a pergunta entre as relações do discurso com a
realidade, de tal modo que não faz sentido se colocar o problema da verdade. A
palavra mítico-arcaica nada diz sobre o que é; ela, simplesmente, é.

Dança dos tapuias. Albert Eckhout (c1640). Museu Nacional da Dinamarca, Copenhague.

ATO 2
A palavra mágico-religiosa do Poeta
Canta-me a Cólera — ó deusa! — funesta de Aquiles Pelida,
causa que foi de os Arquivos sofrerem trabalhos sem conta
e de baixarem para o Hades as almas de heróis numerosos
e esclarecidos, ficando eles próprios aos cães atirados
e como pasto das aves. Cumpriu-se de Zeus o desígnio
desde o princípio em que os dois, em discórdia, ficaram cindidos,
o de Atreu filho, senhor de guerreiros, e Aquiles divino.
Qual, dentre os deuses eternos, foi causa de que eles brigassem?
Homero, Ilíada (Canto I)

Se as civilizações arcaicas constituíram xamãs, os gregos produziram
poetas, sábios. A sabedoria, assim como as narrativas míticas, são genuínos fenô-
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menos da cultura, constitutivas do modo segundo o qual o povo se inscreve em
sua realidade.
A filosofia pré-socrática emerge em um mundo de sábios, um berço de
poetas. Estes são os homens que sabem, detentores de aletheia, proclamadores da
verdade. Homero, o grande educador da Grécia (PLATÃO, A República, Livro
X, passo 607a-b), sintetiza toda uma tradição de arautos da sabedoria (JAEGER,
1995, p. 61), ou mestres da verdade, uma vez que seu canto traz o veraz de um
tempo originário, divino e heróico. Seus olhos se voltam para as dimensões pretéritas, os grandes feitos de outrora. O vate possui a capacidade de receber uma
revelação do passado, perscrutando-o com clareza, o que lhe permite proclamar
algo acerca daquilo que é visto, uma narrativa sobre a genuína realidade, configurando-se assim uma operação no âmbito da verdade. À visão do poeta é necessária
a reminiscência – a anamnesis (recordação) (CORNFORD, 1989, p. 82) –, ou
seja, colocar-se sob os auspícios da deusa Mnemosine (Memória), filha de Urano
e Gaia, mãe das Musas (DETIENNE, 1988, p. 16). A memória poética é, assim,
uma dádiva das Musas137.
Aqui começam a ser demarcáveis digressões em relação às sociedades
arcaicas. O mito na Grécia manteve algumas características destas últimas, como
a primazia dos grandes feitos e uma certa importância do Tempo Mágico. Por
outro lado, na Hélade dos séculos VIII a VI a.C., as narrativas já haviam perdido a
característica arcaica de manifestação do sagrado em meio ao profano: os poetas
já não poderiam estar presentes no tempo primordial da origem, ao contrário do
ocorrido nas culturas nas quais o mito se mantém vivo. Entre os helenos o panorama é díspar: as Musas revelam o sagrado pela inspiração – desde a criação do
mundo, como na Teogonia – sem que o aedo, durante a prática de um ritual, possa
viver o princípio. O que entra em jogo é apenas a lembrança e não mais o vôo
xamânico às épocas primevas, exteriores ao próprio tempo ordinário (ELIADE,
1998, p. 288).
Mas é preciso reconhecer que este não é o único problema: se por um
lado as origens perderam sua preeminência, por outro a potência restituidora deste
sagrado – a palavra mítico-arcaica – não desempenha um papel de força criadora
da realidade. Assim, o vaticínio do aedo não é capaz de engendrar o ser: ele narra
os grandes feitos, suas palavras se referem a uma realidade pretérita, obviamente
inquestionável, instaurando a verdade, aletheia, uma dádiva das Musas ao poeta,
tornando-o um sábio, aquele que sabe. O vate conta – e canta – os grandes feitos:
por sua memória, tornada potência em seus vocábulos, todo o ocorrido é trazido à
137 Fragmento 18 de Demócrito de Abdera. BORNHEIM, G.A., op. cit., p. 108.
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luz – histórias de deuses e homens (VIDAL-NAQUET, 2002, p. 14). Sua palavra
é mágico-religiosa (DETIENNE, 1998, p. 45). Uma verdade não acessível ao
comum dos mortais – aletheia – transparece, se desvela, referindo-se ao manifesto. Palavra e realidade se ligam pela verdade, não são mais unívocas, havendo,
outrossim, uma via dupla que não se questiona. O poeta, um sábio, diz sobre a
realidade o que ela indubitavelmente é, sem, no entanto, dizer a realidade – proferindo “coisas” –, prerrogativa intangível do xamã.
Se a palavra distinguida da realidade, em um primeiro momento ainda
se refere ipsis litteris a esta – havendo assim sentido em se falar na verdade –, há
todo um processo de esmaecimento da poesia, o qual passa por Hesíodo – para
quem as Musas podem falar mentiras ou verdades (HESÍODO, 1995, versos 2628) –, “desabrochando” em Simônides de Céos, (DETIENNE, 1988, p. 56-58),
rapsodo helênico do século VI a.C. que criou poemas em troca de pagamento,
desvirtuando completamente o caráter divino e inspirado da poesia. Esta nova
conjuntura acabou por culminar no esvaziamento da palavra mágico-religiosa –
neste mundo ambíguo da mitologia grega – estabelecendo-se a definitiva cisão e,
ato contínuo, a possibilidade de se interrogar sobre as ligações da palavra com a
realidade. Neste novo âmbito, quem requer para si a primazia da verdade? Entra
em cena um terceiro personagem: o filósofo.

Aquiles cuida de Pátroclo (cerca de 500 a.C) – Staatliche Museen, Berlim.
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ATO 3
A palavra-diálogo do Filósofo
Pois é preciso que de muitas coisas sejam inquiridores os homens
amantes da sabedoria.
Heráclito de Éfeso, Fragmento 35

No caudaloso processo de parturição da filosofia, a verdade, originária
da memória e materializada na palavra, já não é mais o vaticínio inconteste do
poeta, um homem da verdade (DETIENNE, 1988, p. 32). Se torna perceptível,
entre os primeiros pré-socráticos, um tom de dúvida – e, por vezes, de escárnio –
em relação às palavras dos aedos. Tal panorama inovador e estranho em relação à
poesia, abre a possibilidade de críticas ao mister destes sábios – algumas das quais
muito contundentes –, como as dirigidas a Homero e Hesíodo, nos fragmentos
de Heráclito (cf. BORNHEIM, 1999, p. 39) e Xenófanes (ibidem, p. 32). Os présocráticos impõem críticas aos expoentes máximos da poesia grega, acusando-os
de faltar com a verdade e de serem “mentirosos”, ao atribuir aos deuses toda a
sorte de perfídias e maldades inerentes ao agir humano. Ato contínuo, colocase a seguinte questão: com que autoridade é erigida a crítica destes pensadores
originários? Em verdade, pode-se compreender este panorama na medida em que
o discurso filosófico insinua-se por entre o “vácuo” outrora completamente preenchido pela poesia helênica. Neste âmbito surgem personagens “interessantes”
como Pitágoras de Samos, figura lendária, que concebia a existência de uma alma
racional, divina e imortal, capaz de se elevar e apreender a verdade – proposições
matemáticas atingidas pela razão – refutando a possibilidade de conhecer através
da experiência ordinária de todos os dias; (CONFORD, 1989, p. 179-180).
Heráclito de Éfeso, possuidor de um logos – instância que permite trazer a verdade, eterna, como uma realidade objetiva que se basta – manifesto em
si mesmo e veiculado em fragmentos marcadamente oraculares (DIÔGENES
LAÊRTIUS, 1977, 251-256);
Parmênides de Eléia, que recebeu a verdade – aletheia — da Deusa
(KIRK, HAVEN, SCHOFIELD, 1994, p. 249-274), tendo sua filosofia como uma
dádiva, conhecimento revelado e não-transgredível, tomando contornos característicos de um dogmatismo fervoroso (DETIENNE, p. 69-70); e
Empédocles de Agrigento, com seu tom profético no poema As Purificações, proclamando o que de fato importa e agindo como um homem divino
(BORNHEIM, 1999, 79).
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Estes inspirados reclamam para si mesmos uma primazia sobre a verdade
que é um denso fruto da inspiração (CORNFORD, 1989, p. 185-189) – não é de
estranhar que, para muitas tradições, sejam “tidos” também como sábios (VERNANT, 1973, p. 306). Suas linguagens – no que restou de seus escritos – e muito
das suas posturas, colocam-nos como homens especiais, possuidores de um saber
incomum de origem revelada, quer da profundidade da alma – Pitágoras e Heráclito –, quer como produto da inspiração divina – Parmênides e Empédocles. Esta
ascese relaciona-se à contemplação – ou apreensão – de uma verdade manifesta
a iniciados (idem). Tal perspectiva expõe a face inspirada da filosofia, tornando
estes pensadores profundamente afeitos ao poetas.
Desta sorte, esses pré-socráticos podem ser apreendidos como um estado
intermediário entre o sábio e o filósofo – mais para este do que para aquele – em
uma perspectiva na qual a palavra e a realidade dissociaram-se irremediavelmente, uma vez que aquela perde a eficácia consubstancial às sociedades arcaicas
(DETIENNE, 1988, p. 44). As lídimas especulações de um Parmênides não são
recebidas, sem esforço, como dádiva dos deuses: serão, outrossim, questionadas,
atacadas e reformuladas, (BORNHEIM, 1999, p. 68. Ver também KIRK, HAVEN, SCHOFIELD, 1994, 298-299), expondo-se a fragilidade das relações do
discurso com aquilo que é. O logos do filósofo recai sobre a elaboração de um
pensamento abstrato, laico e intrinsecamente discursivo, apresentando-se, em vários momentos, como claramente “dissociado” de uma realidade contra a qual
deve ser contraposto.
Tal secularização discursiva parece ter sido capital para uma decisiva liberação da palavra-diálogo, status quo permissivo e necessário ao “aparecimento” da indagação filosófica. Em que medida? Na emergência de novas relações entre a realidade e a palavra, permitindo o surgimento da atitude típica do filosofar:
a dúvida, a pergunta, a interrogação acerca do que se põe no manifesto.
Apresentam-se, pois, algumas das cores que compõem as origens da filosofia: as manifestações, os sinais e os sintomas, de uma derrocada das estritas
ligações entre logos e physis (natureza). De outro modo, ressente-se disso: alia-se
uma tentativa de descrever – ou falar – sobre a realidade, mas com um discurso já
combalido em relação à verdade – ainda que se pretenda a ela. A única certeza, a
partir de então, é a perene incerteza sobre a conexão entre o que se diz e o que é.
Eis a infecção pelo germe da dúvida (SIQUEIRA-BATISTA, 2003).
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A Escola de Atenas. Rafael (1510-15511). Vaticano, Stanza della Segnatura.

EPÍLOGO
Filosofia, nostalgia e ocaso
O fim da verdade inerente à narrativa mítica helênica é o pano de fundo para o vir-a-ser da filosofia. Logos e physis estão inexoravelmente apartados.
Mais ainda: não se pode falar da verdade, mas de uma pretensão ao seu alcance.
Esta é uma constatação vital: ao nascer, a filosofia já alberga em si o mal estar
da incerteza, pelo desejo – herdado – de manter aletheia, o qual, no entanto, se
intui intangível. Torna-se vedado atingir a sabedoria, mas, tão somente, desejála, almejando o seu inaudito amor. Daí filosofia (philia = amizade, amor; sophia
= sabedoria), uma perspectiva única e poderosa de se buscar angustiadamente o
reatamento da união com a amante “perdida”, a sophia, mesmo reconhecendo sua
inacessibilidade (JULLIEN, 2000 p. 8), uma vez que “o amor à sabedoria está
mais abaixo da sabedoria” (COLLI, 1996, p. 95).
A sabedoria inatingível, um tecido que se esfacela como certezas que se
esvaem, a cada tentativa de tornar o discurso legítima representação da realidade.
Assim o pôr de um Sol esférico da verdade, um trágico nascimento órfico, os
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rubros tons da queda do sábio no filósofo... Decai a verdade (aletheia) em conhecimento (episteme). O pensamento como um grito diante da imensidão que se
anuncia, de Khaos, Érebo e negra noite, no crepúsculo manifesto em filosofia.
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Estética da multidão
Bárbara Szaniecki
Civilização Brasileira, 2007, 1ª ed.
Coleção A política no Império

No Carnaval a Multidão se faz Poeta

Bruno Cava

O título ousa sugerir a elaboração de
uma Estética. Tomada na acepção forte, com maiúscula, a tarefa implicaria
fabular no âmbito da filosofia da arte e
produzir uma teoria compreensiva sob
a espécie da multidão. Significaria revisar conceitos de belo, sublime, catarse, tragédia e quejandos. Contudo, ao
chegar ao índice, o leitor percebe que o
livro não pretende abraçar a disciplina
da Estética. E nem poderia, pois “disciplinar” a multidão seria partir de premissas diametralmente contrárias ao
conteúdo do livro. A própria maiúscula em estética já estaria em dissintonia
com seu vigor libertário. As 162 páginas se debruçam, precisamente, num
modo de expressão que irrompe de
invólucros e identidades, que extravasa
tratados de estética, bienais domesticadas ou ementas acadêmicas.
O título só pode ser entendido
como boutade. Szaniecki bate na porta
do leitor e provoca: doce ou travessura? E a máscara que traz escondida não
se usa no dia das bruxas, mas no carnaval. O tom carnavalesco percorre os
capítulos e informa os conceitos. Resulta numa ciranda alegre de política,
arte, semiótica, filosofia, amores e lutas

– disso tudo e ao mesmo tempo trata
Estética da multidão.
Escrito por uma designer, conhecida por capas de livros e cartazes
que remetem à vanguarda russa dos
anos 1920. Movimento transdisciplinar
de uma juventude cheia de ímpeto, o
construtivismo então vitaminava a arte
com afetos, signos, desejos, paixões,
buscando alargar a experiência. Recorde-se a potência de um designer como
Alexander Rodchenko, cujos pôsteres
com cores brilhantes, figuras geométricas e contornos vibrantes jazzistas
reaparecem na produção gráfica de
Bárbara. Como se sabe, em meados
dos anos 1930, o estalinismo poria fim
ao carnaval construtivista. Doravante,
instaura-se na URSS o realismo soviético, a glorificar a austeridade do operário padrão. Impõe-se de cima pra baixo a contrarrevolução: o que era poder
constituinte é usurpado pela representação oficial.
Em Estética da multidão,
Szaniecki também opõe representação
do poder à expressão livre dos movimentos. De um lado, a representação
do poder, pautada por imobilidade, espírito de gravidade e autoglorificação.
Do outro, a subversão da representação
pelas forças sociais, móveis, porosas e
amiúde dispostas a rir da autoridade.
Do lado do poder, a cadência infernal
e a seriedade das paradas estatais. Do
lado da multidão, a alegria intoxicante
de ruas e praças em dia de festa, dos
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bares, galpões de dança e ateliês populares. O manto portentoso do soberano
versus a fantasia de rei momo.
A força da paródia carnavalesca está em não ser exterior às representações do poder. Crítica imanente,
gargalha-se por entre as palavras sérias
e as imagens sagradas. Assim, o riso
desencadeia um recomeço e os sentidos
desbordam do controle. “A sociedade
vaza de todos os lados” (Deleuze). Portanto, não pode subsistir totalitarismo
— não da maneira descrita por George Orwell, em 1984. Porque o discurso
não se pode imunizar totalmente ante o
riso e a mordacidade. Nenhum controle
pode eliminar o chiste na boca do povo,
que se dissemina (e mesmo se fortalece) nas repressões mais draconianas.
Assim se explica porque a obra
de Kafka é também classificada no cômico. O escritor tcheco e seu círculo
próximo riam imoderadamente quando
da leitura em voz alta de O processo ou
O castelo. Na literatura brasileira, na
esteira de Machado, Oswald de Andrade despedaçou de vez a seriedade do
romance burguês pela via da paródia
e do grotesco. Basta lembrar Serafim
Ponte Grande, em que Pinto Calçudo
é efetivamente expulso do livro pelo
narrador, como castigo por soltar um
flato.
O riso sardônico também é
central na eztetyka da fome, do manifesto de Gláuber Rocha. Como em Maranhão 66, documentário encomendado

ao cineasta baiano, por ocasião da posse de José Sarney no governo estadual.
Em meio a cenas da miséria nordestina,
o diretor desfila pessoas gargalhando.
O riso mordaz desafia a representação
impotente que o poder faz dos pobres,
codificados como “coitados” (um dos
componentes da cosmética da fome,
conceito de Ivana Bentes). Na afirmação tragicômica do sofrimento, Dioniso reencontra a revolta e concita a ação
política.
Tributária da filosofia de Antônio Negri (Poder Constituinte, Império, Multidão), bom pedaço do argumento da autora investe-se na distinção
entre imanência e transcendência. Qual
a diferença? A mesma entre a escola de
samba e o bloco de rua.
A escola de samba se organiza
hierarquicamente. Funciona de modo
orgânico, com funções precisas e uma
disciplina marcial. Tudo é planejado,
exaustivamente ensaiado e, só num último estágio, executado nos menores
detalhes. O momento criativo precede
a expressão, automatizada no Sambódromo. Possui autorias: do carnavalesco, do diretor, do sambista etc. No final
das contas, se extrai do desfile um valor
de exposição, através da televisão. Fixado num espaço e tempo delimitados,
o sentido último da escola de samba é
ser assistida. Transcendência.
No carnaval de rua, os foliões
se relacionam transversalmente. O status de cada um se dá menos por roteiros
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do que pela virtuose da performance
(fantasia, atitude, desprendimento etc.).
A autoria se faz na hora e é partilhada
na colaboração. Não há planejamento, a
expressão não se separa do exprimido.
Vale o acaso dos bons e maus encontros, nos contágios e hibridizações. Vigoram a improvisação, o imprevisível,
o inusitado. Personagens de universos
diferentes se miscigenam, irrompem
mil sexos, os blocos se fundem e se separam. Não se extrai mais-valia (salvo
na reapropriação capitalista chamada
“micareta”). O bloco se exaure na sua
singularidade, disparando processos intensivos da multidão. Para ser vivido e
não assistido. Imanência.

No carnaval, as representações do poder se deformam em bonecos gigantes, máscaras grotescas e
diabos de todo gênero. A população
multiforme se torna protagonista, recusando ser unificada sob as abstrações
da nação, do estado ou do povo. Insiste em viver a riqueza multitudinária.
Explode nas ruas inundadas de carnaval um excesso criativo, que mana da
força poderosa chamada vida. O excedente escapa da codificação por qualquer realismo socialista ou publicidade
capitalista, e multiplica sentidos éticoafetivos e poético-políticos. No carnaval, o poder e seus estetas se calam e a
multidão se faz poeta, transbordante de
força constituinte.

Bruno Cava é escritor, engenheiro,
bacharel em direito e mestre em Filosofia Política do Direito pela UERJ. Autor de A vida
dos direitos. Ensaio sobre modernidade e violência (Lumen Iuris, 2008), publica o blogue
Quadrado dos Loucos (http://quadradodosloucos.blogspot.com), mantém a coluna Crítica Nômade no portal Outras Palavras (http://
www.outraspalavras.net) e participa da rede
Universidade Nômade.
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Vida Capital: Ensaios
de Biopolítica
Peter Pál Pelbart
Iluminuras, 2003

Thais Mazzeo

Comecemos pelo final do livro, quando
o autor, Peter Pál Pelbart, que é filósofo e professor da PUC-SP, fala da obra
Capitalismo e Esquizofrenia, de Gilles
Deleuze e Félix Guattari. Somos informados que Mil Platôs, segundo volume
de Capitalismo e Esquizofrenia, é um
livro que não possui capítulos mas sim
platôs, ou seja, “regiões de intensidade contínua”, “pedaços de imanência”
que podem ser lidos independentemente uns dos outros, formando uma rede;
ou ainda, como sugerem os próprios
autores, um rizoma, não tendo início
nem fim, mas apenas meio. Embora
não tenha explicitado a utilização de tal
estratégia, temos a impressão de que
Vida Capital – Ensaios de biopolítica,
definido pelo próprio autor como uma
coletânea, pode ser lido da mesma forma rizomática.
As várias partes do livro poderiam ser agrupadas em três tipos de
texto: as partes I, IV e VI trazem reproduções de falas públicas do autor, algumas já publicadas anteriormente. As
partes II e III referem-se a notas de leitura, inicialmente não destinadas à publicação, sobre as relações entre poder,
vida, capitalismo e subjetividade. E,

finalmente, as partes VII e VIII trazem
resenhas ou pequenos prefácios.
Mas, embora não existam sistematizações acabadas em Vida capital,
aos poucos essa exposição desigual vai
revelando uma preocupação sobre um
tema central: a vida humana, ou melhor,
a condição humana, tomada em sua dimensão histórica, mas principalmente
atual; vista como foco de captura, de
controle, mas também como linha de
fuga, potência e resistência.
De forma geral, Pelbart avalia
o paradoxo entre dominação e libertação, controle e escape, comando e
resistência, vida e morte; ou seja, ao
mesmo tempo em que o capital penetra
a vida humana (seus genes, sua inteligência, seu psiquismo e sua imaginação), esta mesma vida é utilizada como
fonte inesgotável de valor (produção
imaterial). E, por pertencer, ao menos
em tese, a todo mundo, a vida é ponto de apoio para lutas e reivindicações
coletivas.
É importante também salientar
que vida aqui pretende ir além do biológico, e biopolítica além do controle,
sendo os dois termos assumidos em um
sentido mais complexo. Em sua “viagem” sobre a vida e suas mais variadas formas, Pelbart passeia por autores
como Agamben – que discute a diferença entre zoe (vida natural, biológica) e
bios (modos de vida e de existência),
trazendo embutida a discussão do poder (cisão entre o fato de viver e as for-
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mas de vida); Nietzsche – que inaugura
a ideia de que a dor pode ser superada
através da reconstrução do novo, de
uma nova existência (“o ato de suportar o insuportável”); e Lazzarato – que,
por sua vez, traz à tona a ideia de que
a vida precisa deslocar-se da definição
biológica e passar a ser definida como
somatório de inteligência, afeto, cooperação, desejo, ganhando amplitude e
sendo redefinida como poder de afetar
e ser afetado, tornando-se um corpo
biopolítico coletivo (ou multidão).
Logo na abertura do livro, Pelbart conta a história do conto “Durante
a construção da Muralha da China”, de
Kafka. Inicialmente pensada para proteger o Império contra a invasão dos
nômades, a muralha, construída de forma desigual e descontínua, não protegia nada nem ninguém, ficando refém
de possíveis invasões. Aqui, não podemos deixar de pensar nos processos
atuais de migração, na migração como
direito de fuga, como direito de constituição de uma cidadania diferente e,
quem sabe, de uma cidadania global?
Não poderiam os nômades de Kafka
ser associados aos migrantes de hoje,
com suas presenças incômodas e perturbadoras da ordem do Império?
Mas, o que seria o Império,
hoje? Pelbart defende que vivemos em
um capitalismo cultural, de economia
imaterial, pautado na sociedade do
espetáculo e na era da biopolítica, em
que a vida é capturada, mobilizada e

explorada de forma antes nunca vista.
O capitalismo em rede, que explora os
fluxos – de informação, de capital, de
imagens, de bens e de pessoas –, impõe
a existência de um novo Império, não
mais baseado na antiga lógica da fortaleza, como supõe o controle de Kafka,
mas um Império igualmente espalhado,
nomadizado, difuso. O Império seria,
então, uma nova estrutura de comando,
descentralizada e desterritorializada,
correspondente à fase atual do capitalismo globalizado.
Se até nosso inconsciente foi
capturado pelo capital (“compre batom”), hoje o capital tem que extrair
cada vez mais inteligência, criatividade, imaginação, enfim, subjetividade
dos trabalhadores, características antes
circunscritas aos espaços da produção
fabril ou aos domínios da criação artística. Na esteira desta discussão, Antonio
Negri, outro autor visitado por Pelbart,
diz que a alma do trabalhador é posta
a trabalhar, seu corpo servindo apenas
como suporte. Nesse capitalismo em
rede – que alguns chamam de rizomático – aquilo que é comum é posto a
trabalhar em comum. A partir daí surge
toda a discussão a respeito da chamada
economia imaterial, onde o mais importante, do ponto de vista do capital,
é a produção de informações, imagens
e serviços, muito mais do que mercadorias, pois consumimos formas de vida
(maneiras de ver, sentir, pensar, vestir,
morar), mais do que bens materiais.
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O problema então não está
em fazer proliferar aquilo que nos é
comum, mas sim em vampirizar o comum, expropriar o comum, privatizar
o comum, tal como fazem as empresas, instituições e Estados. Ademais, o
trabalho que permite o funcionamento
desta economia cognitiva é oculto e não
reconhecido. Daí a necessidade de reinventar e revigorar a força crítica, contribuindo para uma nova teorização.
Na discussão que envolve
temas como biopolítica e biopoder,
Pelbart analisa as contribuições de
Foucault e Agamben, mas considera
que coube a Deleuze explicitar que ao
poder sobre a vida, corresponde o poder da vida, na sua potência política
de resistir e criar, de produzir e fazer
variar as formas de vida. É o que o grupo de teóricos da autonomia operária
tem priorizado ao falar em biopolítica,
deslocando o sentido foucaultiano para
destacar na biopolítica, sobretudo, seu
sentido positivo, referente ao poder da
vida. Negri aponta que o biopolítico é
o caldo onde tudo se mistura: o político, o social, o econômico, o afetivo. E
é exatamente aí que a resistência teria
espaço para tornar-se um outro poder,
ou um outro do poder.
A pergunta que permanece ainda atual nos dias de hoje é: que tipo de
resposta pode ser possível, em meio à
megamáquina de produção de subjetividade? Ou seja, como resistir à expropriação de formas tradicionais de vida

(família, trabalho, religião, comunidade)? Como criar contrarredes, contrafluxos, que sejam autônomos e ao mesmo tempo autovalorativos? Como, em
meio a uma exclusão maciça e global,
produzir novas formas de agregação e
de trabalho, novas alternativas de vida,
novos espaços de resistência?
Talvez o desafio seja intensificar os momentos em que a resistência,
ou a biopotência da multidão, se faz
valer do comum; afinal, lembrando as
palavras de Negri, ao lado do poder, há
sempre potência. Ao lado da dominação, há sempre insubordinação.

Thais Mazzeo é assistente social e
atualmente faz Pós-Graduação em Responsabilidade Social e Gestão Estratégica de Projetos Sociais. Tem entre seus temas de pesquisa
o das transformações do trabalho no pós-fordismo, tendo publicado, entre outros, o artigo
Trabalho e serviço social na era pós-fordista
(em coautoria com Marina Bueno) na Lugar
Comum 23-24.
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Joaquín Herrera Flores e a dignidade da luta
Alexandre Mendes
RESUMO: O trabalho busca analisar a produção teórica recente do jurista Joaquin
Herrera Flores, a partir de alguns eixos considerados fundamentais para a sua compreensão: a centralidade das lutas sociais e o aspecto constituinte dos direitos humanos;
a produção de subjetividade como processo aberto de produção de diferença; o entrelaçamento necessário entre os direitos de liberdade e de igualdade; as bases materiais
dos direitos humanos que apontam para a necessidade de ultrapassarmos a velha fórmula do Estado Social e a reorganização do capitalismo a partir do neoliberalismo.
PALAVRAS-CHAVE: Joaquin Herrera Flores; Direitos Humanos; Lutas sociais; Poder Constituinte; Produção de Subjetividade; Estado Social; Neoliberalismo; Direitos
do Comum.
ABSTRACT: The paper focus on the recent theoretical research of the jurist Joaquin
Herrera Flores, from some points that are considered fundamental to its understanding: the centrality of social movements and constituent aspect of human rights, the
production of subjectivity as open process of production of difference, the relation
between the rights of freedom and equality, the material basis of human rights that
guides to a necessary change beyond the old formula of the welfare state and the reorganization of capitalism since neoliberalism.
KEYWORDS: Joaquin Herrera Flores; Human Rights; Social Fights; Constituent Power; Production of Subjectivity; Social Estate; Neoliberalism; Rights of the
Common.

Joaquín Herrera Flores e os direitos humanos a partir da
escola de Budapeste
André Machado
RESUMO: Tendo como base a tese de doutoramento de Joaquín Herrera Flores intitulada Os direitos humanos a partir da Escola de Budapeste, o autor analisa a fundamentação filosófica para os direitos humanos a partir das formulações teóricas da
chamada Escola de Budapeste, grupo de pensadores húngaros que se dedicaram a
desenvolver as teses do controvertido filósofo marxista Gyorgy Lukács. O objetivo é
colocar os direitos humanos a serviço da conexão entre a realidade da vida cotidiana
e valores universais generalizáveis que funcionam como os três pilares de sua fundamentação, quais sejam: a necessidade humana; a abertura textual das normas jurídicas; e a democracia radical. A conclusão a que chega Herrera Flores, cujo corolário e
base analítica é a dignidade humana, é de que a democracia radical é o maior de todos
os projetos da modernidade.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Escola de Budapeste; Democracia Radical.
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ABSTRACT: Departing from Joaquín Herrera’s PhD thesis entitled Human Rights
from the perspective of the Budapest School, this paper addresses the philosophical
fundaments of human rights from the standpoint of the theoretical tradition of the
so-called Budapest School, a group of Hungarian thinkers who dedicated themselves
to the task of developing the ideas of the controversial Marxist philosopher Gyorgy
Lukács. The purpose is to place human rights in the center of the conection between
the reality of everyday life and the general universal values, which function as its
three pillars, namely human necessity; the textual opening of juridical rules; and radical democracy. The overcome of this operation is that radical democracy is the biggest
of all projects of modernism.
KEYWORDS: Human Rights; Budapest School; Radical Democracy.

Trabalho e Regulação: o Direito Capitalista do Trabalho e
as crises econômicas
Wilson Ramos Filho
RESUMO: Neste artigo são apresentados alguns elementos para a compreensão do
surgimento do Direito do Trabalho como ramo autônomo do Direito capitalista, considerando os dois principais momentos de recontextualização do Direito Capitalista do
Trabalho e dos métodos de gestão nas últimas décadas do século passado que tiveram
impactos fundamentais nas condições laborais. Buscam-se elementos que, além de
identificar as responsabilidades do Direito do Trabalho diante das sequenciais crises
capitalistas, possam também contribuir para a abertura de novos territórios para a crítica e para a criatividade interpretativa com vistas à efetivação da dignidade humana.
PALAVRAS-CHAVE: Direito do trabalho; Direito capitalista; gestão do trabalho;
Direitos Humanos.
ABSTRACT: The author points out some elements for understanding the raising of
the discipline of Labor Rights as an autonomous branch of Capitalistic Rights, considering two major contexts of the Capitalistic Labor Rights and the methods of work
management in the last decades of twentieth century, which had an important impact in working conditions. He pursues analytical elements of analysis which, besides
identifying the responsibilities of Labor Rights in face of the sequence of capitalist
crises, may also contribute to the opening of the territories for critics and interpretative creativity, with views to effectuating human dignity.
KEYWORDS: Labor Rights; Capitalistic Rights; Labor Management; Human Rights.
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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 Merhy, Laura Camargo Macruz Feuerwerker,
Paula Cerqueira, Tulio Batista Franco
RESUMO: As substanciais mudanças na ordem do capitalismo contemporâneo, traduzidas por Negri e Hardt como o imperativo do trabalho imaterial na produção do
valor, fazem-se acompanhar de novas cartografias para as relações entre o mundo da
produção e da reprodução, no qual estão recolocadas as chamadas forças produtivas
e as configurações tecnológicas. Neste artigo os autores propõem uma reflexão sobre
os processos produtivos e os canais de produção de valor e acumulação no atual momento do capitalismo, em que o conhecimento ocupa um lugar central e já se torna
indiscernível a divisão clássica entre trabalho produtivo e improdutivo, e lugar de
produção e reprodução.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho imaterial; Trabalho vivo; Biopoder e Biopotência;
Trabalho na saúde.
ABSTRACT: The substantial changes taking place in the order of contemporary
capitalism, read by Negri and Hardt as the imperative of immaterial labor in the production of value are being accompanied by new cartographies of the relationships
linking the world of production and of reproduction, in which the so called productive
forces and the new technological configurations are also repositioned. In this paper
the authors propose a reflection about the productive processes and corresponding
channels of production of value and accumulation in the context of the current stage
of capitalism, in which knowledge occupies a central place and rendering impossible
to maintain the classic polarities productive/unproductive work, production/reproduction instances.
KEYWORDS: Immaterial labor; Living labor, Biopower and Biopotency; Work in
health.

A persistência da escravidão ilegal no Brasil
Ricardo Resende Figueira
RESUMO: Mais de um século após a promulgação da Lei Áurea, a escravidão
persiste sob novas formas, na área rural e na urbana. Em geral o crime se dá sob o
pretexto de dívida e se manifesta em condições degradantes de vida e de trabalho em
áreas diferentes da economia. Dada a persistência do problema, os caminhos para sua
solução parecem insuperáveis. E este é um problema vai além do Brasil: está presente
em países ricos e pobres nos diversos continentes ao longo do século XX e XXI. Neste
texto o autor pontua uma breve história da escravidão ilegal no país e de ações da
sociedade civil, religiosa ou do Estado.
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PALAVRAS-CHAVE: trabalho escravo; condições degradantes de trabalho; mão de
obra ilegal; abolição do trabalho escravo
ABSTRACT: Almost a century after slavery was abolished with the signing of the
“Lei Aurea”, slavery still persists in new disguises, in both rural and urban areas. Generally, the crime is perpetrated under the excuse o debt and manifests in the degrading
conditions of life and work in different economic segments. In view of the persistence
of the problem, the ways towards its resolution are apparently insurmountable. And
this is a problem that goes beyond Brazil: it shows itself in wealthy and poor countries
in the various continents throughout 20th and 21st centuries. In this paper the author
outlines a brief history of the illegal slavery in the country and the measures undertaken by civil and religious society, as well as the State.
KEYWORDS: slave labor; degrading work; illegal working force; eradication of
forced labor

Vestfalha – a constituição do Império e as aporias da Paz
Perpétua
Gerardo Silva e Leonora Corsini
RESUMO: O artigo faz contraponto entre o conceito de Império proposta por Michael Hardt e Antonio Negri e as condições para a Paz Perpétua de Immanuel Kant. Para
muitos e diversos autores, a obra clássica do filósofo alemão mantém uma vigência
paradigmática no entendimento das relações internacionais contemporâneas. A constituição do Império, porém, como nova forma de soberania global, levanta dúvidas
sobre a eficácia presente e futura dessa matriz de pensamento.
PALAVRAS-CHAVE: Império; Estado-nação; república; união federativa; imperialismo; Direito Cosmopolita.
ABSTRACT: This paper aims to contrast the concept of Empire postulated by Michael Hardt and Antonio Negri with the conditions for a Perpetual Peace as conceived
by Immanuel Kant. According to several and different authors, the classic work of the
german philosopher is still a paradigmatic comprehension of the contemporary international relations. On the other hand, the constitution of the Empire as a new form of
global sovereignty raises several doubts as to the current and future efficacy of this
school of thought.
KEYWORDS: Empire; nation-State; republic; federative league; imperialism; cosmopolitic rights.
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A influência da esquerda e/ou do socialismo para a
afirmação dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e
ideias para uma nova agenda, a avant-garde, dos Direitos
Humanos
Carlos Enrique Ruiz Ferreira e Giuliana Dias Vieira
RESUMO: Pretendemos, a partir de um olhar histórico e político, demonstrar a influência da esquerda e/ou do socialismo para a origem e consolidação dos Direitos
Econômicos, Sociais e Culturais (DESC). Portanto, destacaremos o papel das ideias
de esquerda, do movimento dos trabalhadores, das mulheres, dos camponeses mexicanos, entre outros, para a agenda dos Direitos Humanos. No segundo momento, de
caráter mais ensaístico, trazemos ao leitor uma possibilidade de uma nova agenda de
pesquisa sobre os Direitos Humanos, tendo em conta a perspectiva dos “de baixo”.
Essa nova agenda parte da perspectiva anti-eurocêntrica da construção discursiva e
teórica dos Direitos Humanos. Interessa-nos pensar como os índios, os negros e os
oprimidos do Sul foram subestimados em seus papéis de defensores e construtores dos
direitos humanos contemporâneos.
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos, Direitos Econômicos Sociais e Culturais,
esquerda, socialismo.
ABSTRACT: We intend, from a historical and political view, show the influence of
the leftist or socialism to the beginning and consolidation of the Economic, Social and
Cultural Human Rights. Therefore, we shall detach the importance of the leftist ideas,
of the workers movement, women movement, and Mexican peasants, among others,
for the construction of the Human Rights agenda. In a second moment, and with a
more essayistic character, we present to the lector the possibility of a new agenda of
Human Rights research, taking into account the perspective of the oppressed people.
This new agenda starts from an anti-Eurocentric perspective of the discursive and
theoretical construction of human rights. It is interesting to think how the Indians,
blacks and the oppressed people from the South were under estimated in their role of
activists and constructors of the contemporary human rights.
KEYWORDS: Human rights, Economic, Social and Cultural rigths, socialism.

O animismo maquínico
Angela Melitopoulos e Maurizio Lazzarato
RESUMO: A artista grega Angela Melitopolos e o sociólogo italiano Maurizio Lazzarato desenvolvem, há anos, um projeto artístico em torno do animismo em Félix
Guattari. Para tanto, realizaram várias entrevistas com amigos e estudiosos de seu

pensamento, na França e no Brasil. O projeto foi concebido como uma instalação em
vídeo com fragmentos de documentários, filmes experimentais, programas radiofônicos, material sobre a clínica de La Borde e a psiquiatria institucional, trechos de filmes
de Deligny e François Pain etc. Apresentado em vários países europeus, o trabalho
ainda não foi exibido no Brasil em sua forma atual.
PALAVRAS-CHAVE: Félix Guattari; animismo maquínico; produção de subjetividade; antropologia perspectivista.
ABSTRACT: The greek artist and activist Angela Melitopoulos and the italian sociologist Maurizio Lazzarato have been developping for several years an artistic project
around the animism in Felix Guattari. Following this objective they have realized
several interviews with friends and researchers of Guattari’s thinking, both in France
and in Brazil. The project was conceived as a video installation with fragments of documentaries, experimental films, radio programs, material about the La Borde clinic
and institutional psychiatry, parts of movies by Deligny and François Pain, and so
forth. It has been exhibited in some european countries but remains inedit in Brazil in
its current form.
KEYWORDS: Félix Guattari; machinic animism; production of subjectivity; perspectivist anthropology.

Assemblages – um filme de Angela Melitopolos e Maurizio
Lazzarato
Transcrição e tradução Barbara Szaniecki
RESUMO: No âmbito do projeto apresentado no texto anterior a respeito de Guattari e
o animismo, este texto consiste na transcrição inédita dos fragmentos e entrevistas que
compõem a videoinstalação criada por Angela Melitopolos e Maurizio Lazzarato.
PALAVRAS-CHAVE: Cultura e natureza; cosmologia ameríndia; inconsciente maquínico; esquizoanálise; Clínica La Borde.
ABSTRACT: In the context of the project described in the chapter about Guattari
and animism, the present paper consists of the so far unpublished transcription of the
fragments and interviews that compose the video installation created by Angela Melitopolos e Maurizio Lazzarato
KEYWORDS: Culture and nature; indigenous cosmology; machinic unconscious;
schizoanalysis; La Borde Clinic.

Imaginação e Representação: Whose Utopia?
André Keiji Kunigami
RESUMO: Este artigo visa a pensar a relação entre ética e estética contida nas possibilidades de representação dentro de um novo paradigma do capitalismo contem-
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porâneo, suas formas de produção imaterial e os possíveis usos biopolíticos da imaginação. Analiso o vídeo de Cao Fei Whose Utopia? que, tensionando a cartilha do
realismo moderno, aponta para uma outra possibilidade de se representar a realidade
do sofrimento a partir da sua potência imaginativa. Filmando os sonhos e fantasias
de operários chineses, o vídeo faz um elogio da hibridização, turvando os limites dos
dualismos entre realidade/imaginação, real/representação, apontando a potência de
uma imaginação real.
PALAVRAS-CHAVE: imaginação, realismo, representação, biopolítica, trabalho.
ABSTRACT: This paper will think the relation between ethics and aesthetics contained in the possibilities of representation within a new paradigm of contemporary
capitalism, its new forms of immaterial production and the possible biopolitical uses
of imagination. I analyze the video by Cao Fei “Whose Utopia?” which points to
another possibility of representing the reality of suffering, through its imaginative potency, tensioning the limits of modern realist setup. Shooting the dreams and fantasies
of Chinese factory laborers, the video engenders a eulogy of hybridization, blurring
the limits of dualisms such as reality/imagination, real/representation, pointing to the
potency of a real imagination.
KEYWORDS: imagination; realism; representation; biopolitics; labor.

Para colocar de vez a comunicação imidiática
Cleber Daniel Lambert da Silva
RESUMO: Hoje, faz-se cada vez mais necessária uma suspensão midiática nos grandes meios de comunicação, uma comunicação imidiática. Indo além da mera transgressão, ainda presa à máquina do poder, a suspensão perversa pela imidiação supõe
que as “novas mídias” estão aí para mostrar de que modo podem ser usadas pra estender e ampliar comunidades produzidas pelas velhas máquinas midiáticas, ou seja, por
operações de inclusão-exclusão. A resistência deve igualmente passar pela capacidade
de se instalar de súbito na máquina imidiática, para transformar as “novas mídias” em
verdadeiras imídias.
PALAVRAS-CHAVE: comunicação; novas mídias; subversão imidiática
ABSTRACT: There is nowadays an increasing need to operate to a mediatic suspension on the major medias, so to create an inmediatic communication. Going further
the mere transgression, still tied to the power apparatus, the perverse suspension by
means of inmediation supposes that the “new medias” have the task to show how they
can be used to extend and amplify the communities produced by the old mediatic
machines, in other words, by means of inclusion-exclusion operations. The resistance
too must necessarily go through the capacity of prompt installation of inmediatic machines, to transform the “new medias” into real inmedias.
KEYWORDS: Communication; new medias; inmediatic subversion.

A galinha dos ovos virtuais
Mariano Canal e Patricio Erb
RESUMO: Os autores analisam a políticas culturais que vêm tendo lugar em Buenos
Aires a partir de 2001, destacando o papel da cultura em uma gestão da cidade. Tratase de um modelo que vem rendendo frutos às administrações autônomas da cidade
desde 1996 e tem como eixo central o posicionamento de Buenos Aires no mapa
mundial de capitais do calendário da maquinaria cultural internacional.
PALAVRAS-CHAVE: políticas culturais; Buenos Aires; governança metropolitana.
ABSTRACT: The authors analize the cultural policies in place in the city of Buenos
Aires since 2001, emphasizing the role of culture in the city’s administration and governance. It is a model that has been fruitful to the autonomous administrations of the
city since 1996 and has as its central axis the positioning of the city in the global map
of major capitals in the international cultural scenario.
KEYWORDS: cultural policies; Buenos Aires; metropolitan governance.
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Cidade e Metrópole: a lição da barragem
Gerardo Silva
Potências do samba, clichês do samba –
linhas de fuga e capturas na cidade do Rio de
Janeiro
Rodrigo Guéron
Trabalho – operação artística: expulsões
Cristina Ribas
Cidades, cegueira e hospitalidade
Márcia de N.S. Ferran
Dispositivo metrópole. A multidão e a metrópole
Antonio Negri
A CULTURA MONSTRUOSA
A potência da hibridação – Édouard Glissant e a
creolização
Leonora Corsini

Expressões do monstruoso precariado urbano:
forma M, multiformances, informe
Barbara Szaniecki
Artaud, momo ou monstro?
Ana Kiffer
O corpo e o devir-monstro
Carlos Augusto Peixoto Junior
Do experimental informe ao Quasi-cinema,
observações sobre “COSMOCOCA - programa in
progress”, de Hélio Oiticica
Inês de Araujo
Culturas múltiplas versus monocultura
Pedro de Niemeyer Cesarino
NAVEGAÇÕES
“Faxina” e “pilotagem”: dispositivos (de guerra)
políticos no seio da administração prisional
Adalton José Marques
Lutas operárias em São Paulo e no ABC nos anos 70
Jean Tible
Nas peles da cebola ou da “segunda natureza”
em excesso.A delicada luta pelo estado de exceção benjaminiano
João C. Galvão Jr.
RESENHAS
Consumismo e Globalização – faces e fases
de uma mesma moeda? [Por João Batista de Almeida Sobrinho]
Um novo Imperialismo? [Por Marina Bueno]
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UNIVERSIDADE NÔMADE
Thomas Jefferson ou a transição da democracia
Michael Hardt
Para meu Parceiro Vanderlei
Marta Peres
LUTAS, GOVERNOS E A CRISE GLOBAL
As categorias abertas da nova Constituição
boliviana. Formação do Estado Plurinacional:
alguns percursos intelectuais
Salvador Schavelzon
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Governo islâmico e governamentalidade
Leon Farhi Neto
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Sobre a crise: finanças
e direitos sociais (ou de propriedade!)
Maurizio Lazzarato
GOVERNO LULA: DESAFIOS PARA UMA
POLÍTICA DO COMUM
Pontos de MídiaBarbara Szaniecki
Gerardo Silva
Por um mundo democrático produzido
democraticamente (ou: o desafio da produção do
comum): contribuições a partir da experiência do
Sistema de Saúde Brasileiro
Francini Guizardi e Felipe Cavalcanti
Direito à Cidade no Horizonte Pós-Fordista
Alexandre Fabiano Mendes
Estabilidade de contratos na indústria de energia:
Uma visão sul-americana
André Garcez Ghirardi
Refugiado, Cidadão Universal: uma análise
do direito à identidade pessoal
Patricia Magno
O Programa Bolsa Família entre a assistência
condicionada e o direito universal
Pedro Barbosa Mendes
MÍDIA E CULTURA
Web 2.0 e o Futuro da Sociedade Cibercultural
Henrique Antoun
Uma armadilha de Vertov
Discussão coletiva proposta por Inês Araújo
NAVEGAÇÕES
A clínica do corpo sem órgãos, entre laços
e perspicácias. Em foco a disciplinarização
e a sociedade de controle
Emerson Elias Merhy
Tráfico de Drogas: Biopoder e
Biopolítica na Guerra do Império
Maria Elisa da Silva Pimentel
Bula
Cão Mulato/Canis mutatis
Viralata In Progress
Edson Barrus
RESENHAS
BACHELARD, Gaston. A intuição do instante
Por Wanessa Canellas
AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção
Por Antonio Negri

UNIVERSIDADE NÔMADE
Manifesto da Rede Universidade Nômade em apoio
à luta dos trabalhadores pobres sem-teto da cidade
do Rio de Janeiro
Antonio Negri no Fórum Livre do Direito Autoral
Conferência de Abertura
Nada será como antes: dez teses sobre a crise
financeira Para uma reflexão sobre a situação socioeconômica contemporânea
Andrea Fumagalli
A revolução inconclusa dos direitos humanos: pressupostos para uma nova concepção de cidadania
Alexandre Mendes
As novas formas de lutas pós-mídias digitais
Ivana Bentes
A crise da política é a crise da representação e da
grande mídia
Giuseppe Cocco
O kirchnerismo e as últimas eleições: uma leitura
crítica
Cesar Altamira
UNIVERSIDADE
Tecendo a democracia – Reforma universitária,
governo e movimentos sociais
Pedro Barbosa Mendes
Todo o poder à autoformação!
Coletivo edu-factory
Universidade Aberta
Paolo Do
Movimento Estudantil e Universidade: apontamentos
a partir da experiência da UFPB
Felipe de Oliveira Lopes Cavalcanti e Paulo Navarro de
Moraes
NAVEGAÇÕES
Educação na saúde, saúde coletiva e ciências
políticas: uma análise da formação e desenvolvimento para o Sistema Único de Saúde como política
pública
Ricardo Burg Ceccim, Fábio Pereira Bravin e Alexandre
André dos Santos
Poder Viver
Simone Sobral Sampaio
Tecnologias, hacks e liberdade
Gilvan Vilarim
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As comunidades que vêm... Experiência e pensamento em torno de uma utopia contemporânea –
ONG CEASM/Maré
Glaucia Dunley

INTERSEÇÕES RAÇA/GÊNERO/CLASSE
Apresentação

MÍDIA E CULTURA
Rádio: alguns aspectos estéticos dos estudos de
recepção
Wanessa Canellas

Devir mulher do trabalho e precarização da
existência. A centralidade dos componentes afetivos
e relacionais na análise das transformações do
trabalho
Lucia del Moral Espin e Manu Fernández García

Gordon Matta-Clark entre fotografias: fragmentos de
uma performance
Elena O´Neill
A gente saía de manhã sem ter idéia
Yann Beauvais
Colaboração, uso livre das redes e a evolução da
arquitetura p2p
Fabio Malini
A Prática da Vida (Midiática) Cotidiana
Lev Manovich
RESENHAS
Entre os muros da escola
Por Leonora Corsini
Glob(Al): Biopoder e Luta em uma América Latina
Globalizada
Por Alexandre Mendes

O Devir-“Mulher Negra”: uma proposta ontológica e
epistemológica
Vanessa Santos do Canto

A discriminação do negro em Cuba: causas e
consequências
Dimas Castellanos
A ideologia da miscigenação e as relações
interraciais no Brasil
Otávio Velho
Os riscos da comunidade capturada X a plataforma
da “favelania”
Pedro Cláudio Cunca Bocayuva
NAVEGAÇÕES
O desmoronamento da verdade social na Colômbia
de Camilo Torres
Alejandro Sánchez Lopera
Trabalho Vivo em Ato na Defesa da Vida Até na
Hora de Morrer
Magda de Souza Chagas e Emerson Elias Mehry
Poder constituinte e poder constituído: os
conceitos de Antonio Negri aplicados às alterações
constitucionais em Portugal e no Brasil
Maíra Tito
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Legados/efeitos de Félix Guattari
Sylvio Gadelha
ARTE, MÍDIA E CULTURA
Laroyê Exú! O “Trabalho” de Ronald Duarte
Barbara Szaniecki
Proximidades Metropolitanas
Cecília Cotrim
Imagem polida, imagem poluída: artifício e evidência
na linguagem visual contemporânea
Marcos Martins

UNIVERSIDADE NÔMADE
Para introduzir “Otimismo da Razão”, de Perry
Anderson
Antonio Negri
O triunfo do cérebro
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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a) notas de rodapé de acordo com as normas de referência bibliográfica;
b) referências, ao final do texto, apenas das obras mencionadas;
c) resumo de, no máximo, 250 palavras na língua original do texto;
d) palavras-chaves;
e) breve nota biográfica do autor que indique, se for o caso, onde ensina,
estuda e/ou pesquisa, sua área de atuação e principais publicações;
f) indicação, em nota à parte, caso o texto tenha sido apresentado em
forma de palestra ou comunicação;

As colaborações por e-mail devem ser enviadas para:
uninomade@gmail.com

OS EDITORES

