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Editorial

A atual crise ﬁnanceira do capitalismo global é a crise de governança do
capitalismo cognitivo: não é a crise das ﬁnanças como ilusão, mas da ilusão de
que a expansão dos mercados e dos instrumentos ﬁnanceiros possa resolver as
contradições próprias desse regime de acumulação que, por um lado, investe a
própria vida da população e, pelo outro, não reconhece como produtivo o tempo
de vida incluído dentro de um emprego cada vez mais fragmentado e informalizado. No capitalismo cognitivo, o processo de valorização perdeu todas as unidades
de mensuração quantitativa ligadas ao tempo de trabalho (à produção material organizada dentro da relação salarial). A valorização passa pela mobilização das dimensões afetivas, comunicativas, lingüísticas, de uma práxis produtiva que não se
reduz mais ao emprego e mistura tempo de vida e tempo de trabalho. Assim, não
existe mais uma fronteira nítida entre tempo de trabalho e tempo de vida, e mais,
toda a vida é posta a trabalhar, numa extraordinária transformação biopolítica que
vai também colocar em xeque as tradicionais medições do valor do trabalho ou da
mão de obra (o salário), e junto com elas, as formas de lucro e acumulação. Nesse
regime de acumulação chamado de “cognitivo”, a centralidade das ﬁnanças é o
fato da transformação da relação salarial (capital/trabalho) numa relação de débito
e crédito: a precarização do emprego, a queda da parte dos salários sobre a distribuição da riqueza, a privatização dos serviços e do sistema de welfare colocaram
a expansão das ﬁnanças privadas como o mecanismo cada vez mais importante
de sustentação e crescimento da demanda. Ao “déﬁcit spending” público (de tipo
keynesiano) substituiu-se a expansão sistemática do crédito e dos novos produtos
ﬁnanceiros (os chamados derivativos), quer dizer, a privatização da criação monetária. A crise ﬁnanceira é o fato do desmoronamento dessa regulação. A maciça
intervenção dos Estados, a começar pelos Estados Unidos, por um lado, volta a
colocar no cerne a dimensão pública da moeda e, por outro, deixa completamente
em aberto a questão de se saber “quem vai pagar a conta” dos trilhões de dólares
que foram mobilizados em poucos meses para que o sistema de crédito voltasse
a funcionar.

Esta edição da Lugar Comum reúne diversos artigos e contribuições que
são ao mesmo tempo atravessadas pelo debate sobre o esgotamento do atual modelo e alimentam este debate. São textos que falam das lutas por emancipação
política e igualdade econômica, lutas que se expressam cotidianamente no trabalho da multidão, através das múltiplas formas de resistência dos trabalhadores
formais, informais, dos imigrantes, dos estudantes, dos universitários e dos que
querem entrar na universidade, dos trabalhadores cognitivos, dos precários, com
suas lutas, suas experiências e experimentações no sentido da busca de novas formas de vida e da constituição de um “comum”. Todas essas singularidades emergem, junto com os pobres – aqueles que tem tudo a construir e a inventar – como
os principais agentes na construção de outros mundos possíveis.
Trata-se, portanto, de artigos que nos fazem reﬂetir sobre a situação social e econômica do mundo em que vivemos e que estabelecem conexões entre as
lutas dos trabalhadores e a dos estudantes, entre as instituições e o espaço aberto
da metrópole, entre os protegidos por salários e contratos de trabalho cada vez
mais “ﬂexíveis” e os trabalhadores informais, entre os que militam em prol de
uma renda universal de cidadania e os pobres e destituídos, que apontam para a
necessidade de unir os trabalhadores cognitivos às lutas dos pobres.
Acreditamos que toda crise traz junto consigo aberturas para experimentações e transformações; e também a crise ﬁnanceira, a crise do capitalismo
mundial, pode ser vista desta maneira. A crise é a condição de possibilidade da
constituição de linhas de fuga, de êxodo, de vias “exodantes” como bem destacou
Antonio Negri por ocasião do Fórum Livre do Direito Autoral realizado em dezembro de 2008 no Rio de Janeiro, parceria da Escola de Comunicação da UFRJ
e Rede Universidade Nômade.
Os Editores
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Manifesto da Rede Universidade Nômade
em apoio à luta dos trabalhadores pobres
sem-teto da cidade do Rio de Janeiro

A questão da habitação e a regulação dos pobres no Rio de Janeiro: “Choque
de ordem” ou “choque de cidadania”?
A luta dos trabalhadores pobres por moradia digna está chegando a um
momento crucial. Este momento é crucial também para os setores dos governos
Municipal, Estadual e Federal ligados à esquerda, em geral, e ao PT, em particular. Urge perguntar: a “esquerda de governo” tem políticas públicas para os
trabalhadores pobres da metrópole ou pensa apenas nos interesses das grandes
empresas?
Há dezenas de ocupações no Centro da cidade do Rio de Janeiro.
Os ocupantes são conjuntos de famílias de trabalhadores informais (muitas de camelôs) que conseguem auferir uma renda trabalhando no Centro da cidade – onde colocam seus ﬁlhos para estudar – e não têm nenhuma proteção social.
Diante dessa situação inadmissível e, apesar de tudo o que se fala sobre
formalização, proteção aos informais e recuperação da dimensão urbana do Centro, as diferentes instâncias de governo (Município, Estado e União) mostram-se
completamente indigentes: não há nenhuma política pública que reconheça, em
geral, o direito constitucional à moradia e, em particular, o direito à moradia dos
trabalhadores pobres do Centro da cidade. Se existem alguns bons propósitos,
como o projeto de recuperação de alguns prédios públicos para habitação, eles
estão longe de acompanhar o ritmo das lutas e das ocupações.
O poder aparece diante dos pobres como um aparelho de proteção dos
interesses da propriedade privada, inclusive quando ela é pública na realidade,
como no caso de prédios abandonados às baratas por grandes administrações estatais. Pior, as decisões da Justiça só são acatadas e executadas pelos governos com
lisura (e truculência!) quando são favoráveis aos proprietários. Quando, inversamente, são favoráveis aos movimentos dos pobres, elas são esvaziadas pela burocracia de sempre: enquanto a decisão da Justiça que obriga o Estado e a Prefeitura
a pagar um aluguel social aos moradores despejados de uma ocupação precisa
de 3 meses para ser acatada (e, ainda assim, apenas parcialmente), a decisão de
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despejo dos moradores do prédio do INSS da Av. Mem de Sá nº 134 foi executada
em apenas três dias (no dia 26 de junho de 2009).
Esse episódio recente – violento e sem nenhuma mediação por parte dos
chamados “poderes públicos” – é extremamente emblemático! As trinta famílias
que ocupavam o prédio despejado – dentre as quais havia trinta e cinco crianças
(tendo uma delas nascido na rua há pouco mais de uma semana) – foram desabrigadas de outra ocupação por causa de um incêndio. Neste caso, a Justiça interditou o prédio, mas determinou também que o Município auxiliasse os Sem-Teto
na mudança dos pertences. No entanto, a Prefeitura mandou um caminhão de
lixo da COMLURB para fazer a mudança! Assim, os Sem-Teto se recusaram
a usar o caminhão de lixo e só saíram quando foi enviado um caminhão fechado
pertencente à Defesa Civil.
Restam dois fatos políticos gravíssimos:
■
os pobres são tratados como lixo!
■
não há política voltada para eles!
Resultado: os acampados da Avenida Gomes Freire continuaram com seu
movimento e mostraram sua capacidade de luta ocupando um prédio (abandonado) do INSS na Avenida Mem de Sá.
A pauta política imposta pela grande mídia conservadora sobre o
“choque de ordem” se traduz politicamente na própria falta de políticas!
Quais são as políticas da Secretaria de Assistência Social do Estado, da
Secretaria Municipal de Habitação e do Ministério da Previdência?
O caso é particularmente grave: o governo municipal nos mostra
uma visão incrivelmente pobre da questão da cidade, da moradia e dos pobres! Os avanços anunciados em termos de regularização fundiária e urbanística
nas favelas não podem ﬁcar separados de uma articulação com uma política integrada da cidade que reconheça concretamente o direito à moradia dos trabalhadores pobres do Centro da Cidade. Tudo o que se oferece é o programa federal
“Minha Casa, Minha Vida” ou então, o abrigo. Ora, naturalmente, as famílias de
trabalhadores que hoje estão na rua não podem esperar a execução (demorada)
do programa federal de habitação e o abrigo não é moradia: ele implica em um
sistema de restrições inﬁndáveis e o esvaziamento do caráter imediato da luta por
moradia.
Escandalosamente, a Secretaria Municipal de Habitação não propõe
nada e dá a entender que o movimento das ocupações não é bem vindo nem
bem quisto; quase como se fosse um lobby em busca de alguma benesse ou
privilégio.
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O movimento não é lobby, mas a base da construção da democracia e da
cidadania!
Os trabalhadores pobres do Centro do Rio de Janeiro precisam de
proteção social: é preciso RESOLVER JÁ A QUESTÃO DA MORADIA E
NEGOCIAR COM AS OCUPAÇÕES: dito isto, é preciso implementar imediatamente um programa de titulação jurídica, de assistência técnica gratuita e de adequação dos prédios para ﬁns de moradia. É um escândalo que
ainda não se tenha implementado um projeto de regularização da documentação da grande multidão de ocupantes (sem certidões e documentos!) que
permitam seu cadastramento no programa Bolsa Família.
A informalidade não é mais a sobra residual de uma taxa de crescimento
econômico insuﬁciente. Ao contrário, o próprio crescimento gera e multiplica a
precariedade do emprego. A informalidade mistura assim as mazelas do subdesenvolvimento com aquelas da modernização e as novas formas de precariedade
do trabalho, sobretudo em âmbito metropolitano. Não por acaso, entre os ocupantes e os manifestantes que participam do movimento dos Sem-Teto há estudantes
universitários: não se trata de solidariedade ideológica, mas de uma nova composição do trabalho que nossos secretários e ministros poderiam começar a enxergar,
se não quiserem abrir o caminho àquele declínio da esquerda, cujas modalidades e
resultados podemos observar facilmente em vários países europeus.
Diante disso, o “combate à informalidade” apresenta-se aberto a uma
grande alternativa:
■
por um lado, aquele pautado pela elite, faz do “choque de ordem” uma
linha repressiva permanente, sem ﬁm: a repressão aos pobres se torna
uma política que preenche o vazio da própria ausência de política, quer
dizer, de governos que não tem projeto algum que não seja aquele de...
governar!
■
por outro, aquele pautado por uma política progressista de mobilização
democrática que reconhece a dimensão produtiva dos direitos, a começar pela moradia! Oferecer aos trabalhadores pobres uma moradia digna,
acessível e próxima do local de trabalho é um passo essencial na construção de uma rede de proteção social adequada a esse novo tipo de trabalho
e na reconstrução da política democrática, do trabalho da democracia e
dos direitos.
Como podem os responsáveis pelos cargos de governo que dependem
da mobilização dos pobres ignorar os movimentos? Como pode o Ministro da
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Previdência ignorar os pedidos de socorro daqueles que não tem previdência nenhuma?
É preciso perguntar se as diferentes instâncias de governo só pensam
em entregar mais dinheiro para as grandes empresas através da multiplicação das
renúncias ﬁscais ou se sabem – ao contrário – tirar a lição da re-eleição de Lula
em 2006? Pois são as políticas sociais que pavimentam o caminho de um outro
modelo de desenvolvimento e de sua base de legitimação social!
Precisamos, mais do que nunca, de um choque de cidadania no Rio de
Janeiro – a começar pelo reconhecimento das justas lutas dos trabalhadores informais Sem-Teto do Centro da cidade!

LUGAR COMUM Nº28, pp. 15- 27

Antonio Negri no Fórum Livre
do Direito Autoral
Conferência de Abertura1

Peço desculpas por falar em italiano. Espero que tudo funcione bem com
a tradução e, desde já, agradeço ao tradutor pelo seu trabalho2.
Entrando na discussão de vocês, tentarei, sobretudo, colocar alguns problemas que dizem respeito não tanto às questões relativas ao conjunto da normativa sobre os direitos de edição mas, fundamentalmente, às relações entre as
estruturas capitalistas, produtivas, tecnológicas, que hoje determinam a produção
do comum e, por outro lado, as tensões políticas que atravessam essa realidade
do comum.
Creio que são esses os problemas diante dos quais a crise ﬁnanceira e
econômica que estamos atravessando nos coloca. A cada vez que discutimos essas
questões, devemos, antes de qualquer coisa, reconhecer que o tempo passa muito
depressa. Instantes atrás, Giuseppe Cocco relembrava que, quando vim aqui em
2003, a épica neoliberal insistia sobre essa épica construtiva, deﬁnitiva, que o
neoliberalismo deﬁnia para qualiﬁcar seu próprio desenvolvimento, sua própria
hegemonia. A história havia terminado. Se pensarmos que, há apenas dez anos
atrás, Fukuyama contava essa história, e me lembro dos sorrisos arrogantes com
os quais era recebida qualquer brevíssima tentativa de interromper essa fantasia,
hoje tudo isso acabou. Grita-se de modo terrorista sobre a crise, imagina-se cenários de milhares, de milhões de desempregados, recorre-se a uma litania de números das quais ninguém consegue realmente entender a dimensão ao denunciar e
descrever o momento crítico que estamos atravessando. Porém, é necessário lembrar este fosso da tradição socialista e comunista, a partir de 1989; esse fosso que
teve uma radicalidade terrível e bem particular que nos colocou numa condição
na qual não era mais possível, era difícil, ou ao menos era um exercício absolutamente minoritário, declarar dispositivos que pudessem nos salvar de um destino
completamente predeterminado pelo desenvolvimento do capitalismo. Porque o
1 Esta conferência foi realizada no âmbito do Fórum Livre do Direito Autoral que ocorreu
no Rio de Janeiro nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2008, com patrocínio do Ministério da
Cultura e realização da Universidade Nômade e da Escola de Comunicação da UFRJ.
2 Tradução: Mario Lando. Transcrição: Bárbara Szaniecki.
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problema não é tanto o fato de que o capital domine este mundo, quanto o fato de
que através desse domínio ele sonega a própria realidade de sua deﬁnição. O capital não é um Leviatã, nunca foi um Leviatã, o capital é uma relação. Não haveria
comando capitalista se não houvessem operários explorados. Não haveria riqueza
capitalista se não houvesse um movimento contínuo de produção que é feito essencialmente pelos trabalhadores. Essa relação da qual o capital depende, este é
o caráter absolutamente fundamental, para o bem e para o mal, do capitalismo. O
reconhecimento da relação dual, sistemática e contínua que o capital deﬁne na sua
própria entidade: é isso o que queriam nos fazer esquecer. Porque nos fazer esquecer essa realidade de dualidade essencial do capital é fazer morrer a esperança, é
tolher daquela parte interior, mas assujeitada e dominada no interior do capital, a
sua capacidade de se rebelar, de ir além, de romper essa relação de domínio.
Algo que desde pequeno sempre me incomodou é essa espécie de negação contínua do fato que o capital dispunha da racionalidade, que fundava uma
certa funcionalidade da vida e das relações sociais. Com efeito, assim que comecei a fazer política, quando comecei a estudar e a pensar, me dei conta de que eram
as lutas dos trabalhadores, que era a resistência ao domínio, que determinavam
aquele pouquinho de racionalidade e de esperança que podemos inserir nas nossas
vidas. E quando surge a crise, evidentemente não posso ﬁcar contente, porque a
crise traz miséria, mas ﬁco satisfeito intelectualmente pelo reconhecimento que
a crise traz de que o capital se rompeu, de que é co-naturalmente partido, consubstancialmente estilhaçado. É neste momento de ruptura e de separação que o
raciocínio vive uma liberação, que a liberdade – essa coisa intransitiva que corresponde à vida humana – ocorre. De modo que procuraremos usar a crise para
raciocinar sobre aquilo que pode ser possível, no interior da crise, sabendo que
a crise é um grande movimento, mas no qual há forças que se liberam, sabendo
que as forças capitalistas vão reconstruir o seu domínio, mas vão se reconstruir
sob formas profundamente diferentes das de agora. A história tampouco acabou
para o capital. Mas, por outro lado, existe a possibilidade, aliás, a potencialidade
do movimento dado às forças sujeitadas ao capital, de se reinserirem no interior
da relação, que é uma relação de forças. Em suma, não podemos jamais esquecer
o que Maquiavel nos ensina sobre o capital, tanto quanto Marx nos ensina: que o
capital não é uma máquina indestrutível e forte, é uma relação de forças, é força
contra força. Gramsci também estabeleceu esse ensinamento profundo. A revolução não acabou, já dizia Furet em 1789.
E depois, chegamos frente aos outros elementos dessa grande ilusão que
o capital na sua fase neoliberal nos havia proposto. Um desses grandes elementos
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de ilusão era o fato que a ciência econômica fosse capaz de medir a realidade. O
que não eram os economistas senão pessoas que mediam a realidade, mediam a
sociedade e seu desenvolvimento? Assim a transformação se deu, o aperfeiçoamento do usufruto capitalista, da exploração capitalista que se tornou exploração
social, é a esse “interior” que o capital quer se impor. Com efeito, a crise explode
no interior da nova consistência capitalista. Digamos que o capital se tornou cognitivo, já repetimos essa idéia ao longo dessa jornada, ontem e anteontem, quando
estávamos em Vitória. Porém, dizer que o capital se tornou cognitivo não é suﬁciente, porque a verdade é que, quando a matéria-prima do desenvolvimento capitalista se torna a inteligência ou a imaterialidade, ao lado dessa força primordial,
ocorre uma extensão do campo de intervenção capitalista à vida inteira. O capital
não se tornou apenas cognitivo. Ele não é simplesmente aplicado à exploração
da inteligência mas, ao lado disso, ele investiu sobre a vida, o capital se tornou
um biopoder, um sistema de biopoder, uma capacidade portanto de transformar
o processo produtivo através de quantidades de inteligência e de imaterialidade
que são jogadas para dentro do processo produtivo e colocadas em circulação
produtiva. O capital cognitivo é um capital circulante. O momento da produção
não é mais limitado, não é mais destacado da circulação, é na própria circulação
que ocorre a produção, e essa circulação traz dentro de si todos os elementos das
contradições que estão no montante, ou seja, na produção e no conceito de capital. Ao estudarmos o capital cognitivo, devemos estudá-lo, sobretudo, do ponto
de vista da matéria-prima que este absorve para produzir, mas devemos estudá-lo
também do outro ponto de vista, isto é, dessa sua expansão da circulação, dessa
sua natureza de circulação e, através dessa inserção na circulação, a sua capacidade expansiva, a sua capacidade de investir novos espaços e de determinar
novos tempos, novas temporalidades. O capital cognitivo é biopoder, é capital
biopolítico e, ao mesmo tempo, ele se estende ao global. A globalização faz parte
da sua imediata realidade.
Portanto, quando queremos começar a deﬁnir esse tecido essencial da
crise atual, devemos inserir justamente a matéria-prima, o trabalho imaterial, isto
é, cognitivo, afetivo, relacional, lingüístico e a construção de novos instrumentos
na cooperação. Insisto e devemos insistir sobre um outro elemento dessa globalização que é sempre uma relação articulada ao local. Apenas o aprofundamento
das pesquisas sobre o trabalho poderá permitir reconstruir uma dimensão positiva
sobre essa dimensão sobre a qual insisto, uma perspectiva que siga adiante.
Um outro grande tema é o da metrópole, ou seja, do capital que na globalidade é obrigado a seguir sistematicamente essas concentrações locais de for-
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ça de trabalho. A relação global-local é vivida e não pode ser vista em dimensões rígidas. É pulsação, é um contrair-se de tempos em tempos, porque a força
de trabalho é, sobretudo, uma força que se tornou imaterial e, portanto, móvel
no espaço e ﬂexível no tempo; uma força que se torna essencial no mover-se e,
no mover-se, deﬁnir colocações especíﬁcas. Portanto, o capital cognitivo deve,
acima de tudo, se aplicar ao trabalho imaterial, deve se aplicar a essa estranha
relação local-global. E, vejam bem, nessa relação global-local, o capital ﬁnanceiro se modiﬁca, porque nela o capital não apenas explora o tempo de trabalho,
mas explora, ao mesmo tempo, o espaço, a espacialidade. A relação entre renda
imobiliária-territorial e lucro industrial, ligada justamente à empresa que constrói
e produz, torna-se uma relação absolutamente íntima. No capital cognitivo-ﬁnanceiro, que agora passamos a chamar de capital ﬁnanceiro, a parte-renda e a partelucro tornam-se absolutamente indistinguíveis. É esse momento que caracteriza
a realidade que se encontra diante de nós. E, por outro lado, justamente, fala-se
de capital ﬁnanceiro porque essa máquina tem necessidade de uma medida, de
uma dinâmica de representação de si própria. O capital ﬁnanceiro é a medida
e a dinâmica de representação do capital cognitivo, isto é, de um capital que é
relacionado a uma força de trabalho intelectual, imaterial, relacional, lingüístico,
que age sobre o espaço de circulação social, e não apenas colocado simplesmente
nos pontos especíﬁcos de produção. É um capital que explora a cooperação social
e não mais simplesmente a relação individual, de grupo ou coletiva. É algo que
se estende dessa maneira, e que introduz as suas unidades de medidas no interior
dessa realidade.
Paradoxalmente, encontramo-nos diante de uma construção de algo que é
gasoso, comum, que todos nós respiramos, ﬂuido, móvel, que as ﬁnanças medem.
E, sabemos o quanto essa medição é imprecisa, o quanto é impossível na verdade.
Portanto, estamos diante de algo comum, gasoso, poluído sempre, mas comum. O
conceito de comum é, como sabem, algo muito antigo. Parece que a humanidade
era comum antes de ser privada. Os Commons eram essas realidades de posse
comum por parte das comunidades que sobreviviam. Os ﬁlósofos, quando ainda
não eram ﬁlósofos já capitalistas, eram ﬁlósofos materialistas dotados de um certo
sentido de natureza que, como Spinoza, falavam daquilo que é uma continuidade
da comunidade inicial que deve fugir da solidão inicial, comunidade sem a qual o
homem não poderia existir. Se nós não amássemos os outros, se não construíssemos comunidades de afeto, diz Spinoza, não conseguiríamos alimentar as crianças, não conseguiríamos desenvolver a sociedade. Essa sociedade, se tivéssemos
a inteligência de seguir os ensinamentos do amor recíproco que reproduz a huma-
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nidade, poderíamos ter uma bela sociedade com um pouco menos de miséria, de
ódios e de maldades, de prisões.
Para além desse parêntese, o que me parece central e fundamental é o
fato de que o capital constrói um comum. Tínhamos os commons, esses commons foram destruídos pelo capitalismo primitivo, e foi a destruição dos commons
que produziu a expulsão das populações em direção à indústria e, para além dos
commons, se construiu o privado, ou seja, a apropriação direta por parte do indivíduo daquilo que é produzido, diz Locke. E o público, o que é? Vemos hoje,
de maneira perfeita, o que é o público, vemos quais são as grandes iniciativas do
Estado que intervém sobre a crise capitalista, sobre a crise do privado e da apropriação privada. E o público intervém como uma suplência do privado. Como
uma coisa que é de todos, porque não é de ninguém. Esse “não ser de ninguém”
é uma característica que foi primeiramente deﬁnida por Rousseau, estranhamente, porque depois a carga de energia moral se transforma em um fetiche. Isto é,
chama aquilo que deveria ser “comum” de “público”, e empurra o conceito em
direção a funções de suplemento. Temos aqui uma primeira percepção do comum
que é aquela dos commons, dos bens comuns que são expropriados, e temos um
segundo tipo de comum que é construído pelo capital nesta fase na qual ele assume a inteligência como matéria-prima, que assume a circulação como local do seu
desenvolvimento, assume o capital ﬁnanceiro como meio autocrático de medida
do próprio capital. É evidente, portanto, que começamos a falar de crise seguindo
esse processo de desmaterialização da construção do capital ﬁnanceiro; a primeira
coisa que devemos dizer é que a crise não é efeito da fuga da lei, do uso malvado
de instrumentos ﬁnanceiros, de todos aqueles mecanismos perversos e tóxicos de
endividamento bancário, do banco capitalista. Mas a crise é, como se diz, “sistêmica”. Contudo, é preciso dizer claramente que quando se diz “sistêmica”, não se
está procurando eximir a culpa do capitalismo. Uma coisa chama a outra, o capital
que se transforma em ﬁnanceirização, é verdade em parte, mas se trata de uma
queda das dimensões da responsabilidade. Digamos que essa crise é uma crise capitalista porque “sistêmica”; nesse sentido, sistêmica signiﬁca própria do capital.
E capitalista signiﬁca que essa crise deriva da contradição que está inserida entre
trabalho e capital, entre força de trabalho e patrões.
Por que se chega à crise? Chega-se à crise porque o capitalismo globalizado, dentro do neoliberalismo, dentro dos mecanismos de concorrência, tinha
enfraquecido fortemente os equilíbrios internos da máquina capitalista de produção. Os trabalhadores não são descartáveis, são substâncias ontológicas, são um
conjunto de necessidades. A reprodução humana chega a altos níveis de cultura
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e de civilidade. Quando o trabalho se torna intelectual, a substância humana se
eleva e se emancipa ulteriormente. Em uma situação desse gênero, a destruição
dos elementos de equilíbrios internos da sociedade, como por exemplo, o Welfare
– elementos que determinam e condicionam a reprodução da sociedade –, a privatização do Estado de Bem-Estar social assim como foi determinada a partir de
Thatcher e de Reagan, praticamente a partir de 89 ou mesmo em 79 com Thatcher,
daquele ponto em diante a construção dos equilíbrios se tornou cada vez mais
difícil. A máquina ﬁnanceira, quanto mais era necessária para responder ao desenvolvimento da força de trabalho cognitivo, mais se tornava incapaz de controlar o
equilíbrio reprodutivo da sociedade. O que devemos dizer é que a crise ﬁnanceira
acontece no interior de uma situação que não é mais reconhecível quanto ao momento de sua gênese, do seu nascimento. E essa gênese é aquela que, como vimos,
é ligada ao uso de uma força de trabalho que havia se modiﬁcado. Naturalmente,
seria necessário um parêntese para explicar porque essa força de trabalho se modiﬁcou. Porque não foi o capital que a modiﬁcou, foram as lutas, a fuga do trabalho,
a recusa dos extratos mais importantes da classe operária central do sistema de
salário, a pressão sistemática que foi conduzida sobre o salário nos pontos centrais
do sistema capitalista. Como, por outro lado, foram as guerras coloniais, as lutas
coloniais, os grandes processos de liberação que levaram o comando capitalista à
impossibilidade de se reger como tal.
Fechamos o parêntese e voltamos aos dias de hoje. Hoje, o problema
que se coloca imediatamente é que essa realidade da força de trabalho começou
a pressionar até o ponto de tornar insustentável o desenvolvimento capitalista
nesta dimensão. O capital ﬁnanceiro é um capital que serve para antecipar. Não
é muito diferente do capital industrial, a não ser pelas suas dimensões. Para que
servia o capital industrial? Servia para antecipar o trabalho, o custo do trabalho e o custo da matéria-prima. O capitalista tinha que ter dinheiro para fazer
trabalhar os operários. Mas por que não os paga antes? Não pode pagar antes,
vai pagar depois quando o trabalho já tenha dado ao capital a restituição do empréstimo que ele fez no começo. Mas quando a produção se torna social, quando
a produção invade todos os espaços, neste momento, o capital ﬁnanceiro é a
única forma de antecipação possível do desenvolvimento e de manutenção do
desenvolvimento capitalista. E, quando falamos de desenvolvimento capitalista,
falamos de desenvolvimento de riquezas em geral. Portanto, a crise se determina essencialmente quando o operário americano começa a dizer “eu quero uma
casa, mesmo que eu não tenha o dinheiro para pagar, eu quero uma casa porque
ter casa é meu direito” ou “quero usar meu cartão de crédito, quero enviar
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meu ﬁlho para a escola e comer” (aquelas coisas horrorosas que os americanos
comem, todo dia e a todo momento). Daqui o tipo de relação que se coloca e
que determina a crise essencialmente. É o rompimento do equilíbrio devido à
impossibilidade da medida.
Vejam bem, não estou fazendo raciocínio metafísico. O capitalismo era
fundado sobre a medida do valor do trabalho. Era fundado sobre o fato que eu
entrava na fábrica, trabalhava um certo tempo, era-me retribuída uma parte do
salário considerado necessário, e havia uma outra parte que eu concedia ao capitalista que a transformava em mais-valia e, eventualmente, em lucro. Essa relação é
uma relação que, aos poucos, no desenvolvimento geral, social, se confronta com
aquelas que são as novas dimensões do trabalho necessário, ou seja, se confronta
com a quantidade de riqueza que eu quero enquanto força de trabalho intelectual,
com a quantidade de riqueza que eu peço à sociedade em troca do meu trabalho
que se tornou rico. E em troca da cooperação que eu determino, pois no trabalho
intelectual a cooperação não é mais feita pelo patrão, pelo capitalista. Sou eu
quem a faço, até porque uma parte do capital ﬁxo foi arrancada da mão do capitalista, porque ela se encontra aqui, no meu cérebro. Portanto, o enriquecimento
da força de trabalho é um enriquecimento enorme. E é justamente da reprodução desse trabalho necessário que provém a medida do capital. À medida que se
aperfeiçoa através de grandes mecanismos matemáticos. Tivemos cinco ou seis
Prêmios Nobel de Economia; eram, na realidade, tentativas de contabilizar esse
processo. Evidentemente, esses matemáticos economistas são pessoas que deveriam ser postas na cadeia, ao invés de receberem um prêmio Nobel.
Essa medida que falta é outro problema enorme, e não é um problema
simples. Medidas são necessárias, do mesmo modo que instituições são necessárias para viver. Cada um de nós, em alguma época de sua vida, quis ser um anarquista e viver sem medidas e sem instituições. No entanto, o problema é outro: são
necessárias medidas justas e instituições sensatas. E é justamente sobre esse tema
que a crise capitalista se aventura. Portanto, continuamos a nos colocar problemas
e pistas que podem ser mais ou menos seguidas. Deﬁnimos mais ou menos o que é
força de trabalho hoje, se é que podemos ainda chamá-la de força de trabalho, mas
a isso voltaremos mais tarde. Vamos guardar aquelas velhas categorias de composição técnica e de composição política da força de trabalho. O que signiﬁca composição técnica? Signiﬁca que a força de trabalho é composta de um certo modo,
por exemplo, pelo operário proﬁssional clássico do ﬁnal do século XIX, que é um
operário com uma série de qualidades que não são apenas intelectuais, mas, sobretudo, manuais, físicas, de atenção e de precisão. O operário proﬁssional clássico
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produzia detalhes ﬁnos com o seu torno, com as suas máquinas. Evidentemente,
a esse tipo de operário, a esse tipo de composição técnica, que é uma composição
hegemônica no que diz respeito à massa do trabalho produtivo, corresponde uma
composição política especíﬁca que se expressa nas lutas conciliares, nas quais
esses operários que tinham um esquema da produção queriam construir conselhos
que fossem proprietários e gestores da fábrica: a idéia do soviet, do conselho, da
rede que é em seguida descrita em termos políticos. Há toda uma escola que estabelece de maneira absolutamente precisa uma eventual constituição de conselhos,
de soviets, do direito do trabalho para uma série de setores, e também do direito
de recuperação desse tipo de descrição da composição política da classe operária,
da força de trabalho.
Hoje, diante da composição técnica que estamos descrevendo, que composição política podemos imaginar? É uma questão extremamente difícil, pois
quando se pergunta qual é a composição política dessa força de trabalho, nos
encontramos diante de uma série de problemas, que são aqueles que enfrentamos
para deﬁnir os meta-conceitos desse discurso. Quando dizemos que o trabalho se
difunde em toda a sociedade de forma móvel e ﬂexível, que as suas características
são intelectuais e cooperativas, estamos diante de críticas justas. Quando Michael
Hardt e eu começamos a falar em Multidão, enfrentamos exatamente essas críticas. Diziam-nos: “entendemos perfeitamente quando vocês dizem que hoje é a
Multidão quem produz, entendemos perfeitamente que esse trabalho intelectual é
um trabalho singular que não pode ser reduzido à massiﬁcação, porque é o valor
das singularidades que juntas comunicam, cooperam, desenvolvem dessa forma
o valor. Portanto, entendemos perfeitamente quando vocês anunciam que se trata
de uma multidão de singularidades. Porém, quando eu falava de classe, podia em
seguida construir um partido, construir uma força e chegar à composição política.
Quando vocês nos falam dessas coisas, temos vontade de dar razão a vocês, mas
preferíamos estar num partido porque, embora ele cometa muitos erros, é um
momento de auto-reconhecimento”. Então o problema se torna muito difícil, até
porque, na verdade, essa força de trabalho intelectual e móvel é muitas vezes irredutível a formas organizacionais duras. Se tomarmos o esquema de Hirschman a
propósito da deﬁnição de resistência, ele dizia que há duas formas de resistência:
voice e exit. A resistência voice é falada no interior de uma assembléia, de um todo
unido; a resistência exit é uma resistência “exodante”, é o êxodo, é o fato de que
eu recuso um comando, uma estrutura, e vou embora.
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Ora, hoje em dia, diante do tipo de classe, do tipo de multidão, do tipo de
força de trabalho complexa que deﬁnimos inclusive em termos de classe, porque
não falamos não apenas em necessidades abstratas, mas em termos de capacidade
de trabalho, de atividade intelectual, de atividade produtiva, é com toda probabilidade uma força de trabalho politicamente exit, de tipo “exodante”. É justamente
diante dessa materialidade que sai em êxodo, que se colocam os problemas. A
menos que não se pense que efetivamente, no interior da cooperação, ocorra uma
dimensão do comum que inverta o comum capitalista que descrevemos anteriormente. Ou, em outra hipótese, além daquela da reviravolta da visão clássica, típica
de Lucáks, que seja um processo sistemático contínuo, antigamente se dizia “um
uso operário” na tecnologia que permite seguir as estruturas materiais da produção, as estruturas da cooperação, as estruturas da globalização, as estruturas ﬁnanceiras que coroam essa determinação. E, através dessa linha, fazem do êxodo uma
realidade política. Não se entende porque as forças dos movimentos operários de
esquerda, hoje não querem mais tomar de assalto os bancos, querem dirigi-los de
maneira direta. Por que isso? E por que não? Por que os bancos? O comunismo
do capital. Marx falava do socialismo do capital quando começou a estudar a sociedade de ações. Aqui se trata justamente dessa medida comum da exploração de
todos: o capital ﬁnanceiro. Por que esse capital ﬁnanceiro cobre tudo, porque essa
realidade que nos cobre a todos e que faz com que estamos todos emporcalhados,
porque não a tomamos? Por que deve ser o Estado – o interesse público ou interesse de ninguém que é, na realidade, o interesse do patrão – a intervir? Por que
nós devemos pagar desta forma pela crise?
Portanto, creio que a resposta a essa nova fenomenologia da força de
trabalho que deveria se apresentar em termos políticos é difícil. A resposta é
difícil, porém, como sempre, quando um problema é insolúvel de um ponto de
vista prático hoje, não o é amanhã, se suas premissas são corretas. Lênin tinha
razão a esse respeito. No fundo, ele não era um monstro tão horroroso, porque
ele simplesmente repetia o que repete a ciência política desde que ela nasceu com
Maquiavel. Esse príncipe gramsciano, esse príncipe popular, é um príncipe que
arrisca sempre, mas que arrisca sempre menos do que se arrisca no mundo capitalista. Então, a crise revela a resistência da multidão, porém, na crise, precipita por
assim dizer o problema da sua organização. Somente a experiência, somente
a pesquisa, somente a contínua atividade para construir momentos de encontro,
momentos de luta para ligar uma força a outra, para obter um novo conceito de
organização, porque os conceitos não nascem dos cérebros, mas dos corpos que
estão em ação.
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Sobre esse ponto, devemos colocar uma outra pergunta, e eu tentarei ser
breve. Suponhamos que o êxodo nos deixe por um momento vazios diante daquilo
que é uma utopia, ou melhor, que nos deixe diante da desutopia de um modelo
de organização, de revolta organizada, de resistência organizada. Então qual é o
Estado que pode enfrentar essa realidade? Como vimos, nesse momento de crise,
a realidade política do capital está diretamente implicada. Sem recurso ao Estado,
já estaríamos dentro de uma nova selvageria. Portanto, mesmo que não se pudesse
dizer isso até pouco tempo atrás, o Estado parece ser a organização da classe capitalista, como já dizia o velho Marx. Mas, além disso, mesmo no caso do Estado
organizado sob as formas medianamente democráticas que temos hoje, é um Estado que está em crise. Em crise, seja do ponto de vista da sua legitimidade diante
dos seus sujeitos, seja do ponto de vista do exercício da soberania. O Estadonação é um Estado em crise diante do mecanismo capitalista de globalização. Temos uma literatura enorme que denuncia a crise de legitimidade do Estado diante
de seus sujeitos. O que é estranho é que nela se usam os mesmos termos usados
para as ﬁnanças para ilustrar, não diria para esclarecer, porque se fala de dark
side, se fala de obscuridade, se fala de elementos de confusão do Estado gasoso. É
Zygmunt Bauman que fala desse Estado gasoso na sua relação com os cidadãos e
com as instituições. As diferenças políticas parecem ter sido anuladas até limites
extremos. Étienne Balibar diz que vivemos um estado de extremismo absurdo,
mas esse extremismo é o centro – extremismo do centro –, é uma abolição de
todas as diferenças especíﬁcas dos discursos políticos, a invasão da corrupção
como elemento central da dinâmica legal; vejam bem, não estamos falando das
ﬁnanças dos excessos, mas da relação eleitoral que é corrompida. Um teórico da
França muito reconhecido, Roger Vallon, entre muitos outros, há uma bibliograﬁa
enorme. Primeiro ponto: diante desse êxodo tendencial de uma força de trabalho
intelectual, estamos diante de uma crise de legitimidade das instituições, diante
de uma crise de soberania que depende da globalização, de uma crise geográﬁca e
geopolítica da capacidade do Estado-nação de reagir. É clássico que hoje o movimento em direção ao multilateralismo derive da irreversibilidade da globalização
e da crise do unilateralismo, isto é, da falência do golpe de Estado que Bush tentou
aplicar na organização global. E essa pressão vai sempre em direção a níveis mais
cada vez mais altos e de acordo com as operações de reprodução do capital. E, em
seguida, temos elementos mais interessantes que vão além dessa fenomenologia
histórica, e que são duas pressões que se contrapõem uma à outra, mas apenas
relativamente, pois provavelmente estão em um único eixo quantitativo: a pressão
em direção a um Estado de exceção e uma pressão em direção à governance. Ou
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seja, na ausência de uma capacidade de estabelecer uma relação legítima, não apenas legal porque o legal já caiu em muitos lugares e existe uma ampla literatura
sobre isso, mas uma relação de legitimidade, que é algo mais amplo que a legalidade, mesmo se na democracia as duas coisas deveriam se sobrepor. O que é importante é que a pressão em direção à superação da lei, à decisão do caso a caso, à
ruptura do debate parlamentar e, portanto, da superação da assembléia legislativa,
da superação avançada, são formas que não repetem minimamente a velha crise
da democracia que foi descrita no ﬁnal do século XIX ou do início do século XX,
mas é uma crise que deriva da forma dos instrumentos. Crise econômica e exceção
soberana são dois elementos que se combinam; portanto, a exceção, essa tentativa
de redução a uma longa miséria do cidadão, não é uma construção metafísica. Eu
acredito nas instituições. Dentro da concepção da exceção, nesses termos, não há
mais conﬁança nas instituições, seja qual for. Eu acredito em instituições que se
possa construir e que se possa fazer funcionar. Talvez muito mais interessante do
que a exceção seja a governança: o fato de que o governo não comanda mais através da lei, mas através de normas que são, de tempos em tempos, estabelecidas.
A lei regula, a lei deixa espaço para a norma dispositiva particular. Por que isso é
interessante? Porque é, na realidade, a demonstração por parte do poder, do êxodo
de um dualismo social, do enfrentamento de lógicas diversas no terreno social.
Há estudiosos muito importantes como os pós-sistêmicos alemães que teorizam
sistematicamente um contexto social no qual, justamente, a governança intervém
na impossibilidade de se aplicar leis de ordem dedutiva, geral, abstrata, mas no
mesmo momento em que determina isso, não apenas desenvolve momentos de
resistência, mas novas pressões normativas, novos elementos que, autopoieticamente e de maneira espontânea, saem à luz. Essa é a discussão do êxodo. Estamos
diante de duas forças: a governança tenta reduzi-las. É por isso que eu dizia que a
governança está num terreno quantitativo com relação a uma diferença qualitativa
da exceção. É uma experiência quantitativa que coloca uma crise social, mas uma
crise social geral substancial... até quando? Até onde a permanência desse poderes
pode determinar ainda uma hegemonia. É claro que se for rompida essa relação,
estaremos numa situação que não poderemos mais chamar de legal.
Uma das coisas que mais apaixona os estudiosos de Foucault atualmente é justamente essa capacidade que ele teve de antecipar uma situação análoga
àquela na qual nos encontramos hoje, uma situação onde, por um lado o poder se
tornou um sistema de biopoder que regula a vida em toda a sua dinâmica – não em
termos disciplinares, mas em termos de controle – e, por outro lado, temos todo
um contexto de produção de subjetividade. Certamente, em Foucault essas coisas
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correm paralelas, mas nós queremos ser intérpretes vivos, podemos muito bem
usar tais instrumentos das formas como eles querem ser usados, ou seja, biopoder contra forças de produção de subjetividade, produção de atividade social no
terreno biopolítico. Por outro lado, essas são coisas muito antigas, podemos citar
os anti-Weber, os antifuncionalistas, os anti-racionalistas que hoje voltam à tona.
São todos autores que especiﬁcaram essa modiﬁcação substancial, mais ou menos
exultante, da ontologia do sujeito.
Portanto, creio que posso ir ﬁnalizando de maneira breve. O que venho
dizendo até aqui não leva a nenhuma conclusão, mas sim a um problema. E qual
é esse problema? É o problema de uma situação aberta na qual essas forças exultantes têm que se colocar em movimento politicamente. Eu penso, justamente,
que esse movimento será imposto pela realidade da crise. As rebeliões, os grandes
movimentos de população, essa ﬁguras que pareciam ter desaparecido do nosso
horizonte, da história do Estado moderno, creio que essas ﬁguras vão começar a
reaparecer diante dessa deﬁnitiva desmistiﬁcação do Leviatã estatal. Este é justamente o momento em que, depois do comum como commons, depois do comum
como produção comum transitada pelas tecnologias do capital ﬁnanceiro, talvez
valha a pena tentar a construção do comum através das singularidades que constituem a multidão. Vejam, esse comum não é, na verdade, tão abstrato assim. Tomemos, por exemplo, o raciocínio que se faz quando pensamos sobre ecologia; nós
dizemos que podemos nos juntar para defender não aquele comum ecológico natural que permanece como algo abstrato, enorme, sublime em termos do sublime
kantiano. Não é isso! Quando falamos do comum ecológico, falamos em algo que
toca a nossa consciência porque a poluição e a água suja são coisas que afetam a
nossa capacidade de viver especíﬁca, e nós generalizamos isso em um discurso
político. Por que não seria possível generalizar o sentido da atividade produtiva, intelectual e lingüística da consciência de cada um de nós, enquanto corpo
que se exprime ativamente, em tornos dos projetos de cooperação desenvolvida?
Creio efetivamente e vos asseguro que, se o êxodo é uma condição e não um ato
de vontade, nós queremos transformá-lo em uma atividade constitutiva contínua.
Se nós soubéssemos, e isto seria um grande espetáculo de democracia, se nós
soubéssemos impor aos Estados e aos governos uma relação constituinte com os
movimentos, se nós, em última análise, conduzíssemos essa potência constituinte
para o interior do sistema das fontes do direito do qual as atividades constituintes
sempre foram excluídas, neste momento teríamos dado um grande passo adiante
na representação política do êxodo. E, estou convencido de que, imitando um
pouco o que foi a grande tensão burguesa na constituição do político, ou seja,
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retomando um pouco Foucault (que, por sua vez, retoma Kant), é necessário usar
o imaginário. Isso seria algo a ser feito, muito ativamente e muito positivamente,
antes de qualquer coisa, na nossa escola.
Muito obrigado.

Antonio Negri é cientista social e ﬁlósofo. É autor, entre outras obras, de Império e
Multidão (ambos em parceria com Michael Hardt); Anomalia Selvagem – poder e potência em
Spinoza; O poder constituinte – ensaio sobre as alternativas da modernidade; Kairòs, Alma
Vênus, Multitudo.
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Nada será como antes3
Dez teses sobre a crise ﬁnanceira
Para uma reﬂexão sobre a situação
socioeconômica contemporânea
Andrea Fumagalli

Tese n. 1: A crise ﬁnanceira atual é crise do sistema capitalista por inteiro.
A crise ﬁnanceira atual é uma crise sistêmica. É a crise do sistema capitalista por inteiro, assim como foi se conﬁgurando a partir dos anos 90 do século
passado. Ela depende do fato de que os mercados ﬁnanceiros são, hoje, o coração pulsante do capitalismo cognitivo. Isto porque esses mercados ﬁnanciam a
atividade de acumulação: a liquidez que eles atraem compensa a reestruturação
da produção, que se volta para explorar o conhecimento e o controle dos espaços
externos à empresa.
Em segundo lugar, na presença de ganhos de capital, os mercados ﬁnanceiros desempenham no sistema econômico o mesmo papel do multiplicador
keynesiano no contexto fordista (ativado pelo deﬁcit spending4). No entanto, ao
contrário do multiplicador keynesiano clássico, temos uma redistribuição distorcida da renda. Para que este multiplicador fosse operacional (>1), seria preciso
que a base ﬁnanceira (ou seja, a extensão dos mercados ﬁnanceiros) estivesse
em constante crescimento, e que o ganho de capital obtido fosse superior à perda
do salário médio (que, a partir de 1975, foi de cerca de 20%). Por outro lado, a
3 Este texto é fruto de uma discussão coletiva ocorrida a partir do Seminário sobre Crise Financeira organizado pela rede UniNomade em Bolonha (Itália), entre 12 e 13 de setembro de
2008, que se encontra ainda em andamento e que contou com a participação de Marco Bascetta,
Federico Chicchi, Andrea Fumagalli, Stefano Lucarelli, Christian Marazzi, Sandro Mezzadra,
Cristina Morini, Antonio Negri, Gigi Roggero, Carlo Vercellone. O mesmo texto é o capítulo
introdutório do livro organizado por Andrea Fumagalli e Sandro Mezzadra Crise da economia
global. Mercados ﬁnanceiros, lutas sociais e novos cenários políticos (no prelo). Agradecemos
a editora Record/Civilização Brasileira por ter nos concedido a permissão para publicá-lo na
Lugar Comum. Tradução do italiano por Gilvan Vilarim.
4 Montante que um governo, empresa, ou indivíduo, gasta além do que recebe durante um
determinado período de tempo. Pode ser também referido como déﬁcit orçamentário ou simplesmente déﬁcit. (N.R.)
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polarização das rendas aumenta os riscos de insolvência das dívidas que estão na
base do crescimento da própria base ﬁnanceira, diminuindo o nível médio dos
salários. Eis que se abre uma primeira contradição, cujos efeitos estão hoje diante
de nossos olhos.
Em terceiro lugar, os mercados ﬁnanceiros, canalizando de modo forçado
partes crescentes das rendas provenientes do trabalho (para a previdência social,
além do que é direcionado para as instituições de proteção à saúde e educação
pública), substituem o Estado como agente de seguridade social. Desta maneira,
representam a privatização da esfera reprodutiva da vida, exercendo o biopoder. A
crise das ﬁnanças é, portanto, a crise da estrutura do biopoder capitalista atual.
Os mercados ﬁnanceiros são, deste modo, o lugar onde se deﬁne hoje a
valorização capitalista, ou seja, a exploração da cooperação social e o rendimento
do general intellect (conforme a Tese n. 2).
Com base nessas considerações, é preciso ainda ressaltar a diﬁculdade de
se separar a esfera “real” da ﬁnanceira. Prova disso é a efetiva impossibilidade de
distinguir os lucros dos rendimentos ﬁnanceiros (conforme a Tese n. 8).
Tese n. 2: A crise ﬁnanceira atual é a crise da medida da valorização
capitalista.
No capitalismo cognitivo, o processo de valorização perde a unidade de
medida quantitativa ligada à produção material. Tal medida era, de algum modo,
deﬁnida pelo conteúdo de trabalho necessário para a produção da mercadoria,
mensurável com base na tangibilidade da própria produção e do tempo necessário
para a produção. Com o advento do capitalismo cognitivo, a valorização tende a
ﬁcar atrelada a formas diversas de trabalho, que ultrapassam a jornada formal de
trabalho para coincidir cada vez mais com o tempo total de vida. Hoje, o valor do
trabalho baseado na acumulação capitalista é também o valor do conhecimento,
dos afetos, das relações, do imaginário e do simbólico. O sucesso desta transformação biopolítica é a crise da fórmula tradicional do valor-trabalho e, junto
com ela, a crise da forma-lucro. Uma possível solução “capitalista” foi misturar a
exploração do general intellect e da cooperação social através da dinâmica dos valores da Bolsa. O lucro se transforma em renda e os mercados ﬁnanceiros tornamse o lugar da determinação do valor-trabalho, que passa a ser valor-ﬁnança, que
não é outra coisa senão a expressão subjetiva da expectativa dos lucros futuros
efetuada pelos mercados ﬁnanceiros, que se conﬁguram deste modo como renda.
A atual crise ﬁnanceira marca o ﬁm da ilusão de que as ﬁnanças possam constituir
uma unidade de medida do trabalho, ao menos no contexto atual de fracasso da
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governança5 cognitiva do capitalismo contemporâneo. Portanto, a crise ﬁnanceira
é também a crise da valorização capitalista.
Tese n. 3: A crise é o horizonte de desenvolvimento do capitalismo cognitivo.
Tradicionalmente, os fenômenos de crises do modo de produção capitalista têm sido agrupados em duas categorias principais: a crise que deriva do
esgotamento de uma fase histórica e representa a condição para abertura de uma
perspectiva potencial de mudança; ou a crise que sobrevém em consequência de
uma mudança da fase histórica e do novo paradigma sócio-econômico que procura arduamente se impor. No primeiro caso, fala-se de “crise de saturação”; no
segundo de “crise de crescimento”.
De acordo com este modelo, a crise atual poderia ser deﬁnida, diferentemente daquela dos anos 70, e também da crise de 1929, como “crise de crescimento”. Esta crise teve origem no início dos anos 90, quando começaram a
se conﬁgurar as características do capitalismo cognitivo, culminando na fase de
“saída” da crise do paradigma fordista-taylorista (pós-fordismo). Com efeito, foi a
partir da segunda metade dos anos 70 que teve início a crise irreversível do paradigma taylorista-fordista, baseado no modelo produtivo da grande empresa e nas
políticas keynesianas nascidas na crise de 1929 e na Segunda Guerra Mundial.
Ao longo de toda a década de 1980, no período denominado “pós-fordista”, foram diversos os modelos sociais e produtivos que anteciparam a superação
do fordismo, sem que se conseguisse, contudo, instaurar um paradigma dominante e hegemônico.
Nos primeiros anos da década de 90, após o estouro ﬁnanceiro de 1987
e a recessão econômica de 1991-92, crises intercaladas pela queda do Muro de
Berlim e a Primeira Guerra do Golfo, o novo paradigma do capitalismo cognitivo
começava a se delinear com toda a sua força e simultânea instabilidade. O papel
dos mercados ﬁnanceiros, em conjunto com as transformações da produção e do
trabalho, redeﬁne-se nesse contexto, ao passo que se modiﬁca estruturalmente o
papel do Estado-Nação e do welfare keynesiano. Enquanto isto, se consuma o
declínio da intervenção pública sob as formas que havíamos conhecido na fase
precedente.
A crise ﬁnanceira moderna, que segue outras crises ocorridas nas últimas
três décadas, evidencia de modo sistêmico e estrutural a inconsistência do meca5 Governança (governance no original) se refere a todas as regras, procedimentos e práticas
que afetam o exercício de poderes, tanto no nível internacional quanto no nacional ou dentro de
uma organização ou rede. (N.R.)
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nismo regulador da acumulação e da distribuição que, até agora, o capitalismo
cognitivo tinha procurado alcançar.
No entanto, entender a crise atual como “crise de crescimento” não signiﬁca de modo algum defender a possibilidade de sua superação “automática”
de forma positiva e socialmente satisfatória. De fato, não só ainda não é possível
neste momento avistar uma modalidade de saída desta crise, mas é a própria crise
que muda de natureza. Esta crise não pode mais ser conﬁnada (se é que algum
dia o foi) a uma fase descendente do ciclo econômico, em relação linear com o
desenvolvimento que a precede e as lutas que se seguem. No caso de 1929, a crise
foi superada através da regulação do paradigma fordista graças ao New Deal e à
Segunda Guerra Mundial. Hoje (cf. Tese n. 9), esta perspectiva não está dada.
Onde a acumulação capitalista se reproduz na captura do comum, a crise se torna,
de fato, processo permanente. Neste quadro, a própria categoria de ciclo econômico deveria ser radicalmente repensada, à luz das transformações do trabalho, da
impossibilidade do capital em organizar o ciclo produtivo, e da mutação das coordenadas espaço-temporais determinada pela globalização. Uma demonstração
disto é dada pela sequência de acontecimentos que desembocaram na crise ﬁnanceira (crise dos mercados do sudeste asiático em 1997, queda do índice Nasdaq
em 2000, ﬁm da crise do sistema de débito e de subprimes, só para citar alguns),
em tempos tão breves que ﬁca impossível reconstruir, a não ser ex-post, a dinâmica cíclica. Isto signiﬁca que muitos caminhos estão abertos; depende apenas da
vontade de transformAÇÃO política dos movimentos identiﬁcar qual deles será
o mais adequado.
Tese n. 4: A crise ﬁnanceira é a crise do controle biopolítico: é crise de
governança e demonstra a instabilidade estrutural sistêmica.
A atual crise ﬁnanceira aponta que não é possível uma governança institucional dos processos de acumulação e distribuição com base nas ﬁnanças. As
tentativas de governança que foram implementadas ex-post nos últimos meses
não estão em conseguindo incidir efetivamente sobre a crise em andamento. E não
poderia ser diferente, se levarmos em consideração que o BIS6 (Banco de Compensações Internacionais) estima em cerca de 556 trilhões de dólares (onze vezes
o PIB mundial) o valor dos derivativos em circulação. Ao longo do último ano,
este valor “encolheu” mais de 40%, destruindo a liquidez em mais de 200 trilhões

6 Sigla em inglês para Bank for International Settlements, uma espécie de Banco Central dos
bancos centrais. (N.R.)
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de dólares. Os “ativos tóxicos”7 circulam nos 350 trilhões restantes, segundo uma
modalidade “viral”, o que faz com que seja literalmente impossível saber onde se
aninham.
Ora, as intervenções monetárias até hoje realizadas em todo o mundo
para injetar liquidez nos mercados não superam os cinco trilhões de dólares: são
uma simples gota no oceano, cifra estruturalmente insuﬁciente para compensar as
perdas e inverter a tendência de queda. Segue-se que a única ação política possível
vai no sentido de modiﬁcar o clima de conﬁança, ou seja, agir sobre as linguagens
e sobre as convenções, mantendo pleno respeito por aquelas instituições e organizações reais e/ou virtuais capazes de inﬂuenciar a dinâmica da chamada “opinião
pública”. Todavia, diante da “desmedida” do peso efetivo da crise, a qual não é
quantiﬁcável nem mesmo pelos operadores mais internos à dinâmica dos mercados ﬁnanceiros, pensar em estigmatizar comportamentos fraudulentos ou injetar
doses de conﬁança parece inadequado e impraticável.
A crise da governança não é, portanto, somente uma crise “técnica”; ela
é, sobretudo, uma crise “política”. Já foi ressaltado (ver tese n. 1) que a condição
para que os mercados ﬁnanceiros possam suportar fases de expansão e de crescimento real é o constante incremento da base ﬁnanceira. Em outras palavras,
é necessário que a cota de riqueza mundial canalizada na direção dos próprios
mercados ﬁnanceiros cresça constantemente. Isto implica aumento contínuo das
relações de débito e crédito, seja através do aumento do número de pessoas endividadas (condição de extensão dos mercados ﬁnanceiros), ou seja, através da
construção de novos instrumentos ﬁnanceiros que possam se alimentar das trocas ﬁnanceiras já existentes (condição de intensidade dos mercados ﬁnanceiros).
Os produtos derivativos são um exemplo clássico desta segunda modalidade de
expansão dos mercados ﬁnanceiros. Mas, sejam quais forem os fatores considerados, esta expansão se faz necessariamente acompanhar quer pelo aumento do
endividamento, quer pela atividade especulativa e pelos riscos conexos. Trata-se
de uma dinâmica intrínseca ao papel dos mercados ﬁnanceiros como elemento
fundador do capitalismo cognitivo. Falar de excesso de especulação por causa da
ganância dos administradores ou dos bancos não faz absolutamente sentido e só
pode servir para desviar a atenção da verdadeira causa estrutural desta crise. O
resultado ﬁnal é necessariamente a não-sustentabilidade do endividamento crescente, principalmente quando começam a se endividar as camadas da população
que têm maior risco de insolvência. São justamente aqueles estratos sociais que,
em conseqüência do processo de precarização do trabalho, encontram-se na con7 Toxic assets no original (N.R).

33

34

NADA SERÁ COMO ANTES: DEZ TESES SOBRE A CRISE FINANCEIRA...

dição de não poderem desfrutar do efeito de riqueza que a participação nos ganhos da Bolsa permite aos estratos sociais mais abastados. A crise de insolvência
dos empréstimos imobiliários tem sua própria origem numa das contradições do
capitalismo cognitivo contemporâneo: a irreconciliabilidade de uma distribuição
desigual de renda com a necessidade de alargar a base ﬁnanceira para continuar
desenvolvendo o processo de acumulação. Este nó contraditório ﬁca evidenciado
pela irredutibilidade (excedente) da vida de boa parte dos sujeitos sociais à subsunção (sejam esses sujeitos fragmentados em singularidades ou deﬁnidos em
segmentos de classe). Um excedente que hoje se exprime em uma multiplicidade
de comportamentos (em formas de inﬁdelidade para com as hierarquias corporativas, na presença de comunidades que se opõem à governança territorial, no
êxodo individual e coletivo das regras de vida impostas pelas convenções sociais
dominantes, seja pelo desenvolvimento de formas de auto-organização no mundo
do trabalho, ou de revolta aberta contra antigas e novas formas de exploração nas
favelas das megalópoles do Sul do mundo, nas metrópoles ocidentais, nas áreas
de industrialização mais recente, tanto do sudeste asiático como na América do
Sul). Um excedente que faz declarar em uníssono, pelos quatro cantos do globo,
que não está disposto a pagar por esta crise. A irremediável instabilidade do capitalismo contemporâneo é também fruto deste excedente.
Tese n. 5: A crise ﬁnanceira é a crise do unilateralismo e o momento de
reequilíbrio do ponto de vista geopolítico.
A crise atual põe em discussão a hegemonia ﬁnanceira dos Estados Unidos e a centralidade dos mercados anglo-saxões no processo de ﬁnanceirização. A
saída desta crise marca necessariamente um deslocamento do baricentro ﬁnanceiro na direção do oriente e em parte na direção do sul (América do Sul). Já no nível
produtivo e de controle das trocas comerciais, ou seja, no nível real, os processos
de globalização têm cada vez mais evidências de um deslocamento do centro produtivo na direção do oriente e na direção do sul do mundo. Deste ponto de vista,
a atual crise ﬁnanceira põe ﬁm a um tipo de anomalia que havia caracterizado a
primeira fase de difusão do capitalismo cognitivo: o deslocamento da centralidade
tecnológica e do trabalho cognitivo na direção da Índia e da China na presença da
manutenção da hegemonia ﬁnanceira no ocidente. Enquanto o desenvolvimento
dos países orientais (China e Índia), do Brasil e da África do Sul, era impulsionado pelos processos de terceirização e deslocalização ditados pelas grandes
corporações ocidentais, não era possível identiﬁcar a distonia espacial entre as
principais variáveis de comando do capitalismo cognitivo, a saber: o controle da
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moeda-ﬁnança, de um lado, e o controle da tecnologia, de outro. Foi a partir do
ﬁm dos anos 1990 que os novos países industrializados começaram a colocar em
crise a liderança tecnológica ocidental e japonesa, através da passagem de um
modelo produtivo baseado na capacidade imitativa e difusora dos conhecimentos
a um modelo produtivo capaz de favorecer processos de geração, apropriação e
acumulação dos conhecimentos, já através da formação do “capital humano”. A
crise ﬁnanceira de 1997, partindo da desvalorização do bat8 tailandês, afetou em
particular a bolsa asiática e sul-americana (além dos países asiáticos da ex-União
Soviética), permitindo reforçar a primazia dos mercados ﬁnanceiros anglo-saxões
em escala global, embora não tenha conseguido impedir, em todo caso, o deslocamento tendencial da liderança tecno-produtiva para o oriente. Veriﬁca-se assim
uma primeira contradição no interior dos equilíbrios geoeconômicos mundiais: a
primazia ocidental das ﬁnanças, a primazia oriental na economia “real” e no comércio internacional. Trata-se de um equilíbrio instável que, na primeira metade
da primeira década deste novo milênio, ﬁca de fato ﬁxado pela guerra permanente
no Afeganistão e no Iraque, e que está essencialmente na base dos fracassos das
várias reuniões sobre comércio internacional: de Doha (novembro de 2001), Cancun (setembro de 2003), e até mesmo de Hong-Kong (dezembro 2005).
Todavia, o crescente endividamento (interno e externo) dos Estados Unidos e a necessidade de estender ainda mais os mercados ﬁnanceiros com relações ulteriores de débito e crédito cada vez mais em risco, ﬁzeram com que este
equilíbrio, que já era instável, não pudesse durar muito mais. A crise ﬁnanceira
atual pôs ﬁm à tal distonia espacial. A primazia tecnológica e sua ﬁnanceirização
tendem a convergir, também no nível geoeconômico. Segue que o capitalismo
cognitivo, como paradigma de acumulação bioeconômica, torna-se hegemônico
também na China, Índia e no Sul do mundo. Isto não signiﬁca, que seja dito com
clareza, que deixaram de ser operacionais as diferenças também radicais entre os
diferentes espaços e os diferentes tempos através dos quais se estendem os processos capitalistas de valorização e através dos quais se rearticula continuamente a
composição do trabalho, comandado e explorado pelo capital. Nem que seja possível forjar uma série de conceitos “passe-partout”, aplicáveis indistintamente a
Nairóbi, Nova York e Xangai. A questão é, ao contrário, que o próprio sentido das
diferenças radicais entre os lugares, regiões e continentes deve ser comprimido no
interior do cruzamento heterogêneo dos regimes produtivos, da temporalidade e
da experiência subjetiva do trabalho, de que se constitui o capitalismo cognitivo.

8 Moeda oﬁcial da Tailândia. (N.R.)
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Tese n. 6: A crise ﬁnanceira mostra a diﬁculdade do processo de construção
da União Econômica Européia.
A construção da união monetária européia tinha entre suas atribuições
a de também proteger os países da área do Euro da turbulência especulativa dos
mercados cambiais, com o objetivo de construir uma moeda forte o suﬁciente para
constituir um escudo contra eventuais crises ﬁnanceiras. Com efeito, durante as
crises de 1996-97 e de 2000, a existência do Euro impediu que a especulação internacional pudesse formar uma coalizão antieuropéia. Contudo, este argumento
cai por terra quando a crise ﬁnanceira, partindo do coração da hegemonia estadunidense, não apenas leva ao fracasso – ou ao risco de fracassar – as principais
Sociedades de Intermediação Mobiliária ocidentais, como também começa a ter
efeitos sobre a economia “real”.
A resposta dada pelas autoridades monetárias de meio mundo e pelos governos particularmente afetados foi a de fornecer o máximo possível de liquidez
para tampar os buracos abertos no setor de crédito imobiliário. Tais intervenções,
que mobilizaram grande parte de dinheiro público foram, porém, executadas no
nível europeu de forma aleatória, com níveis de coordenação quase exclusivamente técnicos, mas nunca políticos. O resultado é que cada Estado europeu, na prática, modiﬁcou-se com autonomia e com modalidade diferenciadas. Na realidade,
descontando o fato de se haver focalizado exclusivamente a união monetária, não
houve uma preocupação efetiva em criar as premissas para uma política ﬁscal
européia, com orçamento autônomo e livre de inﬂuência dos estados-membros.
Faltam hoje instrumentos de intervenção ﬁscal coordenada, capazes de atenuar os
contragolpes reais da crise ﬁnanceira. É um sintoma ulterior do fracasso da construção econômica e social (para não dizer política) da Europa.
Tese n. 7: A crise ﬁnanceira marca a crise da teoria neoliberal.
A crise ﬁnanceira atual mostra como o sistema capitalista é estruturalmente instável e como a teoria do livre mercado não é capaz de enfrentar esta instabilidade. No discurso dominante do pensamento liberal, o livre funcionamento
do mercado deveria garantir não apenas um processo eﬁciente de acumulação,
mas também uma distribuição da renda justa e igual, em função da contribuição e
do empenho individual de cada um. A existência de diferenças sociais é o resultado ex-post das escolhas feitas pelos agentes econômicos, na base das preferências
liberais.
Tal ambiente tem como base duas questões principais. A primeira diz
respeito à idéia de que o processo econômico se esgota apenas e exclusivamente
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na atividade de troca (alocação), onde é o consumidor (aquele que demanda) que
determina a oferta, em um contexto no qual a capacidade de produção, sendo baseada em recursos naturais e não artiﬁciais é, por deﬁnição, limitada e, portanto,
sujeita à escassez.
A supremacia do processo de alocação sobre o produtivo implica que o
mercado se torne o lugar onde se determina exclusivamente a atividade econômica, graças ao principio da soberania do consumidor. Tal princípio acaba sendo
linearmente traduzido pela idéia da “soberania individual”, segundo a qual cada
indivíduo é o único árbitro de si mesmo (princípio do livre arbítrio) e as validações sociais devem fundar-se unicamente na valorização expressa dos indivíduos
singulares (primazia do individualismo). A soberania do consumidor, todavia, reduz a soberania do indivíduo ao ato de consumo. A tão propalada livre iniciativa
se reduz, portanto, à liberdade de consumo, que tampouco é liberdade absoluta,
estando vinculada às diferentes capacidades de gasto dos indivíduos e das mercadorias disponíveis. Segue-se que, aqueles que não possuem recursos monetários
(como, por exemplo, boa parte dos migrantes) que permitam demandar bens ou
serviços ao mercado, não existem do ponto de vista econômico. O que conta não
é, de fato, a demanda entendida como conjunto de bens e serviços que cada indivíduo deseja ter para satisfazer suas próprias necessidades, mas sim a demanda
solvente, aquela que se exprime com dinheiro na mão. As necessidades que não
podem ser absorvidas no mercado por falta de dinheiro, de fato não existem. Uma
vez que a renda disponível para o consumo depende, para a maior parte dos seres
humanos, da remuneração do trabalho, pode-se chegar à conclusão (que acaba,
contudo, sendo negada) de que são as condições de trabalho que determinam o
grau efetivo de liberdade individual.
O segundo ponto, estreitamente ligado ao primeiro, aﬁrma o primado
do individualismo proprietário como resultado da crise do capitalismo industrialfordista e da sua transformação em capitalismo bio-econômico. Cada agente
econômico é considerado o único responsável pelas escolhas de consumo ou de
investimento. Sob o ponto de vista ﬁnanceiro, isto se traduz em redução e transferência do endividamento nacional para o endividamento dos indivíduos singulares; no plano da política econômica, este enfoque teórico serve para sustentar a
eliminação das ﬁnanças conjunturais e para dar legitimidade ao consumo privado
baseado no endividamento individual. Partindo da constatação de que o sistema
capitalista é, enquanto economia de acumulação, sempre uma economia monetária que se baseia na dívida, depois da crise econômica de 1929 o Estado assumiu
o papel de credor em última instância, ﬁcando com o ônus da gestão da dívida. A
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passagem do fordismo para o capitalismo cognitivo, em nome do individualismo
proprietário, marcou, ao contrário, a transformação da dívida pública em dívida
individual, através da privatização “ﬁnanceira” dos direitos sociais, conquistados
no segundo pós-guerra.
A crise da ideologia neoliberal reside mesmo no fracasso do livre mercado como mecanismo eﬁcaz de produção e alocação dos recursos, bem como do
papel dos mercados ﬁnanceiros como mecanismos de redistribuição de renda. No
primeiro caso, assistiu-se a um processo de concentração tecnológica e ﬁnanceira
nunca visto na história do capitalismo. No segundo caso, a governança redistributiva dos mercados ﬁnanceiros revelou-se um total fracasso.
Tese n. 8: A crise ﬁnanceira evidencia duas contradições principais internas ao
capitalismo cognitivo: a inadequação das tradicionais formas de remuneração
do trabalho e a infâmia da estrutura proprietária.
No quadro de instabilidade estrutural do capitalismo cognitivo, traduzida
na atual crise ﬁnanceira, torna-se necessário repensar a deﬁnição das variáveis redistributivas, de tal modo que se possa referir à produção de valor do capitalismo
cognitivo atual.
No que concerne à esfera do trabalho, é preciso reconhecer que, no capitalismo cognitivo, a remuneração do trabalho deve se traduzir em remuneração da
vida; consequentemente, o conﬂito que se abre não é mais apenas a luta, sempre
necessária, por maiores salários (para colocar em termos keynesianos); mas, ao
invés disso, é a luta pela manutenção de uma renda que prescinda do trabalho
formal ou de algum contrato de trabalho. Depois da crise do paradigma fordistataylorista, a divisão entre tempo de vida e tempo de trabalho não se sustenta mais.
Os sujeitos majoritariamente explorados no mundo do trabalho são aqueles cuja
vida é posta inteiramente a trabalhar. Isto ocorre, em primeiro lugar, por meio do
alongamento da jornada de trabalho nos setores de serviços e, sobretudo, pela
força de trabalho migrante: grande parte do tempo de trabalho despendido na
atividade do setor terciário não acontece dentro do local de trabalho. O salário é a
remuneração do trabalho formal reconhecido como produtivo, enquanto a renda
individual é a soma de todos os ganhos que derivam do viver e das relações em
um território (trabalho, família, subsídios, eventuais rendimentos etc. etc.), e que
determinam o padrão de vida. Enquanto há separação entre trabalho e vida, existe
também separação conceitual entre salário e renda individual; mas, quando todo
o tempo de vida é posto a trabalhar, tende-se a esfumaçar a diferença entre renda
e salário.
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Não se trata, com isto, de contrapor luta por salário a luta por renda,
associando a primeira a uma resistência setorial e a segunda a uma simples proposição ideológica. O nó político está, ao contrário, em repensar a sua combinação
virtuosa, a partir das transformações produtivas e da materialidade subjetiva da
nova composição do trabalho.
De fato, a sobreposição tendencial entre trabalho e vida, entre salário e
renda, não é ainda considerada no âmbito da regulação institucional. Partindo de
diferentes pontos de vista, defende-se que a renda de existência, ou renda básica
de cidadania9, pode representar um elemento de regulação institucional adequado
às novas tendências do nosso capitalismo. O que nos interessa, todavia, não é
desviar para uma teoria de justiça social, ou recriminar pela falta de reconhecimento da racionalidade produtiva, nem tampouco pela ausência de dispositivos
regulatórios que permitam ao capitalismo sair da própria crise. A renda é, antes de
tudo, a identiﬁcação de um campo de disputa no interior das transformações do
capitalismo contemporâneo, ou seja, o elemento de um programa político interno
aos processos de constituição da subjetividade antagonista. Desde ponto de vista,
a renda básica se apresenta como variável diretamente distributiva, e não meramente redistributiva.
No que diz respeito à esfera da produção, um segundo aspecto a ser considerado é o papel desempenhado pelos direitos de propriedade intelectual. Eles
representam um dos instrumentos que permitem ao capital apropriar-se da cooperação social e, sobretudo, do general intellect. Uma vez que o conhecimento
é um bem comum, produto da cooperação social, a mais-valia que ﬂui do seu
uso através da atividade de inovação e dos aumentos da produtividade do trabalho, não é simplesmente fruto do investimento de um estoque de capital físico
e individual (ou seja, atribuído ao capitalista deﬁnido como entidade singular,
seja ele pessoa ou organização empresarial); depende, ao contrário, do uso de um
patrimônio social (ou “capital humano social” como dizem os economistas), que
se encontra sedimentado sobre o território e que é independente da iniciativa do
empreendedor singular. A taxa de lucro que deriva disso não é, portanto, a simples
relação entre o nível de investimento e o estoque de capital que deﬁne o valor da
empresa mas, ao contrário, um “algo mais” que depende também do capital social
existente. Em outras palavras, dado que o lucro nasce de uma medida cada vez
mais consistente com a exploração e com a expropriação com ﬁns privados de um
bem comum como o conhecimento, isto torna-se em parte assimilável a um rendimento: um rendimento de território e de aprendizagem, ou seja, um rendimento
9 Basic income no original. (N.R.)
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que provém do exercício dos direitos de propriedade intelectual, de propriedade
do conhecimento.
Parafraseando Keynes, poderíamos sustentar que: “O possuidor do conhecimento pode obter lucro, porque o conhecimento é mesmo escasso; assim
como o possuidor da terra pode obter rendimento porque a terra é escassa. Porém,
enquanto poderia haver uma razão intrínseca desta escassez, não há razões intrínsecas da escassez do conhecimento”.10
Ao mesmo tempo, diferentes teóricos liberais têm defendido nos últimos
anos a necessidade de se reduzir, ou mesmo eliminar, patentes e marcas que, a
longo prazo, ameaçam bloquear os processos de inovação. O capitalismo cognitivo deveria tornar-se, aﬁrmam, uma espécie de “capitalismo sem propriedade”,
modelo preﬁgurado na Web 2.0 e exempliﬁcado pelo choque entre Google e Microsoft. Onde o capital tem diﬁculdade em se organizar em cima da cooperação social, ele se vê obrigado também a persegui-la e capturá-la: acumulação e
mais-valia passam, desta maneira, pelos processos de ﬁnanceirização. É isto que
alguns círculos deﬁniram como “comunismo do capital”. Não obstante, o capitalismo certamente não pode renunciar ao comando da propriedade, mesmo que
isto signiﬁque bloquear continuamente a potência do trabalho cognitivo. Quem se
requaliﬁca, em termos completamente novos, é a clássica contradição entre forças
produtivas e relações de produção.
A mistura entre lucro e rendimento deriva do fato de que, no capitalismo cognitivo, o processo de acumulação difundiu e ampliou a base da própria
acumulação, cooptando para o seu interior aquelas atividades que no capitalismo
fordista-industrial não eram produtoras de mais-valia, nem se traduziam em trabalho abstrato.
Deste ponto de vista, as indicações de política econômica propostas por
Keynes no alvorecer da crise de 1929 poderiam ser reescritas, sem deixar de levar
em conta a novidade inerente da transição para o capitalismo cognitivo. A medida de uma renda básica de cidadania substituiria a política dos altos salários, ao

10 Tomamos aqui a citação de Keynes no último capítulo de Teoria Geral. Conforme J. M.
Keynes (2006): “O possuidor do capital pode obter um lucro, porque o capital é mesmo escasso,
assim como o possuidor da terra pode obter o rendimento porque a terra é escassa. Mas, enquanto esta pode ser uma razão intrínseca desta escassez, não há razões intrínsecas da escassez
do capital” (p. 570); substituímos o termo “capital” por “conhecimento” e o termo “juros” por
“lucro”.
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passo que a eutanásia do rentista11 de Keynes poderia ser declinada na eutanásia
dos rendimentos derivados dos direitos de propriedade intelectual (os “rentistas
cognitivos”), acompanhadas de políticas ﬁscais capazes de redeﬁnir as bases levando em conta o papel desempenhado pelo espaço, pelo conhecimento e pelos
ﬂuxos ﬁnanceiros na valorização. Mesmo não sendo um horizonte ideal, deﬁne-se
um campo de tensões que obriga a repensar as formas de conﬂito e as condições
de possibilidade para a organização de novas instituições do comum.
Quanto à proposta de Keynes de socialização dos investimentos, o capitalismo cognitivo se caracteriza por uma socialização da produção diante de
concentração cada vez mais elevada dos ﬂuxos tecnológicos e ﬁnanceiros: ou
seja, uma alavanca que permite hoje o controle e o comando sobre a atividade
produtiva ﬂexibilizada e terceirizada. Qualquer que seja a política que venha a
afetar esta concentração, que está na base dos ﬂuxos de investimento, ela incide
de modo direto sobre a estrutura proprietária e mina por dentro a própria relação
capitalista de produção.
Possíveis propostas “reformistas” que poderiam deﬁnir um pacto social
no capitalismo cognitivo limitam-se, portanto, à introdução de uma nova regulação salarial baseada na renda básica de cidadania e na diminuição do peso dos
direitos de propriedade intelectual, o que poderia tendencialmente culminar em
uma eutanásia da renda de propriedade intelectual.
Tese n. 9: A crise ﬁnanceira atual não pode se resolvida com políticas
reformistas que deﬁnam um novo New Deal.
Na realidade atual não contamos com as premissas econômicas e políticas para que um novo pacto social (New Deal) possa se realizar; esta seria,
portanto, uma mera ilusão. O New Deal fordista foi uma bem sucedida montagem
institucional (Big Government) que estava assentada em três pressupostos:
■
um Estado-nação capaz de desenvolver políticas econômicas nacionais
de maneira independente, embora articulada, com outros Estados;
■
a possibilidade de mensurar os ganhos de produtividade e, portanto, de
prover a sua redistribuição entre lucros e salários;
■
relações industriais entre partes sociais que se reconheciam reciprocamente e eram legitimadas no nível institucional, tendo condições de representar de modo suﬁcientemente unívoco (o que, obviamente, não ex-

11 Rentier no original, designa a pessoa que vive da renda obtida de suas propriedades ou de
investimentos. (N.R.).
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cluía alguma margem de arbitrariedade) os interesses empresariais e da
classe dos trabalhadores.
Nenhum desses três pressupostos está hoje presente no capitalismo cognitivo. A existência do Estado-nação foi colocada em xeque pelos processos de
internacionalização produtiva e pela globalização ﬁnanceira, que representam,
nas suas declinações em termos de controle tecnológico e de conhecimento, de
informação e de aparatos bélicos, as bases de deﬁnição de um poder imperial
supranacional.
No capitalismo cognitivo é possível imaginar, no limite, como unidade
de referência para as políticas econômicas e sociais, uma entidade espacial geográﬁca supranacional. Não por acaso os países que hoje são protagonistas no
cenário mundial – dos Estados Unidos ao Brasil, da Índia à China – são, na verdade, espaços continentais bastante diferentes do clássico Estado-nação europeu.
A comunidade européia poderia, neste sentido, constituir uma nova deﬁnição de
espaço público sócio-econômico onde se implementaria um novo New Deal. Mas,
no estado atual das coisas, a construção da Europa procede por longas linhas de
política monetária e ﬁscal que representam a negação da possibilidade de criação
de um espaço público e social autônomo e independente, não condicionado à dinâmica dos mercados ﬁnanceiros (cf. Tese n. 6).
A dinâmica da produtividade tende, cada vez mais, a depender de produções imateriais e de envolvimento de faculdade humana cognitiva, diﬁcilmente
mensurável com os critérios tradicionais de tipo quantitativo. A diﬁculdade atual
em medir a produtividade social inviabiliza uma regulação salarial baseada na
relação entre salário e produtividade.
A proposta de uma renda básica de cidadania encontra oposição e desconﬁança por parte de diferentes atores. Os empresários a consideram, primeiramente, uma proposta subversiva, na medida em que ela é capaz de reduzir a capacidade de enriquecimento através da necessidade e da dependência da coerção do
trabalho. Em segundo lugar, se a renda de cidadania acaba sendo (corretamente)
entendida como remuneração direta de uma atividade produtiva já executada anteriormente, não devendo estar sujeita a nenhuma condição, ela arrisca não ser
controlada pela estrutura patronal, mesmo que a sua ﬁscalização recorra aos mecanismos ﬁscais gerais. Situação diferente receberia, ao contrário, uma proposta
de reforma dos amortecedores sociais, mesmo que prevendo sua ampliação. Neste
caso, tratar-se-ia de uma medida “redistributiva” e não diretamente distributiva
(como a renda básica). Em segundo lugar, estando submetidos a vínculos e condições de concessão bem precisos, os amortecedores sociais não apenas se tornam
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elemento de diferenciação e segmentação da força-de-trabalho, mas são totalmente congruentes com uma conﬁguração “workfarista12” de políticas sociais.
Para os sindicatos, por outro lado, a renda básica contradiz a ética do
trabalho, a partir da qual uma parte dos próprios sindicatos continua a basear sua
própria existência.
Finalmente, mas não menos importante, assistimos à crise das formas de
representação social, seja no campo empresarial, seja no sindical. O ﬁm de um modelo organizacional único induz à fragmentação, tanto do capital quanto do trabalho. O trabalho é segmentado pelos interesses das pequenas empresas, freqüentemente ligadas a relações de sub-contratação hierárquica, aos interesses das grandes
multinacionais, à atividade especulativa nos mercados ﬁnanceiros e monetários, e
à apropriação dos lucros e rendimentos do monopólio nos campos da distribuição,
dos transportes, da energia, dos fornecimentos militares e da pesquisa e desenvolvimento. Em particular, a contradição entre capital industrial, capital comercial e
capital ﬁnanceiro, em termos de estratégia e horizontes temporais diversiﬁcados, e
entre capital nacional e capital supranacional, em termos de inﬂuência geoeconômica e geopolítica, tornam de fato muito problemático um nível de homogeneidade de intenções da classe capitalista e a deﬁnição de objetivos compartilhados. O
elemento que mais reúne os interesses do capital é a busca de lucro a curto prazo,
o que torna praticamente impossível a formulação de políticas reformistas progressivas, como eram praticadas nos tempos do capitalismo fordista.
Inversamente, o mundo do trabalho parece cada vez mais fragmentado,
não só do ponto de vista jurídico, mas principalmente do ponto de vista “qualitativo”. A ﬁgura do trabalhador assalariado industrial ainda está presente em
muitas partes do globo, mas vai diminuindo nos países ocidentais em prol de uma
multidão diversiﬁcada composta de ﬁguras atípicas e precárias, migrantes, dependentes, uma multidão para-subordinada e autônoma, cuja capacidade organizativa
e de representação está cada vez mais vinculada à contratação individual e à incapacidade de adequação da estrutura sindical cultivada no fordismo.
O resultado é tal que, no capitalismo cognitivo, não há espaço para uma
política institucional de reforma capaz de reduzir a instabilidade estrutural que o
caracteriza. Nenhum novo New Deal é possível, se não aquele promovido pelos
mesmos movimentos e práticas de institucionalidade autônoma, através da rea12 Workfare seria uma deturpação do princípio do welfare que se difundiu no auge do neoliberalismo, condicionando o tempo de recebimento do benefício social à obtenção de emprego.
Os governos buscam, cada vez mais, estabelecer condicionalidades e trabalhar na perspectiva
de “porta de saída” das políticas sociais. (N.R.)
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propriação de um welfare destituído do privado e ﬁxado no público. Algumas das
medidas que identiﬁcamos, de regulação salarial baseada na proposta da renda de
cidadania e de uma produção fundada na livre circulação dos saberes, não são em
si incompatíveis com os dispositivos de acumulação e captura do capital, como
vários teóricos neoliberais têm apregoado. Podemos, todavia abrir um campo de
conﬂito e de reapropriação da riqueza comum, através do qual minar pela base
a própria natureza do sistema capitalista, ou seja, a coerção do trabalho, a renda
como instrumento de chantagem e domínio de uma classe sobre outra e o princípio de propriedade privada dos meios de produção (ontem a máquina; hoje,
também o conhecimento).
Em outras palavras, podemos aﬁrmar que, no capitalismo cognitivo, um
eventual compromisso social de derivação keynesiana adaptado às características
do novo processo de acumulação é apenas uma ilusão teórica, sendo impraticável de um ponto de vista político. Uma política para todos os efeitos reformista
(ou seja, que tenda a identiﬁcar uma forma de mediação entre capital e trabalho
satisfatória para ambos), capaz de garantir a estabilidade estrutural do paradigma
do capitalismo cognitivo, não pode ser hoje delineada. Encontramo-nos em um
contexto histórico cuja dinâmica social não dá espaço para o desenvolvimento,
para práticas e, sobretudo, “teorias” reformistas. Daí que, uma vez que é a práxis
que guia a teoria, somente o conﬂito e a capacidade de criar movimentos multitudinários podem permitir – como sempre – o progresso social da humanidade.
Somente a retomada de um forte conﬂito social ao nível supranacional
poderá criar as premissas para sairmos do atual estado de crise. Estamos diante de
um aparente paradoxo: para que possamos reabrir perspectivas de reforma e relativa estabilização do sistema capitalista, é necessário uma ação conjunta de tipo
revolucionário, capaz de modiﬁcar as dobradiças sobre as quais se movimenta a
estrutura de comando do próprio capitalismo.
É preciso começar a imaginar uma sociedade pós-capitalista, ou melhor,
repensar o conﬂito na crise como organização imediata das instituições do comum. Isto sem desconsiderar as funções da mediação política, que devem ser,
porém, deﬁnitivamente destituídas das estruturas da representação e absorvidas
na potência constituinte da prática de autonomia.
Tese n. 10: A crise ﬁnanceira atual abre novos cenários de conﬂito social.
O socialismo é tradicionalmente apresentado para salvar o capitalismo
de suas crises cíclicas, superando dialeticamente a endêmica instabilidade através
de uma racionalidade superior do desenvolvimento. Em outros termos, encarre-
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gando-se de realizar a promessa de progresso que o capitalismo não foi estruturalmente capaz de manter. Ora, felizmente chegou ao ﬁm a época em que socialismo
e capitalismo se espelhavam na alegada subjetividade da hierarquia do trabalho,
da técnica e da produção.
Mais uma vez, somos nós e os nossos comportamentos que podemos
salvar o injusto sistema social no qual estamos forçados a viver. A situação de
crise econômica é palpável. E, mais uma vez, é o plano da resistência que coloca continuamente em tensão as formas de comando. Existem aqueles que, não
conseguindo mais pagar seus empréstimos, depois de um primeiro momento de
pânico, se dão conta de que antes de três anos não poderão ser despejados de onde
moram. Há também aqueles que não acreditaram na quimera da bolsa e decidiram não pagar o mesmo TFR nos fundos de investimento, não obstante a maciça
campanha sindical e da imprensa que prometia altos ganhos em caso de recurso
ao mercado ﬁnanceiro.
Esses comportamentos – junto com muitos outros que também expressam resistência e insubordinação – adquirem particular importância porque representam rachaduras no impalpável controle social que a retórica do individualismo
proprietário foi capaz de construir, com o apoio de uma pseudo-imaginária coesão
social, assentada no mérito e na ﬁdelização dos comportamentos.
Um sinal importante neste sentido veio também, na Itália, do movimento
dos estudantes da Onda Anômala. E ainda mais importante é o fato de que este
movimento havia ampliado a brecha, de modo cada vez mais difuso, para a discussão da temática da renda e do welfare do comum. Não se trata apenas de uma
elaboração teórica ou de uma proposição política de vanguarda: o tema da renda
tornou-se senso comum na emergência da composição social plasmada em conﬂitos da produção do saber e contra os processos de desqualiﬁcação e precarização.
Na Onda, o tema da renda virou de fato programa político dentro da crise, dando
concretude à palavra de ordem “nós não pagaremos pela crise”.
A crítica ao conhecimento como mercadoria, o reconhecimento de que entre o momento da formação e o momento da produção a diferença tende a ﬁcar
incerta, de onde deriva a exigência de remunerar também os períodos de formação,
a requisição de acesso aos serviços materiais e imateriais que hoje constituem o âmbito da cooperação social e do general intellect, a produção do comum como nova
trama e novo horizonte das relações sociais e de cooperação, para além da desgastada dicotomia “público-privado”: eis, em síntese, alguns dos elementos programáticos que são de extrema utilidade para delinearmos um processo político capaz de
reverter a crise sistêmica em espaço de possibilidade de ação e de proposta.
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Se observarmos somente o panorama europeu, veremos que numerosos
são os sinais de insurgência que se manifestaram nos últimos meses: além da
grande revolta grega e dos movimentos que se alastraram na Espanha, na França
e na Alemanha sobre o tema da formação, sem esquecer das tensões conﬂituais
que, interessando a diferentes estratos sociais, se manifestaram em Copenhagen,
Malmoe, Riga e outras metrópoles européias.
Trata-se de converter o “comunismo do capital” no “comunismo do general intellect”, como força viva da sociedade contemporânea, capaz de desenvolver uma estrutura de “commonfare” e de colocar posições de efetiva e real
escolha humana de liberdade e igualdade. Entre o “comunismo do capital” e a
instituição do comum não há nenhuma especularidade ou relação linear de necessidade: trata-se, em outras palavras, de se reapropriar coletivamente da riqueza
social produzida, rompendo os dispositivos de captura da potência do trabalho
vivo, que assumem a dupla face do público e do privado, hoje enﬁm recomposta
no comando capitalista dentro da crise permanente.
Nesse processo, torna-se cada vez mais importante o papel autônomo
desempenhado pelos movimentos, não apenas no âmbito da proposta política e da
ação, mas também e, sobretudo, como ponto de referência para aquela subjetividade, singularidade ou segmento de classe que emergem da crise.
A capacidade de subsunção real da vida ao processo laborativo e produtivo e a difusão de imaginários culturais e simbólicos imbuídos de elementos de
individualismo (a partir do “proprietário”), e securitarismo, constroem as dobradiças principais do processo de controle social e cognitivo dos comportamentos
humanos. A aﬁrmação e a organização de uma subjetividade autônoma, que já
vive nas práticas de resistência e de produção do comum da nova luta de classe
são, portanto, condições necessárias para disparar processos de conﬂitualidade
capazes de mudar a atual hierarquia socioeconômica. Deste ponto de vista, bemvindos todo o excedente e toda a insurgência que a subjetividade nômade é capaz
de realizar e animar. Somente assim, à semelhança dos milhares de abelhas que
formam um enxame, torna-se possível iniciar formas de reapropriação da riqueza
e dos saberes, invertendo a dinâmica redistributiva, fazendo pagar pela crise quem
a causou, repensando uma nova estrutura de welfare social e do comum, imaginando novas possibilidades de auto-organização e produção compatíveis com o
respeito ao meio ambiente e a dignidade dos homens e mulheres que habitam este
planeta.
O rei está nu. O percurso que se abre diante de nós é árduo, mas, aﬁnal,
já começou.

Andrea Fumagalli
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A revolução inconclusa dos direitos
humanos: pressupostos para uma
nova concepção de cidadania
Alexandre Mendes

O duplo ciclo de lutas: ﬁm do fordismo, do nacional-desenvolvimentismo e a
luta por uma outra globalização
A partir de meados da década de setenta, podemos aﬁrmar, grosso modo,
que o capitalismo, nos países centrais, sofre profundas transformações na direção
de uma era pós-industrial, marcada por uma veloz mudança das modalidades produtivas centradas na fábrica. Reformas econômicas, mudanças na administração
empresarial, novas tecnologias, novos mercados e formas de trabalho abalam a
estrutura do capitalismo industrial, baseada na organização hierárquica e na divisão funcional do chão fabril, bem como no papel forte do Estado-Nação como
impulsionador de um desenvolvimento nacional. 13
Por sua vez, na região latino-americana, onde a industrialização plena, a
integração a uma sociedade salarial e a construção de um sistema Welfare de proteção social nunca se tornaram realidade, a “velha” conjuntura a ser transformada
é representada pela estrutura híbrida que une um sistema oligárquico-escravista
ao corporativismo tecnocrático de viés desenvolvimentista. É nesse campo que o
neoliberalismo encontrou sua condição de possibilidade, buscando o rompimento
da relação entre arcaico e moderno, através da inserção dos países na globalização, privatização generalizada dos serviços e criação de um mercado que deveria
se confundir com o espaço social.
13 Dentre os numerosos estudos sobre o tema, utilizamos aqueles que identiﬁcam uma tendência de transformação do capitalismo industrial em “capitalismo cognitivo”. Cf., por exemplo,
Cocco, Galvão e Silva, Capitalismo Cognitivo: trabalho, redes e inovação (2003); ver também o esforço teórico de caracterização do capitalismo cognitivo realizado por Yann MoulierBoutang no capítulo III do livro: Le capitalisme cognitif, La nouvelle Grande Transformation
(2007). Uma das características fundamentais do novo capitalismo seria a centralidade do trabalho imaterial. As redes sociais, as diversas formas de cooperação, a criatividade, a comunicação, as novas tecnologias, os afetos, os bens imateriais e culturais passam a formar a dimensão
produtiva e valorativa do capitalismo pós-fordista. Nesse sentido, conferir, de Antonio Negri e
Maurizio Lazzarato, Trabalho imaterial: formas de vida e produção da subjetividade (2001).
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Tanto nos países centrais como nos periféricos, a pouca aﬁnidade dos
projetos pós-fordistas ou neoliberais com as novas lutas em torno da cidadania,
dos direitos e de uma democracia efetiva, bem como a incapacidade, do ponto de
vista do capital, de manter uma acumulação com base na nova dimensão do trabalho (as diversas formas de cooperação, a criatividade, a comunicação, as novas
tecnologias, os afetos, os bens imateriais e culturais etc.) coloca o capitalismo,
cada vez mais, diante de crises cujas dimensões são sempre imprevisíveis. 14
Fugindo das análises tecnicistas, abstratas ou catastróﬁcas, é preciso perceber que, impulsionando as mudanças político-econômicas, irrompe o trabalho
e a luta diária dos movimentos organizados e difusos, dos incontáveis pobres,
dos trabalhadores precários e cognitivos, dos migrantes e outras ﬁguras que exercem uma atividade cada vez mais multitudinária e constituinte. Às análises “por
cima”, típicas do racionalismo do poder, é necessário contrapor análises “por baixo”, que recuperem o sentido ontológico da liberdade e da resistência. Portanto,
torna-se necessário lançar luz, mesmo que sinteticamente, à dinâmica conﬂitual
que atravessa os arranjos sociais e sua composição política.
Nos países centrais, uma primeira onda de lutas busca explodir o sistema
fordista num ciclo que dura aproximadamente dez anos, de 1968 a 1978. Embora
os economistas, via de regra, só mencionem os efeitos da crise ﬁscal que assolou
os estados desenvolvidos, é a pressão dos movimentos, a partir de 1968, que começa a atingir o coração da mediação proposta pelo Estado Social, submetendo-o
a profundas transformações.
Essa pressão atinge em primeiro lugar os preços: não conseguindo dar
conta dos conﬂitos e ofensivas operárias, os contínuos aumentos salariais acabam
desembocando no preço dos produtos, criando reﬂexos nas taxas de inﬂação. É
14 Nesse sentido, a última crise global, iniciada em 2008, demonstrou as diﬁculdades de manutenção do sistema de acumulação através dos instrumentos ﬁnanceiros. Segundo Andrea Fumagalli, no colóquio Crisi della ﬁnanza, trasformazioni della democrazia, critica della politica,
realizado em Bologna, em setembro de 2008: “la crisi nasce e si sviluppa all’interno di quello
che è il cuore del capitalismo cognitivo contemporaneo. Non riguarda un settore marginale, bensì il luogo dove si materializzano i proﬁtti e si decidono le strategie di ﬁnanziamento
dell’accumulazione. La riduzione del valore dei titoli, infatti, non colpisce solo gli intermediari
ﬁnanziari, ma ha effetti pervasivi anche sulla contabilità delle holding multinazionali, sulla
quota di reddito da lavoro differito e non differito che dipende dalle borse, sui livelli occupazionali, sulla possibilità di assicurazione privata delle istanze di vita (sanità e istruzione, ad
esempio) all’ interno dei modelli di workfare anglosassoni (e non solo). Nel frattempo, la fase
recessiva dell’economia reale è già cominciata”. Disponível em: http://www.posseweb.net/.
Acesso em 02.08.2009.
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nesse campo que a desterritorialização fabril e uma crescente ﬂexibilidade nos
arranjos produtivos surgem como alternativas à crise.
Em segundo lugar, um verdadeiro êxodo das forças de trabalho é operado, criando um movimento de recusa ao trabalho fordista, aumentando ainda
mais os reclamos por uma ampliação da cidadania para além da relação salarial.
Pressão salarial, mudanças no padrão competitivo, fuga da fábrica e lutas por
ampliação do Estado-providência levam a um déﬁcit público acentuado e a uma
crise política entre as esferas de mediação e representação (Estado, empresariado
e líderes operários).15
Por sua vez, a crise nas dimensões espaciais da produção diante da nova
mobilidade da força de trabalho e dos novos sujeitos produtivos, organizados em
redes de trabalho ou buscando originais arranjos produtivos, conferem uma nova
centralidade ao território e ao trabalho imaterial. Nesse sentido, a nova indústria
procura articular-se com os recursos naturais e culturais do território, enquanto o
regime de propriedade volta-se para a apropriação do saber coletivo e das redes
de trocas e cooperação social (copyrights, trade-marks etc.). Segundo o cientista
político Giuseppe Cocco (2008), in verbis:
Nesse período, à medida que os movimentos sociais não paravam de multiplicarse e expandir-se, o capital investia em sua própria reestruturação: investia na
difusão social da produção em direção ao pós-fordismo. Não se tratava mais de
subordinar a esfera de reprodução ao pacto produtivo entre capital e trabalho
e a sua cidadania, mas de capturar as dimensões produtivas da própria circulação, aceitando a perda da centralidade disciplinadora do chão da fábrica,
organizando o trabalho diretamente nas redes sociais... para onde o trabalho já
havia realizado o seu êxodo! (p. 75).

Na América Latina, a crise do Estado Social nas economias centrais põe
ﬁm às pretensões de construção de um Estado nacional-desenvolvimentista que,
de fato, já estava comprometido pela incapacidade de aprofundar a democracia e
a distribuição de renda, criando um modelo de crescimento econômico sem cidadania. O resultado é a hiperinﬂação dos anos 1980, que representou exatamente a
incompatibilidade entre o Estado desenvolvimentista, os conﬂitos sociais e a luta
por democracia.
Decerto, a diﬁculdade de promover uma espécie de fordismo nacionalista na América Latina, desde o início se manifestava no desaﬁo de “ﬁxação” das
forças de trabalho em um continente marcado por inúmeros e intensos êxodos.
15 Essa análise foi realizada por Giuseppe Cocco em Trabalho e Cidadania, (1999).
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Escravos quilombolas, camponeses, imigrantes europeus e os múltiplos tipos de
trabalhadores livres constituem um grupo em constante êxodo, em permanente
fuga. Isso explica o esforço de Vargas em interromper os ﬂuxos de liberdade e
movimento, atacando principalmente os imigrantes através da xenofobia e do fechamento das fronteiras. Para constituir a mão-de-obra era preciso reprimi-la,
ﬁxá-la no chão da fábrica.16
No Brasil, a radicalização do desenvolvimentismo – agora sem o populismo – pelos militares encontra a mesma diﬁculdade. Frustrando qualquer utopia
conservadora relacionada ao planejamento urbano, as multidões em fuga tomam
as cidades e promovem um violento processo de urbanização, buscando sempre
um sopro de cidadania reservada apenas para pequenas frações dos estratos médios e ricos da população.17
Um tipo de luta urbana por direitos, típica das cidades “em desenvolvimento”, surge nessa época. Lutas que giram em torno não só de reivindicações
ao Estado, mas da produção e valorização do espaço urbano pela atividade social.
Uma série de novas entidades – Comunidades Eclesiais de Base (CEB),18 Federações de associações de moradores, comitês de moradores etc. – passam a militar
pelo acesso aos serviços públicos, por infra-estrutura básica, pela não remoção
das favelas, pelo reconhecimento jurídico dos assentamentos, pelos direitos sociais urbanos etc., ao mesmo tempo em que setores da classe média travavam um
guerrilha urbana contra a ditadura militar.
Somando-se às lutas urbanas nas metrópoles um amplo movimento operário passa a se constituir, também com dinâmicas autônomas com relação ao
velho sindicalismo e confrontando duramente o regime fabril e, posteriormente,
16 Podemos aqui lembrar da relação estabelecida por Foucault (1988) entre biopoder e os
processos econômicos de acumulação: “Este biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção
controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos fenômenos
de população aos processos econômicos” (p. 133).
17 Essa análise se baseia, também, no estudo de Cocco e Negri Glob(AL). Biopoder e luta em
uma América Latina Globalizada (2005).
18 No Brasil, a opção preferencial pelos pobres se expressa principalmente com o início das
Comunidades Eclesiais de Base (CEB) que acontece em 68, tendo sido seu primeiro encontro
nacional organizado em 75. Em 1981, Frei Betto calcula em oitenta mil o número de CEB,
congregando dois milhões de pessoas. Em 1970, Dom Paulo Evaristo Arns, importante ﬁgura
na luta contra a ditadura, torna-se arcebispo de São Paulo. Cf. Santos, Movimentos sociais urbanos, 2004, p. 72 e também De Souza e Rodrigues, Planejamento urbano e ativismos sociais,
2004, p. 87.
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o próprio regime militar. Logo as lutas operárias paulistas do ﬁnal da década de
1970 irão se transformar em uma exigência ampla com relação à democracia,
ganhando expressão nacional. Como aﬁrma Jean Tible (2008):
As grandes greves e mobilizações do ABC e de São Paulo ganham o apoio de
trabalhadores de todo país e de outras organizações. O curioso é que no início
(pelo menos ABC), há uma negação de lutas “mais gerais”, como a pela anistia.
No entanto, sua própria prática de questionamento da ditadura vai levá-los a
outras perspectivas. Os líderes metalúrgicos são enquadrados na Lei de Segurança Nacional (LSN), ocorre uma intervenção no sindicato e juntam-se à luta
junto às comissões pela anistia (p. 291-311).

Do centro à periferia do mundo, o regime fordista é atravessado por ininterruptas contestações e recusas. Ainda podemos lembrar o movimento dos direitos civis contra a segregação racial, que esquenta a relações sociais e políticas
americanas, contestação que se generaliza quando a guerra do Vietnam se torna
um fato intolerável. Outro importante ator, o movimento feminista, adensará o leque de contestações sociais da época, colocando a centralidade política das questões de gênero e subjetividade. No leste europeu, os exemplos de Praga e Berlim
demonstram a amplitude desse ciclo de insurreições.
Ao ciclo de lutas contra o fordismo, o capital responde com uma intensa
e veloz reorganização espacial e com a tentativa de abarcar as novas dimensões do
trabalho pós-fordista. Redes, novas tecnologias, atividades imateriais, marketing,
design, interação com a cooperação social e com o território marcam a empresa
pós-moderna. Se o trabalho é cada vez mais atividade social, a exploração passa
a ser também expropriação das riquezas sociais. Uma sociedade de controle (Deleuze, 1992), ou da subsunção real (Negri, 2005)19, passa a ser engendrada como
forma de manter o regime de acumulação.
Nesse campo aberto pelos novos arranjos e por uma nova exploração,
logo podemos identiﬁcar um segundo ciclo de lutas, ainda não concluído. Ele
é inaugurado durante os eventos que marcaram as jornadas de Gênova com um
19 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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novo formato: uma espécie de redes de redes (movimento de movimentos) de
cunho multitudinário e global (Cocco e Hopstein, 2002). A busca de uma globalização alternativa mirava nas instituições de governo global (OMC, FMI, G-8,
OTAN etc.) e nos governos conservadores dos países desenvolvidos (Bush, Berlusconi e outros). As novas lutas também produzem uma renovada agenda: software livre, quebra de patentes, dimensão pública do conhecimento, liberdade
para os migrantes, cidadania global, novas formas de Welfare, constituição de um
novo espaço público, meio ambiente equilibrado etc.
Esse ciclo, na região latino-americana, corresponde às edições do Fórum
Social Mundial e às eleições de governos que representam forças tradicionalmente ligadas à esquerda e aos movimentos sociais. Na V edição do Fórum, em Porto
Alegre, foi apresentada a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, que enfatiza a
interdependência entre os direitos sociais, econômicos, culturais, civis e políticos
e o direito à cidade. A Carta, positivamente, prevê também o direito às ações aﬁrmativas (positivas) para aqueles em situação de desigualdade, além de explicitar
fundamentos estratégicos do direito à cidade (gestão democrática, mobilidade,
respeito aos migrantes, controle social dos serviços públicos, reconhecimento do
trabalho urbano etc.). Contudo, a Carta peca por não fazer referência a políticas
de distribuição direta da renda, demonstrando a diﬁculdade que os setores progressistas possuem em reconhecer o âmbito da cidadania para além do emprego
formal.20
O horizonte aberto pela recente crise global, pelo desprestígio da política
unilateral norte-americana, em especial com relação aos direitos humanos, pela
crise do G-8, pela permanente contestação às novas guerras de “baixa-intensidade” e pela atividade dos novos movimentos europeus ligados ao precariado e à
universidade, coincidem com uma interdependência cada vez mais forte do eixo
sul-sul e sua participação política nos fóruns de decisão globais. As lutas atuais
vão depender, justamente, da capacidade de articulação entre os movimentos e
os governos que se pretendem democráticos, devendo a democracia ser analisa-

20 Sobre as relações entre transferência direta de renda e política para as cidades, podemos
citar André Gorz: “É preciso compreender a garantia de uma renda social básica e a extensão
do tempo disponível não como redutores, mas como multiplicadores de atividade; não como
a possibilidade de não fazer nada, mas, ao contrário, como a possibilidade aberta a todos de
desenvolverem mil outras atividades individuais e coletivas, privadas e públicas que não precisam ser mais rentáveis para serem realizadas. (...) Uma política da cidade pode dar impulsos
decisivos a essa fermentação de auto-atividades, nas quais toma corpo e consciência o projeto
de uma outra sociedade” (em Misérias do presente, riqueza do possível, 2007, p.113).
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da exatamente pela capacidade dos governos em “deixarem-se atravessar” pelas
mobilizações sociais.
Portanto, ﬁca ainda mais clara a relação que deve existir entre o ciclo de
lutas atual e a produção contínua dos direitos humanos em dimensão global. No
antagonismo que irrompe neste novo ciclo, a metrópole contemporânea aparece
como um condensador das novas possibilidades e também como espaço de resistência a partir de um trabalho cuja dimensão é cada vez mais social e imaterial.
Por outro lado, a interdependência entre os países pobres e a formação do eixo
sul-sul na política internacional forma um horizonte para a produção de uma globalização alternativa.
Poder Constituinte e Direitos Humanos
A importância de iniciarmos descrevendo, em breve síntese, os ciclos
de luta que atravessam o capitalismo, desde os anos 1970, constitui não só um
apreço de método, mas signiﬁca principalmente um questionamento com relação
ao horizonte aberto para a produção dos direitos humanos, e as condições de sua
realização a partir de uma atividade social constituinte.
Portanto, trata-se de ﬁrmar a possibilidade de, a partir das lutas de emancipação política e igualdade econômica, realizar uma abertura na teoria do direito
para o poder constituinte, expressado pelo trabalho diário de uma multidão de
novos sujeitos e pela nova composição do trabalho. Isso signiﬁca conceber a luta
pelos direitos humanos como dispositivo de produção material da democracia,
em oposição aos mecanismos formais ou abstratos que subsumem os direitos na
teoria jurídica da soberania.
Para isso, é preciso estabelecer quatros premissas:
a)
Que a realização dos direitos sociais através do constitucionalismo social
está em crise e que é preciso resgatar a dimensão da luta constituinte dos
direitos e da democracia, antes subsumidos em uma mediação realizada
no âmbito do Welfare State entre as corporações dos trabalhadores e do
capital;
b)
Que a idéia da produção dos direitos a partir de uma fonte única e exclusiva do poder (soberania) nasce e se desenvolve em contraposição à
democracia e que o enigma da democracia é a existência permanente de
uma atividade constituinte, aqui chamada de poder constituinte. Cabe
mencionar que, atualmente, a luta por direitos humanos possibilita justamente essa abertura do ordenamento jurídico às lutas constituintes, à
dimensão do conﬂito;
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c)

d)

Que a separação entre igualdade e liberdade operada pelo mecanismo
da soberania é falsa em todos os sentidos, existindo um nexo intrínseco
entre libertação política e emancipação econômica e que essa indistinção
aparece como resultado da atividade dos novos sujeitos metropolitanos e
da nova dimensão do trabalho vivo;
Que a cidadania deve ser construída ab initio e não como efeito da relação salarial ou estatal e que um governo e as instituições públicas existentes são democráticos tanto quanto suas capacidades de compreender,
potencializar e estarem abertos às lutas constituintes em torno dessa nova
concepção de cidadania.

A crise do constitucionalismo social
A irrupção de ambos os ciclos de lutas não só detonou a possibilidade do
Welfare State em mediar e internalizar os conﬂitos em torno da relação capitaltrabalho, como colocou em crise o constitucionalismo social defendido por uma
série de juristas e presente em várias constituições do séc. XX. É como se todo o
catálogo de direitos sociais, fartamente produzido nas constituições do pós-guerra
e, em especial, em momentos posteriores a queda de regimes autoritários21, ﬁcasse
“suspenso no ar”, sem qualquer possibilidade de adequação com a realidade social e política dos países que o adotaram.
Essa realidade incontornável fez com que um dos mais sensíveis e reconhecidos juristas portugueses constatasse, em congresso realizado no Brasil, em
1996, que “um dos campos jurídicos que mais se sente a inquietação é o direito
constitucional. O direito constitucional, a Constituição, o sistema de poderes e
o sistema jurídico de direitos fundamentais já não são o que eram” (Canotilho,
2008, p. 120). A esfera jurídico-constitucional teria se tornado tragicamente vazia
e inadequada às práticas e âmbitos sociais.
O diagnóstico de Canotilho inclui as seguintes observações: a) uma incapacidade do direito constitucional de incluir as inovações jurídicas e sociais
em um sistema normativo; b) o direito e a tradicional “semântica do poder” não
se ajustariam mais aos novos “esquemas comunicativos e autônomos” das novas
organizações e atores coletivos; c) crise de legitimidade das normas jurídicas que
pode resumida numa “crise da representação”; d) Crise de governabilidade do
Estado Social. O catálogo de direitos sociais, econômicos e culturais se apre-

21 Nesse sentido, a semelhança entre a constituição portuguesa (1976), a espanhola (1978) e a
brasileira (1988), todas promulgadas após a queda de regimes autoritários.
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senta como uma narrativa emancipadora ilusória, ou uma leitura socialista dos
direitos, hoje “reconhecida e experimentalmente falha”, após a bancarrota do
Estado-providência; e) crise na capacidade de um sistema regulativo central gerar um conjunto de respostas às demandas e práticas sociais contemporâneas. A
crise, portanto, atinge o coração do poder político e das tradicionais “fontes do
direito”. Segundo Canotilho, “o centro político e o seu sistema de fontes geram
um vazio funcional”; f) crise de território quando o centro político e o esquema
normativo dos direitos não estão aptos a captar as inovações e transformações advindas da globalização política e social; g) crise do constitucionalismo, já que os
juristas não sabem mais do que estão falando quando abordam os direitos econômicos, sociais e culturais, escapando para um discurso vago e abstrato. Segundo
o jurista português, a crise de paradigmas deveria, ao menos, servir para o constitucionalista “ter consciência dos seus limites e reconhecer, com humildade, que a
Constituição já não é o lugar do superdiscurso social”.
O diagnóstico da crise, realizado pelo jurista social-democrata, pode ser
resumido, em nossas palavras, em crise da soberania, da representação, da cidadania como efeito da relação salarial e territorial e do direito em relação à nova
dimensão do trabalho e da cooperação social. A crise é um efeito do antagonismo
entre o Estado constitucional e os novos sujeitos políticos, as novas dimensões do
trabalho, da cooperação, da cidadania e da produção dos direitos. O uno da soberania é atacado e cada vez mais pulverizado pela múltipla atividade dos novos
sujeitos sociais.
Ironicamente, quando a democracia em seu aspecto mais monstruoso
mostra-se possível, ou seja, quando sua realidade é cada vez menos redutível à
soberania, o constitucionalismo entra, nas palavras do jurista Gilberto Bercovici
(2008), em um “silêncio ensurdecedor de um diálogo entre ausentes”:
Ocorre, no Brasil pós-1988, algo paradoxal: os cientistas políticos e sociólogos
buscam, cada vez mais, compreender o funcionamento das instituições e seu regime jurídico constitucional. Já os constitucionalistas, por sua vez, refugiam-se
nos debates sobre aplicação judicial das normas e da hermenêutica e interpretações constitucionais, tornando o judiciário praticamente o único setor estatal
estudado e analisado por um direito público que se pretende democrático, mas
não fala de democracia (p. 734).

Esse vazio pode ser encarado não só como uma diﬁculdade em perceber a possibilidade de uma democracia pós-soberana, mas também em enxergar
as mudanças na composição do trabalho e na formação das novas redes sociais
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cooperativas. Se o constitucionalismo social concebia a realização dos direitos
a partir da relação salarial e, portanto, do crescimento econômico, qualquer atividade desenvolvida fora desse âmbito entre imediatamente em uma penumbra
jurídico-política.
A penumbra jurídica refere-se à ausência de bases materiais reais para a
realização dos direito sociais como previstos no formato do constitucionalismo
social, bem como a perda do aspecto “dirigente” do Estado. A penumbra política é
formada pela incapacidade das antigas formas de representação política (sindicatos, corporações, partidos, representações patronais, delegados etc.) em mediar os
conﬂitos entre capital e trabalho e gerir a distribuição dos direitos. Isso signiﬁca
que a crise atinge o coração tanto os direitos civis e políticos, como os direitos
econômicos, sociais e culturais, ou seja, os direitos humanos como concebidos no
século XX.
O que muitos tem atribuído como “ﬁm da política” é, na verdade, a formação de novas bases para o exercício dos direitos de liberdade e igualdade. A reﬂexão é necessária, portanto, para mantermos o horizonte constituinte dos direitos
e da democracia, através da nova composição política e social. Para isso, devemos
enfatizar a possibilidade de construir uma democracia constituinte em oposição
ao princípio da soberania.
O antagonismo entre democracia e soberania:
Registramos que o conﬂito entre democracia e soberania remonta diretamente à genealogia do debate político moderno. Essa clivagem fundamental e
suas conseqüências extraordinárias estão presentes não só no pensamento político, mas na irrupção de uma série de acontecimentos históricos.22
22 Cf. Negri, 2002, p. 36: “Há uma contradição absoluta entre o conceito de soberania e o
poder constituinte. Pode-se então concluir que, se existe uma via independente para o desenvolvimento do poder constituinte, ela exclui todo o recurso a conceito de soberania: ele está posta,
em termos absolutos, na base do próprio poder constituinte, e tenta resolver a partir dele (e nada
mais) toda conseqüência constitucional”. Análise em sentido oposto encontra-se em Bercovici
(2008, p. 34). Embora o autor reconheça o conﬂito entre poder constituinte (democracia) e
constitucionalismo, não concebe o poder constituinte como oposto à soberania: “O problema
essencial da concepção de poder constituinte de Negri é a sua tentativa de desvincular poder
constituinte e soberania, que ele entende como contrapostos. O poder constituinte não é oposto
à soberania, pelo contrário, é a sua manifestação máxima. Sem soberania, o conceito de poder
constituinte de Negri perde sua base material de sustentação e se torna algo etéreo, metafísico”.
Em nossa opinião, a perda da base material do poder constituinte ocorreria exatamente em sua
coincidência com a soberania, máquina de ﬁxação da inovação e da potência constituinte.
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No século XVI, Jean Bodin caracteriza a soberania como “o poder absoluto e perpétuo de uma República” (República I), o que signiﬁca o exercício
pelo soberano de um poder ilimitado, incondicional, atemporal, independente e
superior. Como conseqüência lógica, a soberania pressupõe ordenação, direção,
ausência de conﬂito social e obediência pelos súditos. Nessa perspectiva, o direito
de resistência dos cidadãos, a multiplicidade de fontes de direitos e poderes e o
governo popular são, não só em Bodin, mas em toda a história da soberania, corpos estranhos à maquina política soberana. Não por acaso, a possibilidade de uma
democracia tumultuária lançada corajosamente e avant la lettre por Maquiavel é
expressamente rechaçada por Bodin.23
A estranheza e espanto teórico de Bodin com relação ao pensador ﬂorentino advêm justamente do fato de que o primeiro só consegue pensar o poder
em termos unitários de soberania. Qualquer outra forma de exercício de poder,
inclusive a democracia tumultuária, seria equivalente a anarquia ou a tirania. “Se
o povo não tiver boas leis e ordens claras diante de seus olhos, como tochas para
guiá-lo, o estado será constantemente conturbado”.24
A partir do confronto entre Maquiavel e Bodin facilmente percebe-se que
a democracia, para o primeiro, pressupõe a existência de um governo popular,
constantemente atravessado pela possibilidade de resistência dos súditos, da existência concreta de igualdade e liberdade entre eles e da capacidade do povo em modiﬁcas e fazer boas leis, enquanto, para o segundo, a democracia é a destruição da
sociedade, a anarquia e a possibilidade de tirania. Enquanto Maquiavel reconhece
o poder constituinte do povo, Bodin faz questão de aﬁrmar, mesmo analisando uma
lei injusta, que: “toda mudança de lei é perigosa. Se uma lei injusta é perigosa, é
melhor esperar com o tempo que perca sua força do que anulá-la subitamente”.
No século XVII o debate entre soberania e democracia é novamente atualizado por Hobbes e Espinosa25. Se Hobbes somente consegue pensar o poder po-

23 “Há autores que, sob o véu de uma isenção de obrigações e de liberdade popular, promovem
a rebelião dos súditos contra os seus príncipes naturais, abrindo as portas à licenciosidade anárquica, que é pior do que a mais dura tirania do mundo (República... Prefácio). (...) Não sei por
que Maquiavel, originário de Florença, louva tanto o governo popular, uma vez que sua história
demonstra com evidências que os negócios da sua pátria somente conheceram sob esse regime
os resultados mais calamitosos (Métodos para o conhecimento fácil da história, cap. IV).
24 Cf. Barros, A Teoria da Soberania em Jean Bodin. São Paulo: UNIMARCO, 2000, p.163.
25 Interessante notar que Negri (1993) considera Espinosa um “ﬁlósofo contemporâneo”, por
sua deﬁnição extremamente avançada de democracia: “la democracia se presenta como esencia
material, producto de la imaginación de las massas, técnica y proyecto constitutivos del ser,
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lítico através do exercício de um comando soberano que através do medo garanta
a segurança dos cidadãos e impeça a guerra generalizada, Espinosa aﬁrma que é o
desejo de vida e liberdade que institui a democracia, “o mais natural dos regimes
políticos”. A liberdade não é somente ausência de impedimentos externos, como
em Hobbes, mas a possibilidade real de interagir com o exterior e estabelecer uma
comunidade de direitos. A liberdade é o processo de abertura do indivíduo para a
cooperação social (Negri, 2006, p. 211). Não é o medo, mas o desejo de liberdade
que funda o poder político.
As conseqüências do deslocamento são enormes: enquanto Hobbes concebe o direito de resistência de forma meramente individual, Espinosa chega a
aﬁrmar que o poder político só existe em quanto estiver presente o sujeito instituinte, isto é, o exercício do direito pela multitudo26. 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.
Segundo Marilena Chauí (2003), a democracia é deﬁnida por Espinosa
como absolutum imperium “justamente por ser a única forma política em que o
poder da multitudo e dos cidadãos é idêntico: cada cidadão é legislador, governante e súdito”. Na democracia realiza-se o desejo natural de todos de “governar
e não ser governado”, sendo imprescindível que a multitudo tenha “mais potência
que o governante” (p. 170) e que a Cidade não “cesse de instituir-se” (ibidem, p.
173). Para Antonio Negri (1993), a concepção absoluta de democracia, no trabalho de Espinosa, possui três importantes elementos:
1. Uma concepção de Estado que nega radicalmente sua transcendência, ou seja,
desmistiﬁcação da autonomia do político. 2. Uma determinação do poder como
função subordinada a potência social da “multitudo” e, portanto, constitucionalmente organizado. 3. Uma concepção da constituição, isto é, da organização constitucional, necessariamente movida pelos antagonismos dos sujeitos (p.334).
que barre el embrollo dialéctico. Contemplado desde este punto de vista, Spinoza es um crítico
que prevé el porvenir: es, por tanto, un ﬁlósofo contemporâneo” (p. 19).
26 Etienne 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).
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Em Espinosa a recusa do contratualismo, da transcendência do poder, da
soberania em termos unitários implica diretamente no reconhecimento de uma
democracia que não inibe o direito de resistência, o poder constituinte e o exercício por todos da potência que constitui materialmente a comunidade de direitos.
A solidão hobbesiana é afastada pela possibilidade de união dos direitos: “quanto
mais numerosos os homens que tenham unidos seus direitos, mais direitos terão
todos juntos” (apud Chauí, p. 169).
O antagonismo entre democracia e soberania, como não poderia deixar
de ser, atravessa também as chamadas revoluções modernas, com reﬂexo imediato na elaboração das declarações de direitos. No ano III da Revolução Francesa
chegou-se a aﬁrmar que “a lei protegerá a liberdade pública e individual contra
a opressão dos que governam” (art. IX); “a resistência à opressão é a conseqüência dos demais Direitos do Homem” (art. XXXV); “quando o governo viola os
direitos do povo (...) a insurreição do povo é o mais sagrado dos direitos” (art.
XXXV).
Contudo, já em 1795 (Termidor), a soberania volta a se impor determinando aos cidadãos obrigações de servir, obedecer e respeitar os “agentes” da
pátria (art. IX, 1795). Obediência, propriedade privada, nação e defesa da pátria
são invocadas na contra-revolução girondina. Os aspectos abstratos e transcendentes da “vontade geral” e do “corpo cívico” rousseaunianos oferecem novos
fundamentos a mistiﬁcação soberana, apagando o movimento real de produção de
igualdade e liberdade pelas massas insurgentes (Negri, 2002, p. 277-329).
Na revolução americana, é fundamental destacar a leitura recente que
Michael Hardt faz da obra de Thomas Jefferson. Hardt (2009) observa que uma
dos esforços mais interessantes de Jefferson é “a relação contínua e dinâmica que
ele propõe entre rebelião e constituição e entre revolução e governo” (p.11-29).
Essa relação pressupõe que o “espírito de resistência ao poder (...) seja sempre
mantido vivo” e que, no próprio processo democrático, todos percebam que “os
homens são conﬁáveis para governar a si mesmos sem um mestre”. Contra os
riscos da soberania tirânica e da transcendência do poder, Jefferson propõe um
procedimento democrático constantemente aberto às lutas e ao autogoverno.
O nexo entre liberdade e igualdade no exercício do poder constituinte
É possível aﬁrmar que as experiências políticas que engendraram as primeiras declarações de direitos demonstram que o confronto entre uma compreensão constituinte da democracia e uma visão unitária da soberania deﬁne o espaço
sobre o qual igualdade e liberdade podem se transformar em retórica abstrata ou
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em práxis transformadora. Enquanto prevalecer “o sujeito instituinte”, a abertura para os antagonismos e uma produção social correlata à liberdade política há
construção democrática.
Quando o mundo industrial se impõe, o exercício do poder constituinte,
ou seja, das lutas sociais, não abre mão da fusão entre o social e o político. Estamos no momento em que o próprio trabalho produz o sujeito político que vai, em
uma prática incessante, unir liberação e socialização. Segundo Negri, Marx foi
quem mais compreendeu a fusão “irresistível e insuperável” que se operava entre
liberdade e igualdade. 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 soberano, 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 (Negri, 2002, p. 374).
No século XX, todo o esforço, do ponto de vista da soberania, é concentrado para manter a clivagem entre dos direitos civis e políticos (liberdade) e os
direitos sociais, econômicos e culturais (igualdade). Isso reﬂete, inclusive, na
edição em separado de dois pactos internacionais de direitos humanos, um para
os direitos de liberdade (Pacto internacional dos direitos civis e políticos) e outro,
para os direitos de igualdade (Pacto internacional de direitos econômicos, sociais
e culturais), ambos referentes ao mundo pós-guerra (1966).27
Com muito acerto, o jurista Carlos Miguel Herrera (2008) comenta o
desenvolvimento de duas linhas distintas na problemática dos direitos sociais.
A primeira, de tradição revolucionária, percebe os direitos sociais como vetores
para uma transformação da sociedade. A igualdade aqui é vista como correlata à
emancipação do homem. Segundo ele, os direitos sociais, nesta vertente, aparecem sempre como uma “revolução inconclusa”, e nós diríamos: como princípio
aberto ao poder constituinte (p.13).
Na mesma linha, outro jurista, com igual sobrenome, busca uma deﬁnição contemporânea de direitos humanos adequada a essa tradição. Poderíamos
aﬁrmar que a concepção de Joaquin Herrera Flores que deﬁne os direitos humanos
como “espaços de luta” é herdeira dessa linhagem, que busca a transformação
social através das possibilidades abertas pela luta pelos direitos. Aqui estamos
27 Cf. Ikawa, 2008, p. 9: “A adoção pela ONU em 1966 de Pactos Internacionais separados
para os direitos civis e políticos, de um lado, e para os direitos econômicos, sociais e culturais,
de outro, voltou a reforçar a idéia de que os verdadeiros direitos eram direitos civis e políticos,
mais ligados a prestações negativas do Estado.”.
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muito próximos da deﬁnição negriana de poder constituinte. Segundo Herrera
Flores (2001):
Os direitos humanos, em sua integralidade (direitos humanos) e em sua imanência (trama de relações), podem ser deﬁnidos como o conjunto de processos
sociais, econômicos, normativos, políticos e culturais que abrem e consolidam –
desde o “reconhecimento”, a “transferência de poder” e a “mediação jurídica”
- espaços de luta pela singular concepção da dignidade humana.

A segunda linha refere-se à formação do Estado Social, quando os direitos sociais são absorvidos pela lógica estatal e apresentados como motor de uma
“integração social” via intervenção estatal. Soberania contra democracia. A igualdade se desconecta das lutas constituintes e é subsumida ao pleno emprego e à
política econômica do estado, efetivada através da legislação infraconstitucional.
Em contraposição dos direitos fundamentais clássicos do homem, a igualdade é
matéria da administração pública, da discricionariedade estatal e das condições
econômicas do estado. Essa é a concepção seguida pelos juristas da social-democracia e que multiplicou as diferenciações entre liberdade e igualdade, marcando
as teorias jurídicas européias, com inﬂuências no América Latina.
Contudo, no caso latino-americano, o Estado intervencionista sempre
conviveu com formas de dominação baseadas nas inúmeras modulações racistas e
biopolíticas. Foucault, no curso Securitè, Territoire et Populacion de 1977 (2004),
já havia constatado, com relação à Europa, o desenvolvimento paulatino de um
biopoder voltado à gestão da população, nas entranhas da máquina soberana (p.
104). No sul do mundo, o biopoder chega antes da soberania e se torna princípio
fundador da centralização estatal, impondo modulações inﬁnitas segundo a cor
da pele, muitas vezes com extrema violência, como demonstra a destruição de
Canudos pelo exército positivista republicano.
O Estado desenvolvimentista, pretensamente social, nunca perdeu de
vista o regime de guerra (Warfare) que habitou permanentemente as formas de
Welfare que buscavam a integração social vertical. A morte de inúmeros jovens
negros no Brasil, de índios e mestiços em todo o continente é a manifestação de
um biopoder que cliva liberdade e igualdade através da violência e da dominação
cromática. O racismo é o motor da estratiﬁcação social e da concentração de renda
(Cocco, 2005, 109). Portanto, a liberdade aqui deve ser entendida como multiplicidade e como possibilidade de enfrentamento do bloqueio de cor que sustenta a
desigualdade em nome do soberano: o “Povo” brasileiro, a suposta “democracia”
racial. Igualdade e liberdade devem ser mobilizadas contra as transcendências da
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soberania (o “Povo”, o Estado “Nacional” etc.) e contra o governo violento do
biopoder (as modulações do racismo latino-americano).
Voltando ao comentário de Carlos Miguel Herrera (2009), o autor deixa
claro que a cidadania deve se “descolar” dos princípios do Welfare:
Para precisar o caráter jurídico dos direitos sociais como direitos do homem
talvez devamos operar um movimento de sentido inverso ao seu desenvolvimento
constitucional na segunda metade do século XX, desconectando-os justamente
de um modelo histórico de estado do bem-estar intervencionista (p.24).

É exatamente este “desconectar-se” do Estado intervencionista que o ciclo de lutas, a partir dos anos 1970, busca e que agora, dramaticamente, exige uma
nova concepção de cidadania, para além do pleno emprego, da relação salarial,
dos mecanismos da soberania e da “integração social” fordista. Um novo princípio de cidadania que associe liberdade civil e política e emancipação econômica:
autonomia, mobilidade e renda.
Uma cidadania, por certo, que assuma o antagonismo histórico existente
entre democracia (o governo de todos por todos) e soberania (a subsunção de todos
pelo “Estado”) e que reconheça a dimensão do conﬂito, do direito subjetivo à resistência e do poder constituinte como principal “fonte” do direito e da organização
constitucional. Nesse sentido, o esvaziamento do Estado Social, do Estado nacional-desenvolvimentista e do neoliberalismo abre novas possibilidades democráticas, que serão bem-sucedidas tão somente se os direitos fundamentais (a cidadania)
forem produzidos através do exercício contínuo das mobilizações constituintes.
Uma nova concepção de cidadania
Sabemos que a concepção tradicional de cidadania, que subsume os direitos sociais e os direitos políticos à soberania e ao aspecto territorial do Estadonação, está em crise. Os juristas já constataram e, na omissão da constituição
formal, a potência dos movimentos acelera o antagonismo com relação às novas
formas de comando e controle no campo aberto pela globalização.
Migrantes, refugiados, trabalhadores precários, temporários, autônomos,
ambulantes urbanos, sem teto, movimentos culturais das periferias, movimentos
de produção e distribuição livre do conhecimento, das mídias e das novas tecnologias, formam uma rede de cooperação social, imaterial e difusa, que diﬁcilmente
podem ser reduzidos ao Uno da soberania. Aliás, essa rede do trabalho vivo é
responsável exatamente pela crise do constitucionalismo apontada por Canotilho,
uma vez que o ordenamento não consegue mais se manter aﬁnado com os “esque-
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mas” autônomos, comunicativos, as inovações jurídicas, as criações imateriais, a
mobilidade, a cooperação social, as novas redes, e tecnologias que se multiplicam
diariamente. A constituição desse verdadeiro “enxame” social acaba por tornar
obsoletas as velhas fontes do direito, o papel do Estado intervencionista e da cidadania moderna.
Somente uma cidadania relacionada à nova dimensão do trabalho e das
formas de vida que se constituem nesse horizonte pode ser concebida como possibilidade ao exercício da liberdade e da igualdade.
Alguns aspectos pontuais na conﬁguração da nova cidadania
Podemos, brevemente, pontuar alguns aspectos que caracterizam a cidadania a partir de uma visão material e constituinte da democracia e como efeito
das crises do capitalismo em suas variadas formas. Essa cidadania, por exemplo,
deve possuir os seguintes traços:
a)
Não se limitar à antiga cidadania territorial do Estado-nação (soberania).
O desaﬁo é pensar uma cidadania universal, na esteira dos debates em
torno do direito internacional dos direitos humanos (DIDH), o direito
internacional humanitário (DIH) e o direito internacional dos refugiados
(DIR), em que o direito à mobilidade é visto como direito humano fundamental;
b)
Não ser mais resultado da relação salarial fordista ou do Estado intervencionista, mas ser imediatamente universalizada a todos. Nesse caso,
as novas redes de trabalho e cooperação social demandam a existência
uma renda garantida (renda da cidadania), educação universal, acesso aos
meios de produção do conhecimento e das riquezas, universalização dos
serviços, democratização dos meios de produção da comunicação social
e da cultura, direito à mobilidade no território, ocupação dos centros produtivos, etc.;
c)
A cidadania não deve ser concebida como efeito do crescimento econômico ou do desenvolvimento industrial, mas sim apreendida direta e
imediatamente como condição a qualquer desenvolvimento. A cidadania não precisa passar pelo comando do capital, nem pelo crescimento
quantitativo da economia através do emprego. São os próprios meios de
produzir riquezas e ter direitos que devem ser distribuídos, possibilitando
a mobilização social.
d)
Em especial, na região latino-americana, a cidadania está relacionada à
luta contra a estratiﬁcação social gerada pelas históricas modulações de
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e)

sangue do biopoder; daí a importância das ações aﬁrmativas em todos os
âmbitos como política de aprofundamento da democracia e da igualdade
material;
O território, as cidades e as metrópoles tornam-se o campo aberto para as
lutas em torno da cidadania e o espaço de recomposição entre os direitos
de liberdade e os direitos sociais, econômicos e culturais.

Alguns aspectos sobre a cidadania no território da metrópole
Quanto ao último item, reiteramos que a cidadania pode ser compreendida com mais densidade na dinâmica dos territórios, para além da soberania nacional, e nos espaço abertos pelo pós-fordismo. Na América Latina, a cidadania
constituinte surge como alternativa à crise do desenvolvimentismo nacionalista
e do neoliberalismo. É no espaço aberto pelos ciclos de luta que o antagonismo
novamente coloca a questão da democracia em oposição a comando e as novas
soberanias.
Esse espaço mostra a incapacidade do planejamento estatal urbano, ligado ao Estado intervencionista, em potencializar as estratégias democráticas para
a metrópole. É preciso, então, criar novas políticas ligadas à nova dimensão do
trabalho e da cidadania. Nesse sentido, alguns exemplos, que não esgotam o assunto, podem ser pontuados:
a)
Transferência de renda: É preciso compreender a política de distribuição
direta de renda como forma de mobilizar produtivamente e socialmente os habitantes da cidade pós-fordista, favorecendo o desenvolvimento
de espaços abertos e múltiplos na cidade, confundindo desenvolvimento
econômico com exercício da multiplicidade e da liberdade. A transferência direta de renda aparece como direito social fundamental aﬁnado com
uma concepção de cidadania, para além da relação salarial e estatal;
b)
Ações aﬁrmativas: Em especial para negros e índios, as ações aﬁrmativas
possibilitam atravessar a estratiﬁcação social e modiﬁcar as relações com
o território. Não só o reconhecimento jurídico dos territórios, mas também a inclusão na universidade pode estabelecer uma nova relação entre
a cidade e as múltiplas formas de vida bloqueadas pelo biopoder;
c)
Incentivo à livre produção social: É preciso potencializar as soluções inventadas e criadas pela prática social, como alternativa ao planejamento
urbano conservador. Nesse campo, ressalta-se a assistência técnica para
moradias precárias, o reconhecimento jurídico dos territórios (regularização fundiária), o ﬁnanciamento para adequação de prédios abandonados
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d)

e)

f)

ocupados; a assessoria ambiental aos moradores, o incentivo a projetos
auto-gestionados etc. É preciso compreender os direitos sociais em sua
relação com a nova composição do trabalho, reconhecendo a centralidade da ﬁgura do “sem teto” e dos demais precários;
Pontos de Cultura: A potencialização de redes de cultura através de ﬁnanciamentos difusos mobiliza produtivamente os territórios e é capaz
de perceber o direito à cultura para além do estado intervencionista ou
desenvolvimentista, reconhecendo às diferentes expressões culturais que
atravessam a sociedade. O mesmo se aplica aos recentes Pontos de Mídia
Livre, que privilegiam iniciativas advindas das múltiplas formas de comunicação existentes no território;
Pontos de trabalho: É preciso criar e potencializar espaços para o trabalho
metropolitano fora da relação salarial. Espaços reconhecidos que incluam os ambulantes, precários, trabalhadores urbanos (catadores de papel,
ﬂanelinhas etc.) e demais trabalhadores da metrópole em catálogos de
novos direitos sociais e de liberdade, impedindo a gestão desigual da renda e do trabalho produzido através de relações de violência e controle;
Nova dimensão dos direitos políticos e civis: incentivos à formação de
associações civis e gestão democrática dos serviços públicos, do orçamento e das políticas públicas, para além da representação tradicional.

Conclusão
Um novo horizonte de lutas pela universalização dos direitos, da cidade e dos territórios, por uma democracia pós-soberana, encontra sua condição
de possibilidade, paradoxalmente, na emergência do de um mundo pós-fordista
e pós-desenvolvimentista. No antagonismo dos novos conﬂitos, a radicalização
da democracia depende, cada vez mais, do fortalecimento de uma cidadania que
estabeleça o nexo entre igualdade e liberdade e que seja adequada às formas de
cooperação social e vida que emergem das ruínas do velho mundo.
Para isso, é preciso recuperar a tradição que considera a produção dos
direitos sociais e políticos como uma “revolução inconclusa”, associando direitos
humanos, poder constituinte e os novos sujeitos sociais. Nesse sentido, a abertura
da teoria do direito para as lutas sociais, a partir da luta pelos direitos humanos,
não só renova a teoria das “fontes” do direito, mas possibilita também a manutenção da relação contínua entre rebelião e constituição, entre revolução e democracia. Jus multitudinis potentia deﬁnitur!
***
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As novas formas de lutas
pós-mídias digitais28
Ivana Bentes

Os Pré-Cogs estão chegando!
Finalmente, caiu o diploma de jornalista no Brasil. Em votação histórica no Supremo Tribunal Federal, em 17 de junho de 2009. O ﬁm da exigência
do diploma para se exercer o jornalismo no Brasil (como em tantos países do
mundo inteiro) abre uma série de novas questões e debates sobre o campo da
comunicação pós-mídias digitais, bem mais interessantes que o velho muro das
lamentações corporativas. Agora, será necessário constituir novos “direitos” para
jornalistas e não-jornalistas, free-lancers, blogueiros e midialivristas. Todos terão
que inventar novas formas de lutas, comuns.
O ﬁm do diploma tira da “invisibilidade” a nova força do capitalismo
cognitivo, as centenas e milhares de jovens free-lancers, autônomos, midialivristas, inclusive os formados em outras habilitações de Comunicação que eram impedidos por lei de fazer jornalismo e exercer a proﬁssão e que, ao lado de qualquer
jovem formado em comunicação, constituem hoje os novos produtores simbólicos, a nova força de trabalho “vivo”.
Parece que vamos, ﬁnalmente, sair do piloto automático dos argumentos
prontos “de defesa do diploma”, que sempre escamotearam alguns pontos decisivos, entre eles:
1)
O ﬁm da exigência de diploma para trabalhar em jornalismo não signiﬁca
o ﬁm do ensino superior em jornalismo, nem o ﬁm dos cursos de comunicação que nunca foram tão valorizados. Outros cursos, extremamente
bem sucedidos e disputados no campo da comunicação (como publicidade), não tem exigência de diploma para exercer a proﬁssão e são um
sucesso com enorme demanda. A qualidade dos cursos e da formação
sempre teve diretamente a ver com projetos pedagógicos desengessados,
com consistência acadêmica, professores de formação múltipla e aberta,
28 Texto escrito a partir da intervenção nos sites Trezentos, Carta Capital, Observatório da
Imprensa, Lista de Discussão da Federação Nacional dos Professores de Jornalismo (FNPJ),
seminários e debates da Rede Universidade Nômade.
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2)

3)

4)

5)

diversidade subjetiva e não com “especiﬁcidade” ou exigência corporativa de diploma.
As empresas de jornalismo e comunicação são as primeiras a contratarem
os jornalistas com formação superior. Na UFRJ, por exemplo, os estudantes de comunicação e jornalismo são “caçados” pelas empresas que
dão preferência aos formados, com nível superior em comunicação; por
que mudariam?
A idéia de “quem é contra o diploma faz o jogo dos patrões” é uma velha
ladainha, repetida no piloto automático das frases feitas. Raciocínio que
é bem mais conservador e retrógrado que o próprio discurso das empresas/mercado que precisa empregar quem tem formação de qualidade.
Que precisa de proﬁssionais qualiﬁcados, capazes de entender os novos
ambientes pós-digitais, capazes de fazer redes e de inovar em diferentes
campos.
Os jornais já burlam a exigência de diploma pagando os maiores salários da Redação aos não-jornalistas, cronistas, articulistas, editorialistas,
muitos deles SEM diploma (a exigência de diploma nunca alterou esse
quadro). O que traz um questionamento da atual formação, pois as universidades não precisam (ou não deveriam) formar “peões” diplomados,
mas jovens capazes de exercer sua autonomia, liberdade e singularidade, dentro e fora das corporações, não proﬁssionais “para o mercado”,
mas capazes de “criar” novos mercados e ocupações, jornalismo público,
pós-corporações, midiarte, jovens que inventam ferramentas, práticas e
mercados pós mídias massivas.
Nada justiﬁcava, pois, a “excepcionalidade” do diploma para os jornalistas, o que criou uma “reserva de mercado” para um pequeno grupo,
reserva que diminuía a empregabilidade de jovens formados em cinema,
rádio e TV, audiovisual, publicidade, produção editorial, etc., proibidos
pela exigência de diploma de exercer... Jornalismo.

Vanguarda da retaguarda
A precariedade dos arranjos e ocupações do campo da comunicação não
é nova. O que torna ainda mais espantoso o fato de, até agora, nenhuma entidade
corporativa defender o precariado não diplomado ou pensar em uma seguridade
nova para os free-lancers, os precários, os que não tem e nunca terão carteira
assinada. O ﬁm da exigência do diploma traz uma oportunidade nova para as
associações, federações, sindicatos mudarem o discurso do século XIX e entra-
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rem no século XXI, buscando uma nova forma de seguridade para os precários,
os não-diplomados, os midialivristas. O ﬁm do diploma aponta para essas novas
lutas e possibilidades, mas o discurso reativo e corporativo ainda é uma trava,
o discurso do medo e a insistência na “volta da exigência do diploma” são uma
“comodidade” propalada em diferentes meios.
O raciocínio corporativo constituiu, até hoje, uma espécie de vanguarda
da retaguarda, com um discurso fabril, estanque, de defesa da “carteira assinada”
e dos “postos de trabalho”, enquanto, no capitalismo cognitivo, no capitalismo
dos ﬂuxos e da informação, o que interessa é qualiﬁcar não para “postos” ou especialidades (o operário substituível, o salário mais baixo da redação!), mas para
campos do conhecimento, para a produção de conhecimento de forma autônoma e
livre, não o assujeitamento do assalariado, paradigma do capitalismo fordista.
A idéia de que, para ter “direitos”, é preciso se “assujeitar” em uma relação de patrão/empregado, de “assalariamento”, é uma idéia francamente conservadora! O precariado cognitivo, os jovens precários das economias criativas,
estão reinventando as relações de trabalho; os desaﬁos são enormes, a economia
pós-Google não é a Globo fordista, não vamos combater as novas assimetrias e
desigualdades com discursos e instrumentos da revolução industrial.
Devemos lutar não por cartórios do século XIX, mas pelos novos movimentos sociais de organização e defesa do precariado, lutar pela AUTONOMIA
fora das corporações, para novas formas de organização e seguridade do trabalhador livre do patrão e da corporação.
O que ﬁca cada vez mais evidente, numa análise contextual, mas também
estrutural, é que a General Motors, nos EUA, e as fábricas fordistas, não vão falir
sozinhas, levarão junto certo capitalismo – fabril, patronal, corporativo – e o arsenal conceitual, os discursos, que não conseguem mais dar conta, nem explicar, as
mudanças do próprio capitalismo.
Acabou o diploma de jornalismo, mas o diploma/formação de comunicação nunca foi tão importante. Principalmente se esta formação for pensado em
novos moldes, pois sabemos que hoje é toda a sociedade que “forma”, a educação
e as novas formas de subjetivação sendo engendradas pela inteligência coletiva
em redes, na nuvem de dados, informações, análises, expressões, que nos envolvem, atravessam, que nos constituem. Daí a importância de se pensar o jornalismo
público, o jornalismo do comum.
Não se trata de repetir os velhos clichês e temores. Essas mudanças não
tem nada a ver com o “neoliberalismo”. Existem hoje “revoluções do capitalismo”
(título do belo livro de Maurizio Lazzarato, inspirado em Antonio Negri e Gilles
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Deleuze). Estamos presenciando a formação de novos ambientes cognitivos, para
além dos muros corporativos e disciplinares. É sintomático que os jovens preﬁram
ir para as Lan Houses ao invés de entrarem para as corporações ou cumprirem
uma formação clássica. A comunicação e o jornalismo são importantes demais
para serem “exclusividade” de um grupo de “proﬁssionais”. A comunicação e o
jornalismo hoje são um “direito” de todos, que será exercido por qualquer brasileiro, com ou sem diploma.
O capitalismo cognitivo está constituindo um novo processo de acumulação globalizado, que tem como base o conhecimento, as redes sociais, a comunicação, o “trabalho vivo” (Negri; Lazzarato; Cocco). Existem, é claro, novas formas de exploração e assujeitamento, mas também novas formas de luta. Não seria
o momento de abandonarmos e darmos adeus ao proletariado fabril, diplomado ou
não, e pensar, problematizar e aﬁrmar o precariado cognitivo, os Pré-Cogs, que
estão chegando e são a base da comunicação, base das tecnologias da informação,
base da economia do conhecimento, que alimenta a inovação e as novas lutas?
Nesse contexto é preciso valorizar sim a formação superior em comunicação, em jornalismo, mas também incorporar e aprender com as Escolas Livres
de jornalismo e mídia, com as novas dinâmicas mundanas de ensino/aprendizado
e trabalho “vivo”, forjadas nos novos ambientes.
O diploma que vale e que defendemos sempre foi este: formação em comunicação, seja dentro das universidades ou fora delas, nas redes sociais e escolas
livres. Comunicação, jornalismo e todas as demais habilitações: cinema, audiovisual, novas mídias, publicidade, rádio e televisão, produção editorial etc., formam
um campo estratégico e em expansão no Brasil e no mundo todo.
A precarização e a desorganização incidem em todo o mundo do trabalho, não é uma questão de campo, o ﬁm do diploma apenas indica o que já é
realidade e exigência: inventar novas formas de lutas e organização dos precários
da comunicação.
Acompanhamos, na universidade, as condições dos estágios e a batalha
por ocupação/atividade. Os níveis de exigência na formação são cada vez maiores. O “diploma” sozinho não assegura nada aos que podemos chamar de “peões
diplomados”; nem para os estudantes que tiveram formação ruim ou não souberam ou não puderam explorar ao máximo as oportunidades dentro (e fora) das
próprias Universidades. E, além da graduação, as empresas e o mercado exigem
cada vez mais formação: especialização, pós-graduação, mestrado, doutorado, a
formação continuada, sem um ﬁm estabelecido, sem um “telos”.
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Os argumentos daqueles que defendem “reserva de mercado” para uma
só categoria do campo e dos que acham que (com o ﬁm da exigência de diploma)
sua formação foi “jogada no lixo” cometem erros básicos de avaliação ao subestimar a importância da formação universitária hoje no Brasil (que não garante mais
“emprego”, mas “qualiﬁcação”, campo de atuação e “ocupações”); da mesma forma, superestimam o ensino “técnico/especializado” (do jornalismo tradicional, do
“quê, quem, onde…”), como garantidor de um posto de trabalho.
Ao invés da choradeira corporativa (os argumentos usados pelo STF
eram ruins, sabemos) o que interessa é a re-conﬁguração e o fortalecimento do
campo da comunicação, para os que estão dentro e, principalmente, para os que
estão fora da universidade.
Quem está “fora” quer entrar e quem está “dentro” das universidades, das
políticas públicas de educação, formação, tem obrigação de “abrir”, pensar uma
OUTRA universidade, uma wiki-universidade, que incorpore as competências e saberes dos não-especialistas, a maior força política do capitalismo do conhecimento.
Essa é a revolução em curso. É bastante concreta, está aqui, nas redes,
onde milhões de não-especialistas produzem conhecimento (com ou sem formação). Não tem nada de abstrata, não tem nada de “idealista” e reforça ainda mais
a importância de uma profunda transformação nas universidades e a incorporação
de saberes desengessados.
É estranho e triste ver jovens que acham que só podem ter direitos “adquiridos” com “diploma” e carteira assinada, e dentro da relação patrão/empregado.
Ou seja, acham que a única luta que vale a pena é, como diria Spinoza, a luta pela
sua própria “escravidão”. Quando a briga, a luta é, e sempre foi, por autonomia e
liberdade, liberdade de patrões e de corporações assujeitantes, e por “direitos” que
não estejam atrelados a velhas e novas formas de escravidão.
A precariedade é melhor ou pior que o “assalariamento”? Não se trata
de escolher o que seria menos pior em cada uma dessas condições. A “carteira
assinada” e os direitos trabalhistas, importantíssimos historicamente, foram as
respostas para dar conta de um sistema fabril, de um tipo de capitalismo hoje em
mutação e que desmorona e faz crise no mundo inteiro.
As forças livres (frágeis, sem direitos, sem seguridade, nômades globais, precários, imigrantes, periféricos, doutores ou favelados) do precariado são
a nova classe, grupo, força no capitalismo contemporâneo. São novos direitos,
novas lutas... Não tem volta! Mesmo sabendo que o capitalismo cognitivo produz
obviamente novas formas de coerção, capturas e despotencialização. A primeira
questão é compreender as mudanças para intervir e construir o devir.
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A tentação obscurantista
Mal se anunciou o ﬁm da exigência do diploma de jornalismo para exercer a proﬁssão e, imediatamente, vimos se levantar uma série de instituições e
entidades “órfãs” do poder cartorial que exerciam, propondo criar novas “Ordens
de Jornalistas”, exames seletivos e “punitivos”, para deixar apenas os “melhores”
exercerem a atividade “proﬁssionalmente”.
É notável o nível de obscurantismo e de “polícia” corporativa e “polícia
epistemológica” nessas propostas de controle e restrição de um campo do conhecimento aberto e público, como o jornalismo e mesmo em outros campos de saber.
Não existe mais lugar nas sociedades de radicalização da democracia, da
democracia on-line, do jornalismo-cidadão – e que está experimentando novas
formas de produção do conhecimento – para esse tipo de raciocínio: mais embarreiramento, mais controle, mais poder, nas mãos de um pequeno grupo, seja
de empresas, de proﬁssionais, ou de corporações. Isso não qualiﬁca nada. O que
qualiﬁca é uma boa formação, dentro ou fora das universidades, o que qualiﬁca
hoje, o que aumenta a produtividade social é o acesso aos meios de produção e
expressão.
Alguns proﬁssionais e professores de jornalismo (em desespero inútil)
parecem querer o monopólio ao reverso, que é simplesmente um espelho do monopólio mais indecente das empresas!
Será que o ﬁm da exigência do diploma e os debates que se abriram a
respeito da necessidade de mudança na formação e no mercado não serviram para
nada? Só vão encontrar eco em um pensamento ainda mais reativo, francamente
ultrapassado e obscurantista que exige o “retorno” da exigência do diploma de
jornalismo, que exige o retorno ao que não pode mais retornar?
Instâncias de poder
Enquanto isso, os free-lancers, os precários, os proﬁssionais formados e
os não-jornalistas continuam sem nenhuma proteção nem seguridade. O que se
precisa é de uma associação dos trabalhadores precários, e não um novo embarreiramento que tira empregos.
As propostas reativas surgidas na lista de discussão do Fórum Nacional
de Professores de Jornalismo (FNPJ) dão o que pensar (lobby pela volta do diploma de jornalismo, novas Ordens e Exames reguladores, etc.) e são realmente
assustadoras. Será que ninguém vai sair do “piloto automático” dos discursos
prontos e encarar de forma nova a realidade que nos cerca?
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A proposta de uma nova “Ordem dos Jornalistas” nos faz lembrar imediatamente grupos como a maçonaria, e/ou seitas obscurantistas! Citando uma
proposta da lista virtual: “Ordem dos Jornalistas, deﬁnidora de quem poderá exercer a proﬁssão, após prestação de exame. Isso garantiria que somente os melhores
estariam aptos a trabalhar”. E o que seria isso? Um novo darwinismo corporativo? E quem seriam os iluminados, capazes de nos dizer quem são os “melhores”,
esses proﬁssionais muitas vezes desatualizados, fora do debate vivo, fechados
ao novo, encerrados em dogmas obscuros do século 19, que combatem o uso de
novas mídias e práticas, que combatem o jornalismo-cidadão? Que não admitem
que é a sociedade como um todo que está qualiﬁcada ou deve ser qualiﬁcada para
produzir informação e não apenas adestrada para consumir/comprar pacotes de
dados e informações.
É assustador e triste, ao mesmo tempo, ver tanta energia voltada para
construir novas instâncias de poder e restrição e não novas formas de potencializar e formar mais e melhor e milhares de cidadãos aptos a exercer essa ocupação
de interesse público: a produção simbólica, a expressão.
No meu entender, o modelo das Ordens seria inútil para os proﬁssionais
e para os não-proﬁssionais do campo da comunicação e do jornalismo. As práticas descentralizadas da comunicação ponto a ponto, P2P (peer-to-peer), advindas
com a Internet e seus dispositivos, tem esse potencial de criar ambientes de
trabalho, de educação, de lazer, colaborativos e participativos, rompendo com
velhas formas de hierarquização e de aprendizagem unidirecionados e/ou centralizados, estimulando processos de ampla conectividade em rede, coletivos.
Essas proposições não tem nada de utópicas, são bem realistas, pragmáticas e imanentistas; aliás, basta olharmos para as práticas comunicacionais
e os ambientes de ensino/aprendizado/convivência reais e/ou virtuais. Utópicoanacrônico é propor a volta do diploma para se exercer práticas comunicacionais
que estão se universalizando, ou ressuscitar o modelo das “Ordens”, em crise.
Existem outras formas de organização e de regulamentação que não simplesmente o poder cartorial. A fronteira que distingue proﬁssional e amador no
campo do jornalismo é improdutiva, não dá conta das mudanças no campo, é
ruim, até mercadologicamente falando (o mercado já incorporou, faz tempo, os
“amadores” e os não-jornalistas), mas é pior ainda politicamente, pois supõe a
“exclusão” meritocrática e uma reserva de mercado artiﬁcial para os “proﬁssionais” da informação.
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Proteção e regulação
É espantoso que nenhuma associação de jornalistas no Brasil tenha conseguido se articular para encarar a atual realidade dos trabalhadores do campo
da comunicação, que ultrapassa em muito o caso dos jornalistas diplomados. A
questão da organização da proﬁssão não atinge (e nunca atingiu) apenas os jornalistas com carteira-assinada, mas uma massa crescente de jornalista free-lancers e
autônomos, diplomados ou não.
Esses são os trabalhadores que precisam de qualiﬁcação e proteção. Para
isso deveriam existir associações que levassem em consideração a nova cena do
trabalho no mundo e a emergência desse precariado, diplomado, pós-diplomado
ou não. Não simplesmente mais “restrição”, controle, penalização, para diminuir
a “empregabilidade” dos trabalhadores da comunicação. Para proteger uma meia
dúzia “diplomada” ou com “carteira assinada”, criando obstáculos para se exercer
uma ocupação, ofício, atividade, proﬁssão de interesse público.
Isso, além de inútil (ver todas as formas de burlar o diploma que são praticadas por todas as empresas e a incorporação legitimada socialmente de outros saberes e proﬁssionais no exercício da proﬁssão), não agrega, não organiza o campo.
A nova cena do trabalho (a precarização) explodiu o pensamento sindical clássico,
em crise por falta de imaginação política, pois não está preparado para organizar,
nem para defender o autônomo, uma realidade no campo da comunicação. Vão ﬁcar
lutando pela volta do diploma e da carteira assinada, ao invés de pensarem em novas
formas de proteção e regulação para quem nunca terá uma carteira assinada.
Hiperdiplomados e sub-diplomados
Não sou contra nem regulamentação, nem organização do campo, mas os
sindicatos e associações que aí estão ﬁzeram o quê para proteger e lutar em prol
da massa de comunicadores free-lancers e autônomos (diplomados, inclusive)? O
pensamento das Ordens, do “diploma” etc. não protege ninguém, não organiza e
não protege os trabalhadores da comunicação nem qualiﬁca proﬁssão nenhuma.
Só concentra poder e penaliza.
Quais as novas formas de organizar e agregar? Este sim é um problema
que merece debate. Não existe nenhum modelo “pronto”, mas uma proposta a construir e não será proposta por uma pessoa, obviamente, mas por um movimento que
tenha minimamente um discurso consistente e renovado, à altura das mudanças de
contexto que estamos vivendo. O que existe de concreto são diversos movimentos
nessa direção: o movimento dos Intermitentes e Precários da França; o Movimento
italiano de organização dos precários que culminou com o Mayday e, depois, o
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EuroMayDay, que congrega ativistas em toda a Europa em torno da mudança das
leis previdenciárias; os autonomistas do México, Espanha e Argentina.
Na Itália e na França, o movimento dos “Intermitentes e precários”, reunindo todos os proﬁssionais das artes, espetáculos e comunicação, está discutindo e propondo ao governo francês novas formas de regimes de seguros para
trabalhadores free-lancers – que raramente ou nunca terão carteira assinada e sim
contratos provisórios, trabalhos ou empregos descontínuos, como é o caso dos
jornalistas, radialistas, publicitários, artistas.
Ou seja, não partem mais do discurso irreal da luta por “verdadeiros empregos” de carteira assinada, mas da realidade da precarização, para os direitos
dos precários, como defende a Associação dos Precários da Île-de-France, movimento fortíssimo e organizado.
A experiência européia e a crise econômica atual já apontam e dão visibilidade para esse precariado qualiﬁcado, os “hiperdiplomados” que estão desempregados, ou sub-empregados em regime em que o precariado é a regra e não
a exceção, simplesmente porque a produção e a economia cognitiva prescindem
do trabalho assalariado (o que num país como o Brasil e em outros acontece de
forma acavalada e paradoxal, o capitalismo cognitivo se superpondo as formas
mais coercitivas do assalariamento/escravidão, se pensarmos que ainda estamos
libertando trabalhadores escravos nas fazendas do interior do país, ou que temos
regimes consentidos de “cárcere privado” envolvendo as empregadas domésticas
brasileiras e outras categorias de trabalhadores escravo-fabris).
Se no Brasil nós temos também os over-qualiﬁcados e diplomados precarizados, desempregados, o fenômeno mais interessante é a justamente essa ascensão de novos sujeitos, subjetividades e singularidades, vindos das favelas e
periferias, os subdiplomados ativos que ganham visibilidade através da produção
cultural, cognitiva, estética, sensorial, gestual, na esfera da economia da cultura,
com uma participação decisiva na construção simbólica de uma cultura urbana.
Na dobra brasileira do capitalismo cognitivo a novidade é que a classe
média hiperdiplomada sem garantia de emprego e os artistas precarizados vão se
encontrar com esse grupo em ascensão vindo das periferias, produtores culturais,
artistas populares, mas também com os desocupados, sub-empregados da economia cultural periférica e informal: os camelôs, os técnicos em computação, os hackers, os Djs, os duplicadores e comerciantes piratas de CDs, DVDs, Softwares.
Grupos e discursos que vêm revitalizando não apenas os territórios da
pobreza (pois extrapolam o gueto e as favelas), mas vem reconﬁgurando a cena
cultural e política urbana, em níveis locais e globais.
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Em obras
Daí que o debate do ﬁm da exigência do diploma de jornalista e eventualmente de outras proﬁssões é estrutural e não simplesmente contextual. No Brasil,
a discussão da necessidade de novas formas de seguridade, foi levada ao Senado
por Eduardo Suplicy, com a proposta da “renda universal”, salário mínimo para
os trabalhadores precários e discussão de novas formas de seguridade para os
trabalhadores intermitentes. Parte da esquerda engessada mal digeriu ou sequer
entendeu a questão.
A discussão de novas formas de proteção para intermitentes foi lançada
pelo Ministério da Cultura durante a gestão de Gilberto Gil, para contemplar os
artistas que não têm seguridade ou empregos formais, mesmíssima questão que
atinge os trabalhadores da comunicação.
Não há modelo pronto, há um enorme desaﬁo de construção coletiva pela
frente. Em todas essas experiências, o que se constata é o fracasso dos sindicatos
e associações clássicas em pensar e propor – seja conceitual ou praticamente – soluções para esse novo cenário. Quando o desaﬁo, enorme, é encarar as mutações
em curso e constituir as novas lutas em torno das reivindicações, vitais, por autonomia e liberdade.
Referências:
COCCO, Giuseppe; SILVA, Gerardo; GALVÃO, Alexander Patez (Orgs.). Capitalismo Cognitivo: Trabalho, redes e inovação. Rio de Janeiro: DPA Editora, 2003.
NEGRI, Antonio. HARDT, Michael. Multidão. Rio de Janeiro: Record, 2005.
LAZZARATO, Maurizio. As Revoluções do Capitalismo. Rio de Janeiro: Ed. Record.
2008.
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A crise da política é a crise da
representação e da grande mídia
Giuseppe Cocco

Nesse ﬁnal de década, a política está em crise, insistem em nos dizer as
vicissitudes político-eleitorais oriundas da velha Europa e, ainda com mais insistência, nos repete a autoproclamada “opinião pública” brasileira. Na realidade, a
dita “opinião pública” coaduna toda a grande mídia e os setores sociais ultraminoritários de uma elite ultraconservadora que, tautologicamente, “forma a opinião”
e “é a opinião”.
Com efeito, a “política” está em crise, no mundo todo. E essa crise constitui, certamente, uma ameaça à democracia e à paz, e uma das formas mais perigosas dessa ameaça é constituída pela postura da grande mídia no Brasil. Na
realidade, a política que está em crise é aquela do poder, de sua economia, de
sua ideologia e de sua verdade: seus títulos e obrigações tornaram-se tóxicos!
No nível global, a crise da política tem a cara da recessão que marca o
apogeu catastróﬁco da regulação neoliberal da economia mundial. As intervenções trilionárias dos Estados – começando pelos Estados Unidos – para “segurar”
a economia (o sistema de crédito) acontecem com base na chantagem da miséria
e do desemprego. Os opinionistas “autorizados” das colunas econômicas muito
simplesmente ignoram a conseqüência que deveria ser a mais óbvia dessa massiva
intervenção do fundo público: a reabertura do debate sobre a questão da propriedade e a gestão de bancos e empresas que só continuam operando a partir dos
aportes de recursos de toda a sociedade. Assistimos assim a uma vasta e escandalosa socialização das perdas: os muitos pagam (com dinheiro vivo e com a perda
de empregos e direitos) para que os poucos continuem gerenciando um sistema
econômico que eles mesmos quebraram. Pior, os titulares de doutorados em economia, muitas vezes pagos com bolsas públicas para estudar “lá fora”, do alto dos
púlpitos que a mídia continua lhes outorgando, continuam esperneando contra o
aumento das despesas públicas de custeio e contra os déﬁcits da previdência.
Eles insistem em nos dizer que os pobres são um “custo” (o “custopaís”) para o “lucro” dos ricos, mesmo diante da crise: sem a riqueza dos
muitos e, sobretudo, dos pobres, a pobreza dos ricos aparece em toda sua
toxicidade.
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Em vários países, sobretudo da velha Europa, isso já se traduz em um
movimento xenófobo que, renovando a vergonha nazi-fascista do século passado,
visa fazer pagar pela crise ﬁnanceira os imigrantes, os jovens e os trabalhadores.
O governo Berlusconi é, talvez, o emblema dessa regressão: não apenas pela presença em sua base de forças oriundas do neofascismo e do separatismo xenófobo,
ou pela escancarada hipocrisia de sua demagógica e imoral proximidade com o
conservadorismo católico mas, sobretudo, pela falta de uma real oposição da esquerda institucional que – ao longo das últimas décadas – perdeu qualquer relação
com os movimentos sociais e não soube ir além da defesa dos setores protegidos
do trabalho.
No Brasil, o emblema dessa regressão preocupante está na postura
de toda a grande mídia. A grande mídia brasileira constitui uma ameaça à consolidação da democracia em nosso país e em nosso continente sul-americano. Não
estamos falando da orientação “conservadora” da grande mídia, aliás, coerente
com as preocupações e os interesses de seus leitores e das famílias que controlam sua propriedade. Estamos falando do fato gravíssimo de a grande mídia ter
se transformado em partido de oposição ao governo Lula. O que em 2005, por
ocasião da chamada crise do “mensalão”, foi principalmente a tentativa de exploração de uma oportunidade inesperada para “mandar de volta para seu lugar”
antes do tempo o “torneiro mecânico”, transformando-se em seguida – diante da
derrota eleitoral desse mesmo oportunismo – em um planejamento político eleitoral escancarado, tão autoritário quanto arbitrário.
Com efeito, a grande mídia brasileira preenche um vazio: a oposição não
tem nenhum projeto e nenhum discurso. O que sobrava, quer dizer, os “choques
de gestão” e o controle dos gastos de “custeio”, a crise acaba de varrer para a lata
de lixo da retórica do poder. A última grande “novidade” das propostas elaboradas
pela oposição dizem respeito (sic) à aprovação do programa Bolsa Família do
governo Lula!
A grande mídia brasileira é hoje o partido de oposição e, nessa medida, ela é uma ameaça à democracia. Desde o início do primeiro governo Lula, a
grande mídia fez uma campanha intensa, o tempo todo, contra suas políticas mais
inovadoras: contra o Bolsa Família, contra o Prouni e a Reforma Universitária,
contra as cotas para negros e para pobres, contra a democratização das políticas
culturais, contra a política exterior, contra a demarcação contínua da Reserva indígena Raposa Serra do Sol.
Trata-se, por um lado, do jornalismo marrom na formulação de “manchetes”, reportagens e escolhas de fotos e, por outro, de um jogo de “colunas de
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opinião” que se apresentam como “independentes” e são, na realidade, completamente orquestradas.
Com o aproximar-se do ano eleitoral de 2010 e diante da insistente popularidade do presidente Lula, mudou-se o registro. Por um lado, en passant,
passou-se a torcer para que a crise ﬁnanceira global se transformasse em um Tsunami de desemprego e recessão que abalasse enﬁm a base de sustentação social
do governo. Essa tentativa não deu certo e diﬁcilmente vai se sustentar diante
de um mínimo debate: o que está em crise é, claramente, o modelo neoliberal
implementado no Brasil com o apoio da grande mídia durante os dois governos
FHC. Por outro lado, lançou-se uma grande ofensiva contra algumas lideranças
do PMDB próximas ao presidente Lula e contra a anunciada candidatura da Ministra Dilma Roussef.
O mecanismo dessa ofensiva é plenamente “maﬁoso” e consiste em organizar uma grande chantagem por meio de imprensa.
O ensaio geral já tinha sido a campanha que obrigou Renan Calheiros a se
afastar da presidência do Senado. Em seguida, uma nova ofensiva foi lançada pela
vasta e planejada midiatização do discurso do senador Jarbas Vasconcelos contra
“a corrupção” que existiria no PMDB: de repente, apareceram o deputado do “castelo”, as passagens dos parlamentares e as mazelas da diretoria do Senado.
A mensagem que a suposta “opinião pública” veicula é simplória, mas
nítida: por trás do discurso geral que consiste em dizer que “todo político é corrupto”, trata-se na realidade de fazer entender aos setores do PMDB que apóiam
a candidata do presidente Lula que é melhor abandonar o barco e deixar espaço
àqueles setores que gostariam de “migrar” para o candidato da oposição. Se não o
ﬁzerem, serão massacrados sistematicamente. O mecanismo é tão simples quanto
o objetivo: os vícios próprios do processo que caracterizam a democracia representativa (a dependência do poder da mídia, a ingerência do poder econômico)
que a própria grande mídia legitima e determina (e por isso conhece nos mínimos
detalhes) passam, por milagre, do esquecimento de rotina cúmplice à denúncia
moralista.
Essa operação da grande mídia não é grave apenas pelo objetivo político (de tipo golpista) que ela visa, mas porque, além de não enfraquecer, ela
reforça os “vícios” (a corrupção) que supostamente combate.
É exatamente o que acontece em toda e qualquer rede social que se sustenta na base dos favores e do compartilhamento das mesmas práticas. A primeira
ameaça dirigida a qualquer membro ou setor que não reconhece as ordens de uma
suposta liderança é de tornar público a natureza do pacto ao qual está ligado e,
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pois, expô-lo aos rigores da Lei e da “opinião”. Mas, essa exposição não implica
nenhuma mudança, a não ser a própria reprodução do pacto maﬁoso e de sua disciplina ameaçada por interesses divergentes.
O conﬂito não diz respeito à natureza do pacto, mas apenas a quem decide a continuidade das mesmas práticas antidemocráticas: a grande mídia não
combate a corrupção da representação política, apenas pretende mandar nela e
visa “varrer” todas aquelas ﬁguras que, optando por outros equilíbrios de poder,
lhe resistem. Aqueles homens políticos que acabam seduzidos por essas facilidades serão reféns dessa máquina, e perderão toda sua independência. Eles saborearão as doçuras de uma grande popularidade midiática sempre expostos à amargura
de desdobramentos que eles não governam mais. O candidato verde à Prefeitura
do Rio de Janeiro nas últimas eleições (2008) bem o sabe: ele passou, em um
piscar de olhos, de queridinho da capa do semanário da elite à lama das passagens
internacionais do Congresso.
O que a grande mídia visa é desempenhar um papel diretamente político:
ela é, tautologicamente, a “opinião pública” e, ao mesmo tempo, a “formadora de opinião”. Essa capacidade de legitimação auto-referencial provem de seu
próprio poder e da promiscuidade com o poder econômico.
Seu projeto é de poder, sua prática é antidemocrática, sua retórica é a
hipocrisia. Basta comparar as manchetes e editoriais desses últimos meses (maio e
junho de 2009) contra a corrupção do Senado com os editoriais e outros artigos da
mesma grande mídia quando da prisão do banqueiro Daniel Dantas. Os editoriais
de O Globo (todos no mesmo mês de julho de 2008) são ilustrativos e repetitivos:
“A Polícia Federal não pode agir como polícia política, acima das instituições” (dia
10/07); “Defesa do Direito” (é o título dia 12/07); “Estado Policial” (título do dia
15/07); “Cultura da tutela” (título do dia 16/07) e, enﬁm, no dia 17/07, denunciavase “o atropelamento de direitos individuais garantidos pela Constituição (...)”. A
Folha de São Paulo foi no mesmo tom. Inicialmente, tentou jogar acusações para
cima do governo, tentando semear dúvidas: “História das trevas: governo que se
aﬁrma paladino da República no caso Dantas é o mesmo que, em surdina, facilita
e conduz fusão de teles” recita o editorial do 16 de julho de 2008. “Poder em descrédito” foi o título do editorial do 20 de julho de 2008. Já no dia 12 de setembro, o
editorial da mesma Folha deixa de lado as ambigüidades e lança o título “Grampo
controlado”. Em entrevista à Folha (em 29 de setembro de 2008), é o próprio Gilmar Mendes que faz a síntese: “no plano institucional, tenho a impressão de que há
algum tempo o Brasil denuncia o descontrole dessas áreas (grampo telefônico)”.
E o que está fora de controle é “o aparato policial”. No caso Satyagraha, a defesa
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do estado de direito não atrapalha, diz Gilmar Mendes, “o combate à impunidade”.
Estamos, plenamente, no campo do indigno: o mesmo jornal (O Globo), como já
citamos, que convoca “os agentes públicos (a) deixarem de ser tíbios”29 com as
lutas sociais e, mais em geral, contra os pobres (os informais, as favelas, as invasões) escreveu no editorial de 7 de setembro de 2008 para questionar a operação da
Polícia Federal: “Alegar que se trata de uma tibieza da legislação brasileira é não
conhecer os termos de alguns desses inquéritos (está se falando da operação Satyagraha) e a visível fragilidade de certas acusações”. No combate aos movimentos
e aos pobres, a propaganda da oligarquia (e de uma oposição sem projeto) acusa
“as várias distorções existentes na Constituição”. Ou seja: “em nome do ‘social’
relaxa-se diante da favelização, da desordem urbana generalizada, de homicídios,
de agressões a preceitos constitucionais (...)”.30 Quando se trata do colarinho branco, os Torquemada da luta contra os marajás e a corrupção tem a preocupação
oposta: “É preciso combater a cultura salvacionista que considera a Constituição
impeditiva da moralização do poder público”, dizem eles..
Quem está sendo atacado não é o Sarney, mas as políticas sociais e para
os pobres do governo Lula.
A verdadeira postura ética é aquela que, recusando o moralismo instrumental e oportunista da grande mídia, enfrenta a crise da representação com a
abertura de um novo processo constituinte.
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O kirchnerismo e as últimas
eleições: uma leitura crítica31
Cesar Altamira

■

■

Uma primeira análise sobre as eleições nacionais de renovação de deputados e senadores nos leva a interpretar seu resultado como um voto de
castigo ao governo kirchnerista. Efetivamente, o kirchnerismo perdeu de
maneira categórica as últimas eleições – e com elas a maioria, em ambas
as câmaras do Congresso – contabilizando ainda os bilhetes que, por caminhos paralelos, a “Frente para a Vitória” (a sigla oﬁcial para as eleições)
somou na Província de Buenos Aires. Múltiplas razões podem explicá-lo.
Seus grosseiros erros políticos, entre os quais se contam como os mais graves o desconhecimento da nova realidade agropecuária nacional, o conseguinte péssimo manejo do conﬂito com o campo, que se estendera durante
cinco meses do ano passado (março-julho), o que provocara seu rápido e
impensado debilitamento. As questões de forma e estilo de governo – prepotência, soberba política e autoritarismo – que terminaram provocando um
forte repúdio social. Uma campanha política equivocada que não prometeu
nada, buscando referenciar-se no realizado, quando estes supostos ganhos
se diluíam vertiginosamente ante uma deterioração social que o governo
buscava ocultar com a falsiﬁcação dos índices econômicos e sociais. Finalmente, last but not least, os resultados muito pobres em termos de bem estar
social que se obtiveram no último ano e meio de gestão, inﬂuenciam uma
parte importante da sociedade que já dava fartos indícios de que começava a
mostrar fastio frente uma retórica oﬁcial mentirosa, e que punha em dúvida
os propósitos e princípios igualitaristas que o governo dizia e diz encarnar.
Se o kirchnerismo recolheu apoios majoritários nas eleições de 2005 e 2007
(estas últimas, presidenciais) pelos ganhos alcançados em seus primeiros
quatro anos de governo, nas últimas eleições a sociedade retirou o apoio
ante uma irrefutável deterioração social.
Talvez o distanciamento entre a sociedade e o governo tenha se iniciado em
2007, quando a escalada inﬂacionária deteve e, inclusive, fez retrocederem,
os avanços sociais alcançados nos primeiros anos do kirchnerismo; foi o

31 Tradução do espanhol por Leonardo Retamoso Palma, do Coletivo Attraverso.
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momento em que os preços dos alimentos iniciaram sua escalada provocando uma inegável deterioração das condições de vida dos setores mais castigados e ameaçando o que talvez tenha sido o principal ganho da política de
Kirchner em matéria social: a construção de uma enorme “classe média baixa” produto do ascenso social que beneﬁciara aos setores sociais de menores recursos. Frente a esta situação, o Governo reagiu com a intervenção do
INDEC (organismo oﬁcial encarregado da medição do índice de preços, e
com ele, da pobreza) enquanto mantinha sem alterações as políticas sociais.
Embora a alta dos preços tenha se mantido um comportamento moderado
durante 2007, o contínuo incremento manifestado em 2008 e a negativa
oﬁcial em reconhecer dita magnitude, teriam de repercutir primeiro sobre o
comportamento dos setores médios da sociedade, e logo sobre os próprios
setores populares. Encontramo-nos, neste caso, frente ao comportamento
néscio de um perseverante jogador de cartas que busca criar armadilha para
si no jogo de paciência. Trata-se de uma política que subsiste nestes dias,
aprofundando o desprestigio do governo enquanto aumenta a aposta de seus
erros.
Se compararmos 2007 com o ano de 1997, até o ﬁnal do menemismo, observamos que a economia cresceu uns 32%, que o desemprego baixou só uns
19%, enquanto o emprego informal cresceu de 37% a cerca de 41% e as receitas diminuíram em 22%. Com estes resultados a pobreza teve incremento
em uns 3%, enquanto a indigência alcançava uns 36%. A existência de uma
sociedade mais desigual contradizia, ou ao menos questionava, o slogan de
Cristina Kirchner, sobre o impulso a um “modelo de acumulação com inclusão social”. Os superávits gêmeos haviam começado a deﬁnhar em ﬁnais
de 2007, quando o superávit ﬁscal passou de uns 4,5% a menos da metade,
para terminar se consumindo nos últimos meses. A taxa inﬂacionária anual
alcança 17% (para o INDEC só 8,5%); a desocupação no setor informal
21% (para o INDEC chega só a 8,5% em nível global); a pobreza alcança
32 % (para o INDEC chega a 15%); e assim poderíamos seguir mostrando o
manejo arbitrário que o governo faz dos indicadores econômicos e sociais.
Às decisões políticas errôneas anotadas devemos somar a insensata proposta de um trem bala, trem de alta velocidade – que uniria Córdoba e Buenos
Aires – como maneira de promover uma modernização do transporte público, enquanto a rede ferroviária que une o conurbano bonaerense e a capital
Buenos Aires colapsa sendo incapaz de poder transportar aos milhares de
assalariados que viajam diariamente desde o conurbano até a Capital.
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Também é certo que não é possível falar da existência de uma crise econômica como geradora de crise política. Não estamos na presença de sobressaltos econômicos dessa natureza, porque a crise que estamos vivendo
é essencialmente política. Não existem corridas ﬁnanceiras nem fuga de
depósitos dos bancos, além dos 30.000 bilhões de dólares que fugiram nos
últimos 2 anos. As reservas do Banco Central são suﬁcientes para poder
parar qualquer corrida cambial, pelo que o governo seguramente manterá a
política de desvalorização cambial com muita cautela como forma de manter competitiva, a nível internacional, a produção nacional.
A derrota política arrasta o sistema decisional argentino, questionando imediatamente sua legitimidade. Encontramo-nos frente a uma rápida e vertiginosa dissolução potencial desse poder concentrado com o consequente
perigo de desagregação do sistema de tomada de decisões, ao mesmo tempo
que começa a se manifestar uma crescente desobediência a nível do partido
oﬁcial. O posicionamento dos governadores peronistas para se encarregarem da condução do partido, a que Nestor K renunciara no dia seguinte
às eleições, assim como a pressão para determinar a agenda política futura questionam o caráter decisional de um poder executivo que concentra
o poder político sem mediações institucionais. Fenômeno que se agudiza
quando recordamos que esta crise se produz em um país onde o conﬂito
social se resolve na rua com métodos de ação direta em praças e caminhos.
Trata-se, nesse sentido, de uma sociedade altamente politizada e onde a
baixa institucionalidade deve se ligar à crise da relação salarial fordista.
Tudo parece indicar que o governo pretende retomar a iniciativa política
com a convocação de um diálogo político de difícil concreção, pelo que
este movimento parecia assemelhar-se mais a um ganhar tempo do que a
intencionalidades certas.
As eleições são demonstrativas também da crise da representatividade política que, como expressão da crise da relação salarial fordista, teve sua mais
alta expressão no chamado laboratório político argentino das assembléias
de ﬁns do ano de 2001, que se estenderiam durante 2002. Neste caso, tratase do alto índice de abstencionismo alcançado nas últimas eleições. Com
efeito, os dados indicam que na Cidade Autônoma de Buenos Aires a abstenção resultou ser a segunda força, com 25,7%. Na Província de Buenos
Aires a abstenção alcançou 23,6%. No resto do país, a abstenção alcançou
valores tais como: Santiago del Estero, 45,2%; Catamarca, 37,6%, Salta,
35,9%; Formosa, 33,1%; Rio Negro, 32,9%; Misiones, 32,4 %; etc. E assim
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poderíamos seguir avançando na geograﬁa nacional. Estamos na presença
de valores que nivelam um absenteísmo de cerca de 30% em geral frente ao
voto obrigatório por lei e com punições cíveis diante de sua omissão.
Três momentos simbolizam o melhor do capital político progressista que
o oﬁcialismo soube acumular nestes anos: o ato de entrega da ESMA aos
organismos de Direitos Humanos para a construção de um museu da Memória, a derrota de George Bush em Mar del Plata, que marcou o retrocesso
do projeto ALCA na região e a entrega do Campo de Concentração de La
Perla, em Córdoba, aos organismos de direitos humanos, para a construção
de um Museu da Memória. Nas três atividades, foi absolutamente nula a
presença do PJ dos governadores e prefeitos – que no ato da ESMA e La
Perla inclusive foram abertamente repudiados – assim como no da CGT.
Todos eles ocorreram entre março de 2004 e março de 2007. Nesse ínterim,
os Kirchner derrotaram Duhalde na província de Buenos Aires enquanto o
Partido Justicialista começava a se render ao inﬂuxo dos resultados. Devemos sublinhar o valor e a transcendência política que tem a luta pelos
Direitos Humanos em nosso país. Para a direita em geral, os Direitos Humanos são vistos como um espaço próprio da esquerda e sua defesa como um
retrocesso político ancorado no passado. A política de Direitos Humanos do
kirchnerismo, sem dúvidas, conforma um motivo de permanente propaganda da direita para com o governo. Porém, até agora viu-se obrigada a aceitála. A debilidade política do governo nestes dias provavelmente promoverá
alguma investida política da direita nesta área.
Por sua parte, as promessas de um novo movimento social e político, transversal e de caráter progressista, que avançara sobre uma demorada reforma
política, foram naufragando. Já nas eleições parlamentares de 2005 haviam
caído no esquecimento, o mesmo que na eleição que levou Cristina Fernández à presidência. Kirchner optou por reparar o clássico andaime eleitoral
do PJ, especialmente a maquinaria clientelista dos prefeitos do conurbano
bonaerense. Um aparato que os chamados “barões” da Grande Buenos Aires manejam e que se mantém quase inexpugnável desde 1983. Controlam
a obra pública, compartilham os negócios com a polícia e seus sócios do
crime organizado, em uma região onde se encontram os maiores bolsões de
pobreza e indigência do país. Resistem às políticas universais porque administram com olhos políticos astuciosos, servindo-se dos “punteros” como
pontes clientelistas e a assistência social focalizada. A reforma política, a
convocatória à transversalidade política pós-peronista não tardou a se trans-
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formar em reciclagem da imensa maioria das estruturas políticas e sindicais
caducas, sempre propensos a “mudar para que nada mude”. O mínimo que
se pode dizer é que o grau de persistência do velho contrasta vivamente com
a enfática retórica declamatória de novos tempos. Os procedimentos, as
formas da política condizem mais fartamente com os deslegitimados usos
do passado, que com os conteúdos políticos pretensamente novos de que se
vangloria.
A política do kirchnerismo com relação às organizações populares, que protagonizaram as lutas contra o modelo neoliberal – etapa na qual a estrutura
do PJ ora esteve ausente, ora tentou separar-se do conﬂito – foi agregar
aquelas organizações que fosse possível, quebrar as que apresentavam diﬁculdade política para serem integradas e ignorar aquelas que se mostravam
não assimiláveis e incorrigíveis. A política esteve orientada para domesticar as organizações sociais mais dinâmicas, que haviam desdobrado um
enfrentamento mais intenso com o comando do capital, buscando sua dependência, subalternidade e instrumentalização. Quase não houve estrutura
política e social, além de algumas versões dogmáticas de esquerda, que não
entrassem em forte crise interna durante o governo dos Kirchner. Inclusive
algumas das organizações que se somaram ao oﬁcialismo foram desﬁando
sua convocatória, como o caso do próprio Luis D’Elía e sua quase desaparecida Federación de Tierra y Vivienda. Outras, como o Movimiento Libres
del Sur, romperam com o kirchnerismo, após um processo que começara
quando Kirchner assumira como presidente do PJ. Devemos igualmente
reconhecer que a decisão política oﬁcial de não reprimir o protesto social
permitiu que as lutas pudessem se desenvolver referenciadas só em uma
correlação de forças que incitava a confrontação em outras geograﬁas nacionais e sobre as quais projetava sua modalidade política e organizativa
de funcionamento. Este foi o caso da luta contra as empresas ﬂorestais e
unidades industriais de celulose uruguaias promovida pela Assembléia de
Gualeguaychú e sua inﬂuência sobre as novas Assembléias abertas a partir
da resistência à mineração transnacional – que emprega tecnologias de lixiviação com substâncias tóxicas – em diferentes localidades e províncias.
Com efeito, graças à elaboração de um saber especializado independente, realizado por proﬁssionais, as comunidades informadas foram tomando
consciência do que signiﬁca a instalação de um empreendimento de mineração a céu aberto, tanto no que se refere a seu impacto econômico e
ambiental, como ao enorme consumo de água e energia que estes implicam.
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Um dos casos pioneiros e emblemáticos foi o conﬂito entre a população de
Esquel, em Chubut, com a mineradora canadense Meridian Gold. O “efeito
Esquel” teve um impacto multiplicador, despertando outras regiões onde já
se haviam implantado ou se projetam empreendimentos de mineração de
grande envergadura. Hoje existem setenta assembléias de vizinhos autoconvocados, que incluem desde donas de casa, comerciantes até produtores
e proﬁssionais, nucleados na União de Assembléias Cidadãs (UAC), entre
as quais se encontram as emblemáticas assembléias de Chilecito e Famatina, em La Rioja, cujos vizinhos lutam desde 2006 contra a instalação de
uma mineradora, a cargo da transnacional Barrick Gold, no antigo distrito
mineiro La Mexicana, e mantêm desde 2007 um corte de acesso ao acampamento da empresa.
O kirchenrismo recorreu, quase que de maneira permanente, a uma lógica
política inscrita em um abordagem assentada em leituras binarias (nós-eles;
povo-antipovo; povo-oligarquia). Trata-se de leituras que reclamam interdependências, onde um polo não existe sem o outro; neste sentido o kirchnerismo mostrou-se como um ﬁel continuador da tradição política peronista,
ao instalar um olhar assentado no grande relato nacional. Mas, este esquema
de pensamento acelera o caminho para uma perigosa redução da política,
na medida em que desloca o conﬂito para fora de toda disputa democrática.
Nesse sentido, o conﬂito com o campo não pode ser reduzido, como tentou
o governo e seu coro de intelectuais, à oposição de duas Argentinas em conﬂito: campo-governo, oligarquia-povo, direita-governo nacional e popular.
Esta abordagem fecha imediatamente a possibilidade de complexiﬁcar a
análise, os posicionamentos e antagonismos, ao mesmo tempo em que busca a deslegitimação política do outro. O que não inibe a necessidade de
reconhecer a existência de antagonismos irreconciliáveis (capital-trabalho),
que, sem dúvida, estão longe de corresponder aos mencionados pelo governo. Não existem duas Argentinas. O pensamento binário se referencia em
épocas historicamente superadas. Pelo contrário, são múltiplas e variadas as
Argentinas que existem. Nesse sentido, devemos reconhecer, com relação
à nova geograﬁa social agrária, que desde a década de 90 se instalaram novas cadeias produtivas que modiﬁcaram drasticamente a geograﬁa social no
campo, mediante a utilização intensiva de biotecnologia, que alteraram as
relações sociais produtivas fomentando o surgimento de novos atores: desde Monsanto e Cargill, passando pelos pools de sementeiras que cresceram
à sombra dos ganhos gerados no setor ﬁnanceiro até os subcontratados e os
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pequenos e médios produtores – muitos deles rentistas – ainda que marginais na hora da distribuição da renda.
Finalmente, como arremate das políticas de duplo cunho, Kirchner propiciou um desencontrado e pouco fundamentado adiantamento das eleições
(estavam previstas por lei para outubro próximo), pondo-se à frente da lista de deputados da província de Buenos Aires, inventando as candidaturas “testemunhais”. Quer dizer, ante o temor de que os prefeitos – e até o
governador e o vice-governador de Buenos Aires – arriscassem seu “próprio” partido, amarrou-os ao destino do kirchnerismo. O governador Scioli,
desportista-empresário que se lançou à política com Menem, seguiu com
Duhalde e, logo, como vice de Kirchner, agora secundava-o como deputado
federal. O vice-governador de Buenos Aires, Alberto Ballestrini, o primeiro
na lista dos deputados provinciais, e os prefeitos em exercício, encabeçavam a cédula dos conselhos municipais. Algo muito pouco visto nos anais
da ciência política. Um pacto recíproco na hora de remarem juntos. Nada foi
como se pensava e como adiantavam os pesquisadores de opinião. Na noite
da derrota, um segredo rondava pelo conurbano: remaram todos juntos? A
inﬁnita picardia dos barões valeu-se, em alguns casos, de listas espelho: nelas ia uma sobrinha, ou a mulher, ou a amante, que apoiavam o empresário
colombiano Francisco De Narváez, adversário de Kirchner. Também em
algumas localidades, o corte das cédulas (entre a lista de deputados federais
e dirigentes locais) superou os 10%. Como faltaram condimentos à campanha eleitoral, muitos se perguntaram: contra quem o governo perdeu? Na
realidade, se atendemos o epicentro da contenda, a linha Maginot da província de Buenos Aires, o triunfo ﬁcou em mãos de um desconhecido. Um
milionário de origem colombiana, atual deputado pelo peronismo e cujo
futuro político, com muita, mas muita sorte, termina como governador. O
gosto amargo para o oﬁcialismo, provavelmente, tenha sido comprovar que
perderam mais do que para uma nova liderança política, para seus próprios
erros.
A leitura de alguns analistas com relação ao resultado eleitoral ressalta um
suposto deslocamento do eleitorado para a direita, algo que só pode se demostrar sob a condição de localizar o kirchnerismo na esquerda e a todo o
resto na direita. Além da necessidade de deﬁnir, hoje em dia, o que é ser
de esquerda, a análise não se compadece com as opiniões que fundam uma
boa parte do voto opositor. Incontestavelmente, a direita econômica, social
e cultural encontrou um ponto de apoio para sua recomposição a partir do

93

94

O KIRCHNERISMO E AS ÚLTIMAS ELEIÇÕES: UMA LEITURA CRÍTICA

■

conﬂito pelas retenções móveis. Porém, a direita argentina segue sem contar com seu próprio partido. Quando teve alguém com certo peso eleitoral,
a UceDE encabeçada por Álvaro Alsogaray, um precursor das idéias de
Milton Friedman no rio da Plata, foi cooptado pelo peronismo de Menem;
sua ﬁlha, María Julia, processada e condenada como ladra; e alguns de seus
brilhantes “juniors” dos 80, volúveis, são hoje mutações kirchneristas. A
direita, para encontrar uma expressão política em 2011, terá que se travestir
de peronista ou de radical. Mas, no intervalo que vai desde agora até 2011,
outros elementos e outros fatores se farão ouvir e entrarão em ação. Entre
eles: a luta social; a defesa dos postos de trabalho e do salário; os milhões
empenhados para sair da pobreza e da indigência, do humilhante trabalho
ilegal; a defesa dos recursos naturais, do meio ambiente, da educação, da
cultura. E para essa agenda, a direita carece de respostas convincentes.
Não considero acertado enfocar, como postulam todos os intelectuais partidários do kirchnerismo, que nas últimas eleições tenha triunfado a direita
neoliberal, a la anos 90. Sem minimizar a importância da vitória de UniónPro em Buenos Aires, há que tomar nota da abundância de votos radicais
e do acordo cívico e social em todo o país, do voto socialista em Santa
Fé, dos que Juez obteve em Córdoba, do fenômeno Pino Solanas na Capital, assim como os de Sabatella na Província de Buenos Aires. Em todo o
caso, encontramo-nos frente a um voto denegatório: não pode se aﬁrmar
com segurança que os que votaram na Unión-Pro aderiram a posições de
centro direita deﬁnitivamente; parece-nos mais convincente aﬁrmar que a
sociedade em geral utilizou as cédulas da oposição como meio para expressar sua oposição ao kirchnerismo. Por certo, pouco adianta apontar com o
dedo acusador uma “classe média” inveteradamente desanimada. Ou por
acaso não foi a “classe média” que bloqueou a passagem para o Uruguai
em Gualeguaychú há dois anos contra as empresas ﬂorestais e unidades
industriais de celulose uruguaias? E não contou essa mobilização naquele
momento com o total apoio do então presidente Kirchner? Encontramo-nos,
em todo o caso, frente a um voto não cativo, volátil, de uma sociedade feita multidão, que estaria expressando muito mais seus desejos de liberdade
e autonomia do que a adesão deﬁnitiva a políticas de direita. Trata-se de
cidadãos que, sem serem golpistas nem “destituintes” (como qualiﬁcara o
kirchnerismo e seus intelectuais a quem se opunha às políticas oﬁciais com
relação ao campo), nem articular discursos emancipadores, demandam por
uma distribuição democrática do poder no país, confrontados, em todo o
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caso, a essa desmedida concentração do poder alcançada durante o governo
Kirchner. Trata-se desse sujeito social múltiplo e diverso que não se sente
convocado por um poder concentrado que busca alinhar à cidadania atrás de
propostas e leituras políticas pouco críveis e afastadas da realidade.
Devemos ser capazes de ler por baixo da superfície aqueles fenômenos
de invisibilidade expressos no ato eleitoral. Ainda mais quando as últimas eleições se produziram num momento político de alto tensionamento
e disputas, incubadas desde o início do conﬂito com o campo (março de
2008), e alimentadas por uma concepção promovida pelo governo que via
nas eleições a disputa aberta entre dois modelos de crescimento: um, o do
governo, com inclusão social e o outro, o da oposição, com exclusão social.
Este discurso do governo, novamente binário e de leitura unicompreensiva,
buscou funcionar como mecanismo de representação social e simultaneamente de deslegitimação política. Nos tempos que correm, acreditamos que
o voto não dá conta de um conteúdo ideológico, transcendente diríamos, no
sentido de que o votante já não se sente atraído por aquelas propostas de
mudanças revolucionárias da sociedade, tão caras aos partidos da esquerda.
Inclinamo-nos por um análise do voto assentada em singularidades, em interioridade e imanências, mais do que em “foras” e transcendências. São estas
singularidades, afastadas demais de toda individualidade e individualismo
as que sustentam a nova forma de expressão, de democratização política,
em tempos de crise da representatividade política, adquirindo importância
neste contexto a idéia da governança com relação à de governo. Vejamos.
Toda proposta de ampliação dos espaços democráticos em nossos dias não
pode evitar uma crítica da tradicional deﬁnição da esfera pública, da representação e, no limite, da política enquanto tal. A crise do sistema de representação política afeta o dispositivo funcional que deve assegurar a estabilidade do estado e sua construção política e repercute de maneira direta sobre
la soberania moderna, quer dizer, sobre a forma do mando político. Nesse
contexto, a cisão entre Estado e sociedade tende inevitavelmente a se diluir.
O desenvolvimento e importância que adquire o processo de governança
faz referência a esta crise, na medida em que tal processo, construído sobre
as ruínas de dita divisão, debilita o comando político exercido de maneira
direta sobre uma articulação reticular da sociedade enquanto incorpora a
necessidade de controle da potencialidade subjetiva e organizativa posta
agora em jogo. Estamos agora na presença de um processo molecular de
produção do comando político anteposto a um processo de características
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molar anterior. Nesse sentido, Kirchner representa o velho em política; só
funcional a um manejo particular e concentrado do poder, puro governo disciplinar e nula governança, enquanto se obstina não se sujeitar a um marco
de alianças que persegue a construção de inexistentes “burguesias nacionais”. Pelo contrário, tudo indica que nos encontramos frente a uma diversidade de sujeitos sociais que já não reconhecem uma identidade. Sujeitos
com necessidades diferentes que reﬂetem igualmente heterogeneidades de
tempos e de objetivos. Subjetividades heterogêneas. É precisamente esta
nova geograﬁa social a que devemos fazer visível em nossa análise.
Não podemos deixar de reconhecer que o resultado eleitoral debilitou politicamente o governo e que este panorama anima o comando do capital a
impulsionar políticas econômicas mais próximas a seus interesses, assim
como acentuar as críticas de toda política de integração próximas à ALBA
e toda proximidade a governos como os de Chavez, Morales ou Correa.
Seguramente, impulsionarão conhecidas políticas capitalistas que, em harmonia com os tempos que correm, de crise mundial, promovam a contenção
dos salários e a desvalorização da moeda como maneira de manter a competitividade dos produtos nacionais. É provável que, diante de um governo
débil politicamente, intente também delimitar e paralisar a política de Direitos Humanos que o kirchnerismo impulsionara desde seus primeiros dias de
governo. É que a luta pelos Direitos Humanos adquire uma conotação que
excede aos próprios Direitos Humanos, incorporando rapidamente espaços
políticos de confrontação e disputa com o establishment.
Certo é que a emergência de governos com discursos críticos ao neoliberalismo na América Latina, adotados a partir das mobilizações sociais, promoveu a crise de Consenso de Washington ao mesmo tempo em que estimulou
a possibilidade de pensar, agora de maneira criativa, as articulações entre
Estado e sociedade, entre economia e política, enﬁm, entre governos e movimentos. Todavia, devemos reconhecer também as especiﬁcidades nacionais dos processos, rechaçando toda homogenização dos mesmos para não
cair em um forte reducionismo, na medida em que a transição constitui por
si um espaço de geometria variável. Com efeito, em países como Bolívia,
Equador e Venezuela, e inclusive o próprio Brasil (este último com todas
as polêmicas que suscitou) são os governos que tentam modiﬁcar o equilíbrio de forças sociais, processo político que acelera as polarizações sociais
e políticas. Não parece ser este o caso da Argentina, onde o kirchnerismo
impulsionou políticas mais contraditórias nesse aspecto, que o levaram a
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perder o importante caudal de apoio social que gozou nos primeiros anos.
Com falsas polarizações e apostas em modelos nacional-desenvolvimentistas inviáveis política, social e economicamente. São por demais conhecidos
os principais beneﬁciários dos subsídios e isenções impositivas de todo o
tipo (Aluar, Dreyfus, Cargill, Peugeot, Chrysler, Siderar, entre outras), enquanto se mantém quase de maneira inﬂexível um posicionamento oﬁcial
ante a exploração dos recursos naturais próximas à depredação. O último
veto que Cristina Kirchner realizou à lei de defesa das geleiras alinha ao
governo nessa perspectiva e o afronta com a resistência social às instalações
mineiras em curso.
Devemos reconhecer que o capitalismo na Argentina, além de suas especiﬁcidades, segue os grandes traços do rumo marcado pelo capitalismo a nível
mundial, tendo entrado em uma nova etapa de desenvolvimento. Este resulta
ser um dado substantivo na hora de ensaiar qualquer análise crítica sobre a
situação política nacional. Este capitalismo de novo tipo – capitalismo cognitivo, onde a valorização se assenta no conhecimento e o trabalho saltou as
portas da fábrica para se difundir na sociedade – abriu um novo cenário de
confrontação social. Neste contexto, a confrontação capital trabalho adquire novas modalidades, ao mesmo tempo em que aparecem novos sujeitos
políticos e sociais. Já não se trata do velho proletariado fabril homogêneo
– que, ainda que continue, viu reduzido seu peso qualitativo e quantitativo
– mas, em todo o caso, de uma heterogênea combinação de assalariados,
alguns autônomos, informais e precários, outros dependentes e diretamente
subordinados ao capital, quando não imigrantes, que modiﬁcaram sensivelmente o mundo do trabalho provocando sua substancial fragmentação
enquanto cria novas ﬁguras laborais. E onde sua capacidade organizativa e
de representação está vinculada à prevalência da contratação individual. É
este proletariado de novo tipo que conforma as grandes camadas urbanas
das principais cidades do interior do país. Nesse contexto, a informalidade,
a precarização e a ﬂexibilização não podem ser entendidas como perversas
manifestações do neoliberalismo, mas, pelo contrário, como a forma de ser
típica do mercado de trabalho no novo capitalismo que veio para ﬁcar. Tudo
isto nos conduz a ler a precarização como a forma moderna de controle que
o capital, adota sobre o trabalho de novo tipo, bem como a nos perguntar
sobre as características da nova organização política, de acordo com a nova
composição técnica da classe. Desde Lenin até nossos dias é possível detectar certa correspondência e funcionalidade entre a composição técnica e
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a composição política (operário proﬁssional, partido de quadros; operário
massa, partido de massa, dito de maneira tosca e bruta). É pouco o que
podemos agregar com relação à nova composição política a constituir segundo os novos sujeitos políticos. Em todo o caso, reaﬁrmar que não são os
intelectuais que inventam as formas nas quais se organizam as massas ou as
multidões; são elas que propõem à reﬂexão as formas sob as quais atuar.
O que se modiﬁcou foi a natureza do trabalho, tornando-se cada vez mais
imaterial, fenômeno que provoca mudanças na organização da produção:
agora, o trabalho se organiza fundamentalmente em rede; assistimos igualmente a mudanças na composição de classe: técnica e política, contratação
individual e valorização das diferenças individuais (com base em relações
afetivas, comunicacionais, cognitivas, relacionais, etc.) que estão na base
da atividade relacional, base da cooperação social que produz o general
intellect e nova forma de organização que supera o sindicato. Os trabalhadores do conhecimento criam valor usando suas capacidades sociais e
comunicativas para organizar os processos de cooperação e da inteligência
coletiva. Nesse contexto, a criação do valor se funda na colocação do general intellect a trabalhar, imerso em um processo de cooperação social, que
resulta expropriado pelo capital aos ﬁns da acumulação privada. Mas, neste
caso, onde está a exploração, base de existência do capitalismo? A exploração se dá em relação a um comum. Qual é esse comum? É a cooperação
social, construída sobre a base do general intellect. O capital busca desesperadamente poder controlar esse COMUM. E neste campo se deposita a
crise enquanto expressão também da debilidade e escassa capacidade que
o capital projeta para poder controlar e colocar corpete no trabalho vivo.
Nosso objetivo político deveria ser, em todo o caso, o fortalecimento desse
COMUM. Que não é estatal nem privado. Nesta leitura reside nossa substancial diferença com os modernos estatistas. Não se trata somente de recuperar nossa posição política com relação ao Estado – luta contra o Estado
para por ﬁm a suas instâncias repressivas – mas também do agregado e sua
atualização aos tempos que correm: novos espaços de luta e novas formas
de expressão do antagonismo capital-trabalho.
Mas, a nova forma de produção do valor no capitalismo cognitivo exige
repensar uma deﬁnição das variáveis distributivas: agora a remuneração do
trabalho deveria corresponder à remuneração da vida. O conﬂito com o capital aberto pela crise não só incorpora a luta em geral, mas a luta, agora
particular, pelo reconhecimento da legitimidade da renda como remune-
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ração de uma atividade laboral que, ainda que presente não se reconhece
nos contratos de trabalho clássicos. Os sujeitos explorados incorporam a
totalidade de sua vida no processo de trabalho, prolongando assim a jornada
de trabalho. Isto se observa fundamentalmente no setor de serviços, onde
grande parte do tempo de trabalho se produz fora do lugar de trabalho. Classicamente o salário é entendido como a remuneração do trabalho certiﬁcado
e reconhecido como produtivo, enquanto a renda individual é a soma de
todos os outros ingressos que derivam do viver e da relação com o território
(trabalho, família, subvenções) que fazem a qualidade e o padrão de vida.
Enquanto existe separação entre tempo de vida e tempo de trabalho, existe
também separação conceitual entre salário e renda. Mas, quando o tempo de
vida tende a coincidir com o tempo de trabalho, então as diferenças tendem
a se diluir. É nesse momento, quando emerge com força a demanda por uma
renda social garantida, que não se deve confundir com proteção social
ou planos social redistributivos. Trata-se de um fenômeno essencialmente
de distribuição assentado no reconhecimento, por parte do capital, de um
trabalho realizado e não reconhecido socialmente, no contexto da produção
social do novo capitalismo. Dito de outra maneira, trata-se de remunerar a
cooperação social, por um lado, e de favorecer formas de produção social,
por outro. Remunerar a cooperação social signiﬁca garantir a continuidade
da renda individual incondicional para todos aqueles que operam no território, prescindindo do status social proﬁssional ou civil – esta perspectiva deveria também estender-se aos próprios estudantes (enquanto o conhecimento se converte agora em força produtiva) e participam na produção social
metropolitana, como demandam as últimas lutas dos estudantes italianos
conhecida como A Onda Anômala. Propõe-se imediatamente o conﬂito ao
redor do saber (no momento em que este se converte em parte essencial no
desenvolvimento da luta entre as classes). Todavia, esta perspectiva não
signiﬁca opor as lutas pelo salário com as lutas pela renda básica associando
as primeiras a uma luta política setorial e as segundas a uma luta de caráter eminentemente ideológico. Trata-se de repensar a combinação virtuosa
assentada na transformação produtiva alcançada e na nova materialidade
subjetiva pertencente à nova composição de classe. Somos conscientes de
que a mera demanda de uma renda garantida abre rapidamente as portas de
confrontação com o capital, na medida em que este não está disposto a distribuí-la, já que suporia reconhecer a autonomia e a separação do trabalho.
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São estas novas condições do capitalismo pós-moderno que nossos intelectuais kirchneristas e não kirchneristas resistem a aceitar, enquanto seguem
vendo as novas condições políticas com olhos do fordismo fabril. Seguem
pensando na renda (ﬁnanceira e não ﬁnanceira) como um desvio parasitário
do capitalismo, enquanto apostam na reconstrução de um Estado de bem
estar impossível de regenerar, na medida em que é a própria relação salarial
fordista que entrou deﬁnitivamente em crise. Nem a acumulação capitalista
pode ser restringida aos marcos nacionais com Estados-nação capazes de
desenvolver de maneira independente políticas nacionais de desenvolvimento, nem os sujeitos antagônicos que personiﬁcam o capital e o trabalho
são os mesmos, nem os ganhos de produtividade podem ser medidas no
marco do capitalismo de novo tipo. A crise da relação salarial mostra como
todos os sujeitos dos acordos keynesianos estão hoje ausentes. Sob estas
condições, resultam inaplicáveis as propostas do governo para a conformação de um Conselho Econômico e Social, situação de recreação do Pacto
fordista próprio de uma época já obsoleta. Tudo isto nos leva a pensar na
diﬁculdade de alcançar no capitalismo cognitivo uma política institucional
que reduza a instabilidade que o caracteriza. Nas condições atuais, toda
tentativa de impulsionar compromissos de raiz keynesiana adequados às características do novo processo de acumulação resulta uma verdadeira ilusão
teórica e impraticável desde um ponto de vista político. Nenhum New Deal
é possível, tão somente aquele que emergindo dos próprios movimentos
e das práticas institucionais autônomas se proponha a apropriação de um
welfare de novo tipo, diferente do estatal que foi desmantelado e igualmente distanciado do existente, de caráter privado. O que nos leva então a
pensar o conﬂito sobre o welfare, em situação de crise, como a organização
imediata da instituição do comum. A privatização da educação, saúde, habitação, seguridade social, em outras épocas geridas pelo estado e assumida
pelo capital como maneira de assegurar a reprodução da força de trabalho,
supõe o reconhecimento por parte do capital de que é o corpo humano o que
assume agora as funções que anteriormente se localizavam no capital ﬁxo,
quer dizer, na maquinaria (produção antropogenética). Porém nesse mesmo
momento a reprodução e amortização da maquinaria (hoje corpo humano)
agora ﬁcará franqueada ao próprio trabalhador. A privatização dos velhos
direitos sociais fordistas assume a forma da mercantilização da vida.
Porém a deserção dos intelectuais kirchneristas não se limita somente a
desconhecer as novas condições do capitalismo de nossos dias. Não só
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desprezam as mudanças de época, senão que suas análises resultam vazias
de todo conteúdo político conforme às novas geograﬁas sócio-econômicas
adotando nesse momento a clássica posição centrista em política – carência
de política – agravada pelo extremismo assumido. “Extremismo de centro”,
poderíamos qualiﬁcá-lo na medida em que esvaziou a política do antagonismo capital trabalho colocando em sua substituição um progressismo inócuo, funcional ao poder de novo tipo, deslocando dessa maneira o eixo da
confrontação, afastando-se de todo espírito crítico que deve acompanhar a
atividade verdadeiramente intelectual... São agora os meios e multimeios
(perguntamo-nos o que dirão os intelectuais “K” agora que o governo acaba
de conceder ao grupo Clarín, declarado o principal inimigo na campanha,
o fabuloso negócio da concessão de serviços de telefonia, Internet e TV
a cabo) o inimigo a derrotar (“estamos em presença de alianças políticas
construídas desde os sets televisivos”, nos dizem) , enquanto deixam de
lado as diversas maneiras como o comando do capital exerce seu controle
sobre a força de trabalho viva, geradora de valor e mais-valia, e que agora
se estende ao conjunto da sociedade. Em sua substituição falam-nos de “espaços populares democráticos” e formas de intervenção de “políticas enraizadas em modalidades de políticas democráticas”. Nossa divergência com
estas análises é total. Com efeito, falar da crise da forma partido, da crise
da representação política, signiﬁca incorporar neste desmoronamento todo
o sistema de formação e transmissão da própria vontade política que caracteriza atualmente à democracia. Pelo que estabelecer o problema além dos
partidos signiﬁca estabelecer também se existe outra forma de democracia
diferente e distante da que nos propõem os intelectuais “K”. Em todo o
caso deveríamos delinear-nos como escapar à colocação do corpete político
que nos propõe uma institucionalidade obsoleta e abertamente questionada
desde o 2001 ante a anomia social existente. Não nos parece convincente
aderir a uma proposta política que mudou seu sustento político inicialmente
assentado na mobilização e dinâmica de enfrentamento dos movimentos
sociais por outra que mostra como seu único suporte uma estrutura política
burocratizada, corrupta e demodée como a do PJ e seus apoiadores, os barões do conurbano.
Particular menção exige a decisão política do governo sobre a eliminação
do regime de aposentadoria privada e o regresso a um único sistema de
aposentadoria, o sistema de distribuição administrado pelo estado, sustentado na contribuição dos trabalhadores. Esta medida, tão entusiasticamente
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saudada pelos intelectuais “K”, para quem tudo aquilo administrado pelo
estado é bom por deﬁnição, não alterou a lógica de funcionamento das contribuições dos trabalhadores, que continuam atados ao destino do capital: o
Estado ﬁnancia agora grandes obras de infra-estrutura energética, quando
não a futura produção da quebrada General Motors, onde os ganhos em
ambas as situações correm para o capital privado, quem resulta beneﬁciado, enquanto as contribuições dos trabalhadores assumem todos os riscos
que estes investimentos creditam. Quanto ao mais, o governo conservou
igualmente o pacote acionário bursátil daquelas empresas que foram eleitas
como sócias nos riscos pelos fundos de pensão, toda uma fraterna relação
com o capital especulativo que se diz combater. Todavia devemos reconhecer que com a volta ao sistema de distribuição se eliminou as comissões que
as AFJP cobravam e se diminuiu os níveis de especulação, mantiveram-se
os níveis de risco.
Contudo, não se trata somente de compreender, mas de adotar uma posição política que deve surgir como produto do debate. Debate este que deve
incorporar alguns elementos chave que acompanharam a reestruturação capitalista nos últimos anos: o desmantelamento progressivo do Estado de
bem estar, a relocalização, externalização e terceirização das grandes concentrações industriais, a nova geograﬁa social assalariada, suas condições
de insegurança e precariedade e as modalidades de resistência ao comando
do capital; o fenômeno da globalização e as interdependências geradas, o
sentido e lógica da ﬁnanceirização da economia e as novas formas da renda;
enﬁm, a colocação a trabalhar de qualidades afetivas, relacionais e comunicacionais, em geral, do conjunto das capacidades cognitivas assim como
o debilitamento das diferenças entre tempo de vida e tempo de trabalho.
Partindo de uma leitura crítica destas questões, devemos tentar individualizar aquelas variáveis políticas, econômicas e sociais que ﬁzeram amadurecer a atual crise, buscando paralelamente abordar de maneira crítica
as “soluções” que os diversos governos em geral e o nosso em particular
estão propondo e projetando. Devemos ser capazes de transitar no estreito caminho político que se abre entre a resistência e o apoio ao governo.
Nem o kirchnerismo é o menemismo, nem transitamos processos similares ao venezuelano e/ou boliviano. Trata-se, neste sentido, da construção
de espaços políticos de resistência diferentes dos impulsionados durante
o menemismo, embora resguardando autonomia e política própria. O ponto está precisamente na construção de uma alternativa crítica ao governo.
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Deﬁnir novos campos de luta, que incorporem as reivindicações do conjunto dos trabalhadores precários sob a consigna de que “não vamos pagar
pela crise” que possibilite recuperar forças para melhorias nas condições
laborais dos que ainda hoje trabalham em relação de dependência, evitando
a redução da jornada de trabalho e as demissões, denunciando as condições
de precariedade e instabilidade de quem desenvolve um trabalho de forte
conteúdo cognitivo, integrando igualmente a todos os sujeitos precários da
cidade-metrópole contemporânea que lutam por novos direitos, serviços e
renda garantida, partindo desde suas condições laborais.

Cesar Altamira é natural de Córdoba, Argentina, onde participou das revoltas estudantis dos anos 60. Sua atividade política continuou, na década de 1970, na chamada Esquerda
Socialista de Córdoba, até 1976, quando se exilou no México. É autor de Os marxismos do novo
século, publicado em 2008 pela Civilização Brasileira.
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Edu-factory

Neste número da Lugar Comum daremos início à publicação de textos da
rede transnacional edu-factory de pesquisa e debate sobre a questão da universidade e da produção social do conhecimento.
A universidade tem assumido um papel crucial na conformação dos novos direitos relacionados ao trabalho imaterial e à cidadania no horizonte do capitalismo pós-fordista. Abordando a produção de conhecimento no meio acadêmico
e as relações de poder que a perpassam, a sessão tem por objetivo apresentar
o debate internacional sobre os diversos aspectos da atual crítica da divisão do
trabalho: a hierarquização no âmbito da universidade, a precarização das condições de trabalho, os mecanismos de captura da produção e as formas diferenciais
de valorização dos saberes vivos. Em suma, trata-se de abordar o conjunto das
questões que caracterizam o conﬂito em torno da produção de conhecimento e ao
papel paradigmático desempenhado pela universidade nesse cenário.
Partindo da premissa de que “a crise da universidade foi determinada,
sobretudo, pelos movimentos sociais”,32 o conjunto das contribuições tem por objetivo traçar um panorama da produção global acerca das lutas e dos mecanismos
que caracterizam o conﬂito acerca da produção social de conhecimento.
Neste sentido, as experiências apresentadas em edu-factory e confrontadas umas às outras expressam as lutas e estratégias adotadas por movimentos
sociais ao redor do mundo na luta por emancipar o trabalho vivo e conquistar
direitos para os trabalhadores da área do conhecimento. Ao contrapor e confrontar
diversas leituras, a rede procura identiﬁcar e potencializar os múltiplos aspectos
que o tema suscita, bem como aproveitar as abordagens existentes para estabelecer um léxico comum de lutas e de resistência.
No âmbito brasileiro, a parceria com edu-factory constitui, por sua vez, uma
oportunidade para enriquecer o debate sobre a universidade do qual participa a Rede
Universidade Nômade, cujos elementos fundamentais são a luta pelas ações aﬁrmativas, pelo apoio aos pré-vestibulares comunitários, pelo acesso amplo e a criação de
novas vagas na universidade e pelo reconhecimento da dimensão comum do saber.
32 “Todo o poder à autoformação”, manifesto que dá início à parceria entre a revista Lugar
Comum e a edu-factory e que introduz o livro Università Globale. Il nuovo mercato globale.
Roma: edu-factory – Manifesto Libri, 2008.
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Tecendo a democracia – Reforma
universitária, governo e movimentos sociais
Pedro Barbosa Mendes

Será a universidade a nova fábrica? Se, por um lado, a analogia entre a
universidade e a fábrica serve para assinalar o papel primordial que as universidades desempenham no capitalismo cognitivo, papel que na época do capitalismo
industrial era desempenhado pelas fábricas, ela deve, não obstante, vir acompanhada de algumas ressalvas, especialmente no que se refere à produção de conhecimentos como formas diferentes das mercadorias. Outro ponto importante a
destacar é o diferente papel que a manipulação de saberes e a produção de subjetividades desempenha em uma e em outra e qual o impacto disso no horizonte da
autonomia do trabalho vivo.
Se outrora a força de trabalho necessitava dos meios materiais (expressos
pelo trabalho morto) para operar a produção de mercadorias homogêneas, agora,
ao menos tendencialmente, os trabalhadores são os possuidores, ou melhor, são
eles próprios os sujeitos da produção enquanto produção de vida e de conhecimento através da manipulação de saberes.
No entanto, conforme a luta pelo acesso à universidade deixa claro, se a
multidão já pode visualizar no horizonte algum grau de autonomia, a precarização
do trabalho vivo reintroduz a questão material de outra maneira, fundamentalmente nova.
A produção, para ser realizada, precisa se amparar em uma ampla rede
de sujeitos imediatamente produtivos que, por sua vez, apóiam-se em sua própria
vida (corpos, saberes, relações sociais, memórias afetivas etc.) e na cidadania
(direitos sociais) para criar o novo. Portanto, essa produção mobiliza, na forma de
redes colaborativas, o conjunto das potencialidades e das singularidades de cada
sujeito. Essas características, todas reunidas e combinadas de maneira única, é
que tornam possível a produção.
A questão passa a ser, com efeito, como dotar esse sujeito multitudinário
de elementos para que ele atualize cada vez mais suas virtualidades produtivas. Em outras palavras, como adequar e construir uma cidadania voltada para
a produção autônoma da multidão de precários. É nesse sentido que a luta por
direitos sociais se apresenta como uma luta imediatamente produtiva e, portanto,
material.
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Por outro lado, “a mistura de antigas e novas formas de informalidade e
ﬂexibilidade impõe, no caso brasileiro, oportunas traduções das contribuições teóricas baseadas nas transformações materiais das economias centrais. (...) Por um
lado, pelo fato de que a relação salarial de tipo fabril só envolve porções restritas
da população brasileira; por outro, pelo fato de que, menos no caso (importantíssimo, mas restrito) do grande ABC paulista, ter acesso à relação salarial de tipo
fabril não foi garantia de acesso material aos direitos, ou seja, de uma verdadeira
inserção cidadã dos ‘trabalhadores’” (Cocco, 2001).
Nesse sentido, se pretendermos constituir uma cidadania pós-industrial,
a analogia com a fábrica torna o problema ainda mais nebuloso, uma vez que, no
Brasil, a maldição do trabalho assalariado representa, paradoxalmente, um privilégio de poucos.
No entanto, também de forma paradoxal, o esgotamento dramático do
processo de desenvolvimento brasileiro abre, por sua vez, a possibilidade de romper com a linearidade da noção capitalista de progresso, possibilitando um salto
rumo a uma outra temporalidade, expressa na forma de uma cidadania pós-industrial e uma democracia constituída, sobretudo, pelos movimentos sociais e os
muitos desorganizados que compõem a multidão brasileira. Não há, portanto, nenhum estágio objetivo de desenvolvimento, o que permite ao Brasil, em contraste
com muitos países europeus, romper mais facilmente com constrangimentos de
ordem desenvolvimentista.
Aceitar o devir da multidão como classe social não-operária implica, por
conseguinte, construir, ao menos no caso brasileiro, uma extensa rede de direitos que proporcionem uma garantia material real para a massa de trabalhadores
precários, dos quais o acesso à universidade é apenas um, conquanto seja um
dos mais importantes. Ao mesmo tempo, o que poderia parecer um obstáculo – a
cidadania precária do trabalhador brasileiro e a extrema pobreza – abre ao país (e
à multidão enquanto “produtora das bifurcações do tempo” 33) uma possibilidade
real de constituir seu próprio tempo ético, atirando-o diretamente do passado da
dependência ao futuro dos novos direitos sociais e da constituição do comum:
esse futuro é o devir da multidão!
No Brasil
Marcado pela desigualdade e pelas reformas feitas de cima para baixo,
o Brasil conta com um percentual de estudantes universitários que só agora ul-

33 Cf. Antonio Negri, Cinco lições sobre Império, 2003.
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trapassa os 10% da população jovem (em idade universitária), sendo que, destes,
a grande maioria estuda em instituições privadas tão heterogêneas entre si no
tocante à arquitetura curricular e à estrutura disponibilizada que muitas sequer
merecem o nome de universidade (Almeida Filho, 2007).
Para além do óbvio choque que provoca, essa informação serve também
para ressaltar a barreira clara que impede a tomada da universidade como paradigma principal em qualquer cenário produtivo que tenha o Brasil como universo.
Ademais, demonstra o estado da arte dos direitos sociais em um dos maiores países do mundo e uma das grandes economias emergentes.
Não obstante, a universidade tem desempenhado um papel de centro de
excelência em produção de conhecimentos e tecnologia avançada para certos arranjos produtivos em uma clara vinculação com a questão nacional que ainda caracteriza a formação autóctone. Empresas como a Petrobrás, a Vale do Rio Doce,
a Embraer e o assim chamado “agro-negócio” têm desfrutado enormemente das
pesquisas desenvolvidas e da produção universitária de ponta.
Por outro lado, uma série de reformas inovadoras incorporadas à agenda
de governo durante os dois mandatos do presidente Lula reintroduziram a questão
urgente da democratização do ensino universitário no Brasil.
Pequeno retrato da universidade brasileira
O Brasil possui aproximadamente 190 milhões de habitantes. Destes,
cerca de 10% é de jovens entre 19 e 24 anos de idade34, o que equivale a mais ou
menos 19 milhões de pessoas em idade universitária.
No entanto, atualmente, algo em torno de três milhões de pessoas têm
acesso ao ensino universitário35 (presencial). E, dentre estas, apenas um oitavo
(1/8) encontra-se em universidades públicas (federais, estaduais e municipais).
Esse valor seria de aproximadamente 350 mil pessoas36.
É digna de nota, ainda, a existência de um milhão e 350 mil vagas ociosas
em instituições brasileiras, sendo a grande maioria em instituições privadas. Mas,
trataremos desse assunto mais adiante, no tópico sobre as reformas implementadas atualmente.
34 Dados disponíveis em: http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/populacao_jovem_brasil/comentario1.pdf.. Acesso em: 25/05/2009.
35 http://www.inep.gov.br/download/superior/censo/2007/Resumo_tecnico_2007.pdf. Acesso
em: 25/05/2009.
36 Estimativa para o ﬁnal do ano de 2008, feita com base nos números apresentados pelo IBGE
e pelo INEP e suas respectivas taxas de crescimento.
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O “bacharel” e a formação da elite nacional
As universidades brasileiras, grosso modo, ainda apresentam uma arquitetura curricular e estrutura acadêmica inspiradas em suas congêneres européias
do século XIX (Chauí, 2001; Almeida Filho, 2007).
Implantadas ao longo do séc. XX como meios de garantir uma formação
para a elite nacional brasileira, na forma da construção de uma elite qualiﬁcada,
essas instituições nunca passaram por reformas abrangentes que as modernizassem ou, pelo menos, as adaptassem às realidades locais e/ou regionais. Atravessaram grande parte do séc. XX imunes às pressões e às lutas por democracia, e
só conheceram reformas (inacabadas algumas, frustradas outras) feitas de cima
para baixo, seja durante o período de ditadura militar, seja durante a hegemonia
neoliberal que marcou o país na década de 90 do século passado.
Nesse sentido, as reformas e a abertura promovida pelo governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, ele próprio um intelectual da academia,
visaram à abertura do ensino universitário à iniciativa privada e à “solução” do
problema da grande massa de jovens sem acesso à universidade pela via do mercado, ou seja, pela expansão das vagas em instituições particulares. A esse respeito, convém lembrar ainda que a principal fonte de legitimidade dessa reforma
derivou do bloco de biopoder formado em torno de uma elite branca que resiste a
qualquer proposta de abertura (publicização) da universidade brasileira.
Para piorar a situação, no tocante ao modelo universitário, pode-se perceber, no Brasil, uma organização acadêmica e um desenho institucional que são
verdadeiros emaranhados de estruturas que se sobrepõem umas às outras sem que
nenhuma delas funcione satisfatoriamente. Prova disso é a existência, no currículo, de titulações repetidas, incoerentes e, até mesmo, conﬂitantes, originadas em
diferentes momentos históricos (e seguindo diferentes modelos) e implementadas
sem a mínima coerência nas poucas tentativas de reformas que essas instituições
conheceram (Almeida Filho, 2007).
Por outro lado, e ainda mais grave, o ensino universitário brasileiro permaneceu todo esse tempo como um mecanismo de formação de uma elite nacional. A ﬁgura do “bacharel”, imortalizada por Gilberto Freyre em seus clássicos sobre a formação nacional e, em especial, em “Sobrados e Mucambos”, que trata do
declínio do patriarcado rural e da ascensão do meio urbano na realidade brasileira,
ilustra bem as características distintivas de uma ﬁgura que sempre esteve ligada
ao reconhecimento da autoridade e da hierarquia, mais até que ao conhecimento
e à produção de saberes.
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O bacharel e, por extensão, a formação que garante o acesso ao título,
funcionou e, em grande medida, ainda funciona, (quase) como um título de nobreza, outorgando a seu possuidor a aura de um aristocrata dos trópicos, coisa
que, de fato, nunca existiu no Brasil37. A universidade desempenhou, dessa forma,
o papel de instituição que homologava títulos de cidadania aos privilegiados que
conseguiam acessar seus serviços e recursos altamente exclusivos.
A ﬁgura do “bacharel”, no entanto, não retira seu impacto apenas daí. Ela
revela também o conﬂito social subjacente à própria formação da sociedade brasileira. Se, como foi dito, o bacharel representava os ideais de nobreza de uma elite
ébria de poder e sedenta por distinção, também é verdade que ele teve sua função
subvertida pelos mulatos e mestiços, que buscavam ascensão/inserção social.
De maneira extremamente hábil, os poucos negros e mulatos que conseguiram transpor os obstáculos relativos ao acesso à universidade, utilizaram os títulos de bacharel para abrir caminhos em uma sociedade marcada pela segregação
material e pela discriminação racial. Em sua luta por mobilidade social e acesso
aos direitos, lutaram para ingressar no mundo privilegiado da cidadania branca
através do título de nobreza que a formação universitária garantia e representava.
Neste sentido, se para a elite nacional a universidade sempre representou
um local privilegiado para sua reprodução e qualiﬁcação enquanto condutora dos
rumos da nação, para o mulato (e mestiços), ao contrário, ela representava a porta
de entrada para um universo de cidadania e direitos.
Com efeito, é importante ressaltar que, embora a universidade brasileira ainda seja marcada por um forte viés de privilégio e exclusão, ela foi palco
e plataforma para o lançamento de grandes mobilizações por democracia e por
transformações na sociedade brasileira que visavam a uma efetiva publicização
do espaço público, desde a resistência à ditadura e as lutas que marcaram seu ﬁm
até os protestos que culminaram com o impeachment do primeiro presidente eleito democraticamente após trinta anos.
Isto se deve, muito provavelmente, à entrada em cena dos novos sujeitos
sociais que surgiram em torno da guinada imaterial do trabalho contemporâneo,
marcado por uma nova função (hegemônica) do saber e uma atualização da re37 É particularmente marcante, nesse sentido, a (absurda) concessão, no Brasil, de “prisão
especial” para os possuidores de diplomas universitários; algo que, conforme sustentamos, está
ligado ao reconhecimento de uma rígida hierarquia social. Cf., a esse respeito, o artigo 295 do
Código de Processo Penal brasileiro. Para a relação entre “prisão especial” e privilégios que
remontam ao Império, embora sob outra perspectiva que a atualmente adotada, cf. Francisco de
Assis Toledo, Prisão especial: direito ou privilégio? (2001, p. 64-72).
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lação deste com o poder. O ano de 1968 representa, nesse sentido, um marco
na ruptura com uma organização eminentemente fabril da sociedade e assinala a
emergência de uma nova forma de produção – e dos novos sujeitos a ela relacionados – amparada (ao menos tendencialmente) nas esferas do conhecimento, ou,
nas palavras de Marx, no General Intellect.
A “crise” da universidade
A universidade brasileira atravessa atualmente sua maior crise, marcada
pela contestação daqueles que estão fora e querem entrar e, em parte, daqueles
que estão dentro e querem garantir seu privilégio de classe, se assim se pode dizer.
No entanto, fazem-se necessários alguns esclarecimentos a esse respeito.
A crise que atinge a universidade brasileira atualmente não é do mesmo
tipo que a de suas congêneres européias. A questão principal no Brasil consiste
em sua expansão e abertura aos muitos que estão fora dela. Nesse sentido, poderia
trabalhar aqui com outro conceito, mas a categoria de crise assinala e potencializa,
sobretudo, as diferenças que a reforma universitária brasileira assume em face do
processo (de Bolonha) europeu. Por outro lado, reﬁro-me à crise também para
apontar o conﬂito em torno das atuais propostas de mudança e, em especial, as
violentas (e elitistas) reações que elas suscitam.
Falar de crise signiﬁca, portanto, falar do declínio de um modelo anacrônico e ultrapassado de difusão/concentração do conhecimento. Implica falar, sobretudo, nas “dores do parto” de um novo modelo de universidade mais rico, múltiplo e
com menos barreiras, tanto no tocante ao conhecimento (modelo disciplinar) quanto
às barreiras sociais erguidas (impostas) com o intuito de conter os muitos.
Segundo Negri (2003):
As massas, a multidão, aﬁrmam a centralidade da temporalidade enquanto
abertura irresolúvel de uma crise entre, de um lado, o tempo da propriedade,
consolidado e fechado, e, do outro, o tempo do trabalho que se libera, indeterminado e aberto. A Revolução como crise permite apreender as dimensões antagônicas do tempo entre o tempo reacionário, fechado, da inércia do passado,
e o tempo revolucionário que constitui o futuro porque produz nova riqueza e
nova humanidade.

A crise, conforme foi dito, diz respeito ao movimento de democratização
da universidade, por um lado, e à feroz “resistência” que ele enfrenta, tanto da
elite reacionária, ciosa em manter seus privilégios, quanto da esquerda corporativista, que luta para manter o controle dos aparelhos burocráticos que asseguram
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sua reprodução, conforme veremos mais adiante, ao tratarmos do conteúdo das
reformas propriamente ditas.
Esse setor da esquerda, de viés extremamente conservador, apela continuamente à idéia de revolução para barrar toda e qualquer mudança. Para o lugar
do mal, encarnado pelo neoliberalismo e sua dinâmica onipotente e onipresente,
propõe uma noção de bem que remete a uma revolução abstrata, dissociada da
efetiva prática antagonista e eternamente postergada.
Um último elemento a se considerar e que, de certa forma, já está colocado, consiste no atravessamento que perpassa o governo Lula. Se, por um lado, os
movimentos que o atravessam são essenciais para imprimir uma dinâmica mais
democrática ao processo, por outro, muito deles acabam por carregar para dentro
do governo toda uma série de impasses e contradições que dizem respeito a uma
lógica desenvolvimentista e corporativista (principalmente na esquerda e, o que
é mais problemático, nas próprias bases de sustentação do governo). Reﬁro-me
aqui, em particular, a algumas dinâmicas de movimentos no interior do PT, e ao
MST que, embora apóiem o governo Lula a maior parte do tempo, inclusive fazendo cobranças e tecendo críticas, escorregam aqui e ali em postulações de inspiração nacional-desenvolvimentista. Nesse sentido, a abertura do governo Lula aos
movimentos sociais representa, ao mesmo tempo, sua enorme fonte de riqueza e
democracia e, paradoxalmente, também uma de suas fraquezas.
Isso se torna mais claro se analisarmos a dinâmica política do governo
Lula, governo montado e conduzido sob a forma de uma coalizão que lhe garante
maioria bastante instável no congresso. É sob essa perspectiva mais ampla que a
falta de retorno ao apoio que o governo muitas vezes tem oferecido aos movimentos sociais pode ser compreendida como um problema38. Pois, além dos limites
óbvios que um tal modo de governar impõem, a ausência (quando não a oposição)
dos movimentos em algumas das lutas travadas pelo governo deixam-no ainda
mais vulnerável.
Nesse sentido, os muitos desorganizados têm desempenhado, em alguns
casos, o papel que se esperava fosse dos movimentos organizados39.
38 Podemos citar, a esse respeito, a oposição sistemática que setores do PT e do MST têm feito
ao Programa Bolsa Família – a política social de maior sucesso do governo Lula – por motivos
que vão do corporativismo ao saudosismo (em relação ao pleno emprego que, paradoxalmente,
nunca ocorreu no Brasil).
39 É digno de nota o papel desempenhado pela multidão de precários no decorrer da crise que
abalou o governo Lula em 2005, quando, em sua defesa, se colocou contra alguns setores do
próprio PT, constituindo o principal elemento de resistência e de suporte ao governo.
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As reformas
A reforma atual é fruto das lutas e das reivindicações da nova multidão:
negros, pobres, indígenas e precários em geral que, identiﬁcando no governo Lula
um interlocutor e um igual, retomaram a luta por democracia também nesse que
é um dos principais feudos da elite neo-escravagista brasileira. É digna de nota,
nesse sentido, a participação do Movimento dos Sem-Universidade (MSU), de
São Paulo. Foi deles a proposta de ação aﬁrmativa que acabou se transformando
no PROUNI (Programa Universidade para Todos).
Outra rede importante no tocante às reformas é a rede de pré-vestibulares para negros e pobres (da qual o PVNC e o Educafro constituem importantes
exemplos), que embasou grande parte das propostas de ações aﬁrmativas (cotas
para pobres, negros e índios). Esses movimentos, que deixaram de constituir uma
multidão organizada em razão da concretização das reformas que pretendiam,
ainda atuam de forma difusa (e muitas vezes errática) na luta pelo estabelecimento e pela preservação dos direitos conquistados, como aconteceu há poucos dias
quando, no Estado do Rio de Janeiro, a lei que garantia as cotas foi suspensa pela
mais alta corte estadual40.
Com efeito, a multidão de precários (informais, negros, mulatos, pobres
etc.) é extremamente rica em produção de formas de vida e de saberes que aqui
chamaremos “indisciplinados”, lutando para desencadear o processo em um primeiro momento e ajudando a garantir sua implantação quando as reformas ganharam contornos reais. Por outro lado, a abertura do governo Lula aos movimentos
sociais organizados (e desorganizados) em torno do acesso aos direitos e o atravessamento promovido por estes suscita produções múltiplas (muitas vezes, até,
divergentes), fazendo com que, de alguma forma, a solução para a equação democrática passe por ações que reconheçam uma multiplicidade de direitos.
Some-se a isso a existência, no interior da universidade, de iniciativas
transversais de contestação da divisão social que a caracteriza e atravessa. Nesse
sentido, alguns movimentos inovadores têm questionado na prática tanto a exclusão que marca o ensino universitário quanto a compartimentalização e separação
disciplinar que submete os saberes socialmente produzidos.
40 Essa decisão pode ser interpretada como um trágico exemplo de atualidade da ﬁgura freyreana do “bacharel”. Altamente contestável, tanto do ponto de vista ético quanto jurídico, ela revogou, por meio de liminar concedida após sete anos, a lei estadual que implementava o regime de
cotas nas universidades do Rio de Janeiro. Cf., a esse respeito, a entrevista com o reitor da UERJ
em http://www.agenciabrasil.gov.br/noticias/2009/05/26/materia.2009-05-26.8963993873/view.
Acesso em 30/05/09.
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Recentemente, uma ampla reforma das instituições acadêmicas e de pesquisa foi posta em curso, reconhecendo e valorizando uma série de demandas dos
movimentos sociais. Essa reforma, parte de uma ainda mais ampla e abrangente
denominada PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação – visa promover uma
autêntica revolução no ensino brasileiro. Atenhamo-nos, no entanto, à parte que
ora nos interessa, a referente à abertura da universidade aos muitos e sua adequação aos novos ventos do trabalho imaterial.
No tocante ao acesso à universidade, essa reforma visa promovê-lo de
três maneiras diferentes. A primeira delas é através das cotas para estudantes de
escolas públicas (as quais incluem cotas raciais), que visam instituir mecanismos
de acesso à universidade que levem em consideração a situação de extrema desigualdade social e que restabeleçam a ligação entre a escola e a universidade públicas. Elas foram criadas, a princípio, a partir de iniciativas dispersas em algumas
Universidades Brasil afora. Com a ascensão do governo Lula, as cotas tornaramse política de governo e ganharam uma formatação sistemática, na forma de uma
lei federal, que ainda aguarda para ser votada no congresso nacional.
Por outro lado, desde sua implantação pontual em universidades públicas, foram alvo de grande resistência por parte da elite e daqueles que negam o
racismo com base em argumentos anti-racialistas, sendo, inclusive, alvo de grande número de ações contestatórias na justiça.
Nesse sentido, embora sejam apontadas como uma tentativa de racializar
as relações sociais, as cotas foram desenvolvidas com o intuito de fazer frente a
uma realidade social racista que, mesmo não se sustentando em bases cientíﬁcas,
é amplamente difundida em nossa sociedade. A esse respeito, deve-se argumentar
que elas não dizem respeito à idéia de raça, mas ao racismo, ao preconceito baseado na cor. Materialmente, elas se baseiam na existência, sempre negada, de um
fosso que separa negros, mulatos e demais mestiços dos brancos brasileiros no
tocante à cidadania, à renda e ao acesso aos direitos41.
Na prática, as ações aﬁrmativas como um todo, e as cotas, em particular,
servem para garantir que a multidão produtiva não seja resumida pelo discurso da
elite a um único matiz de cinza (o mestiço) que, enquanto serve de propaganda
para a propalada democracia racial, nega sistematicamente a potência produtiva
do arco-íris de cores, culturas e desejos que caracteriza a sociedade brasileira.
41 Basta lembrar que, quanto mais pobre a parcela da população (e, portanto, com menor
acesso aos direitos), maior o percentual de negros em sua composição. Para este e outros dados
relativos à desigualdade relacionada à cor da pele, cf. Henriques, Ricardo. Desigualdade Racial
no Brasil. Evolução das condições de vida na década de 90. Rio de Janeiro: IPEA, 2001.
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A liberdade da multidão pressupõe a igualdade como condição de seu exercício e, por isso, precisa produzir uma cidadania material que só pode existir na
medida em que não haja nenhuma separação entre o sujeito e o exercício da
soberania. A liberdade é, assim, o exercício da multiplicidade, das singularidades. A mestiçagem forma um inﬁnito arco-íris e a multidão, para se reconhecer
enquanto tal, produz ações aﬁrmativas que rompem as correlações perversas
que ligam o racismo à desigualdade. Nesse sentido, a cidadania da multidão
só pode ser material e, desse modo, universal (Manifesto da Rede Universidade
Nômade, 2004).

Não se deve esquecer ainda, como parte integrante das ações aﬁrmativas,
a exigência por investimentos que subsidiem os estudantes mais pobres durante
o período de seus estudos universitários, algo que poderíamos chamar de “direito
à permanência”.
Um segundo modelo de ação aﬁrmativa desenvolvido pelo governo Lula
atende pelo nome de PROUNI – Programa Universidade para Todos – e introduz
a temática das cotas nas universidades e faculdades particulares. Através de mecanismos de renúncia ﬁscal, essas instituições assumem o compromisso de conceder bolsas de estudo para estudantes de baixa renda saídos de escolas públicas
de ensino fundamental e médio que, no Brasil, são de qualidade bem pior que as
particulares. Dessa maneira, para fazerem jus ao estatuto de “instituições ﬁlantrópicas” que a constituição brasileira garante a algumas categorias de instituições
universitárias, as universidades particulares devem se comprometer a conceder
bolsas de ensino para os estudantes pobres e/ou oriundos de escolas públicas.
Um problema que o governo e os movimentos vêm enfrentando, nessa
área, é o fato das universidades particulares se recusarem a abrir vagas nos cursos
mais rentáveis e com maior prestígio social – como medicina, direito e comunicação –, como se as verbas que ﬁnanciam essas bolsas (através dos mecanismos
de renúncia ﬁscal) fossem também elas, privadas. Recentemente, o governo, através do Ministério da Educação, deu um grande passo nessa direção e obrigou as
universidades a concederem bolsas também nesses cursos, o que consistiu uma
importante vitória.
Há ainda o compromisso assumido pelo governo de ocupar as vagas
ociosas nas universidades e faculdades particulares através da concessão de bolsas para os estudantes de baixa renda, também através do programa.
Ressalte-se ainda, que desde seu início, o PROUNI vem crescendo ano
a ano e já está quase alcançando (em número de vagas) as próprias universidades federais; o que representa, conforme tentamos demonstrar, um movimento
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progressivo de ‘publicização’ das universidades brasileiras, tanto das públicas,
quanto das particulares.
Por causa de seu crescente impacto simbólico e material, as cotas são
provavelmente a principal inovação introduzida pelo governo Lula no âmbito da
educação universitária no Brasil. No entanto, no longo prazo, o reduzido número
de vagas em instituições públicas de ensino universitário constitui um forte entrave à sua universalização.
Nesse sentido, a segunda e provavelmente principal medida de acesso à
universidade talvez seja o Plano de Reestruturação e Expansão da Universidade,
ou simplesmente REUNI, conforme é chamado. O REUNI como objetivo declarado aumentar de forma maciça o número de vagas nas universidades federais
brasileiras, o que, em termos concretos, signiﬁca aumentar em 120% esse valor,
ou seja, mais que dobrar o número de vagas em um prazo de cinco anos (até
2012), além de garantir a permanência dos estudantes através de políticas voltadas
à assistência estudantil (combate à evasão).
Para aumentar o número de vagas estão sendo criadas novas universidades
federais, novas unidades em universidades já existentes, com especial ênfase em
grandes cidades pelo interior do país, novos cursos e horários de cursos onde houver infra-estrutura disponível, incentivo ﬁnanceiro à expansão da infra-estrutura
universitária e realização de concursos para contratação de novos professores.
Além dessas medidas, que podemos chamar de quantitativas, o REUNI
possui um plano de apoio que visa incentivar a reforma da arquitetura curricular
nas universidades. Esse é, talvez, o ponto mais polêmico do projeto, por mexer
na estrutura das instituições e confrontar uma série de privilégios corporativos
altamente anacrônicos.
O projeto, nesse sentido, retoma e busca desenvolver o modelo de reforma universitária que ﬁcou conhecido no Brasil e, acredito, no exterior, como
Universidade Nova. A Universidade Nova foi desenvolvida inicialmente na Bahia
(UFBA) e teve imediatamente a adesão de outras duas universidades, em Brasília
(UNB) e São Paulo (UNIFESP). Paralelamente, essas três instituições foram pioneiras também na adesão às cotas como mecanismo de entrada na universidade,
junto da UERJ (do Rio de Janeiro).
No entanto, após sofrerem uma série de ataques articulados pelo bloco
biopolítico de poder – a elite racista, a mídia e os sindicatos corporativistas – dois
dos reitores dessas universidades (UNB e UNIFESP) foram removidos de seus
postos envolvidos em nebulosas acusações de corrupção.
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Voltando, no entanto, ao modelo da Universidade Nova, ele consiste basicamente em uma crítica do modelo disciplinar e propõe, para o seu lugar, uma
formação universitária por grandes áreas do conhecimento. Com isso, o jovem
estudante que acabou de entrar na universidade ﬁca desobrigado de escolher, aos
dezoito anos de idade, quando não mais cedo, a proﬁssão que quer para si durante
o resto de sua vida.
Outra vantagem é que esse modelo de arquitetura curricular permite aos
que quiserem seguir carreira acadêmica ou relacionada à pesquisa, pular algumas
etapas voltadas à proﬁssionalização, otimizando a formação universitária e evitando (como é o caso atual) a repetição e o entrelaçamento das diferentes etapas
do ensino universitário. Paralelamente, ele incentiva, ainda, o trânsito entre as
diferentes áreas, a experimentação e a autoformação, como maneiras de reforçar
nos jovens a iniciativa e a busca por autonomia.
Por último, o governo Lula implementou recentemente um concurso único de seleção para as universidades federais e demais universidades públicas interessadas. O concurso, cuja adesão não é obrigatória, visa substituir o vestibular por
formas de avaliação que privilegiem menos a incorporação de conteúdos e mais
a capacidade de pensamento e de raciocínio crítico, com óbvios impactos para o
ensino médio brasileiro, todo organizado em função da prova de vestibular.
Com efeito, o vestibular se constituiu em um dispositivo de seleção social, pois, ao enfatizar a quantidade de conteúdo em detrimento da qualidade,
deixa de fora uma grande leva de estudantes extremamente capazes, mas que não
possuem recursos para estudar nas melhores escolas. Ademais, por conta disso, o
vestibular se transformou em uma verdadeira indústria do concurso, com a multiplicação de instituições especializadas em preparar os adolescentes para a prova,
os chamados cursinhos pré-vestibulares, dos quais as redes de pré-vestibulares
comunitários foram a resposta solidária e colaborativa da multidão.
Críticas
Apesar de todas essas iniciativas, é necessário mencionar que a reforma
é, também ela, suscetível de pressões. No caso das cotas e da expansão no número de vagas universitárias pelo REUNI, por exemplo, uma grande resistência às
mudanças parte, conforme dito anteriormente, do bloco biopolítico de poder, mas
também da própria comunidade universitária.
Uma parte considerável dos professores universitários e dos funcionários
ligados aos sindicatos se posiciona contra a expansão e a abertura da universidade
aos muitos por inﬂuência do corporativismo que toma conta desses aparelhos bu-
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rocráticos. Mobilizando argumentos relativos ao mérito, alegam, de modo reacionário, que a universidade brasileira perderá sua excelência se for aberta à enorme
multidão excluída.
Contra esse argumento podemos aﬁrmar:
A liberdade do nômade, nas universidades estatais, deve vir de fora para dentro, a partir da máquina de produção social para furar as cercas que protegem
os privilégios dentro dos aparelhos de controle do saber, em seus moldes de
reprodução e de conservação das relações sociais vigentes. Nômades, como o
movimento dos pré-vestibulares para negros e carentes ou os movimentos culturais dos jovens oriundos da segregação urbana, produzem o território público.
As políticas aﬁrmativas constituem um instrumento fundamental para abrir o
espaço cercado do poder (acadêmico) ao território público do saber (universal)
(Rede Universidade Nômade, 2004).

No entanto, conforme foi dito e reiterado ao longo dessa exposição, o
governo do presidente Lula assumiu de forma integral o desaﬁo de reformar as
instituições brasileiras de ensino e, sobretudo, as universidades.
Nesse sentido, é necessário esclarecer que todo o processo está sendo
acompanhado, no caso brasileiro, por um aumento maciço no valor total dos investimentos, que vão desde a verba para a expansão das universidades, até o aumento do número de bolsas concedidas (com reajuste dos valores envolvidos) e
subsídios para que os estudantes mais pobres possam concluir os estudos, o que
aqui chamamos de “direito à permanência”. Portanto, ressalte-se, aliado a uma
crítica do modelo disciplinar, há um movimento de valorização, ampliação e democratização do conhecimento.
Conclusão
Em primeiro lugar, no tocante aos direitos sociais, espero ter sido possível explicitar a urgente questão material que sua produção encerra. Os problemas
relativos ao acesso devem ser entendidos, neste sentido, em sua relação concreta
com a constituição dos direitos, uma vez que sua efetivação passa inevitavelmente
pela luta dos movimentos (e dos muitos desorganizados). Em outras palavras, a
produção dos direitos só será efetiva se for acompanhada de uma luta que faça
com que eles sejam materialmente garantidos em termos de reconhecimento, mas
também de acesso.
Por outro lado, e isso vale tanto como uma tentativa de sintetizar o raciocínio ora desenvolvido, como também para formular uma questão a ser desenvol-
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vida futuramente, seria oportuno contrapor à autonomia dos movimentos sociais
europeus – seja no que diz respeito ao movimento estudantil, seja no que está relacionado ao trabalho precário – a autonomia de governo existente no Brasil. Autonomia que é introduzida por cima, mas que nem por isso é menos democrática.
Pelo contrário, se considerarmos um governo tanto mais democrático
quanto for sua capacidade de se deixar atravessar pelos muitos, organizados ou
não, a reforma da universidade e, de maneira mais ampla, as políticas sociais (e,
ao mesmo tempo, produtivas) do governo Lula representam, em certa medida, a
produção do novo operada pelos atuais movimentos sociais, que unem em uma
mesma dinâmica a luta e a produção, constituindo valores, vidas e mundos.
Nesse sentido, a “rebelião contra o poder constituído”, para usar as palavras de Michael Hardt (2009), assume, no Brasil atual, a forma de uma anti-representação, de um atravessamento do governo pelas múltiplas questões colocadas
pelos movimentos, ainda que, muitas vezes, isso resulte em hesitação e paralisia.
Com efeito, o governo Lula tem se deixado levar constantemente pelos
muitos que compõem a sociedade brasileira. E, apesar do dramático esgotamento
do processo de desenvolvimento nacional, aponta para as bases de uma sociedade
materialmente mais democrática e permeável à constituição operada por eles.
A esse respeito, buscou-se aﬁrmar aqui a potente singularidade do caso
brasileiro, no qual os movimentos, organizados ou não, têm tido o mérito de se
fazer ouvir quase sempre, e de uma forma inédita na história do país. Caso cuja
especiﬁcidade, no entanto, se deve também, e principalmente, à capacidade do
governo Lula de introduzir um grau de abertura e multiplicidade inovadoras para
a democracia, e não me reﬁro aqui apenas ao Brasil.
Retomo, portanto, à guisa de conclusão, a observação presente no início
de texto, que dizia que os constrangimentos que caracterizam um país desigual e
subdesenvolvido como o Brasil, ao mesmo tempo em que constituem um enorme
desaﬁo a ser superado, abrem no tempo histórico linear a possibilidade de um
salto para o futuro e a constituição de um tempo próprio, criativo e múltiplo como
a própria multidão.
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0. O que antes era a fábrica, agora é a universidade. Partimos desta aﬁrmação,
aparentemente seca e sem problemas, não para assumi-la, mas para interrogá-la.
Abrindo-a, através de um questionamento teórico e político, a uma radical releitura. Aqui começa o projeto edu-factory. Mas, procedamos com ordem: edu-factory
signiﬁca várias coisas. É uma mailing-list transnacional centrada nas transformações da universidade, na produção de saberes, na forma do conﬂito (edufactory@
listculture.org), da qual desde seu início, em 2007, participaram cerca de 500
militantes, estudantes e pesquisadores de todo o mundo. Na esteira da decomposição das fronteiras estatais, o espaço global é aqui deﬁnitivamente aﬁrmado como
lugar de reﬂexão e de ação política. Neste livro42, damos conta de uma parte do
debate: as contribuições completas estão disponíveis no site do projeto (www.
edu-factory.org). Todavia, a experiência dos últimos anos nos ensinou a duvidar
da conﬁança depositada pelos movimentos nos mecanismos supostamente espontâneos e horizontais de que a rede seria a portadora. Nos ensinou que a rede é,
ao contrário, uma estrutura hierárquica, e que a horizontalidade não é nada além
de uma relação de força que é posta em questão. Nos ensinou ainda a evitar toda
e qualquer teleologia ingênua que termine por ler a intelectualização do trabalho
como desmaterialização das relações sociais e o ﬁm das experiências de luta. Mais
ainda, nos ensinou que a rede é organizada, ou melhor, deve organizar-se na própria rede. Acolher a radical inovação da forma-rede signiﬁca, portanto, assumi-la
como um campo de batalha, continuamente atravessado por diferenciais de potência e por linhas de força antagonistas, pela produção do comum e pelas tentativas
de capturá-lo. Por isso, é necessário combater todo e qualquer “pensamento mole”
sobre a rede, uma vez que este confunde catastroﬁcamente a leitura (correta) da
superação da representação e da forma partido com a liquidação acelerada dos
“nós górdios” da organização e da ruptura. Apenas partindo deste princípio é que
será possível começar a construir novas formas de institucionalidade autônoma,
as quais Ned Rossiter chama de organized network.

42 N. dos Editores: o texto que dá início à seção edu-factory da revista Lugar Comum é a
introdução do livro-coletânea Universitá Globale – Il nuovo mercato del sapere, composto por
artigos de diferentes autores e organizado pela rede edu-factory.
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Neste sentido, edu-factory é também a experimentação de um novo modo
de discussão, mas, poderíamos dizer também, de uma nova forma de organização
em rede. Por um lado, o debate é temporalmente circunscrito e tematicamente
identiﬁcado: as duas rodadas de discussões – a primeira centrada sobre os conﬂitos na produção de saberes, e a segunda sobre os processos de hierarquização no
mercado da formação e na constituição de instituições autônomas – duraram três
meses cada uma. Após o que a lista foi interrompida para reabrir no ciclo seguinte.
Esta é, para dizer de forma diferente, a tentativa de passar do nível extensivo para
a dimensão intensiva da organização em rede. Por outro lado, o debate na lista se
desenvolveu através de um calendário de intervenções programadas antecipadamente, o que permitiu estruturar a riqueza da discussão no âmbito de um processo
de cooperação participativo e focalizado.
Mas, edu-factory representa, acima de tudo, um ponto de vista parcial
sobre a crise da universidade, analisada com clareza ao longo das diversas contribuições. The University in Ruins, já escrevia Bill Readings (1996) nos anos noventa. A universidade estatal está em ruínas, a universidade de massa está em ruínas, a universidade enquanto lugar privilegiado da cultura nacional, assim como
o próprio conceito de cultura nacional, está em ruínas. E não lhes temos nostalgia.
Na realidade, ansiamos por sua destruição. A crise da universidade foi determinada, sobretudo, pelos movimentos sociais. É a genealogia do presente que se
mostra não apenas imune, mas em oposição mesmo às lágrimas do passado. A
empresarialização da universidade e o surgimento de uma global university, para
usar a categoria seminal proposta por Andrew Ross, não representam uma imposição unilateral ou um desenvolvimento exclusivo da racionalidade capitalista,
mas sim o resultado – ainda que temporário e, portanto, reversível – de um duro
ciclo de lutas. O problema atualmente é transformar o campo de tensões delineado
pelos processos aqui analisados em individuação das formas de resistência e na
organização das linhas de fuga. Não há, para nós, outro modo de conceber a teoria, senão enquanto prática teórica. Parcial e subversiva. Este é o ponto de partida
e o objetivo, o estilo e o método de edu-factory.
1. Voltemos, porém, à aﬁrmação inicial. Seria melhor reformulá-la nos seguintes termos: aquilo que antes era a fábrica, é a universidade agora? Atenção: a
universidade, de fato, não funciona como a fábrica. Toda e qualquer continuidade linear se arrisca a ser um cômodo refúgio nas categorias às quais éramos
avessos, arrisca-se a barrar a possibilidade de compreensão e, portanto, de ação
sobre as mutações produtivas e sociais. A categoria knowledge factory utilizada
por Stanley Aronowitz em um importante livro (Aronowitz, 2000), parece, nesse
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momento, alusivamente correta e analiticamente insuﬁciente. Alusivamente correta, porque capta o devir imediatamente produtivo da universidade, seu papel
central no capitalismo contemporâneo, embora particularmente não dê conta da
organização, controle e disciplinamento do trabalho vivo, de que a reforma iniciada por Berlinguer e Zecchino na Itália representa uma clara exempliﬁcação
– pensem apenas na frenética modulação dos cursos e na vertiginosa aceleração
dos tempos e dos ritmos de estudo, que estavam, não por acaso, entre os principais
objetivos das lutas dos estudantes e precários no outono de 2005. Tal categoria é,
todavia, analiticamente insuﬁciente, uma vez que subestima a diferença especíﬁca
entre a “fábrica fordista” e a universidade. O taylorismo é, de fato, historicamente
determinado, ou seja, a organização cientíﬁca do trabalho através da mensuração
dos tempos de cada tarefa, a velocidade de execução e a serialização. Se a produção de saberes não é mensurável, a não ser artiﬁcialmente, ﬁca evidente que uma
organização taylorista dessa produção (através de cronômetros, previsibilidade e
repetição de gestos, ou cadeias de montagem virtual), de fato, não pode ocorrer.
Mudam, portanto, as formas da produção de força de trabalho. A esta altura, e
sobre esta brecha, colocam-se as análises e a possibilidade de transformação.
A interrogação inicial, portanto, indica a urgência de um problema político: como podemos nos organizar na crise da universidade como se fosse uma
fábrica? Ou, melhor ainda, como situar o nó político que a referência à comparação entre universidade e fábrica suscita, do ponto de vista da incomensurável diferença de seu funcionamento concreto e de suas respectivas coordenadas
espaço-temporais? Em outras palavras: como repensar o problema da organização
na seqüência do esgotamento de suas formas tradicionais, isto é, o sindicato e o
partido? Como repensá-lo, sobretudo, inserido na nova composição do trabalho
vivo, da qual não há mais como escapar (não há mais fora possível)? Deste debate
emergem algumas linhas – algumas, em parte, fragmentadas, embora concretas
infelizmente – de reﬂexão política. Se fôssemos resumir em um nome comum o
conjunto de experiências globais que se encontram em edu-factory, ele seria: autoformação. Da Rede pela Autoformação de Roma até Vidya Ashram de Varanasi,
da Universidade Experimental de Rosário ao Experimental College nos Estados
Unidos, a autoformação é praticada não enquanto experiência posta à margem do
sistema de formação, nem como derrocada na impotência das idéias e da cultura
separadas da resistência e da possibilidade de subversão. Ao invés disso, ela emerge como forma de luta do trabalho cognitivo no capitalismo contemporâneo: é, ao
mesmo tempo, conﬂito sobre a produção dos saberes e construção do comum, luta
do precariado e organização de instituições autônomas.
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Edu-factory, portanto, é um espaço de conexão entre as lutas, de formas de resistência e de experimentações organizativas. É disso que fala Eileen Scheel, por exemplo, em relação às lutas dos precários nos Estados Unidos:
aqui o e-learning – instrumento de virtualização (entendida, neste caso, como não
como potência do possível, mas, pelo contrário, como sua negação) dos conﬂitos
e das relações sociais – é convertido em práticas de luta e de cooperação, em uma
espécie de sindicalismo open-source. A descrição do sindicato na universidade,
embora evidencie um registro interpretativo diverso a respeito da análise do ﬁm
do movimento operário realizada no outro lado do Atlântico, não deve, todavia,
levar a equívocos. A relação entre precários e sindicato se apresenta, de certa
forma, invertida, como demonstra a importante mobilização dos estudantes de
pós-graduação da New York University – NYU (cf. The University against itself.
The NYU strike and the future of the academic workplace, de Krause et al., 2008),
nascida exatamente em função do conﬂito sobre o estatuto do trabalho cognitivo:
enquanto a administração se recusa a reconhecer a possibilidade de se organizarem na forma de sindicato, por se tratar de apprenticeship (estágio de docência) e,
portanto, não de trabalho, os pós-graduandos alegam ser trabalhadores não apenas
porque sustentam boa parte do trabalho didático, mas, sobretudo, porque são produtores de saberes, de pesquisas e de formação. Realmente, nestas mobilizações,
foi facultado aos precários auto-organizados usar o sindicato que, no universo
sindical, oferecia mais recursos em termos econômicos, organizativos e comunicacionais – neste caso, o United Auto Workers – prontos a transformá-los na
primeira oportunidade. De resto, os precários não nutrem nenhuma simpatia em
reivindicar o retorno a um passado que entrou em crise justamente por causa dos
comportamentos e dos movimentos ligados ao trabalho vivo. O problema consiste, acima de tudo, em conjugar ﬂexibilidade e autonomia. Neste sentido, a relação
com o sindicato é desprovida de ilusões, ﬂexível e cínica: pode ser entendida no
contexto da crise de representação, já que sua estrutura sobrevive, ainda que de
forma parasitária, ao ﬁm de sua função política.
2. Deste espaço de conexão entre as lutas emerge, com clareza, a centralidade
dos saberes. O conjunto das contribuições pretende encerrar deﬁnitivamente o
culto aos saberes – historicamente enraizado na esquerda – enquanto fetiches
sagrados e intangíveis. O conhecimento não é apenas uma mercadoria peculiar,
mas é também um instrumento de hierarquização e fragmentação (segmentação).
Entretanto, no momento em que se torna um recurso e um instrumento produtivo
central no capitalismo contemporâneo, o conhecimento excede de maneira estrutural a unidade de medida da economia política clássica. É melhor esclarecer, a
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ﬁm de se evitar equívocos: a excedência de saberes vivos (cf. Romano Alquati,
1976) não coincide de forma determinista com sua liberação linear. Tome-se o
caso da rede e da utopia que a caracterizou após seu surgimento. As palavras de
ordem que a distinguem – partilha, horizontalidade presumida, centralidade de
estratégias não proprietárias, open-source, excedente de cooperação em relação
ao mercado – tornaram-se o alimento cotidiano do realismo dos conselheiros do
príncipe: a partir destas características, que descrevem formas de vida e de trabalho na Web 2.0, o jurista liberal Yochai Benkler (2007) formula sua hipótese
de “produção horizontal baseada nos bens comuns”. Trata-se de um capitalismo
sem propriedade, no qual a propriedade intelectual não é mais apenas a imposição à força de uma medida artiﬁcial – e desmesurada – na produção de saberes,
e introduz o risco de bloquear os próprios processos de inovação. Para perseguir
e capturar os movimentos do saber vivo, portanto, o capital é forçado a modiﬁcar
continuamente as formas de valorização e de acumulação, chegando a ponto de
pôr em questão o próprio pilar de sua história moderna: a propriedade. Em resumo: longe de representar um estágio avançado da evolução capitalista, a produção
de saberes constitui um campo de batalha. E não há libertação sem ruptura! As
práticas de subtração e autonomia, por um lado, e os processos de captura e de
subsunção, por outro, constituem o ponto de tensão imanente à cooperação social.
É com base nisso, na tentativa de deﬁnir em termos positivos a análise do que
foi identiﬁcado como processo de transição do “fordismo” ao “pós-fordismo”,
entre os anos oitenta e noventa, que Carlo Vercellone propõe a categoria de capitalismo cognitivo, categoria da qual Silvia Federici e George Caffentzis discutem
os aspectos considerados problemáticos. O primeiro termo indica a permanência
do sistema capitalista, apesar de sua profunda mutação, enquanto que o atributo
cognitivo identiﬁca a nova natureza do trabalho, das fontes de valorização e da
estrutura da propriedade. Sem pretender aprofundar uma discussão que se desenvolve em várias das contribuições, como no debate político atual, gostaríamos de
fazer menção a um fato curioso. As críticas mais duras dirigidas à análise sobre
o capitalismo cognitivo, acusada de eurocêntrica na interpretação das transformações produtivas e do trabalho, provêm da Europa e da América do Norte. Em
relação aos locais em cujo nome tais críticas foram formuladas, como Índia, China, Taiwan ou Argentina, por exemplo, desenvolveu-se, ao contrário, um diálogo
particularmente fecundo e aberto, baseado no compartilhamento de vários pressupostos analíticos e no aprofundamento de pontos especíﬁcos. Mas, para além de
toda polêmica a respeito do risco de falar pelo outro, ou de arrogar-se a função da
representação, temas sobre os quais a crítica pós-colonial proferiu sentenças que
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consideramos deﬁnitivas, interessa-nos, acima de tudo, apontar o desabamento da
imagem clássica da divisão internacional do trabalho, ilustrada na contribuição de
Sandro Mezzadra e de Brett Neilson, que propõem o conceito de multiplicação
do trabalho como nova linha de pesquisa teórica. Da mesma forma, é importante
ressaltar como Vercellone explora o conceito de capitalismo cognitivo na análise das lutas dos estudantes – radicais, extraordinárias e vencedoras – contra o
CPE43 na França na primavera de 2006. Como em outras experiências de conﬂito
apresentadas em edu-factory – por exemplo, as formidáveis mobilizações na Grécia – também na revolta francesa a forma de déclassement foi um dos objetivos
centrais. Passando ao largo de toda e qualquer imagem linear da intelectualização
do trabalho, estas lutas nos permitem entender a materialidade dos processos de
produção de saber no contexto das relações sociais, nas quais a “cognitivização”
do trabalho signiﬁca cognitivização da medida e da exploração, cognitivização
da hierarquia de classe, da regulação salarial e da divisão do trabalho, além da
superação da dialética entre centro e periferia, entre primeiro e terceiro mundo.
Em outros termos, permitem situar o novo campo de conﬂito em um terreno no
qual os processos de captura e de valorização capitalista, longe de desaparecer,
são forçados a reconstruir mais a frente as formas de comando sobre a autonomia
do saber vivo, após perder deﬁnitivamente a capacidade de organizá-la.
3. “Assim, o principiante que tiver aprendido uma língua nova a traduz continuamente para sua língua materna, não consegue incorporar seu espírito e se expressar
livremente, somente quando se move por esta sem reminiscências, e esquecendo
nela sua língua de origem”: o que Marx escreveu no 18 Brumário de Luís Bonaparte também se aplica a nós. De fato, edu-factory foi um laboratório para o
desenvolvimento de um léxico comum, que começa a ganhar corpo e sangue na
prática teórica e de luta a nível transnacional. No entanto, na medida em que se
baseia na relação entre a singularidade e a unidade na multiplicidade, comum não
signiﬁca universal, categoria que está no centro da crítica de Aihwa Ong. Melhor
dizendo: comum, portanto, não-universal. Então, se tomarmos a heterogeneidade
constitutiva da composição do trabalho vivo como base material de nossa ação em
nível mundial, ou seja, aquilo que deﬁnimos como multidão, a fórmula clássica da
comunicação de lutas e de suas linguagens já não funciona mais. Nesse sentido,
se não quisermos nos abandonar à contemplação da proliferação das diferenças
em um caldo multicultural e, assumindo a impossibilidade de uma transformação
total das relações sociais, o conceito de tradução apresentado nas contribuições de
43 N. dos Editores: CPE – Contrato do Primeiro Emprego. Lei que permite que os jovens trabalhadores sejam demitidos sem justa causa durante os dois primeiros anos de trabalho.
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Naoki Sakai e Jon Solomon oferece uma teoria materialista da nova composição
do trabalho vivo e da produção do comum. Várias contribuições – de Amit Basoli
a Puwar Nirmal e Sanjay Sharma – insistem nas críticas aos códigos disciplinares
e eurocêntricos através dos quais se difunde o modelo universitário anglo-saxão.
Embora, às vezes, convém acrescentar, a crítica ao eurocentrismo se arrisque a indicar um débil clichê, nostálgico das tradições locais e das raízes mitológicas ou, pior
ainda, uma arma retórica da elite pós-colonial emergente. A esse respeito, poderíamos dizer que a universidade global é constituída através de uma contínua tradução
monolinguística da multiplicidade em homogeneidade abstrata e universal: “nesta
forma de comunicação, o sujeito da enunciação se dirige aos destinatários de seu
próprio discurso, assumindo a estabilidade e a homogeneidade tanto de sua língua
como a de quem a escuta; mesmo quando as duas línguas diferem, o “sujeito” fala
como se pertencesse à mesma comunidade linguística de seus interlocutores, atribuindo à tradução a tarefa de tornar a comunicação transparente, restabelecendo,
assim, o primado – a verdadeira soberania – de sua língua” (Mezzadra, 2008). Na
Itália, por exemplo, o governo feudal não está em contradição com os processos de
empresarialização, mas orienta a forma particular de tradução. Por este motivo, a
resistência conservadora dos “barões”, a defesa da sacralidade do conhecimento,
a nostalgia pela “torre de marﬁm”, não são apenas inúteis, mas completamente reacionárias. Trata-se então de posicionar o movimento em uma linha de resistência
transformadora, que assuma a ambivalência do novo contexto como terreno de
luta. A interrupção da tradução capitalista não signiﬁca um retorno à universidade
nacional, mas coloca o problema da tradução heterolinguística, ou seja, da construção do comum a partir das múltiplas formas de resistência e dos movimentos do
saber vivo, assumindo “o ser estrangeiro de todas as partes envolvidas como ponto
de partida, independentemente de sua ‘língua nativa’. A tradução é a língua de um
sujeito em trânsito” (Mezzadra, op. cit., p. 125-126). A singularidade não retorna
envolta em uma essência mítica e original, ou em uma nova máquina soberana,
mas encontra no comum o recurso e coloca em jogo as próprias formas de linguagem e de relação. A tradução heterolinguística se desloca por uma dimensão
espaço-temporal autônoma que atravessa o plano capitalista global, mas não coincide mais com ele. Interrompe-o, inverte-o, excede-o continuamente.
Para utilizar as categorias do operaísmo, poderíamos dizer que a tradução
heterolinguística é interna à composição de classe, ou seja, à relação entre composição técnica e política. Uma vez que tais categorias – atreladas a um sujeito
historicamente determinado, a classe operária, e baseadas na linearidade espaçotemporal da fábrica – são atualmente irrecuperáveis, pelo menos na forma em que
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o operaísmo as forjou, é hora de repensá-las desde o início. Na relação entre singularidade e produção do comum, isto é, na multidão, a articulação das diferenças
pode ocorrer de forma separada, na medida em que a singularidade é reconduzida
à identidade presumida (étnica, sexual, comunitária, de grupo social). Esta é a
composição técnica que sustenta os processos de inclusão diferencial. O conﬂito
aqui não advém da política de reconhecimento da própria posição na hierarquia
capitalista. Observamos esse limite em várias mobilizações de precários como,
por exemplo, a dos pesquisadores contra o projeto de lei Moratti44. Sua força
se dissolveu quando foram explícita ou implicitamente identiﬁcados em categorias (trabalhadores intelectuais, classe criativa, a “parte mais inteligente do país”)
nada descritivas, mas pelo contrário, prescritivas. São, em outras palavras, fator
de decomposição e de rearticulação das instâncias comuns em chave corporativa,
uma espécie de nova identidade de classe média após o seu termo, ou seja, de
mediação e de preservação das relações sociais e de exploração. Além disso, o
conceito de trabalho cognitivo – que, como Ross sugere, encontra nas formas de
atividade acadêmica sua paradigmática antecipação – difere radicalmente das categorias listadas acima, na medida em que ela deve ser entendida como a marca
distintiva através da qual ler toda a composição do trabalho vivo e suas transformações. Podemos então redeﬁnir a composição política como um processo
de des-identiﬁcação (cf. Jacques Rancière, 2007), de separação da composição
técnica e da nova composição sobre uma linha de força que tem a sua deﬁnição
na produção do comum. Nós chamamos de “classe” essa linha de força. Contra
toda e qualquer interpretação sociológica e economicista, a classe é deﬁnida de
acordo com um processo de luta, não suas pré-condições objetivas. Entre composição técnica e política, entre hierarquia capitalista e diferenças de potencial dos
conﬂitos, há uma relação de força, mas não nenhuma homologia e/ou simetria. É
sobre essas novas coordenadas espaço-tempo, nas lutas dos estudantes e precários da China aos Estados Unidos, da Grécia à Itália, da África do Sul à França,
através dos processos possíveis de tradução heterolinguística e de construção de
léxicos e práticas do comum, que a hipótese inicial assume nova luminosidade:
como podemos transformar a universidade em espaço político para a luta e para o
êxodo, para a composição política das diferenças em um espaço-tempo de classe,
como era a fábrica para a classe operária? Para além, ou melhor, contra qualquer
ingênuo continuísmo, este é o ponto político.
44 Lei que retira grande parte do apoio (e da importância) dados ao ensino superior na Itália.
Seu nome se deve à ex-ministra da Instrução, Universidade e Pesquisa do governo Berlusconi,
Letizia Moratti, idealizadora do projeto.
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4. As experiências de conﬂito relacionadas no âmbito da rede edu-factory situamse dentro e contra as mudanças da universidade. As contribuições aqui recolhidas
fornecem um quadro de leitura de tendência comum em nível transnacional, que
encontram suas próprias formas de adaptação – de tradução, mais precisamente – nos diversos contextos. Estas são as novas coordenadas espaciais das quais
Wang Hui, Ranabir Samaddar, Franco Barchiesi e Stanely Aronowitz nos fornecem uma pista em seus discursos. Elas fazem com que os Estados-nação cessem
de ser o critério de análise das mudanças em curso, conforme evidenciado pela
tentativa de construir um espaço europeu de ensino superior, também conhecido
como processo de Bolonha. Neste contexto, Toby Miller e Xiang Biao delineiam
de maneira precisa o processo de hierarquização através do qual se constitui um
verdadeiro mercado da formação, no qual a se situa a universidade – descontada
toda a pretensão de exclusividade sobre as formas de produção e transmissão do
conhecimento. A vívida discussão da lista forneceu uma oportunidade de qualiﬁcar de forma mais precisa e, ao mesmo tempo, diferente, da retórica difusa, o
processo de empresarialização do sistema de formação. Isso não tem a ver simplesmente com o declínio do ﬁnanciamento público e o crescimento do investimento privado na educação superior: trata-se, acima de tudo, da desintegração da
mesma dialética entre o público e o privado. Na verdade, é a própria universidade
que se torna uma empresa, ou seja, funcionando segundo parâmetros do mundo
corporativo, conforme demonstram Marc Bousquet e Andrew Ross. A partir dos
anos oitenta, a teoria do New Public Management, entendida como um movimento de pensamento e ﬁlosoﬁa de reforma do setor público, encarregou-se de gerir a
introdução de instrumentos e da lógica de organizações privadas na universidade.
Qualquer apelo ao Estado contra as empresas não faz mais sentido hoje (se é que
fez em algum momento no passado): o Estado, assim como o governo feudal dos
liceus atuais, é o patrocinador da empresarialização, confundindo-se com ela. As
transformações da universidade devem ser vistas como parte da crise do welfare
state, cuja genealogia conﬂitual – ou seja, a crítica radical aos dispositivos disciplinadores da força de trabalho e sua implantação universal e neutralizadora, que
precede cronológica e politicamente a reestruturação neoliberal – traça o quadro
do desaﬁo atual. Um desaﬁo que, uma vez mais, não remete ao passado.
Em nível global, as fronteiras se decompõem e se recompõem ao mesmo
tempo, se dissolvem e se multiplicam, como sugerem Mezzadra e Neilson. Assim
também é a relação entre a universidade e a metrópole. Podemos formular esta
hipótese: a universidade se torna metrópole, e a metrópole se torna universidade.
Novamente o exemplo da NYU – marca global do ensino superior – fornece traços
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paradigmáticos. Na verdade, em Nova York, os dois principais agentes de gentriﬁcação, ou “studentiﬁcation”, como tem sido signiﬁcativamente deﬁnido, são as
universidades: a Columbia University em relação ao West Harlem; NYU e o Lower
East Side. Mas, se no primeiro caso os limites do campus são alargados para cobrir
uma nova área, no caso da NYU as fronteiras parecem se dissolver em uma relação
mimética com o tecido urbano. Tanto assim que, para seu presidente, John Sexton,
e para a administração, integralmente proveniente do mundo corporativo, o desaﬁo
é repensar o desenvolvimento metropolitano de Nova York a partir da universidade,
conduzindo a transição da FIRE 45 economy, baseada nas ﬁnanças, nos seguros e nos
imóveis, à ICE economy, isto é, a valorização dos recursos intelectuais, culturais e
educacionais. As fronteiras, tornadas porosas a ponto de quase se dissolverem na relação entre universidade corporativa e metrópole, são continuamente redesenhadas
a ﬁm de capturar a produção de saberes difusa na cooperação social. Não por acaso
o Lower East Side é conhecido historicamente como uma área de concentração dos
movimentos e das culturas independentes e que se tornou, nos anos noventa, local
de desenvolvimento da Silicon Alley, o pólo hi-tech da Big Apple, e atualmente o
motor potencial da ICE economy. Atenção, porém: gentriﬁcação e studentiﬁcation
são processos abertos, que transformam a composição social e abrem novos espaços de conﬂito. Nesses processos, vemos esquadrinhado na totalidade o controle da
composição do trabalho pelo rentismo, ou seja, a forma contemporânea de captura
capitalista: do trabalho precário nas universidades aos zeladores e trabalhadores da
área de serviços, para agregar valor ao território metropolitano enquanto tecido das
relações e da cooperação, através do papel decisivo desempenhado pelas ﬁnanças
e pelo investimento nas transformações urbanas. Mesmo aqui, pouco há para defender ou manter: aquilo que permanece no território é muitas vezes residual, signiﬁcando às vezes até um ponto de contenção para as possibilidades de libertação.
Recuperar de forma antagonista o processo de studentiﬁcation signiﬁca repensar a
metrópole, atacar sua dinâmica de um ponto avançado: construir a universidademetrópole a partir das instituições do comum.
Uma vez que nada mais está fora da relação entre universidade e metrópole, os próprios mecanismos de seleção e segmentação se modiﬁcam: já não se
baseiam mais na exclusão, ou seja, na rígida fronteira entre quem está dentro e
quem está fora, mas em processos de inclusão diferencial. Em outras palavras,
como demonstra Xiang Biao no caso chinês, no sistema de “creditação” perma45 N. dos Editores: FIRE – Finances, Insurance and Real Estate (Finanças, Seguros e Mercado Imobiliário). No texto, em oposição à economia baseada no Intelecto, na Cultura e na
Educação (ICE).
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nente do nível de qualiﬁcação da força de trabalho, as pessoas dependem não
tanto do valor atribuído à posse ou não de um diploma universitário, mas principalmente de quais instituições de ensino superior freqüentaram, e de sua posição
na hierarquia do mercado da formação. De forma resumida, no caso italiano: se
até os anos 1960 o gargalo da seleção era muito estreito, localizado entre o ﬁnal
do ensino médio e o ingresso na universidade, de lá para cá ele tem se ampliado
gradualmente, em função da pressão dos movimentos sociais e antes mesmo da
necessidade de racionalização endógena ao sistema capitalista. De fato, foi o ano
de 68 que quebrou o pescoço da garrafa, inaugurando o que seria chamado de
universidade de massa. A questão para os governos italianos agora não é restringir
o acesso, mas sim aumentá-lo, para não ﬁcar para trás nas estatísticas européias
e internacionais. O problema é que o processo de inclusão vem acompanhado de
uma desqualiﬁcação dos saberes, especialmente daqueles formalmente reconhecidos: aquilo que é deﬁnido como precarização da universidade não é senão um
aumento dos passos através dos quais obter, ou melhor, creditar-se, competências
e qualiﬁcações indispensáveis ao mercado de trabalho. Neste cenário, a antiga
palavra de ordem do direito ao estudo perde seu signiﬁcado, na medida em que
o conﬂito se move sobre a qualidade da inclusão e sobre a produção de saberes,
enquanto novos dispositivos de hierarquização.
Por aqui passam as linhas de precarização do trabalho acadêmico e a
imposição de uma medição cognitiva, que vai do sistema de propriedade intelectual aos créditos ligados à formação, terminando no endividamento, o outro
lado da moeda – questão tratada em pormenores no contexto norte-americano
por Jeffrey Williams. Ganha corpo aqui uma nova ﬁgura do estudante, não como
força de trabalho em formação, mas como trabalhador inserido nos nós produtivos da metrópole. Podem-se encontrar traços analíticos decisivos destas mudanças em trabalhos recentes (ver, por exemplo, Bousquet, 2008). É neste contexto
que a universidade assume um novo papel, como um dos vários nós e dispositivos
metropolitanos de controle, mensuração artiﬁcial e regulação do valor da força
de trabalho cognitiva, através da estratiﬁcação das habilidades e da qualiﬁcação
intelectual. Estes não só não possuem caráter de objetividade, como também perdem a capacidade de descrever efetivamente as capacidades dos trabalhadores
singulares. Aihwa Ong (2006) e Xiang Biao (2007), ﬁguras que têm participado
ativamente da discussão na lista, já o demonstraram de modo convincente como,
por exemplo, no caso dos “tecnomigrantes” indianos, motor do desenvolvimento
de Silicon Valley ou da indústria hi-tech australiana, que são obrigados a trabalhar
ao mesmo tempo como taxistas ou a aceitar empregos por baixos salários a ﬁm
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de juntar renda suﬁciente para garantir sua mobilidade e contornar as políticas
de vistos de entrada. Além disso, formas de inclusão diferencial nas cambiantes
ﬁguras da cidadania passam pela imposição de limites estabelecidos por medidas
cognitivas artiﬁciais. Os textos acima citados, bem como a própria experiência de
edu-factory, convidam-nos a abandonar os pontos de vista tradicionais na leitura
das mudanças do sistema de educação e do trabalho cognitivo, assim como no
caso do biocapital, entendido aqui em um sentido muito especíﬁco, qual seja, o
conjunto das relações sociais em que se desenvolvem os processos de valorização
do capital investido em biotecnologia (Rajan, 2006). Não porque os centros e as
periferias tenham deixado de existir em absoluto, mas porque sua relação se desfaz e se rearticula continuamente no interior da metrópole, enquanto espaço imediatamente global. Essa relação, acima de tudo, já não segue mais as tradicionais
linhas de divisão do mercado mundial. Portanto, se não observarmos o que acontece na China ou na Índia, em Singapura ou em Taiwan, nos arriscamos a perder a
oportunidade de um mundo que se torna único. E, pois, de transformá-lo.
5. Edu-factory é um projeto situado na fronteira: entre a universidade e a metrópole,
entre formação e trabalho, entre os escombros e o êxodo, entre a crise e a constituição do comum. Lá onde o limite impõe uma linha de divisão, a fronteira é um
espaço denso, ambivalente e transponível, lugar do exercício da fuga e da prática
constituinte. Existe uma potência produtiva da fronteira, que deve ser explorada e
apropriada em chave antagonista. Aqui são redesenhadas não apenas as coordenadas espaciais, mas, sobretudo, as temporais, em cujo interior deve ser questionada
e atacada a própria crise da universidade, enquanto ocasião e lugar da potência.
Poderíamos dizer que a relação entre trabalho cognitivo e processo de captura se
apresenta principalmente como um conﬂito sobre o tempo que, não por acaso, está
no centro das lutas dos estudantes e precários ao redor do mundo. A criação de
unidades artiﬁciais de medida cognitiva, que visam manter a validade da lei do
valor que já há muito tempo deixou de ser válida, aparece como – para citar Walter
Benjamin – imposição do tempo homogêneo e vazio do capital sobre os tempos
heterogêneos e plenos de saberes vivos. Ou, para dizê-lo com Marx, como redução
contínua – isto é, como tradução monolinguística – dos tempos de produção do saber vivo à unidade de tempo do trabalho abstrato. É sobre a temporalidade do saber
vivo que se sustenta materialmente o conceito de comum que encontramos nas contribuições de Stefano Harney e Fred Moten, de Jason Read, de James Arvanitakis.
O comum é, do ponto de vista de classe, a linha de fuga da crise da dialética entre o
público e o privado a que nos referimos anteriormente. Deve-se ainda esclarecer um
ponto, que constitui matéria de leituras divergentes sobre a questão dos commons no
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debate italiano e transnacional. Quando falamos de comum, não fazemos referência
a um bem que deve ser defendido e preservado, mas à aﬁrmação da autonomia e da
auto-organização da cooperação social. O comum, longe de existir ‘ao natural’ é, ao
contrário, produzido: é a aposta em um processo constituinte, capaz de destruir as
relações de exploração e libertar a potência do trabalho vivo.
Esta não é a enésima proposição do sol do novo dia, ou uma débil preﬁguração de esperança utópica. O comum é o que vive no presente, é virtualidade plena, entendido como potência do atual. Os percursos da autoformação abordados
em edu-factory – que, por sua vez, nascem em seu interior, mais especiﬁcamente
do nó romano de Uniriot (www.uniriot.org) – não são espaços marginais, mas,
para usar as categorias de Chandra Talpade Mohanty, novas coordenadas espaçotemporais da produção de “opositional knowledges” e de organização da autonomia do saber vivo. São uma expressão do ponto de vista e da prática de minorias
ativas e centrais. Ao abandonar a noção de maioria, ou seja, a temporalidade vazia
do sujeito abstrato e a exportação de modelos universais, deparamo-nos com o
debate sobre instituições autônomas: este tema, sobre o qual se concentrou a
discussão na lista, bem como outras experiências políticas importantes (como, por
exemplo, o webjornal europeu Transform – http://transform.eipcp.net/ –, ou o percurso da Uninomade, com a intervenção de Toni Negri que encerra este volume46),
é simultaneamente projeto inovador de pesquisa teórica e questão de agenda política. Na verdade, à pergunta: “porque é que se coloca a questão das instituições
autônomas?”, podemos responder assim: “o êxodo já existe”. Nós o vivenciamos
nas expressões políticas e sociais daquilo que chamamos de multidão. Mas, temos
de acrescentar: “o êxodo não coincide naturalmente com a autonomia”. O êxodo
deve conquistar a autonomia organizando as próprias instituições.
Há exemplos históricos importantes. Este é o caso dos black studies nos
Estados Unidos que, longe de fazer parte da evolução gradual das disciplinas
acadêmicas ou dos processos integração nas estrelas e listras, foram conquistados
entre as barricadas da São Francisco da Third World Strike de 68, na aﬁrmação do
movimento Black Power, com os fuzis nos ombros dos estudantes negros da Universidade de Cornell. Exatamente como os estudos pós-coloniais se tornam um
fenômeno pós-moderno edulcorado, conforme sugere Mohanty, se não se percebe
sua genealogia nas lutas anticoloniais. Quem nunca imaginou que a produção de
conhecimentos pertencesse ao campo irônico da objetividade cientíﬁca e cultural, é ﬁnalmente forçado a pensar. Em um recente livro dedicado a esta história
46 N. dos Editores: o texto de Negri que encerra o livro de edu-factory será publicado em outro
número da revista Lugar Comum.
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extraordinária, Noliwe Rooks (2006) esclarece como a passagem do léxico dos
direitos humanos ao exercício do poder pelo movimento negro não tem nada a ver
com a idéia de tomar o Estado, característica da terceira internacional, tampouco
com a posição, simetricamente oposta, a la Holloway: era a ruptura da integração
democrática e a constituição de instituições separadas controladas de maneira autônoma e autogerida pela comunidade negra. Foi a tentativa de mudar o mundo,
exercendo, “aqui e agora”, as relações de poder, em completa independência do
Estado. A resposta à organização institucional do êxodo e da separação resultou
em uma articulação letal de repressão brutal e de inclusão diferencial, cujo valor
é representado pelas estratégias da Fundação Ford: Rooks se debruça sobre o
ﬁnanciamento seletivo às comunidades negras e aos black studies destinado a favorecer os líderes dos grupos que apoiavam a causa da integração racial, tentando
marginalizar os militantes radicais. A governança universitária nascia ali, como
resposta às lutas e à organização da autonomia: visa principalmente a incluir para
controlar e, quando isto não funciona, está sempre pronta para a violência.
Do mesmo modo, atualmente a governança universitária não pode se dar
ao luxo de erradicar a autoformação. Pelo contrário, esta é vital para a sobrevivência do que restou das instituições, para capturar e atribuir valor na forma do
rentismo. A governança é a captura, furtiva e ﬂexível, do comum. Ao invés de
se opor frontalmente a nós, o inimigo nos persegue: é a não-governabilidade e a
inﬁdelidade do trabalho vivo que causa assimetria no conﬂito. Isto signiﬁca, por
um lado, que a governança é um processo permanentemente em crise, determinada em sua genealogia pela autonomia do saber vivo e pela impossibilidade do
governo vertical. Por outro lado, adverte contra qualquer interpretação fraca do
tema das instituições autônomas, às quais declaramos guerra imediatamente: é a
idéia de instituição como estrutura autogerida que vive nas dobras do capitalismo,
sem incomodá-lo excessivamente. No pior dos casos, pode tornar-se empreendedorismo. Então, o tornar-se instituição de autoformação não implica que ela seja
reconhecida como um ator entre muitos no âmbito do mercado de formação, mas
a capacidade de organizar a autonomia e a resistência do saber vivo, de determinar
o comando e o controle coletivos da cooperação social e a produção de normas
comuns na desestruturação das universidades existentes. É a criação de uma nova
relação com o tempo – não linear e antidialética, heterogênea e plena – entre crise
e decisão, entre processo constitucional e formas políticas concretas, entre evento
e sedimentação organizativa, entre ruptura e produção do comum. Uma relação
que, na medida em que é imanente à composição de classe e à temporalidade do
conﬂito, rompendo o pressuposto da vontade geral e da transcendência soberana
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do poder, se abre à atualidade da potência: exatamente por esta razão, as instituições do comum são continuamente atravessadas pela possibilidade de sua subversão. Parafraseando Marx, a instituição autônoma é a forma política concreta da
posse comum como base da propriedade singular.
Deste ponto de vista, edu-factory permite mapear a geograﬁa global das
instituições autônomas. O método de pesquisa utilizado pelo coletivo Counter Cartographies apresenta-se não apenas como instrumento de conhecimento, mas
também como processo constituinte. Nas experiências de autoformação, o saber –
cujos dispositivos de poder são desvelados na análise cuidadosa de Sahasrabudhey
Sunil e de Randy Martin – aparece desarticulado e composto em novas linhas. A
produção de saber é também recusa dos conhecimentos transmitidos pela universidade em ruínas. Ou melhor: a recusa é a aﬁrmação plena de subjetividade autônoma. Pode-se falar em não-cooperação produtiva, como propõe Vidya Ashram,
ou cooperação produtiva contra e diversa do capital. Neste sentido, a perspectiva
européia – usada na Itália como instrumento de legitimação da reforma universitária de centro-esquerda e abandonada, em seguida, ao seu próprio impasse e aos
(ainda) restos nacionais – é reapropriada a partir da institucionalidade do comum.
Foi sobre esta base que nasceu o projeto de uma Universidade Global Autônoma,
também retomado por Vidya Ashram. Não para buscar reconhecimento no mercado
da formação, mas para inﬂacionar-lhe os mecanismos. É neste ponto que o plano
descritivo encontra a prescritividade do projeto, que a investigação teórica se abre
ao programa político. Passa-se a uma espécie de edu-factory 2.0, não mais como
local de discussão e de conexão apenas, mas de organização do comum.
E para concluir, retomamos algo que já estava indicado: há alguns anos,
“mudar o mundo sem tomar o poder” tornou-se retórica generalizada e repetido
refrão. Acabou criando mais problemas que resolvendo. Além da obviedade da
constatação, verdadeira já para a composição de classe que desestruturou o fordismo, ela é equivocada no que concerne ao conceito de poder, concentrando-o
no Estado. O exercício do poder – imanente às relações de força e à composição
de classe – é, ao invés disso, condição de possibilidade para a organização do
comum e para a ruptura da unidade política do Estado. Neste movimento, a separação torna-se autonomia do saber vivo. Deve-se então retroceder, para evitar ter
que começar tudo do zero outra vez. Então, depois de ter identiﬁcado a irredutibilidade do excedente do saber vivo e a “rizomaticidade” da forma-rede, trata-se
agora de combinar a extensão espacial com a intensidade temporal, o acúmulo de
força e a verticalização da ruptura. Para resumir, uma frase que, embora possa parecer antiquada para alguns, resume bem os fatos: as instituições autônomas e do
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comum formam o terreno sobre o qual repensar a pertinência da revolução, após o
deﬁnitivo colapso de suas formas tradicionais. E a universidade é, para nós, um
dos locais possíveis para sua experimentação.
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Paolo Do

Com esta pequena contribuição, gostaria de destacar alguns aspectos relativos à hierarquia dentro da fábrica de conhecimento, ao invés de concentrar-me
na forma como o sistema de ensino superior produz a hierarquia do mercado de
trabalho contemporâneo (tema que também já foi alvo de discussão em outros
textos excelentes que fazem parte desta lista). Gostaria de começar com duas
perguntas relativamente simples: a quem ou a quê serve a hierarquia dentro da
universidade e como ela é utilizada? E quais são os dispositivos que a reconhecem
e reproduzem?
Em minha opinião, a hierarquia dentro da universidade é um dispositivo
de governo que impede a gestão coletiva da produção de conhecimento e o funcionamento autônomo da universidade. Nada mais, nada menos. Sua existência
está relacionada a este objetivo. A hierarquia é sustentada por dispositivos de diferenciação e de divisão vertical, “autoridade” e comando “puro” sobre a cooperação. No entanto, essas hierarquizações são ﬁctícias, falsas e artiﬁciais, e possuem
uma clara função política.
Nesse sentido, quais seriam as ferramentas utilizadas com esse “nobre
propósito”? Em primeiro lugar, a hierarquização interna que separa estudantes,
pesquisadores, professores e semiprofessores, se funda (ou se baseia) na hegemonia do conhecimento-morto sobre o conhecimento-vivo. O conhecimento morto,
por sua vez, se baseia na reprodução, em vez de produção; é um conhecimento
que não mobiliza a experiência, pelo contrário, até evita a experiência como um
elemento inconveniente. É um conhecimento carente de vida, não cooperativo,
um “conhecimento que apenas reproduz conhecimentos fáceis e já estabelecidos”.
O conhecimento vivo, ao contrário, produz ação e torna possível a emergência do
novo: não se trata de um conhecimento neutro porque se posiciona e representa
uma ameaça.
Ademais, podemos encontrar uma espécie de trabalho afetivo e reprodutivo na universidade. A universidade investe em trabalho voltado para as relações:
notem a multiplicação de tutores e conselheiros. Está em jogo uma espécie de
“poder pastoral”, como disse Foucault, sobre as carreiras e a formação dos alunos. Este trabalho relacional e afetivo atua contra uma potencial ‘socialização por
baixo’ dos alunos. A socialização em espaços didáticos pode nos proporcionar
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alguns processos criativos “longamente aguardados, mas não esperados” de resistência coletiva ao conhecimento morto. Esse espaço de socialização interno à
universidade é cada vez mais absorvido pela própria universidade, de uma forma
performativa, através da diferenciação dos papéis. (Na Itália, alguns estudantes
estão sendo pagos pela universidade para aconselhar outros estudantes a não perderem tempo ou saírem da universidade, a concluírem seus cursos no devido tempo, a seguirem em frente, a superarem as diﬁculdades relacionadas aos exames;
um poder que se torna mais e mais eﬁcaz à medida que se torna capilar, pessoal e
individualizado).
Este processo de hierarquização interna envolve diferenças de salário e
de garantias para aqueles que trabalham e estudam na universidade. O trabalho
precário é um instrumento que mina a autonomia da produção do conhecimento,
e está estreitamente relacionado a um certo tipo de conhecimento. Além disso, a
existência do Professor (com P maiúsculo) remete a uma estrutura de poder medieval e a mecanismos de total servidão que persistem em muitas universidades
na Itália, França e, sobretudo, na Europa Oriental. (Seria interessante a criação
de uma pesquisa para mapear as diferentes tipologias, condições de trabalho e
disposições contratuais em nível global).
Finalmente, gostaria de chamar a atenção para outro mecanismo de hierarquia: a construção da “excelência”. Aﬁnal de contas, isto realmente não tem
nada a ver com excelência. Trata-se, sobretudo, de diferenciação, segmentação e
divisão. Como funciona o mecanismo de excelência? O que é excelência na universidade? É um dispositivo elitista. As medidas de excelência atuais envolvem
uma seleção dos alunos que estão isolados. Nas partes da universidade consideradas “excelentes”, você encontrará apenas os melhores alunos.
Quando ouço sobre uma universidade autônoma, penso em algo bem diferente de uma cooperativa administrada pelos trabalhadores, como li em alguns
textos recentes na lista. A universidade autônoma é um dispositivo político. Ela
não existe sem conﬂito. Não se trata de “uma boa universidade”, mas de um campo de batalha. Evidentemente, é um espaço para a minoria, mas uma minoria ativa
que possa ameaçar a maioria. Não é um gueto. Trata-se de uma espécie de soviete
onde as condições de trabalho no âmbito da universidade estão imediatamente e
intimamente ligadas à qualidade e ao tipo de conhecimento produzido, explorado
e socializado. É um espaço onde o conﬂito é praticado.
Nesse sentido, a excelência da universidade torna-se o limiar entre trabalho vivo e trabalho morto. Sendo o trabalho vivo aquele que implica produção
de conhecimento, não a mera reprodução. Falar de universidade autônoma é, por-
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tanto, encontrar um ponto de partida para atacar e para ocupar os espaços pertencentes ao inimigo. Isso signiﬁca aﬁrmar e praticar, através da auto-educação,
novas formas de redeﬁnir a noção de excelência. Excelência deve ser entendida,
neste contexto, não como raridade oposta à mediocridade das massas, mas deve
ser determinada por um conhecimento atual e urgente. Não se trata de um sistema
elitista, mas de uma forma de cooperação intensa que também é conﬂituosa e que
se manifesta através de processos autônomos de produção de conhecimento.

Paolo Do é doutorando pela Queen Mary University of London e faz pesquisa na
área de produção do conhecimento, trabalho imaterial e precariedade. É um dos fundadores da
rede transnacional edu-factory e membro do Atelier Ocupato ESC, espaço de produção comum
localizado em Roma, Itália.
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Movimento Estudantil e Universidade:
apontamentos a partir da
experiência da UFPB
Felipe de Oliveira Lopes Cavalcanti
Paulo Navarro de Moraes

Ao que parece a muitos, desde o ﬁm oﬁcial da ditadura militar até hoje,
a única contribuição importante do movimento estudantil brasileiro foi a ida às
ruas do “movimento dos caras pintadas”, pelo impeachment de Fernando Collor.
Além disso, nada mais. Para esses, a lógica da atuação política dos estudantes nos
últimos tempos é regida meramente por um atravessamento “externo” dos partidos políticos, que acabam por exercer uma inﬂuência decisiva sobre o movimento
estudantil, centrado na disputa das entidades representativas com seu subseqüente
aparelhamento. São os interesses dos partidos que deﬁnem por quais pautas o
movimento deve lutar e a forma como deve se posicionar em relação a elas. Somado ou não a isso, o movimento é capturado por um enlace corporativo interno à
Universidade, engalﬁnhado na tradicional defesa de uma Universidade “pública,
gratuita e de qualidade”, sem considerar que, junto com isso, pode estar reforçando seu fechamento e elitização. Esses elementos, isolados ou em conjunto, seriam
os principais motivos para que grande parte do movimento estudantil exerça uma
reação contrária às políticas recentes do governo Lula para o ensino superior, em
particular o Prouni e o Reuni47.
Este texto se propõe a produzir visibilidade para outras lógicas de atuação
do movimento estudantil. Nele procuramos construir um relato analítico de nossa
experiência no movimento geral e no interno a Medicina, exercidos a partir da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), sublinhando os aspectos que conseguiram, de alguma forma, produzir novas formas de atuação política. Isto de modo
algum signiﬁca negar a relevância das lógicas anteriormente referidas na atuação
do movimento estudantil. No entanto, parece-nos fundamental explorar outras racionalidades produzidas nas lutas, frisando, desde já, que nenhuma delas funciona
47 Estas duas iniciativas do Ministério da Educação visam ampliar a quantidade de vagas de
Ensino Superior, sendo o PROUNI dedicado concessão de bolsas em instituições privadas de
ensino superior e o REUNI à expansão do número de vagas e reformulação dos cursos de graduação nas Universidades Federais. Ver, a este respeito Mendes (2009) e www.mec.gov.br.
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de maneira exclusiva e extremamente coerente em relação a um determinado grupo e num determinado espaço-tempo. Ao contrário, essas diversas racionalidades
se atravessam mutuamente, construindo e desconstruindo umas às outras. Nesse
sentido, estruturamos nossa narrativa a partir de uma certa linearidade temporal,
apresentando e analisando diversos aspectos de alguns acontecimentos ocorridos
no curso de nossa atuação no movimento, procurando depreender os aprendizados
que tivemos com a experiência de fazer o movimento dentro e fora dos espaços
institucionais.
Aproximação: deslumbres e estranhamentos
Em 2001, quando de nosso ingresso no curso de medicina, existia um
grupo que trabalhava no Centro Acadêmico de Medicina Napoleão Laureano
(CANAL), chamado “Grupo Consciência Acadêmica”. Como forma de apresentar o curso de medicina e a UFPB aos novos estudantes e, sobretudo, de deslocar
o lugar tranqüilo em que a maioria se encontrava, há alguns anos esse grupo organizava uma “Semana de Recepção dos Calouros”. Poucos, ou nenhum de nós,
entendiam o sentido daquela conversa quase mole sobre extensão universitária,
Sistema Único de Saúde (SUS), movimento estudantil, pesquisa, etc. A pergunta
da maior parte dos calouros era “como eu faço para assistir a uma cirurgia?”; ou
“como são as provas?”; ou ainda “quando começo a aprender a diagnosticar e
tratar as doenças das pessoas?”. Aquelas conversas deslocaram o olhar de muitos
de nós para os vários problemas existentes no curso, na universidade, no SUS, no
mundo, enﬁm. Principalmente, aqueles companheiros tentavam nos dizer: “sim,
nós podemos contribuir para mudar a maneira de existir das coisas”.
Ao ﬁnal do primeiro semestre, tivemos a primeira greve de professores
na duração de nosso curso. Ainda que aqueles quatro meses tenham sido de uma
“greve de pijamas”, o grupo de estudantes do Centro Acadêmico aproveitou o
tempo sem aulas e sem provas para continuar as discussões e ações em torno de
diversas questões relativas ao curso, à Universidade, ao SUS. O que fazia com
que aqueles estudantes deixassem de voltar às suas casas em outros estados para
participar de reuniões com 8 horas de duração? O que os instigava a produzir lutas
para a construção de desejos tão pouco palpáveis? Seria possível, aﬁnal, que um
grupo relativamente pequeno conseguisse exercer inﬂuência suﬁciente para, de
algum modo, mudar o rumo das coisas?
Parecia claro que o engajamento naquelas atividades envolvia um comprometimento com uma dada concepção de mundo e de sociedade, ou ao menos, com a premissa de que era preciso atuar para transformar o status quo do
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nosso curso, da nossa universidade, sempre vislumbrando – mesmo que fora do
alcance restrito de nossa atuação enquanto Movimento Estudantil de Medicina
da UFPB – interferir em uma transformação social de maior porte. Esse compromisso serviu de base para que nos identiﬁcássemos com aqueles atores e deles
nos aproximássemos.
Àquela altura, não havia muitas dúvidas quanto à necessidade de “conquistar corações e mentes” dentro de nosso restrito campo de atuação (entre os
estudantes de medicina da UFPB); contudo, havia uma enorme interrogação sobre
como ampliar esse pensamento/ação a partir de uma entidade representativa. As
respostas possíveis iam basicamente da negação do que pensavam nossos colegas ao mais ingênuo debate e argumentação. Entre os estudantes que participavam do movimento, estava presente inclusive a dúvida se valia o investimento
de militância realizado naquele espaço, no contexto de uma universidade dura,
fechada, onde era difícil ou até impossível a realização de ações radicalmente
transformadoras. Essa interrogação – tão importante – fez com que alguns de nós
cogitássemos largar o curso para militar em outros espaços, como o Movimento
dos Trabalhadores Sem-Terra, por exemplo.
Institucionalidade, Representação, Eleições e Movimento
Nossa implicação com as atividades do Centro Acadêmico foi crescendo
e começamos a entender um pouco melhor o signiﬁcado das lutas travadas por
aquele coletivo de militantes. Envolvemo-nos com diversas pautas já existentes,
criamos novas, consideramos que outras talvez já não fossem tão importantes ou
prioritárias.
No mesmo passo, a compreensão do fato desta militância se construir a
partir de uma dada instituição foi se fortalecendo. O CANAL era oﬁcialmente,
aﬁnal, a entidade representativa dos estudantes de medicina. Portanto, de algum
modo, pretendia-se que aquele coletivo, aquela anomalia dentro do conjunto dos
cerca de 600 estudantes de medicina, representasse a todos. E um dilema antigo
no movimento permanecia: é efetivamente possível supor a existência de uma
identidade suﬁciente entre os estudantes de modo a permitir que uns representem
outros? (Deleuze, 2006). Ainda que este dilema não tenha sido resolvido plenamente, a saída forjada pelo grupo de estudantes participantes do CANAL apontava para uma resposta negativa. A alternativa que se procurava construir não era
de maneira alguma diluir a anomalia, aproximando as posições do coletivo do
que à época era a representação da “vontade da maioria” dos estudantes. Aquele coletivo operava no sentido de construir rodas, fóruns, espaços de conversa
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onde pudesse acontecer uma troca de trocas de pontos de vista, e a construção do
que, discursivamente, seria a posição da entidade. É claro, o grupo formalmente
instituído enquanto diretoria da entidade também colocava sua posição, sempre
enfrentando o desaﬁo de afastar-se da posição de quem se coloca na conversa
como dono do saber e da verdade. O sentido assumido era de constituir o Centro
Acadêmico como um espaço de conversas, de decisões coletivas, de usos mútuos... No dizer de Merhy (2006), constituí-lo enquanto praça.
Esta imagem é a de uma praça, na qual o espaço público é ocupado por vários
diferentes instituindo seus usos sem o compromisso funcional de ter que realizar
uma função única e especíﬁca, pois várias estão em produção. São vários os
coletivos se intercedendo. Há até aqueles que vão para ver os outros. Há outros
que vão só por ir. E, há outros que vão para fazerem alguma atividade própria
(Merhy, 2006, p. 2).

As diﬁculdades enfrentadas, entretanto, não eram poucas. Ainda que procurássemos constituir a entidade como um espaço aberto à expressão dos desejos
dos diferentes estudantes, eram poucas as pessoas que se aproximavam. A promoção de festas, de jogos, de atuação política nos departamentos da universidade,
na mudança curricular, etc., isto é, a realização das diversas funções possíveis
dentro do espaço recaía sobre aquele grupo restrito de estudantes. E, enquanto
anomalia, as escolhas realizadas pelo coletivo incidiam preferencialmente sobre
atividades que faziam pouco sentido para a maioria dos estudantes. O que se desejava como praça acabava por parecer um aparelho funcional apenas para atuação
política de um grupo restrito. O “Grupo Consciência Acadêmica” estava de tal
forma imbricado com o centro acadêmico que a entidade quase se confundia com
o movimento – a despeito de alguns cuidados formais – e a atuação política nesse
espaço despertava olhares de preocupação de alguns setores mais conservadores
da estrutura do curso de medicina e do movimento médico local, principalmente
por conta da atuação em prol de uma reforma curricular nos moldes do que preconizava a Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico
(CINAEM)48 e das articulações realizadas nas eleições para cargos institucionais
como, por exemplo, a Coordenação do Curso.

48 Esta comissão foi formada no início da década de 1990 envolvendo cerca de 10 instituições
com interface com o ensino médico e tinha como objetivo promover uma avaliação dos cursos
de medicina com vistas a propor mudanças na forma de sua estruturação. Desse processo, resultaram, dentre outras, as novas diretrizes curriculares para o Curso de Graduação em Medicina.

Felipe de Oliveira Lopes Cavalcanti e Paulo Navarro de Moraes

Assim, o espaço institucional permitia uma certa legitimidade para a
atuação do grupo junto às instâncias da Universidade, para o enfrentamento das
lógicas dos professores, para realização de projetos de extensão e de atividades
onde os processos de subjetivação eram disputados, como a “Semana de Recepção dos Calouros”. Mas, ao mesmo tempo, pesava sobre o coletivo a necessidade
referida por muitos estudantes de que o CANAL realizasse mais festas, organizasse melhor os torneios esportivos, e assim por diante. Parecia impossível dar
conta de tantos desejos diferentes e, principalmente, de desenvolver atividades
que, para o grupo, possuíam pouca reverberação na mudança das lógicas de funcionamento do mundo.
Todos esses fatores acabaram contribuindo para a constituição de outro
coletivo organizado entre os estudantes, o “Grupo Integração”, cuja plataforma
política se construiu no vácuo das pautas que não eram prioritárias ao coletivo
do “Grupo Consciência Acadêmica” e, principalmente, na aproximação com a
corporação médica. Isto implicava um afastamento da Direção Executiva Nacional dos Estudantes de Medicina (DENEM) que, à época, protagonizava ações na
CINAEM num sentido contrário aos interesses da corporação médica. Essa nova
organização recebeu forte apoio, desde o seu início, de setores outros da comunidade acadêmica e da corporação médica, na medida em que havia nesses setores
o entendimento de que a atuação do “Consciência Acadêmica” – à época bastante
vinculado à DENEM – contrariava seus interesses no que concerne à concepção de medicina (numa oposição entre a clássica “medicina liberal” e a defesa
do SUS) e, conseqüentemente, na concepção do ensino médico, já que o debate
sobre a transformação curricular começava a ganhar contornos mais concretos,
em grande medida pela atuação da então diretoria do CANAL. Em meados do
primeiro semestre de 2002, aconteceram eleições para o CANAL, onde os dois
grupos disputaram o lugar de diretoria da entidade, de “representantes” dos estudantes de medicina. Foi um pleito acirrado, em que votaram cerca de 500 dos 600
estudantes e do qual saiu vitorioso, com uma pequena diferença votos (cerca de
20) o grupo recentemente formado.
O coletivo do qual fazíamos parte se viu às voltas com um conjunto bastante novo de questões. Com todas as diferenças políticas e pessoais cristalizadas
no processo eleitoral, parecia impossível àquela altura construir algum tipo de
atuação conjunta ou que convivesse com o grupo eleito dentro do Centro Acadêmico, até porque este grupo ganhou com uma proposta clara de antagonismo
ideológico-programático em relação ao que acreditávamos ser o papel da entidade
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e do Movimento Estudantil. Além disso, operou-se um direcionamento da entidade em torno de esforços que nos pareciam pouco interessantes e com direções
políticas bastante distantes do sentido de transformação social que colocávamos
como motor e objetivo de nossas lutas. A partir deste momento, o grupo decidiu
atuar de maneira separada e independente do CANAL, colocando-se discursivamente enquanto oposição. O coletivo do “Consciência Acadêmica” construiu uma
agenda positiva e que passava por fazer o enfrentamento através da construção de
pautas que pudessem marcar a diferença de concepções agora tão nítidas e que
mobilizavam, de um lado e de outro, um grande contingente de estudantes.
À época, essas pautas consistiam numa luta contra as irregularidades
que aconteciam na universidade (especialmente as transferências irregulares de
alunos que vinham de faculdades privadas para a UFPB), na construção de um
movimento extensionista e na transformação do ensino médico, pauta em que
conseguimos avançar, continuando a explorar diversas possibilidades de atuação,
inclusive nos espaços institucionais, respaldados pela legitimidade adquirida por
seus militantes quando vinculados formalmente ao CANAL.
A noção que estava bastante presente entre nós era de que os enfrentamentos se davam em todos os espaços, no dia-a-dia dos estudantes, dentro e fora
dos movimentos organizados. Neste particular, cabe destacar uma movimentação
realizada por nossa turma. No segundo semestre de nosso curso deparamo-nos
com uma situação dramática na disciplina Neuroanatomia. O professor da disciplina mais faltava do que ministrava aulas, descumprindo acordos de reposição
de carga horária. Diante do evidente prejuízo acadêmico, e inspirados pelos ideais
de contestação à autoridade instituída, decidimos coletivamente e após intensos
debates realizar um protesto durante a aplicação da prova: praticamente toda a
turma compareceu à avaliação vestida de preto e usando narizes de palhaço, e entregamos ao professor um documento abaixo-assinado expondo nossos motivos e
cobrando uma mudança de postura. Esse episódio marcou essa turma até o dia da
formatura, pela ousadia em desaﬁar o “Doutor” professor e pelo impressionante
grau de mobilização de uma turma então no segundo semestre do curso. Nós,
que éramos da turma e do “Consciência Acadêmica”, aproveitamos para utilizar
o jornal do grupo para publicizar o ato, o que gerou repercussões positivas e negativas, inclusive a reprovação de um de nós na disciplina. Importante sublinhar
que, mesmo não formando um coletivo organizado (apesar de muitos membros
da turma participarem do movimento estudantil), a turma conseguiu forjar um
enfrentamento à autoridade do professor, alterando não só a conformação dessa
disciplina, mas chamando a atenção de outros professores para o fato de que não
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podiam simplesmente fazer o que quisessem e agir irresponsavelmente em relação a seus compromissos.
Mesmo fora do espaço representativo oﬁcial, o coletivo “Consciência
Acadêmica” conseguia reunir semanalmente um universo de aproximadamente
40 estudantes, com diferentes inserções na vida acadêmica, mais dedicados à extensão, à pesquisa, ao ensino, ao movimento, e que, reunidos por um conjunto
de incômodos mais ou menos comuns, construíam enfrentamentos coletivos às
diversas diﬁculdades enfrentadas dentro e fora do curso.
Deste modo, conseguiu-se dar continuidade a alguns processos custosamente iniciados quando o coletivo ocupava o espaço representativo formal.
Dentre eles, cabe destacar particularmente o processo de mudança do desenho
do curso de Medicina. De difícil andamento, enfrentando forte resistência por
parte de mais de 95% de seus professores, a mudança da organização curricular
do curso era uma pauta de discussão que atravessava mais de uma década sem
uma solução minimamente razoável, apesar de toda movimentação que acontecia nacionalmente desde o início da década de 90 (Piccini, 1997; Feuerwerker,
1998; Feuerwerker e Sena, 2002). A força da atuação desse movimento – que se
colocava pautas diretamente relacionadas com questões de seu cotidiano, que diziam respeito à construção da possibilidade de mudanças de maior vulto – tornou
possível que, mesmo a passos de tartaruga, o processo caminhasse. As mudanças
almejadas apontavam principalmente para o aumento dos espaços de interseção
com a dinâmica do SUS; construção de brechas de interdisciplinaridade; redimensionamento do lugar da técnica na prática médica frente ao seu caráter relacional,
subjetivo, de trabalho vivo (Merhy, 2005); e o fortalecimento da extensão e do
movimento estudantil enquanto espaços pedagógicos institucionalmente reconhecidos, inclusive como carga horária.
Durante todo o ano de 2002, os militantes do “Consciência Acadêmica”
atuaram nessa e em outras pautas que, embora fossem de nossa iniciativa, fatalmente traziam o enfrentamento com o “Grupo Integração”, que via em nossas atividades uma tentativa de diminuir sua legitimidade enquanto representantes dos
estudantes de medicina. Por outro lado, começou a ganhar importância, no espaço
interno do coletivo “Consciência Acadêmica”, uma discussão sobre se de fato deveríamos ser um grupo que disputaria a entidade representativa dos estudantes.
Dentro do mesmo universo de questões que já citamos, havia novamente
uma discordância entre vários companheiros que entendiam que o espaço do CA
era limitado e desgastante, e que seria mais interessante concentrar esforços para
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construir outros movimentos, livres das amarras institucionais. Por iniciativa de
algumas pessoas que estavam prestes a concluir o curso foi formulada uma proposta de formar uma Organização Não-Governamental e ter esse espaço como
espaço de atuação, transcendendo a atuação enquanto coletivo de estudantes de
medicina da Universidade Federal da Paraíba. Outro grupo de pessoas entendia,
entretanto, que tínhamos um papel enquanto coletivo de estudantes de medicina,
que a disputa interna ao curso era importante e que era preciso lutar para consolidar nossa posição contra-hegemônica dentro daquele contexto restrito, buscando
sensibilizar e atrair novos estudantes.
Ao ﬁnal desse ano, as duas posições divergentes se enfrentaram e acabaram por cindir o grupo. A arena dessa divisão foi o debate sobre se o “Grupo
Consciência Acadêmica” deveria ou não concorrer nas eleições para o CANAL,
já que o período eleitoral se aproximava. O debate foi acalorado, tendo dividido
inclusive os autores deste texto. Ao ﬁnal, por diferença de apenas um voto, prevaleceu a tese de que não valeria a pena investir energia na disputa eleitoral pelo
espaço institucional do Centro Acadêmico, e o grupo decidiu não lançar chapa
nas eleições do ano de 2003. No entanto, diversos estudantes com alguma proximidade com as questões trazidas pelo coletivo em sua militância começaram a
questionar se seria politicamente salutar para o curso haver um processo eleitoral
sem que fosse publicizada a existência de outras visões de mundo e de movimento
estudantil além da cristalizada pela diretoria do CANAL à época. Esse grupo de
estudantes, formado majoritariamente por pessoas de nossa turma de “palhaços”,
começou a conversar sobre a possibilidade de constituir um novo coletivo que
continuasse minimamente mantendo as questões políticas importantes em evidência e as disputasse junto aos estudantes, e convidou alguns dos militantes do
“Grupo Consciência Acadêmica” – entre os quais nos encontrávamos. Desse movimento nasceu o “Grupo Efeito Placebo”.
Esse processo gerou arestas e mal-entendidos entre integrantes do novo
grupo e o “Consciência Acadêmica”, apesar da relevante proximidade políticoideológica. Naquele momento, pareceu a muitos que todo aquele processo era
algum tipo de golpe, uma tentativa de forjar uma novidade em relação ao “Grupo
Consciência Acadêmica” que, no fundo, não existia. No entanto, para nós que decidimos investir na possibilidade de militância no “Grupo Efeito Placebo”, aquela
foi uma tentativa de manter viva a chama de construir o movimento estudantil
dentro do curso de medicina da UFPB, acesa, de alguma forma, em nós pelos
companheiros do “Consciência Acadêmica”. O entendimento era de que, mesmo
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reconhecendo nossa posição minoritária no curso, o espaço eleitoral se constituía
relevante para aﬁrmar nossas concepções e paradigmas para que o enfrentamento
fosse feito em bases menos destrutivas do que vinha acontecendo até então no
embate entre “Consciência Acadêmica” e “Integração”.
Fomos então à eleição como “Efeito Placebo”, três semanas após a “fundação” do grupo, trazendo uma chapa basicamente composta por membros de
nossa turma e com a proposta única de transformar o CA em um espaço em que
os estudantes de medicina pudessem voltar a se reunir para discutir os rumos
políticos do curso. Evidentemente, perdemos. Tivemos cerca de 25% dos votos,
o que, frustração à parte, dava algum alento para continuarmos as disputas. Entretanto, o ano que se seguiu foi extremamente complicado. Passado o calor das
eleições, onde normalmente ocorre maior mobilização, continuamos nos reunindo
semanalmente, em um grupo de quatro a oito membros, lutando para continuar
existindo. A opção política foi a de participar das reuniões do CA e tentar construir
a política da entidade, disputando pautas e os estudantes naquele espaço, mas as
divergências eram latentes. Desse modo, a correlação de forças quase sempre tendia à construção de direcionamentos bastante divergentes dos que acreditávamos.
Conseguimos alguns avanços pontuais, mas a reforma curricular praticamente parou, e não se travava nenhum outro debate político aprofundado.
Diante destas questões, a partir do meio do ano decidimos reinvestir nas
reuniões do “Grupo Efeito Placebo”, num projeto que chamamos de “Projeto
Diagnóstico”, que consistia em produzir um amplo debate sobre os principais
problemas do curso e apontar propostas para tentar superá-los. Essas reuniões
conseguiram aglutinar um número crescente de estudantes e se estenderam por
cerca de quatro meses. Ao ﬁnal desse trabalho, tínhamos um coletivo mais organizado, com mais pessoas envolvidas (embora ainda prevalecessem os participantes de nossa turma) e com um conjunto de propostas para o enfrentamento
dos problemas do curso. Participamos ainda de mais uma disputa eleitoral para o
Centro Acadêmico – uma eleição tensa e de baixo nível de debate político, com
muitas agressões de ordem pessoal. Fomos derrotados novamente, embora tenhamos conseguido então um total de 40% dos votos e um percentual de quase 50%
entre os estudantes do 1o ao 4o semestre.
No entanto, as disputas eleitorais eram sempre cansativas e desgastantes.
E, apesar da dúvida perene em relação a se era válido dispersar tanta energia em
torno de uma disputa com tão poucos frutos, o espaço do CANAL permitia disputar e aglutinar mais facilmente novos estudantes para a militância estudantil,
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assim como proporcionava uma maior legitimidade para atuação dos estudantes
nas instâncias institucionais. Isso nos levava a disputar continuamente o espaço
do centro acadêmico, mas não nos aprisionava a produzir movimentos meramente
para a disputa eleitoral.
Nesse período, entre diversas ações, realizamos atividades de conversas
com os calouros, apresentando outras realidades do curso e da Universidade; criamos um projeto de extensão chamado “Bússola HU”, onde estudantes de diversos cursos da área da saúde realizavam o acolhimento dos usuários do Hospital
Universitário da UFPB e, ao mesmo tempo, se mobilizavam em torno da luta pela
resolução de problemas crônicos do hospital. Realizamos ainda algumas reuniões,
na tentativa de constituir uma instância de Controle Social49 no Hospital; iniciamos um diálogo, em conjunto com estudantes de outros cursos, e as primeiras formulações a respeito da mudança articulada da organização curricular dos cursos
da saúde; participamos da formação do coletivo “Reviravolta na Saúde”, primeiro
coletivo não-hegemonizado por partidos políticos em muito tempo na história do
Diretório Central dos Estudantes. Produzimos, enﬁm, naquele período, inúmeras
ações, das quais estas são apenas alguns exemplos (apesar da importância concreta que as mesmas tiveram para a dinâmica do movimento e enquanto potência de
constituição do novo).
Em 2005, com a desarticulação do “Grupo Integração”, o grupo “Efeito
Placebo” chegou à diretoria do CANAL e esta inserção permitiu ao grupo fortalecer sua atuação nas diversas ações referidas anteriormente, assim como voltar a se
dedicar a pautas importantes, que andavam ultimamente esquecidas. No período
de 2005 até hoje, o grupo teve atuação decisiva nos desenlaces que permitiram
ﬁnalizar o projeto de reforma curricular do curso de medicina e aprová-lo tanto
nas instâncias da universidade, quanto junto ao Ministério da Saúde, a ﬁm de receber ﬁnanciamento. Atualmente, o projeto está em implantação e sua capacidade
de realizar uma mudança efetiva no modelo de formação dos estudantes é diretamente proporcional à capacidade de mobilização e interferência dos estudantes na
forma como essa implantação está ocorrendo. Da mesma maneira, o grupo atuou
para (com o propósito de) democratizar a indicação dos estudantes para os espaços de representação estudantil nas instâncias de representação da universidade

49 Na área da saúde, o conceito de Controle Social refere-se à participação da população na
formulação, execução e ﬁscalização das ações de saúde por meio dos conselhos e conferências
de saúde. A este respeito, ver o capítulo 1 de Guizardi, 2008.
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e, sobretudo, para abertura desses espaços a outros atores, inclusive de fora da
universidade.
Conclusão
Os fatos que narramos conduzem a algumas reﬂexões que entendemos
importantes no sentido de colaborar com a compreensão do Movimento Estudantil e de seu papel hoje, passado já tanto tempo desde os “caras pintadas”. Queremos chamar a atenção para uma experiência que se mostrou diferenciada: uma
atuação constante, independentemente da ocupação de espaços de diretoria das
entidades estudantis e que, o tempo todo, procurou não se deixar capturar pelas
lógicas mais comumente instituídas.
Tal característica não teria derivado de algo como uma escolha nossa já
que, se naquela primeira eleição de que participamos tivéssemos sido vitoriosos,
é provável que estivéssemos agora contando a história – somente – da construção
de uma entidade estudantil. No entanto, nunca caímos no abismo tão comum em
que a disputa por “ganhar” e “manter” a entidade – um meio para a realização das
lutas – acaba se tornando um ﬁm em si, e a própria luta perde o sentido de existir
por não produzir mais do a perenidade da lógica do poder.
O fato do processo democrático-representativo (cristalizado na formaeleição) nos alijar da entidade logo no início de nossa atuação no movimento estudantil contribuiu no sentido de reﬂetirmos sobre questões importantes, tanto no
que diz respeito ao próprio papel das entidades representativas, quanto em relação
a outras formas de organização de coletivos em movimento. Nossa diﬁculdade em
retornar à entidade estudantil trouxe-nos diversas dúvidas sobre as potencialidades e limites da atuação vinculada ao espaço institucional – forma predominante
em todo o movimento estudantil – ao mesmo tempo que projetou nossa atuação
para fora do espaço da representação e das lógicas mais comuns ao movimento.
Procuramos demonstrar aqui um pouco dos dilemas, das potências, diﬁculdades, incoerências, desaﬁos e possibilidades do movimento estudantil que
tenta atuar fora da lógica partidária e fora da lógica corporativa, sublinhando as
implicações e possibilidades de aprisionamento que possui a atuação política em
uma determinada entidade. Não tivemos, entretanto, a pretensão de produzir uma
narrativa extremamente racional sobre a forma como os vários estudantes que
participaram e participam do “Consciência Acadêmica” e do “Efeito Placebo”
atravessaram e foram atravessados pelo movimento estudantil, tampouco de fazer
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parecer que ﬁzemos sempre as melhores escolhas ou que fomos sempre coerentes
com o discurso aqui produzido.
Durante toda nossa trajetória, buscamos dialogar com as forças que se
apresentavam e produziam algum tipo de movimento vivo na Universidade, resguardadas todas as suas contradições. Neste particular, é importante ressaltar a
atuação de diversos professores e técnico-administrativos não ligados a nenhuma
entidade ou instituição especíﬁca, mas que realizavam ações interessantes (em
grupos de pesquisa, nos seus espaços de trabalho, etc.). Mesmo os sindicatos dos
segmentos da Universidade (professores e técnico-administrativos), tradicionalmente envolvidos até o último ﬁo de cabelo unicamente com a luta por melhores
salários, em alguns momentos foram parceiros importantes quando conseguiam
tirar de seus horizontes as conquistas salariais.
Neste particular, importa destacar que a dinâmica de atuação do movimento estudantil do qual fazíamos parte interagia com os partidos políticos, dialogava com eles quando era mutuamente interessante e se afastava quando parecia
predominante uma tentativa de aparelhamento50. Participava em alguma medida
da dinâmica corporativa interna da Universidade, mas pontuava o tempo todo a
necessidade de construir uma porosidade institucional a outras lógicas. Assumindo a incoerência que é constitutiva aos movimentos e aos seus sujeitos, o diálogo
ia sendo construído da maneira mais ampla possível, com todos os atores que nos
pareciam estar num certo campo de militância disto que chamamos de esquerda
– esta categoria genérica sob a qual abarcamos os sujeitos que militam no sentido
de algum tipo de transformação social.
Nesse sentido, sublinhamos o que Hardt e Negri (2005, p. 283 e seg.) designam como dimensão política da multidão. Para os autores, a multidão pode ser
ao mesmo tempo descrita em termos sociológicos e políticos, enquanto composição social do trabalho e enquanto projeto político de luta. Este segundo aspecto
– a dimensão política da multidão – guarda uma certa plasticidade: fazem parte
da multidão todos aqueles movimentos que [e enquanto] produzem democracia.
“a multidão é um projeto de organização política e, portanto, só pode ser concretizado mediante práticas políticas. Ninguém ﬁca necessariamente excluído, mas
a inclusão não é garantida”. Não há, portanto, uma determinada classe, partido,
ou segmento social que seja em si, completa e solidamente revolucionário. Desse
50 Um exemplo simples, mas que talvez sirva como boa ilustração, foi um episódio em que,
num processo de construção coletiva do qual participavam estudantes intrinsecamente vinculados a um determinado partido, os mesmos tentavam aproveitar um posicionamento construído
pelo movimento para fazer aparecer seu jargão contra o governo Lula.
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modo, para o bem e para o mal, com todas as coerências e incoerências, a atuação do movimento estudantil aqui relatada interagiu com as lógicas partidária e
corporativa, aproximando-se delas em alguns momentos, mas sempre buscando
construir movimentos sob novas lógicas, novas racionalidades de atuação política, o novo na universidade.
Assim, apesar de alguns só conseguirem ver limitações na atuação do
movimento estudantil, o espaço de produção do novo (novos currículos, novas
pautas, novas lógicas de movimento, etc.) no interior das universidades é praticamente restrito ao movimento estudantil. São os estudantes (organizados ou não
em torno de centros acadêmicos) que tem conseguido questionar a atualização
dos autoritarismos e produzir novidade nos diversos âmbitos da universidade,
abrangendo desde o questionamento da autoridade tradicional da relação entre
professores, técnico-administrativos e alunos, até a organização da administração
da universidade (e seus conselhos que tendem a um faz-de-conta). Ainda que essas sejam mudanças que alteram de maneira mais ou menos limitada os desenhos
institucionais, são essas alterações do cotidiano que criam as condições para que
se forje um movimento maior, capaz de mudanças mais signiﬁcativas e, quem
sabe, radicalmente democráticas.
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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
Alexandre André dos Santos51

A contribuição da área das Ciências Políticas para interpretar e discutir a
proposição, implementação e avaliação de políticas públicas não tem sido freqüente na área da saúde. A necessidade de incorporação, pelas organizações de saúde,
de dispositivos e mecanismos que possibilitem processos cognitivos e de desenvolvimento individual, coletivo e institucional, por exemplo, demanda há muito
tempo políticas públicas com consistência e correspondência aos determinantes
políticos do Sistema Único de Saúde, no caso brasileiro. Mais relevante se torna
esta abordagem quando reconhecemos que a tradição de políticas públicas de formação e desenvolvimento implementados na história dos sistemas de saúde é a do
treinamento em serviço e dos pacotes programáticos. A história brasileira e mesmo
a do Sistema Único de Saúde está farta delas. Muitos sanitaristas não conseguem
se afastar da Ação Programática como política pública, assim sonham a educação
como penduricalho da mesma. Essa é uma trajetória clássica e dela não conseguem
se afastar muitos professores e sanitaristas, embora o crescente afastamento dos
gestores locais, dos trabalhadores e dos estudantes das proﬁssões de saúde.
A introdução dessas considerações tem alguns pontos de partida, entre
outros: (1) o reconhecimento da inadequação da formação proﬁssional em saúde,
em todos os níveis, às necessidades do Sistema Único de Saúde no desaﬁo de
responder às demandas da população e de desenvolvimento dos princípios e diretrizes do SUS; (2) a percepção de ineﬁcácia das atividades educativas convencionais (cursos de capacitação, treinamentos e atualizações proﬁssionais, inclusive
51 Ricardo Burg Ceccim, Fábio Pereira Bravin e Alexandre André dos Santos compartilharam
as várias etapas de organização do texto ﬁnal, aproveitando ensaios originais de aulas na pósgraduação em educação na saúde, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; ensaios apresentados ao estudo em políticas públicas da Universidade de Brasília e ensaios apresentados ao
estudo em ciências políticas da Universidade de Brasília.
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programas de especialização) da área da saúde em promover a transformação das
práticas, tendo em vista o acolhimento concreto dos usuários em ações e serviços
de saúde, segundo suas necessidades, sempre que busquem essas ações e serviços, (3) a elevação de qualidade e da resolutividade da atenção e a composição
real de um trabalho e um processo de trabalho em equipes multiproﬁssionais e
interdisciplinares; (4) a constatação da fratura, em lugar da interseção, entre ensino e trabalho, cada qual correndo por vias paralelas, em acusação recíproca,
naturalizando uma distinção entre mundo do ensino e mundo do trabalho como
se pertencessem a sociedades dicotômicas, cuja única interação possível é clientelista: um lado que demanda e um lado que oferta e (5) a negação do processo
de estudo e trabalho pelo qual indivíduos, coletivos e instituições, embasados em
anteprojetos ou por força de implicação, estabelecem processos de crescimento,
entabulam obras, empenham-se em modiﬁcações nas estruturas de produção da
saúde, isto é, a negação da área de desenvolvimento (estamos falando de formação e desenvolvimento).
Ao buscar relacionar esses elementos com a educação na saúde como
política pública, tecemos uma argumentação em dois blocos: o primeiro explicita
o contexto de mobilização e implantação da Política Nacional de Formação e
Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde,
entre 2003 e 2005, bem como seus pressupostos, elementos-chave e objetivos; o
segundo relaciona os movimentos de formulação e os efeitos de implementação
da Política Nacional de Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para
a Educação Permanente em Saúde, entre 2003 e 2005 às observações de alguns
autores das Ciências Políticas e a analisa como resposta do Estado às questões
levantadas por estes autores relativamente à noção de política pública.
Não pretendemos ser conclusivos, mas apresentar considerações iniciais
para a discussão e a análise da Política Nacional de Formação e Desenvolvimento
para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde à luz das contribuições das Ciências Políticas para pensar a montagem de políticas públicas; destacando a importância da formação e do desenvolvimento dos trabalhadores do
Sistema Único de Saúde (SUS) para responder a seus desaﬁos originais e atuais,
decorrentes de sua implantação e implementação.
A educação permanente em saúde como agenda pública
Em 2003, início do governo Lula, o Ministério da Saúde criou e instituiu
em sua estrutura organizacional o Departamento de Gestão da Educação na Saúde
(DEGES), componente da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na

Ricardo B. Ceccim, Fábio P. Bravin e Alexandre A. dos Santos

Saúde (SGTES), que, entre outros desaﬁos, deveria enfrentar as questões que envolvem a formação e o desenvolvimento dos proﬁssionais de saúde. Vale registrar
que essa institucionalização interpretou o processo iniciado no bojo da reforma sanitária brasileira e continuado ao longo da implantação e desenvolvimento do SUS,
nas questões relativas ao segmento dos trabalhadores (cf. Ministério da Saúde.
Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, 2004 e Mehry, 2006).
O processo de Reforma Sanitária, com a construção de novos mecanismos políticos e administrativos de organização setorial (Ações Integradas de Saúde, em 1984; Sistema Uniﬁcado e Descentralizado de Saúde, em 1986 e Sistema
Único de Saúde, em 1988), bem como a concomitante redemocratização do país
pelo ﬁm da ditadura militar e o desenrolar de um processo nacional constituinte, estimularam “o debate, estudos e pesquisas sobre os vários componentes de
um sistema de saúde, inclusive sobre a força de trabalho empregada nesse setor”
(Campos, 1989). A “força de trabalho” ou o “segmento dos trabalhadores”, aquele
campo que, nas ciências administrativas ou na psicologia organizacional, ﬁcou
conhecido como “área de recursos humanos”, ganha lugar singular no SUS: trabalhadores de saúde. Para Ceccim (2005), onde sempre se falou em Recursos Humanos da Saúde, deveríamos falar em Coletivos de Produção da Saúde, uma vez que
a formação e desenvolvimento porque passam os trabalhadores e a administração
e organização da força de trabalho precisam signiﬁcação junto à integralidade, à
educação permanente em saúde, às práticas cuidadoras, à gestão democrática e
participativa e ao controle social em saúde.
Ao longo da consolidação e desenvolvimento do SUS as questões do trabalho em saúde aﬁrmaram-se como elemento da agenda de lutas e como desaﬁo
para a sua implantação e implementação. Citamos, por exemplo, a Conferência
Nacional de Recursos Humanos da Saúde, como desdobramento da 8a Conferência Nacional de Saúde; a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos para
o SUS (NOB-RH/SUS), aprovada em dezembro de 2000, pela 11a Conferência
Nacional de Saúde, a introdução do conceito e imagem de uma Política Nacional
de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, na 12a Conferência Nacional de
Saúde (cf. Ceccim, 2004) e a realização, em 2006, da 3ª Conferência Nacional de
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (3ª conferência em relação à 1ª e 2ª
conferências nacionais designadas como “de Recursos Humanos da Saúde”, mas
1ª com a designação desdobrada da 12ª Conferência Nacional de Saúde).
A partir da sua criação, o DEGES trabalhou para a construção de uma política de educação para o SUS, reconhecendo, desde o início, que a execução deste processo era uma tarefa para coletivos organizados para esta produção (Mehry, 2006).
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Para a construção das bases dessa Política e na busca de uma articulação
e sinergia das ações, acrescendo elementos que pudessem promover impacto nas
ações e serviços de saúde em busca do referencial da integralidade, o DEGES
considerou e analisou iniciativas programáticas anteriores no campo do desenvolvimento dos proﬁssionais de saúde e processos de especialização em serviço,
entre elas o Programa de Desenvolvimento Gerencial de Unidades de Saúde (GERUS), o Programa de Formação e Capacitação de Pessoal para a Saúde da Família
(PSF), o Programa de Interiorização do Trabalho em Saúde (PITS) e o Programa
de Aperfeiçoamento e Especialização de Equipes Gestoras; experiências programáticas de mudança na graduação, como o Programa de Incentivo às Mudanças
Curriculares nos Cursos de Graduação em Medicina (PROMED); programas de
educação proﬁssional de nível técnico como o Projeto de Proﬁssionalização dos
Trabalhadores da Área de Enfermagem (PROFAE) e, ainda, os processos nacionais de formação de conselheiros de saúde, além de experiências programáticas
de educação popular em saúde, todas originárias do Ministério da Saúde (2004).
Embora especiﬁcamente esses programas para o desenvolvimento e a
formação de proﬁssionais de saúde fossem isolados ou desarticulados entre si - e
a maioria dos processos de especialização em serviço o são -, eles provocaram
algumas alterações na educação e na produção do cuidado em saúde e, acima de
tudo, ﬁzeram as pessoas e organizações perceberem que era preciso mudar - ao
mesmo tempo - tanto as práticas educativas como as ações e serviços do SUS
(Ceccim, 2004).
Além da análise dos mencionados programas, as práticas em rede de
construção da transformação da graduação nas proﬁssões da saúde, como da Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM) e
da Rede Unida (Ceccim e Capozzolo, 2004); as acumulações na esfera popular
como as da Rede de Educação Popular em Saúde (REDEPOP) e as inovações
na gestão do SUS como a Política de Educação em Saúde Coletiva, da Escola
de Saúde Pública do Rio Grande do Sul (Ceccim e Armani, 2001; 2002) foram
tomadas como referência (Ministério da Saúde, 2004).
Depois de lançadas as linhas gerais da política, o DEGES estabeleceu um
intensivo processo de interlocução e aceitação de encaminhamentos para a construção de uma política pública: num primeiro momento, trazendo a Brasília todas
as instituições envolvidas com processos formativos ﬁnanciados pelo Ministério
da Saúde e, num segundo momento, ao longo do segundo semestre de 2003, percorrendo todo o País para apresentar, discutir e qualiﬁcar a proposta. Pode-se dizer de uma política pública em processo de realização, não uma programação em
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debate ou divulgação de implantação, uma produção em ato das ações, projetos e
estratégias abrangidos pela noção de educação na saúde.
Após aprovação pela Comissão Intersetorial de Recursos Humanos do
Conselho Nacional de Saúde, no mês de julho de 2003, essa proposta foi negociada com o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS) e com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde (CONASS)
e aprovada - com louvor - no Conselho Nacional de Saúde (CNS), em setembro
de 2003, sendo objeto de resolução especíﬁca deste Conselho, a Resolução no
335/2003. Pactuada e aclamada como grande novidade pela Comissão Intergestores Tripartite no mesmo mês, foi exposta na mesa temática de Informação, Comunicação e Educação Popular da 12a Conferência Nacional de Saúde, ocorrida
no mês de dezembro do mesmo ano, onde, novamente, foi aprovada em todos os
seus eixos nas discussões em grupos temáticos e pela plenária da 12a Conferência
Nacional de Saúde (Brasília, 7 a 11 de dezembro de 2003).
Como decisão da 12ª Conferência Nacional de Saúde, foi organizada a
3ª Conferência Nacional de Recursos Humanos da Saúde, então com o nome de
Conferência Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Um exercício interessante ainda em aberto está na comparação da NOB-RH/SUS, de 2000,
com o documento-base desta última Conferência, onde as referências à educação
na saúde ocuparam mais de 60% dos campos analíticos e dos campos propositivos da área dos trabalhadores. Deﬁnitivamente a política nacional de formação
e desenvolvimento entabulou uma aposta na educação que a encetou como um
projeto de vida, de cidadania, de autonomia e de trabalho, não mais algo complementar, acessório, penduricalho das políticas de saúde, mas ela própria uma
política pública.
Em que pese a surpresa para muitos sanitaristas de plantão, a educação
conseguiu colocar os trabalhadores no mais elevado patamar de autoria na formulação de políticas para o trabalho em saúde e os formadores no mais elevado
patamar de interseção com o trabalho em saúde. A “academia”, palavra freqüente
no SUS sempre se perﬁlou com a pesquisa, raramente com a docência e com os
estudantes. O professor da sala de aula, do cotidiano do ensino e os estudantes
da área da saúde nunca tiveram tamanho protagonismo numa política pública nacional de saúde, o que colocou, para este grupo, os “caminhos para a educação
permanente em saúde” como um tempo de defesa do SUS, de luta por uma saúde
perﬁlada pela integralidade e de ocupação de lugar político. Abriu-se um tempo e
lugar semelhante ao anteriormente ocupado pelos movimentos sociais por saúde,
ou seja, abriu-se mais um movimento social em defesa do SUS. Este, no âmago do
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maior nó crítico, reconhecido em todas as análises preparatórias da 3ª Conferência
Nacional de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde: o papel dos formadores,
dos processos de formação e dos estudantes. Professores e estudantes passam a
militantes da aﬁrmação do SUS e da formação para o SUS.
Desilusão dos pensadores tradicionais: a educação não aparece mais
como complementar, mas como central; abandona-se a linguagem dos recursos
humanos ou a linguagem da modernização em Administração, o pessoal / as pessoas, para a linguagem dos trabalhadores ou dos operadores e dos coletivos, gente
com desejo e implicação, não treinandos em especializações e aperfeiçoamentos.
A universidade, convocada para dentro do SUS, e o sistema de saúde,
incitado à formação e desenvolvimento com implicação da gestão e modos participativos com os trabalhadores, por meio de articulações interinstitucionais e locorregionais de educação permanente em saúde, descobrem a interseção ensino e trabalho. Interseção ainda por entender, desenvolver, prolongar e estender, mas não se
trata mais da integração ensino-serviço. A interseção se dá entre mundo do ensino
e mundo do trabalho, prática de educação-prática de saúde, produção pedagógicaprodução de saúde. Surpresa: não mais os professores, proﬁssionais da academia, e
os trabalhadores dos serviços, auxiliares bobos do ensino, mas atores da educação
permanente em saúde, ou seja, disseminação de capacidade pedagógica na redeescola do SUS, uma vez que desenvolvimento não pode ser tarefa privativa dos
professores ou das escolas (o terror de uma lei do Ato Pedagógico).
Começaram a proliferar centros de educação permanente em saúde nas
Secretarias Municipais de Saúde e projetos de Escola SUS com os nomes de redeescola, sistema municipal de saúde-escola e SUS-escola (veja-se, por exemplo, as
experiências de Amparo, no estado de São Paulo; Aracaju, no estado de Sergipe;
Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais; Charqueadas, no estado do Rio Grande do Sul; Fortaleza, no estado do Ceará ou João Pessoa, no estado da Paraíba, em
2006), todos buscando interseção com a educação formal (a superior e a técnica),
materialidade da educação permanente em saúde como Política Pública, no sentido que lhe constitui o estudo em Ciências Políticas.
Educação Permanente em Saúde como prática política
Um dos produtos de toda a discussão para a construção de uma Política
Nacional de Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em Saúde se materializou com a publicação, em 13 de fevereiro
de 2004, da Portaria GM/MS no 198/2004, que instituiu a Política Nacional de
Educação Permanente em Saúde como Estratégia do Sistema Único de Saúde
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para a Formação e o Desenvolvimento de Trabalhadores para o Setor. Ao optar
pela centralidade do conceito de educação permanente em saúde para uma política de educação para o SUS, o gestor federal atribuiu à educação permanente
em saúde o estatuto de política pública e esta passou a ser um dispositivo estratégico para a transformação das práticas de formação, de atenção, de gestão, de
formulação de políticas, de participação popular e de controle social na saúde, já
que possibilita, ao mesmo tempo, o desenvolvimento pessoal daqueles envolvidos
com o setor da saúde como também o desenvolvimento institucional e o desenvolvimento da composição em equipes multiproﬁssionais e interdisciplinares para o
trabalho setorial (na gestão, na atenção e na formação).
Partindo da formulação pedagógica difundida, a partir de 1990, pela
Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) como Educação Permanente do
Pessoal da Saúde para alcançar o desenvolvimento dos sistemas de saúde na região das Américas, a qual reconhecia que somente a “aprendizagem signiﬁcativa”
seria capaz da adesão dos trabalhadores aos processos de mudança no cotidiano
(Haddad; Roschke; e Davini, 1994), a educação permanente em saúde, na política brasileira, conﬁgurou-se como um conceito operado para pensar a ligação
entre a educação e o trabalho, a relevância social do ensino e as articulações entre
“formação para o conhecimento”, “formação para a vida” e “formação para o
trabalho”.
O conceito foi, então, ampliado, passando a envolver, conforme Ceccim
(2005), a (1) porosidade do ensino à realidade mutável e mutante das ações e dos
serviços de saúde; a (2) ligação política da formação com a composição de perﬁs proﬁssionais e de serviços; a (3) introdução de mecanismos, espaços e temas
que geram auto-análise, autogestão e mudança institucional e a (4) introdução de
práticas pedagógicas e institucionais que geram, enﬁm, processos de pensamento
(problematização de instituídos, de fórmulas e de modelos, isto é, disrupturas) e
experimentação (em contexto, em ato, isto é, vivências).
A educação permanente em saúde tem o prestígio da aprendizagem em
interseção com o trabalho, onde o aprender e o ensinar se incorporam ao cotidiano do ensino e do trabalho, mas, em outras palavras, a educação permanente
em saúde vem para desinstitucionalizar as ações educativas tradicionais para a
formação e o desenvolvimento dos trabalhadores da saúde e, depois, reinstitucionalizá-las sob novas bases, a principal a da implicação pessoal, coletiva e institucional com os processos de mudança. Desapega-se da necessidade de acontecer
em momentos e lugares apriorísticos (prefere cenários de aprendizagem) e com
metodologias apriorísticas (prefere fatores de exposição) para que os processos de
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ensino-aprendizagem ocorram com o trabalho em saúde, onde operem processos
e relações e não a transmissão de tecnologias ou técnicas, a transmissão seria a de
um aprender e não a transmissão de informação. Alimenta-se, portanto, no caráter
situacional de uma pedagogia com implicação nas relações, no trabalho e nos próprios cenários onde essas relações se dão, daí a possibilidade de gerar processos
de ensino-aprendizagem institucional (movimentos instituintes) e transformar as
práticas proﬁssionais ou de ensino e o próprio trabalho em saúde ou o trabalho
pedagógico.
Para tanto, conforme se aﬁrma nos documentos propositivos da Política,
não basta apenas transmitir novos conhecimentos para os proﬁssionais, pois o
acúmulo de saberes técnicos é apenas um dos aspectos para a transformação das
práticas e não o seu foco central. A formação e o desenvolvimento dos trabalhadores também teria de envolver os aspectos pessoais, os valores e as idéias que cada
proﬁssional tem sobre o SUS e os projetos de sociedade implicados nas lutas por
saúde (Ministério da Saúde, 2004; Mehry et al., 2006).
É importante, ainda, destacar que não se trata de desqualiﬁcar a necessidade e a relevância da aprendizagem de novos conhecimentos e saberes tecnológicos num contexto de célere renovação, contudo, uma educação continuada
apresenta-se pontual e especializada, validando os conceitos de separação das especialidades e dos tempos e lugares de implementação dos seus conteúdos. A proposta da educação permanente em saúde que permeou a formulação da Política
avança, tendo em vista a pouca ou quase nenhuma capacidade dos treinamentos
em produzirem mudança institucional (territorialização dos movimentos instituintes já postos em cena, embora ilustrando proﬁssionais e gestores). Corrobora
essa idéia a observação de Merhy (2005), que considera como objetivo nuclear
proposto pela Política, a superação das visões gerenciais que aﬁrmam que a baixa
eﬁcácia de ações de saúde seria devida à falta de competência dos trabalhadores
e que poderia ser corrigida à medida que os supríssemos com cursos compensatórios, ilustrando-os com aquilo que lhes falta. As avaliações das ações anteriormente realizadas pelo Ministério da Saúde, como o PROFAE (veja-se Peduzzi e
Anselmi, 2003) e os Pólos PSF (veja-se Di Giovanni, 2002) apontaram fartamente
para essa necessidade, aﬁrmando que as formações não correspondiam às necessidades locais, às conﬁgurações reais do trabalho cotidiano e às articulações
de atores em torno do SUS. Avaliações que sistematicamente são relegadas em
suas informações sobre o comportamento pedagógico das formações realizadas,
reduzindo-se às somas quantitativas e aos produtos “alunos formados/atores beneﬁciados”. Os efeitos políticos das formações não são matéria de análise, mas
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seus produtos, o que é perfeitamente coerente com a avaliação de políticas sociais, mas discutível diante da avaliação de políticas públicas, onde os efeitos de
articulação, coalizão, engajamento, expressão de interesses e democratização das
decisões é fator de distinção e efetividade.
Estava em jogo aprofundar o SUS, por exemplo, na busca pela integralidade e pelas práticas cuidadoras, portanto, o desaﬁo da política em questão era
o de gerar capacidade pedagógica em toda a rede e proﬁssionais que tivessem
compromisso com um objeto e a sua transformação e não com o monopólio de um
saber (os núcleos de conhecimento das proﬁssões) ou o monopólio de um campo
de conhecimento ou de um conjunto de técnicas, como observa Rovere (2005).
A qualiﬁcação das equipes, os conteúdos dos cursos e as metodologias
de ensino a serem utilizadas na proposta da educação permanente em saúde, deveriam, conforme os documentos da Política, ser determinados a partir da observação dos problemas que ocorrem no dia-a-dia do trabalho e que precisam ser solucionados para que os serviços prestados ganhem qualidade, os usuários ﬁquem
satisfeitos com a atenção prestada e o Sistema ganhe em implementação prática
de seus princípios (Ministério da Saúde, 2005; Mehry et al., 2006).
Na educação formal, toda a permeabilidade ao mundo do trabalho, os
compromissos do ensino com o desenvolvimento de apoios aos sistemas de saúde,
a priorização de ações que coloquem a universidade em interseção com o SUS e
com os movimentos de mediação pedagógica no interesse popular pela saúde são
práticas de educação permanente em saúde (Portaria GM/MS nº 198, de 13 de
fevereiro de 2004).
Dispositivos e estratégias da educação permanente em saúde como política pública
A Lei 8.080/90, lei orgânica da saúde, em seu artigo 14, deﬁne a criação
de comissões permanentes entre os serviços de saúde e as instituições de ensino
proﬁssional e superior com a ﬁnalidade de propor prioridades, métodos e estratégias para a formação e educação continuada dos recursos humanos do Sistema
Único de Saúde (SUS), na esfera correspondente, assim como em relação à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições (Lei 8.080, de 19 de setembro
1990).
Para operacionalizar a política de formação e desenvolvimento para o
SUS, ao mesmo tempo em que se buscava viabilizar um imperativo presente na
Lei Orgânica da Saúde, a constituição das Comissões Permanentes de Integração
Ensino-Serviço, se considerava o aporte de questões trazidas da opção pela educação permanente em saúde. O caminho foi entabulado pela Portaria GM/MS no
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198/2004, que apresenta os Pólos de Educação Permanente em Saúde como instâncias/dispositivos de articulação interinstitucional e locorregional (ver quadro
resumo da conceitualização de locorregião) e como estratégia de operacionalização e viabilização política. O diálogo, a negociação e a pactuação interinstitucional em torno das questões da formação e do desenvolvimento dos trabalhadores
da saúde eram os desígnios dos Pólos.
Quadro: Resumo da conceitualização de locorregião (Ceccim, 2005)
A locorregião conﬁgura-se como um território formado por diferentes municípios (esferas de gestão constitucionalmente responsáveis pela execução das ações e serviços
de saúde), com abrangência regional, conforme a realidade de construção da integralidade na promoção e proteção da saúde individual e coletiva nos ambientes e redes
assistenciais ou sociais em que vivemos e conforme a realidade da mobilidade da
população em busca de recursos educacionais e de pesquisa e documentação em saúde. A Constituição Federal estabelece a expressão “regionalização e hierarquização”
como parte da luta política pela universalização do direito à saúde. A regionalização
busca aproximar as ações e os serviços de saúde da população e, assim, assegurar o
acesso. A hierarquização, por sua vez, permite melhorar a qualidade dos diferentes
âmbitos ou recursos estruturados à atenção e organizar os serviços de forma que eles
se complementem e, assim, assegurar a resolutividade. Por essa razão, a proposta do
Ministério da Saúde utilizou o termo locorregião, uma palavra que representa a união
– na prática – da compreensão de expressão “regionalização e hierarquização”, isto é,
“acessibilidade e resolutividade”.

Ceccim10 aponta que o indicativo das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço, presente na Lei Orgânica da Saúde, estava correto, porém não
assegurava evidência de inclusão das instâncias de gestão, de participação social e
da agenda ético-política de mudanças. Também pondera que o SUS isoladamente
“não teria legitimidade para dar conta do desenvolvimento dos proﬁssionais de
saúde”, assim como as instituições de ensino, “fora do contato com a realidade
da construção do SUS também não”. Portanto, uma nova instância de gestão, que
possuísse capacidade intersetorial e capacidade de protagonismo, precisava ser
inventada ou dispositivos a este favor necessitavam ser interpostos.
Reunindo os atores institucionais importantes (gestores, controle social,
estudantes, trabalhadores, instituições de ensino e de serviço e outros atores identiﬁcados com o campo da formação e do desenvolvimento) para pensar e realizar
a formação e o desenvolvimento dos proﬁssionais de saúde, os Pólos de Educação
Permanente em Saúde foram propostos como espaços de negociação, pactuação
e formulação de políticas por bases locorregionais e não como núcleos para a
execução de ações de formação e desenvolvimento dos trabalhadores. Por isso,
foram identiﬁcados como “rodas de gestão” ou muito mais legitimamente, “man-

Ricardo B. Ceccim, Fábio P. Bravin e Alexandre A. dos Santos

dalas de gestão”, uma vez que se afastam de outros conceitos, como o relativo
às rodas de co-gestão administrativa, e se aproximam das redes em autogestão
e auto-análise das respectivas implicações, onde o esquadrinhamento se faz necessário para territorializar processos, mas sem perder a dimensão do fora que o
desterritorializa permanentemente, convocando diagramas organizativos in acto.
A mandala conforma um quadrado (dos esquadrinhamentos) envolto por um círculo do fora em agenciamento dentro-fora (dobras ou diagramas que desenham
tramas de conexão).
Diagrama básico de uma mandala

Esses Pólos, mais do que lugar para a identiﬁcação de demandas (para
a construção em separado de ações de educação por especialistas, consultores e
quaisquer organizações especializadas) é lugar para identiﬁcar problemas, discuti-los, problematizá-los, implicar-se, gerar compromissos mútuos (intersetoriais e
interinstitucionais) e construir alternativas de enfrentamento de acordo com cada
realidade locorregional.
Segundo a mesma Portaria, a composição de cada Pólo de Educação Permanente em Saúde e a proposição de seu plano diretor é de iniciativa locorregional e decorrente da disposição inicial das diversas instituições dessa base. Caberia
ao Conselho Estadual de Saúde (CES) julgar a adequação do plano diretor de cada
Pólo às políticas, nacional e estadual, e às diretrizes das Conferências, nacional
e estadual, de saúde. Por sua vez, o desenho locorregional e interinstitucional de
cada Pólo passaria pela Comissão Intergestores Bipartite (CIB), visando a garantir
que a organização do conjunto de Pólos abrangesse a totalidade dos municípios de
cada estado e os eventuais acordos existentes em regiões fronteiriças. Constituído
o Plano Diretor, um ou vários Planos de Atividades poderiam ser apresentados de
forma sistemática ao Ministério da Saúde de acordo com as pactuações internas
de cada Pólo, sem necessidade de um novo Plano Diretor. O Plano Diretor e to-
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dos os planos de atividades, a ele ligados, conﬁgurariam o projeto global do Pólo
(Ceccim, 2005).
Implementada essa estratégia, caberia ao gestor federal apenas a habilitação legal das instituições para receber recursos públicos e a acreditação e
adequação dos projetos e processos instituídos com o referencial pedagógico e
institucional da educação permanente em saúde, acompanhando o cumprimento
dos passos pactuados.
Ainda de acordo com a mencionada Portaria, o Pólo deveria ter condução
e coordenação colegiada, superando-se a regra hegemônica da verticalidade do
comando e da hierarquia nos ﬂuxos. No colegiado de gestão, todas as instituições
têm igual poder e estão convidadas a trabalhar juntas, sob a mesma organização e
condução, cabendo a esse colegiado a elaboração das propostas sobre as escolhas
gerais, os rumos e estratégias locais e a problematização de seus operadores (Portaria GM/MS nº 198, de 13 de fevereiro de 2004).
Para viabilizar a implantação e execução da Política Nacional de Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para a Educação Permanente em
Saúde, com o dispositivo Pólo e as suas produções, a deﬁnição do seu ﬁnanciamento se baseou na construção de critérios que almejassem a eqüidade por meio
da equalização entre os estados brasileiros e na intencionalidade de garantir o
repasse permanente de recursos, o que garantiria o planejamento com critérios de
sustentabilidade a curto, médio e longo prazo. Elementos das gestões estaduais e
municipais, o controle social, o inverso da capacidade docente instalada e a prioridade para o fortalecimento da rede de atenção básica à saúde como ampliação
da cobertura e acolhimento aos problemas individuais e coletivos de saúde da
população constituíram-se critérios para a deﬁnição da distribuição dos recursos.
Assim, a execução dessa Política pôs em experimentação uma tabela de alocação
na qual se interpretava e se redistribuía, por eqüidade, o montante de recursos da
rubrica de educação permanente em saúde para o SUS, fruto de acordos entre as
três esferas de gestão do SUS.
Nesse sentido, a distribuição, a alocação e a utilização dos recursos públicos tornaram-se mais transparentes, tanto do ponto de vista do conhecimento
de montantes, planos de aplicação e relatórios de gestão, quanto da capacidade de
gestão do gasto público do SUS com a educação dos proﬁssionais de saúde, em
que pese a descoberta da diﬁculdade e complexidade de tal postura. Igualmente
se descobriu que, a título de formação e desenvolvimento altas somas de recursos
públicos correm às instituições de ensino e pesquisa, sem qualquer critério ou
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com critérios muito discutíveis quanto à equalização, equilíbrio regional e incentivo às novas expertises.
Análise a partir da necessidade de desenvolvimento da aprendizagem, do
crescimento institucional e da composição de equipe no trabalho em saúde
Quando se aborda a necessidade de desenvolvimento de instrumentos e
condições de crescimento institucional, especialmente para favorecer os processos de tomada de decisão e formulação de políticas públicas, vários autores das
Ciências Políticas apresentam-se como referências importantes por suas considerações e sugestões. Fazer o diálogo entre os autores da ciência política e da saúde,
relacionando-o à política de formação e desenvolvimento para o SUS, sua formulação, implantação e execução, levanta elementos que indicam a potencialidade
desta proposta como resposta a essa necessidade. Além disso, aponta caminhos
para todo um conjunto de políticas públicas setoriais vinculadas aos processos de
trabalho.
Uma outra dimensão desta análise é a possibilidade de revelar elementos
importantes para a leitura e a avaliação dessa política pública, que devido ao baixo tempo de implantação/execução (menos de dois anos) parece ter como mais
coerente o desenvolvimento de um olhar mais atencioso sobre os processos que
instituiu do que a simples aferição de resultados. Leve-se em consideração que,
nesse pequeno período, os processos desencadeados a partir da Política conseguiram identiﬁcar vários nós críticos na gestão de saúde, em vários locais do país,
e produziram mudanças na forma como a gestão pautava o processo de formação e desenvolvimento para a qualiﬁcação da atenção à saúde (Ceccim, 2005).
Não deve ser desconsiderado, entretanto, que o documento oﬁcial “Notas sobre
o Desempenho do Departamento de Gestão da Educação na Saúde – período de
fevereiro de 2004 a junho de 2005” (Ministério da Saúde, 2005) apontou resultados expressivos na formação e no desenvolvimento dos trabalhadores de saúde e
íntima relação entre as ações produzidas pelos Pólos de Educação Permanente em
Saúde e as políticas nacionais prioritárias do setor (Ceccim, 2005).
Um primeiro aporte trazido da ciência política vem de Scott (1998), que
estudou vários casos na história tentando demonstrar como a rigidez no planejamento e a normatização estatal levavam ao fracasso os projetos inicialmente
traçados. Essa diﬁculdade adviria, segundo o autor, da necessidade do Estado de
reduzir e simpliﬁcar a leitura das complexas interações sociais, necessárias para
facilitar a sua atuação frente a tal realidade. Ao simpliﬁcar e reduzir a complexidade, o Estado ganhava capacidade de formulação e execução nas suas ações,
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mas perdia boa parte das condições de efetivamente cumprir com os planos originalmente traçados, pela falta de ﬂexibilidade e adaptação às diferentes realidades
encontradas.
Scott (1998) também argumenta que o conhecimento cientíﬁco e o conhecimento prático são partes de uma luta política pela hegemonia institucional
por expertos e suas instituições políticas e que um dos motivos de diﬁculdade
poderia ser evitado ou, pelos menos, diminuído, se houvesse a capacidade das
organizações incorporarem o conhecimento prático ou o conhecimento local (denominado pelo autor como metis) nos seus processos de planejamento.
Nesse sentido, a política nacional de formação e desenvolvimento para
o SUS poderia ser vista como uma resposta à necessidade de incorporação do
conhecimento local na formulação de políticas públicas ao agregar, nos Pólos de
Educação Permanente em Saúde, diferentes atores que lidam diretamente com o
enfrentamento dos problemas de saúde (conhecimento prático) e com as questões
relativas à educação na saúde de cada locorregião. Vale observar, ainda, que a
conﬁguração dos Pólos como coletivos organizados para a produção da saúde e a
sua conformação como mandalas (rodas para a autogestão e auto-análise) permitiriam que esses conhecimentos se expressassem.
Mais interessante, no entanto, é observar que essa política dá um passo
além ao propor que as formulações produzidas considerem o conceito de educação
permanente em saúde que, como visto, busca desenvolver condições de aprendizagem em instituições em movimento, política fundada no caráter situacional das
relações, das implicações, do trabalho e do ensino. O que a qualiﬁcaria também
para responder às considerações de Kettl (2002), quando ele demonstra a inadequação dos paradigmas tradicionais no enfrentamento dos problemas contemporâneos da sociedade americana e destaca a necessidade de o Estado possibilitar
novos desenhos e abordagens para agir em ambientes marcados pela incerteza e
pela inovação tecnológica. Kettl (idem) sugere que para transpor esses desaﬁos é
preciso que os governos consigam desenvolver em suas equipes novas capacidades de resolver os novos problemas que se apresentam.
Sob essa perspectiva, a Política possibilitaria também aprender a lidar
com a política e a administração pública, cuja gestão estatal é geralmente fragmentada, reducionista e produtora de programas de saúde que muitas vezes não
contemplam a realidade e a cultura local (Spagnuollo e Gerrini (2005) citam Carlos Matus em Adeus, senhor presidente: governantes e governados).
Sabatier e Jenkens-Smith (1999), por sua vez, ao interpretarem como é
o processo de mudança nas políticas públicas, apontam para a importância das
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articulações entre membros coligados para a viabilização e defesa de interesses aﬁns (“Advocacy Coalition Framework”) e a conceitualização que formulam
para essas coligações se presta bem para apresentar os atores que participam dos
Pólos de Educação Permanente em Saúde.
Para Sabatier e Jenkens-Smith (1999), grupos e pessoas oriundos de várias posições seja indivíduos eleitos para determinado ﬁm, representantes do Estado ou dos órgãos oﬁciais de Estado, lideranças segundo grupos de interesses ou
pesquisadores apresentam diferentes sistemas de crenças, isto é, são portadores
legítimos de um conjunto de valores essenciais, suposições ocasionais e uma dada
percepção dos problemas a enfrentar, entretanto, também compartilham um sistema particular de opiniões e mostram graus singulares de atividade coordenada ao
longo de um período. Segundo os autores, o aprendizado orientado em processo,
como uma das fontes que alimentam as mudanças em política pública, advém da
experiência adquirida ao longo do tempo ou de novas informações originadas:
(1) do conhecimento recente dos parâmetros dos problemas e das causas que os
afetam; (2) dos feedbacks da efetividade das políticas públicas e/ou (3) da evolução das percepções dos prováveis impactos de políticas alternativas. Todas essas
condições podem estar presentes ou aﬂorar das discussões nos Pólos de Educação
Permanente em Saúde.
Os mesmos autores destacam, ainda, que para existir efetivamente alteração nas políticas públicas, é preciso aliar ao processo de aprendizado fatores
exógenos, entre eles: (1) mudanças socioeconômicas de porte, como mudanças
na economia ou surgimento de movimentos sociais; (2) mudanças na coalizão
de governo, incluindo eleições que realinhem os grupos no poder e (3) decisões
políticas e impactos de outros subsistemas, por exemplo, mudanças na política tributária que têm grandes conseqüências em todos os subsistemas políticos. Abordam, também, que a competitividade, recursos ﬁnanceiros e regras institucionais
são importantes, mas o aprendizado é o que fará a mudança acontecer. Por ﬁm,
propõem a criação de fóruns proﬁssionais para estimular a troca de experiências,
para aprimorar a capacidade das redes de sustentabilidade (coalizão em torno de
um advocacy) e promover o aprendizado orientado.
Nesse último ponto, novamente a política pública brasileira de que estamos tratando se coloca um passo à frente ao propor, não um fórum proﬁssional,
mas intersetorial e interinstitucional. Os Pólos de Educação Permanente em Saúde são formados por proﬁssionais, estudantes, usuários vinculados ao controle
social ou à articulação de movimentos e práticas de educação popular em saúde,
docentes, pesquisadores, gestores e trabalhadores da saúde para fazer o encontro
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das diferentes percepções e experiências, problematizar a situação da atenção à
saúde, produzir pactos coletivos, gerar ações para o enfrentamento da realidade
e conduzir a mudança das práticas proﬁssionais com a ﬁnalidade de responder às
necessidades de saúde da população.
Por ﬁm, propomos a reﬂexão sobre as considerações de North (2005) em
Understanding the process of Economic Change e Beck, Giddens e Lash (1997)
em Modernização reﬂexiva: política, tradição e estética na ordem social moderna. Muitas formulações em ciência política para a formulação e a avaliação de
políticas públicas, nestes autores, fazem interface com a política de formação e
desenvolvimento para o SUS de que estamos falando, dede a deﬁnição da sua
agenda e formulação política até a sua implantação e execução, passando pelos
conceitos que utiliza e pelos dispositivos e estratégias que implementa.
North (2005) identiﬁca nas instituições tentativas de regrar e, assim, diminuir as incertezas com que lida a humanidade. Aﬁrma que o desenvolvimento
do método cientíﬁco com o uso da matemática e da estatística e soﬁsticadas interações entre a teoria e a evidência empírica transformaram o desenvolvimento
humano. Argumenta, também, que a diversidade de experiências produziu diferentes graus de ﬂexibilidade no enfrentamento das incertezas associadas ao desenvolvimento da capacidade de resolver problemas complexos e que, no mundo
atual, não existem os parâmetros prévios, é preciso aprender fazendo. Conclui,
por sua vez, que a capacidade de compreender a realidade e propor soluções está
condicionada pela herança cultural e que, por isso, as mudanças serão sempre
incrementais. Além disso, aﬁrma que o processo cognitivo se apresenta como um
processo social, maior que os condicionantes apresentados pela genética e pelo
ambiente individualmente analisados.
Beck, Giddens e Lash (1997) apresentam uma importante contribuição
ao tratar das características da modernidade e de seus reﬂexos junto ao processo
decisório. Os autores reconhecem um cenário onde a desmonopolização da especialização, a informalização da jurisdição, a abertura da estrutura da tomada de
decisão, a criação de um caráter público parcial e a autolegislação e auto-obrigação são tratadas como características intrínsecas ao processo decisório.
O processo decisório, aﬁrmam, deve incorporar conceitos, visões e práticas inovadoras, como: (1) a desconstrução da noção de que as administrações e os
especialistas sempre sabem o que é certo e bom para todos; (2) a aceitação de que
o círculo de grupos com permissão de participar do processo decisório não pode
continuar fechado em razão de considerações internas aos especialistas, mas ao
contrário, devem estar abertas de acordo com os padrões sociais de importância;
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(3) o entendimento de que as decisões ainda não foram tomadas e que, portanto,
não precisariam apenas ser “vendidas” ou implementadas externamente; (4) a ressigniﬁcação de que o processo de negociação, antes realizado a portas fechadas
entre os especialistas e aqueles que tomam decisões, devem ser transformados
em um diálogo entre a mais ampla variedade de agentes, tendo como resultado
um descontrole adicional e, por ﬁm, (5) o esforço para que as normas envolvidas
neste processo – modos de discussão, protocolos, debates, avaliações de entrevistas, formas de votação e aprovação – possam ser resolvidas pelo consenso e
sancionadas.
Assim é que o SUS apresentou para a sociedade uma Política que pretendeu transformar cada unidade e/ou serviço de saúde em ambiente de aprendizagem, além de fazer de cada momento de cuidado e gestão em saúde, um momento de respeito e de coordenação coletiva e da gestão setorial uma gestão em
educação permanente em saúde (Ceccim, 2005). Fez isso por entender que uma
proposta como a do SUS precisa de uma maneira diferente de ser e essa maneira
diferente de ser precisa ser aprendida na prática, no dia-a-dia, no cotidiano. O
que somente será possível quando os dispositivos políticos puderem reverter os
modelos clássicos de gestão que imperam na grande maioria dos espaços de cuidado e de gestão da saúde e, assim, captar a complexidade intrínseca da produção
brasileira na saúde.
Acreditando que apenas apontamos diferentes argumentações e novos
elementos para a análise da política de formação e desenvolvimento para o SUS,
esperamos ter alargado o debate cientíﬁco pela interpretação da noção de política
pública de educação na saúde no lugar dos programas de capacitação. Entendemos que entrou em cena a interseção entre o ensino e o trabalho na formação
e desenvolvimento para o SUS, uma necessidade social que encontrou resposta
política.
Conclusões
A descentralização e a disseminação de capacidade pedagógica na rede
de saúde e a interseção entre instituições de ensino e sistema de saúde era uma
das metas históricas da Reforma Sanitária brasileira, materializada no texto da
lei do Sistema Único de Saúde, inclusive no texto constitucional, onde consta a
determinação do ordenamento da formação de proﬁssionais de saúde como tarefa
do SUS (Ceccim, 2002).
A escolha por viabilizar essa atribuição segundo o estatuto da educação
permanente em saúde foi a escolha por alimentar capacidades pedagógicas, des-
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centralizadas e disseminadas em mandalas. Mandalas de formação e desenvolvimento articulam diagramas rizomáticos de signiﬁcados e produzem conhecimento coletivo. Está aí um aprendizado que a educação permanente em saúde pode
transferir ao sistema de saúde. Por exemplo: não existe educação de um ser que
sabe para um ser que não sabe, o que existe é a troca, intercâmbio e estranhamento
de saberes, com conseqüente construção de conhecimento. Se não se constituir
uma tensão entre o que já se sabe e o que há por saber, não bastarão as novas informações, mesmo que preciosamente bem comunicadas. Por que queremos tanto
que novas informações cheguem aos serviços, aos trabalhadores, aos usuários e
aos gestores? Para esclarecê-los? Para torná-los mais cultos? Para torná-los mais
letrados em ciência e tecnologias? Porque queremos gerar um novo domínio de
informações que levem a novas maneiras de realizar atividades, com maior responsabilidade, com maior inclusividade e acolhimento e com maior compartilhamento (Ceccim, 2005).
Estas são questões candentes para a educação permanente em saúde, a
informação necessária é aquela que propõe ocasião de aprendizagem, ocasião de
maior sensibilidade diante de si, do trabalho, das pessoas, do mundo e das realidades. Então, a melhor informação não está no seu conteúdo formal, mas naquilo
de que é portadora em potencial e naquilo que permite de modos construtivos
de conhecimento. Por exemplo: a nova informação gera inquietação, interroga a
forma como estamos trabalhando, coloca em dúvida a capacidade de resposta coletiva da nossa unidade de serviço, mobiliza coletivos de aprendizagem, organiza
coletivos de produção? Se uma informação nos impede de continuarmos a ser o
mesmo que éramos, nos impede de deixar tudo apenas como está e tensiona nossas implicações ela desencadeou educação permanente em saúde, não havendo
necessidade de um curso e de professores em seus formatos apriorísticos, requer
interface interseção e, ainda, interseção, isto é, efeitos de estranhamento, mutação
recíproca e co-responsabilidade entre as instâncias que se desaﬁam.
A educação permanente em saúde é um processo coletivo e desaﬁador das
realidades, uma vez que coloca o trabalho e o cotidiano sob questão de aprendizagem. A educação permanente em saúde traz como efeitos: a aceitação de que as
realidades não são dadas, são produzidas por nós mesmos, por nossa sensibilidade
diante dos dados e por nossa operação com os dados de que dispomos ou de que
vamos a busca; a organização de espaços inclusivos de debate e problematização
das realidades sem segregar a educação aos espaços escolares formais ou aos professores tradicionais; o estabelecimento de comunicação entre os conhecimentos
que cada “aluno” dispõe (suas explicações), interfaces e articulações inéditas; a
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produção de informações de valor local num movimento inventivo que não se
furte às exigências do trabalho e dos cotidianos em que estamos inseridos.
O quadrilátero da formação (Ceccim e Feuerwerker, 2004), proposto na
Política Nacional de Formação e Desenvolvimento para o SUS: Caminhos para
a Educação Permanente em Saúde, coerente com a noção de construção do conhecimento, coloca em articulação o ensino, a atenção, a gestão e a participação
para que o exercício e a formação proﬁssional em saúde sejam lugar de atuação
crítica, reﬂexiva, propositiva, compromissada e de alta responsabilidade com o
acolhimento, com a resolutividade e com o desenvolvimento da autodeterminação dos usuários. Diferentemente das noções programáticas de implementação de
práticas previamente selecionadas onde os conhecimentos são “empacotados e
despachados por entrega rápida às mentes racionalistas dos trabalhadores e usuários” (Ceccim, 2005), as ações de educação permanente em saúde desejam os
corações pulsáteis dos estudantes, dos trabalhadores e dos usuários para construir
um ensino e um sistema produtor de saúde (uma abrangência) e não um sistema
prestador de assistência (um estreitamento). A política de formação e desenvolvimento para o SUS de que falamos foi proposta para congregar, articular e colocar
em articulação rizomática (Lèvy, 1998) diferentes atores, destinando a todos um
lugar de protagonismo, seja na condução do ensino em cada escola, seja nos sistemas locais de saúde.
Um plano de sintonia com as mais de 100 articulações interinstitucionais
e locorregionais que a política de formação e desenvolvimento para o SUS gerou
entre fevereiro de 2004 e junho de 2005 (Ministério da Saúde, 2005) pode ampliar a compreensão de que os Pólos de Educação Permanente em Saúde podem
não servir para acumular e construir soluções, mas servem para experimentar e
compartilhar problematização e ação, assim como servem para inventar caixas de
ferramentas (Deleuze, em Foucault, 1989) aos diversos e complexos problemas
em sua inserção local, onde a educação passa a ser um dispositivo de aﬁrmação
da vida e do SUS.
Para atender à educação permanente em saúde, o acesso e a circulação
de aprendizagens é crucial, assim como o debate crítico sobre as informações
obtidas e sua problematização entre os membros das equipes de trabalho. É o
debate e a problematização que transformam aprendizagem em conhecimento. A
aprendizagem é diferente da erudição, enquanto para ﬁcar erudito basta acumular
informação, para ﬁcar inteligente é necessário apropriar em sentidos e personalizar cada informação (Ceccim e Ferla, 2005). A informação é o insumo básico das
aprendizagens, mas sem o contato emocionado do aprendiz com as informações
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elas não passam de dados que podem ilustrar acervos mentais, mas não operar
realidades. Uma vez que aqueles que organizam formações em saúde desejem que
elas operem transformações na realidade ou germinem novas realidades, querem
um ensino com implicação e autoria, não a simples acumulação de registros teóricos ou práticos.
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Gosto muito de Guimarães Rosa, e as razões para isso são muitas; a principal é que ele dá conta de produzir palavras, compreensões, sonoridades. Dizer
palavras “próprias” ao lugar de que fala não seria o termo correto, pois que reduz
ao sentido de propriedade. São palavras pensantes.
Penso que seria exatamente o caso preciso dos acontecimentos e movimentos que se vivem hoje na América Latina, são movimentos que requerem um
léxico pensante. Algo mais importante se apresenta: o que parece é que a singularidade da América Latina está no fato dela se tornar um imenso lugar de produção
de si, o que exige um tamanho absurdo de reﬂexão. Tanta que não é a pretensão
desse pequeno ensaio, que objetiva, pelo menos, cartografar alguns acontecimentos para além do mapa – em que se vive tanto tempo – fornecido pelo colonizador,
em boa medida apresentado pelo cinismo da mídia dominante.
Hoje, o mapa do colonizador está dentro do mapa do colonizado, esse
processo de-dentro ocorreu muito violentamente, não apenas porque de digestão
difícil e remosa – dessas que se não soubermos o tempo de cozimento adequado corre o risco de matar52; não apenas porque sua entrada em um interior tão
eﬁcaz e frágil poderia penalizar essa delicada construção, mas também porque
esse processo de engolir foi imposto, submetido pela força, feito com a colher da
estupidez e da exploração. Na América Latina, o capitalismo veio desnudo com
genocídio, etnocídio, economicídio. Sua atual e complexa forma de dominância
combina-se com a crueza do seu aspecto original.
Então, o primeiro processo foi esse difícil “aprendizado”. Quem diria
que depois de séculos de colonização, embranquecimento, e voraz permissividade
capitalista, o mosaico América Latina sobreviveria e resistiria?
Sobre isso fala esse texto, particularmente desse processo de cozimento,
pensando desde Bolívia:
Na América Latina, o processo de simpliﬁcação imposto pela colonização portuguesa e espanhola homogeneizou as milhares etnias aqui presentes,

52 A maniçoba é um dos pratos de origem indígena, da culinária paraense. O seu preparo é
demorado, é preciso que as folhas de maniva/mandioca sejam cozidas por quase sete dias para
que dessa planta seja retirado o venenoso ácido cianídrico.
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com o nome de índio53. O que de início eram “povos54”, com práticas e valores
múltiplos, com etnias variadas e organização especíﬁca, foram ajustados como
simplesmente índios. A imposição de classiﬁcação foi uma forma do colonizador
não apenas identiﬁcar/nomear o colonizado, mas também de produzir defasagem/
déﬁcits em seu próprio reconhecimento através de intensa uniformização. Uma
forma singela para identiﬁcar rapidamente aqueles que iriam lhes servir. Um processo tão profundo que é muito provável que até hoje se desconheça quem é essa
multiplicidade.
Se a “nossa geração aprendeu uma lição importante: o capitalismo não
morrerá de morte natural”, como diz Walter Benjamin, aprendeu também que as
relações de poder capitalista operam a morte como discurso benéﬁco. A forma
de exercício do poder contemporâneo se expressa através da biopolítica que, resumidamente, se mostra através da gestão da população: como “fazer morrer e
deixar viver”. A crença de um projeto que se espraia em nome da vida recompõe
agenciamentos diversos de morte de todo tipo. Esse aparente paradoxo dá mostras
e atualiza o racismo sendo:
(...) o modo pelo qual, no âmbito da vida que o poder tomou sob sua gestão, se
introduz uma separação entre o que deve viver e o que deve morrer. A partir do
continuum biológico da espécie humana, a aparição das raças, a distinção das
raças, a qualiﬁcação de certas raças, a qualiﬁcação de certas raças como boas
e outras como inferiores será um modo de fragmentar o biológico que o poder
tomou a seu cargo, será uma maneira de produzir um desequilíbrio entre os
grupos que constituem a população (Foucault, 1996, p.206).

O racismo serve, também, como justiﬁcativa para eliminar o outro em
nome de um suposto interesse geral. Dessa forma, o Estado pode assumir-se como
homicida, tanto através de mecanismos diretos, como também indiretamente via
a exposição ao risco de morte, seja física, política, cultural ou social. Os indesejáveis podem ser desprezados de modo legítimo. Esse funcionamento do poder
perpetra a exclusão e o desterro a subgrupos ou países inteiros, e demonstra o
capitalismo como um sistema vivo de produção de mortes.
A homogeneização somou-se à mestiçagem como estratégia sólida de
disfarce do racismo, ambas asseguradas por uma espécie de colonialidade ideológica. Como se sabe, apenas em 1952 foram reconhecidos alguns direitos aos indígenas na Bolívia, como o de votar e de freqüentar a escola. Caso um latifundiário
53 Índio vem do latim: in(sem)-dio(deus). Indígena vem de indigente, indigno.
54 Por exemplo, há 40 etnias na Bolívia e 180 línguas indígenas no Brasil.
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decidisse vender suas terras, com elas vinham também, como parte do mobiliário,
os indígenas55 que lá trabalhavam – à semelhança da escravidão. Como no conjunto da América Latina, a Bolívia conheceu ditaduras violentas como a do general
Hugo Bánzer (1971-1978), só para citar uma.
A violência-morte também produziu uma espécie de surdez social, uma
incompreensão lingüística, a maioria indígena, para falar, precisava que sua voz
fosse emudecida através do uso de outra língua, sem sair de seu país. Paradoxalmente, uma quantidade de “representantes” matrizaram uma língua ventríloqua,
em que o “colonizador” abre sua boca num movimento enganador de representação.
A mudança política no Estado boliviano – se hoje pode ser visível – não
resultou de um processo curto, mas de uma longa história56. Uma história de crises
do Estado que reﬂetia sua ilegitimidade não apenas no exercício da coerção, mas,
principalmente, na condução e espelhamento de um projeto “nacional”. Crise imposta, também, por um processo de correlação de forças que se altera, provocando uma inversão de deslocamentos expressivos nos grupos que, posteriormente,
disputam a direção governamental. Lutas que aﬁrmavam outro modo de vida, sob
pena de seus sujeitos permanecerem como tolerados nesse processo. Resistir pela
vida, não apenas a biológica, mas resistir-viver para poder viver diferentemente
do autorizado e instituído, ou seja, como estatística dos censos de pobreza e desigualdade social.
A produção política desses grupos pode ser vista nas juntas vicinais, um
poder difuso e complexo, que não tem uma forma pré-determinada de exercício
político, mas que tem uma capacidade de articulação intensa e dinâmica. Esse
55 Estes eram chamados de pongos, trabalhadores sem salários, como servos, vendidos juntos
com a terra, submetidos a total exploração.
56 Discurso pronunciado em 22/1/2008 pelo vice-presidente boliviano, Álvaro García Linera,
no Congresso Nacional boliviano, na abertura das sessões legislativas de 2008-2009: “Quais
são as características da visualização de uma crise de Estado ou de uma revolução? Primeiro,
o governo legalmente constituído perde o controle das expectativas e das aspirações de uma
parte relativamente importante da sociedade. Em segundo lugar, o governo perde a liderança
política, portanto, estamos diante de governos em momentos de crises de Estado, que já não têm
capacidade de seduzir os cidadãos. Em terceiro lugar, a crise de Estado manifesta-se quando o
controle das Forças Armadas racha, ou quando organismos legítimos da coerção da sociedade
entram em contradição e cisões internas. Por último, uma crise de Estado é visualizada quando
pedaços importantes da sociedade, anteriormente apáticos, mobilizam-se com outros projetos
de vida econômica e política. A Bolívia viveu esses momentos no ano 2000 – dias dramáticos
de crises, mas que deram lugar a todo processo que dura até hoje”.
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processo foi emblemático no ocorrido em 2003, na cidade de El Alto, que após
enfrentar durante meses o exército nacional, ocupa La Paz e destitui o então presidente. Estima-se a existência de 500 juntas vicinais, apenas em El Alto. Elas
têm como objetivo o cuidado com o território, culturalmente comunitário (ayllu),
através de uma dinâmica que inclui as famílias que ali habitam com a utilização
de sua própria língua (no caso, o aymara). Como aprendeu o Exército Zapatista
de Libertação Nacional (EZLN), “a língua, a linguagem, o modo de relacionar-se
com a natureza, eram não apenas uma alternativa de vida: eram, também, uma
alternativa de luta”.57 O apego à terra, traduz-se em elementar e espraiado apego à
vida. Que serve não apenas como conhecimento para subsistir, mas para poder viver, em um indistinguível processo de produção da vida e da política. Não se trata
de realizar uma ode ou sacralização tardia aos modos de vida indígenas, mas um
reconhecimento necessário que o mapa da luta não é um tesouro a ser entregue na
forma de doutrinação e formação. Lutar passa pela produção da liberdade como
abertura para a reconstrução do mundo.
A relação comunitária com a terra serve a Lei de Reforma Agrária e a
nova constituição política do Estado. O argumento contrário dos latifundiários
é que o título de terra não pode ser repassado exclusivamente às comunidades,
porque entendem que há uma homogênea identidade mestiça. Com argumentos
biológicos, que suplantam as realidades culturais, sociais e históricas, os latifundiários defendem que, sendo mestiços, os indígenas não teriam direito à propriedade comunitária, que não pode ser vendida. Semelhante argumento é usado hoje,
no Brasil, para inviabilizar a política de cotas para negros no acesso ao ensino
superior.
Produzir na comunidade territorial signiﬁca mais que técnica, usada conforme o que se planta, quer dizer, além de um conhecimento material outra relação com a terra – não fruto de conquista, mas de alimentação recíproca – é construída mutuamente. Então, o processo não é feito apenas entre os sujeitos, com
socialização dos riscos, mas com a natureza includente e não vista como ameaça
e resultado de conquista.
Essa descrição da organização territorial andina é suﬁciente para mostrar
a complexidade e, ao mesmo tempo, a diﬁculdade de entendê-la com esquemas
territoriais já conhecidos tipo centro-periferia:

57 Palavras do Subcomandante Insurgente Marcos à Caravana Nacional e Internacional de Observação e Solidariedade às Comunidades Zapatistas. Caracol de La Garrucha, montanhas de
Chiapas, 2 de agosto de 2008. http://www.revistarebeldia.org/revistas/numero62/destino.pdf.

Simone Sobral Sampaio

As sociedades ameríndias são espaço-cêntricas e a visão do espaço território é
holonômica, tetra-dimensional e complexa. O território é considerado em termos de pacha, é um espaço tempo de um território vivo, inteligente, auto-organizador e dinâmico. Desta ﬁlosoﬁa provém o planejamento hierático (sacralizado)
de Tiwanaku (...). Tiwanaku não é um “centro” no sentido “centro-periferia”, é
um nó para onde convergem e se geram as inter-relações de gerência do espaçotempo (in: Bolívia Jakashiva, 2008, p.195).

Essa organização inclui a complementaridade de recursos e a reciprocidade do intercâmbio numa visão integral e holística do território. Tudo isso
permite conceber uma noção de totalidade diversa, não a hierarquizada com pisos
de infra e superestrutura, mas uma “totalidade” transversa, interconectada em pequenas redes aparentemente insigniﬁcantes.
Formas novas de democracia na relação movimentos-governo-movimentos, com elementos novos de organização social. Isso constitui não o reforço do
modelo Estado-nação, típico de uma concepção tradicional de política que teria
como objetivo garantir o bem estar do “povo”. Mas de outro Estado com características à pluralidade (multicultural e plurinacional), com quebra ao seu aspecto
homogeneizante e homogenizador. Resultante de uma luta anticolonial de tipo
democrático.
Um processo de reinvenção democrática que insiste não apenas em depor
presidente. Vale dizer que o movimento insurrecional de 2003 não contou com
uma direção partidária, quer dizer, não houve uma única organização que representasse a todos e falasse em seu nome, mas foi realizado por uma multiplicidade
de sujeitos atuantes que se auto-mobilizam e coordenam o cerco. Em fevereiro
de 2003, houve a grande revolta popular em La Paz, ela durou dois dias e teve
como protagonistas povos indígenas com reivindicações de identidade (cultural,
social e histórica); em outubro de 2003, uma mobilização maior que a de fevereiro, derruba o presidente Sánchez de Losada. Com sua queda, os protestos se
transformaram em festa.
Essa organização, como micro-governos, sinaliza que um lugar centralizado pode até existir, mas não pode ser lugar único, ou ainda do tipo hierarquizador dos diálogos e decisões políticas. A dispersão autônoma, com grupos
relativamente pequenos, recria formas diretas de organização política, mostra ser
mais eﬁcaz para a vida democrática que a disciplina obediente do formalismo
legal, porque permite um encontro horizontal entre esses grupos de forma a criar
agilmente ações coletivas. Esse tipo de organização serve também para alterar
não apenas a forma-governo, como também a forma-partido. O tradicional partido
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político com seu formato de dirigente, sinalizador do quando, por quê e por onde
ir, não está na proa do movimento.
A experiência boliviana que sai do subterrâneo, do subsolo de uma superfície colonizada, não é impulsionada pela classe operária típica a qual – tendo
papel importante no modo de produção – corresponderia ser protagonista na luta
contra o capitalismo. No caso boliviano, o sujeito histórico são muitos, etnias
indígenas que não se encerram em partidos e em líderes, e nem se esgotam em
Evo Morales. O governo de Evo, como outros da América Latina, é um governo
de esquerda, mas nesse caso forjado em um processo desde baixo, que inicia a
construção de uma nova Constituição, como parte de um processo constituinte de
mudanças jurídicas, institucionais e, principalmente, nas relações de poder.
A recriação de si, fora do lugar do desprezo, imposto por um processo
massiﬁcante e individualizante do poder, faz com que as gentes bolivianas se
legitimem nas suas contestações e desejos em contraposição a uma concepção de
direito restritiva que se baseia na impossibilidade da expressão de alteridade. A
construção de relações de alteridade é difícil porque pressupõe não uma relação
como se o outro fosse um arcaico-eu que precisaria ser ajudado e orientado, para
chegar a ser como nós. Através de pautas de condições do viver, seus protestos
mostram que a conjugação de um direito sempre deve ser ilimitante na formação
de novas relações sociais. A novidade dessas relações sociais não é um modelo
inédito a ser reproduzido em cada país – o que seria mais que um erro –, mas um
verdadeiro apreço estratégico no reconhecimento da vida e da liberdade na condução da existência. Quem sabe a criação de outro mundo que entenda ﬁnalmente o
poder de viver. Por aqui, quando se quer dizer que algo está bem, diz-se que está
animado, com ânima-alma-vida.
Referências
CARUSO, M.M.L; CARUSO, R.C. Bolívia Jakashiwa. Florianópolis: INTI Editorial,
2008.
FOUCAULT, M. Genealogia del Racismo. La Plata: Editorial Altamira, 1996.

Simone Sobral Sampaio é Assistente Social, professora no Departamento de Serviço Social da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC e autora do livro “Foucault e a
Resistência”.

LUGAR COMUM Nº28, pp. 187-200

Tecnologias, hacks e liberdade
Gilvan Vilarim

Declarações: um retrospecto
Nos últimos anos, no Brasil, o ﬁnal do mês de abril tem se consolidado
como o prazo máximo deﬁnido pelo governo para entrega da declaração de Imposto de Renda de pessoas físicas, sob risco de multa para os que ﬁzerem a entrega atrasada. Tal prazo tem provocado um pico de envio de declarações nos dias
que antecedem o prazo ﬁnal e também uma dispersão das responsabilidades de
transmissão eletrônica entre milhões de declarantes, uma atividade antes restrita
aos órgãos da Receita Federal (RF).
Em um breve retrospecto das décadas mais recentes, podemos identiﬁcar
três momentos relacionados à entrega das declarações e o seu processamento. No
primeiro, formulários eram utilizados para se registrar as declarações por escrito
(ou por datilograﬁa), depois do que eram entregues nos locais de competência.
Naquele momento, cabia à Receita digitar os dados e tratar de sua tabulação, fazendo uso interno de processamento eletrônico dos dados já neste momento.
Numa segunda etapa, a disseminação do uso dos microcomputadores levou o governo a desenvolver um software que permitisse a digitação e conferência de certos dados já em meio eletrônico. Este software, liberado gratuitamente,
permitiu que os declarantes assumissem o controle de determinados cálculos mais
complexos, que antes dependiam, em última instância, da atividade de contabilistas. As declarações puderam então ser gravadas em uma mídia física (em geral,
disquetes) e entregues também nos locais de competência. Estes locais enviavam
os dados a serem processados pela RF, que já passava a trabalhar com estes dados
de input conforme padrões de registro deﬁnidos pelo software usado pelos declarantes.
Em um terceiro momento, a conectividade permitida pelas redes elevou
o grau de automação do processo. Tendo agora algum tipo de acesso à Internet, o
declarante pode enviar eletronicamente para o sistema do governo a sua declaração, sem necessidade de uso de qualquer mídia física. O software oferecido pelo
governo dispõe de um módulo que reconhece no computador as declarações que
foram montadas e oferece a opção de envio.
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Mesmo que os três momentos apresentados atualmente se sobreponham
– ainda é possível, por exemplo, entregar a declaração por escrito – é inegável o
esforço da Receita em estimular o envio eletrônico, uma vez que diminui custos
e interliga o software dos declarantes diretamente com as bases de dados de todo
o país, agilizando o processamento e o intercruzamento com outras bases, como
já está acontecendo.
Nossa intenção é utilizar o caso do software de envio de declarações
como base para a discussão sobre a potência estimulada pelas tecnologias livres
no ambiente de ciberespaço, do qual este software faz parte indiretamente, e reforçar a importância desta liberdade para a existência de ambientes de produção
colaborativos.
Problemas, soluções e um relato
A título de registro e servindo como base para o levantamento de alguns pontos para discussão, faremos uso de um relato de fatos reais ocorridos em
30/04/2009, último dia para entrega da declaração do ano corrente. Este relato
será entremeado por comentários relacionados a questões tecno-políticas dos fatos descritos, que serão discutidas adiante; os tempos citados foram ajustados em
intervalos de cinco minutos.
Como situação inicial, considere-se a existência de dois computadores
domésticos A e B, conectados em uma rede local, acessando a Internet. O computador A usa o sistema operacional Windows e possui o software da Receita
instalado. O computador B usa Windows e Linux com o recurso de dual boot, isto
é, permite a escolha de um ou outro ao ser ligado. O computador B também possui
o software da Receita, no Windows.
01:15
O computador A possui uma declaração encerrada e já enviada dias
antes. Encerrou-se a declaração do computador B, mas a conexão com
a Internet está instável e decide-se enviar durante a manhã. As declarações estão gravadas no disco rígido de cada computador.
08:55
O computador A é ligado normalmente. Ao ligar o computador B, o Windows não se inicia e trava; tenta-se religar a máquina várias vezes e o
problema permanece. Com isto não há como ter acesso ao software da
Receita para fazer o envio; não havia backup da declaração. Não haven-
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do solução, a declaração precisaria ser totalmente refeita, conferida e
enviada no mesmo dia.
Um sistema operacional (SO), como Windows ou Linux, é um software vital para o funcionamento do computador, sendo executado em uma camada
“inferior” a qualquer outro software; se há algum problema com o mesmo, não há
como usar o computador com qualquer software atrelado a ele. Com dois sistemas
operacionais instalados no mesmo computador, pelo menos um deles precisa estar
em execução para tornar a máquina funcional.
09:05
O computador B é religado, mas desta vez optando-se pelo uso do Linux
como sistema operacional a ser carregado. Com o Linux em execução,
seria possível tentar acessar os arquivos da declaração já encerrada, e
também tentar copiá-los para o computador A. O Linux parece funcionar, mas também trava ao abrir a tela principal; várias tentativas de
iniciar o Linux também não dão certo. Com o travamento ocorrendo nos
dois sistemas, isto é, independente de software, algum defeito no hardware parece ser a causa.
O Linux não pode, pelas vias normais, executar o programa da Receita
feito para Windows, pois, grosso modo, os dois sistemas possuem recursos de
programação diferentes, o que faz com que os programas de um não funcionem
no outro58.
Contudo, o Linux é capaz de compreender como os dados estão armazenados no espaço de uso do Windows: ele permite então executar operações com
os arquivos gravados pelos softwares para Windows. Isto acontece porque um SO
só entende os dados gravados em uma mídia se for capaz de aceitar o seu sistema
de arquivos – o conjunto padronizado de especiﬁcações que deﬁne como estes
dados estão gravados; o Linux compreende muitos sistemas de arquivos diferentes, numa escala de diversidade muito maior do que o Windows. A recíproca não
é verdadeira: o Windows não necessariamente consegue compreender arquivos
gravados por softwares de Linux.

58 A execução de um programa em um sistema operacional diferente só é possível se este sistema possuir um software chamado emulador, isto é, capaz de fazer um programa ser executado
como se estivesse no ambiente do seu sistema operacional original. Este recurso não é 100%
compatível com todos os softwares.
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09:10
Optou-se por ligar o computador B com uma versão de Linux em live
CD. Desta vez o computador funcionou normalmente. O Linux do CD
pôs o computador em execução e permitiu o acesso aos arquivos gravados no disco rígido do computador.
Um live CD permite carregar um sistema operacional para a memória
principal de um computador a partir de um CD-ROM, ignorando eventuais sistemas operacionais já instalados no disco rígido do mesmo. A execução do live CD
torna o computador totalmente funcional, embora com carregamento mais lento:
o CD possui uma velocidade de leitura menor que a do disco rígido.
09:15
Abriu-se a pasta usada internamente pelo software da Receita. Há uma
pasta com os dados de cada declaração digitada no computador B; percebe-se que cada declaração digitada gera uma subpasta com o número
do CPF do declarante e um arquivo com o mesmo número. Um outro
arquivo isolado com o nome “iddeclaracoes” é aberto; é um índice que
contém dados referentes às declarações contidas nas subpastas. Os arquivos estão gravados no formato XML.
Este arquivo, bem como a subpasta da declaração que precisa ser enviada, são copiados para um pendrive a ser usado no computador A. A
intenção é tentar manipular estes dados no software da Receita do outro
computador, e com isto evitar a redigitação de todos os dados.
O software da Receita é gratuito, porém proprietário; não se tem acesso
ao seu projeto nem à sua codiﬁcação. Mas, como descrito, um pouco de conhecimento técnico permite analisar quais padrões o software utiliza para gravar os
dados dos declarantes. Arquivos em formato XML possuem uma padronização de
conteúdo com acesso aberto, que pode ser manipulada.
Ao se pesquisar o software da Receita numa abordagem no estilo “caixapreta” (observando o que o software gravou referente aos dados, mas sem entender necessariamente como), tem-se uma primeira etapa de possibilidade de
interferência no comportamento deste software, sendo possível fazer tentativas
de alteração na estruturação dos dados – ou nos dados em si – e com isso afetar a
forma com que ele irá gerar informações.
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09:25
No computador A, com Windows, também foi aberta a pasta usada internamente pelo software da Receita (que já continha uma declaração
enviada) e ﬁcou conﬁrmado o mesmo padrão de gravação usado no
outro computador. Arriscou-se então fazer duas modiﬁcações: primeiro, o arquivo de índices “iddeclaracoes” do computador A foi alterado
manualmente, incluindo-se dados referentes à declaração que estava no
computador B e que estava copiada no pendrive. Segundo, a subpasta da
declaração do computador B, copiada para o pendrive, foi transferida
para o mesmo local do computador A onde já havia uma declaração.
Com este mix esperou-se “enganar” o software da Receita, fazendo o
mesmo supor que as duas declarações estavam todo o tempo no mesmo
computador A.
Um arquivo em formato XML pode ser alterado separadamente do software que o gerou. Ele é como um texto que possui padrões para deﬁnir como os
dados serão manipulados por um software. Para arquivos mais simples, é possível
entender o que estes padrões estão representando (por exemplo, o número de recibo da declaração, nome do declarante, ou o CPF do declarante).
09:40
Ao abrir o software da Receita no computador A, as duas declarações
foram reconhecidas normalmente sem erros. A declaração vinda do computador B foi encerrada e enviada pela Internet; o problema foi resolvido.
Uma vez “enganado”, o software da Receita comportou-se como se as
declarações tivessem sido geradas no mesmo computador, e tratou cada uma sem
diferenciação da forma original de criação, o que se supunha como provável.
Cabe observar que, como a programação interna do software não pode
ser vista, haveria ainda uma possibilidade de mais algum arquivo interno, ou outro
meio algorítmico de veriﬁcação, conﬁrmar se houve alguma modiﬁcação externa
nos arquivos do software, como foi o caso. Entretanto, o reconhecimento, checagem e envio normal da declaração demonstraram que, pelo menos para a situação
descrita, a solução funcionou.
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Tecnologias livres e resistência
Com base nos fatos e comentários anteriores, gostaríamos de tecer algumas observações sobre determinados pontos, em especial quanto à abertura a
intervenções e mudanças permitidas por determinadas tecnologias.
Ao apresentar as formas de enfrentamento do controle da propriedade
no terreno da cibernética e da Internet, Hardt e Negri (2005) mencionam o movimento do código-fonte aberto como o seu exemplo mais radical. Para os autores,
os defensores deste movimento alegam que não podem ver como um software de
modelo proprietário funciona, e tampouco são capazes de identiﬁcar seus problemas ou modiﬁcá-lo para que funcione melhor. Os softwares deveriam então ter
seu código-fonte liberado para que outros pudessem consultá-lo: “o código dos
softwares é sempre um projeto colaborativo, e quanto mais pessoas puderem vê-lo
e modiﬁcá-lo, melhor ele se tornará” (Hardt e Negri, 2005, p. 380).
Podemos aqui extrapolar a importância deste tipo de movimento para algo
além, algo que representa as potencialidades do uso de tecnologias livres. Se é importante, como descrevem os autores, a possibilidade de consulta e modiﬁcação de
um código-fonte liberado, capaz de expor as lógicas e modelagens construídas para
resolver determinados problemas, melhor ainda é considerar também que determinadas tecnologias despertem uma potência em seus usuários capaz de torná-los tão
produtores quanto os chamados técnicos informáticos. Para isso, essas tecnologias
necessitam de liberdade de uso e de criação de novas combinações.
Lazzarato (2006), ao lembrar que hoje a riqueza pode ser pensada também sob uma lógica da abundância, reforça a importância desta liberdade no caso
do software:
Se a economia é a ciência da otimização dos recursos escassos, e se hoje em dia
a escassez não é mais uma condição natural, mas um produto do direito, parecenos necessário lançar as bases de reﬂexão para pensar a riqueza a partir da
lógica da abundância própria aos bens comuns.
A ambigüidade que encerra o termo inglês que distingue o software livre do
software proprietário – free software – pode ser um bom ângulo de aproximação
dessas questões, que ultrapassam amplamente a própria questão do software
livre. O termo free software remete a dois conceitos diferentes: liberdade e gratuidade. As comunidades do software livre insistem no fato de que um software
livre se deﬁne, antes de mais nada, pela liberdade, mais do que pela gratuidade.
(...) O software livre coloca o usuário em uma situação potencial – ao demandar um engajamento especíﬁco por parte deste mesmo usuário – de liberdade
e independência. Já o software proprietário, mesmo que tenha sido adquirido
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gratuitamente, deixa o usuário em uma condição de dependência e passividade
(Lazzarato, 2006, p.138).

Um software livre pode não ser necessariamente gratuito, mas seus códigos devem ter acesso liberado a quem quiser consultá-lo; um software gratuito
não é também necessariamente livre, na medida em que o modelo proprietário
dá margem para que seus produtos sejam oferecidos a preço zero. Se a questão é
centrada na liberdade, o que se quer então é a promoção de uma cooperação ﬂuida
entre cérebros e a eliminação de um usuário meramente passivo.
É daí que se pode supor que a liberdade embutida em determinadas tecnologias permite confundir beneﬁcamente usuários e produtores/desenvolvedores,
uma vez que, no caso dos softwares, minimiza-se uma hierarquia de saberes entre
os dois e maximiza-se a natureza reticular das inovações, como aponta Jollivet:
Esta natureza coletiva, cooperativa e reticular do processo de inovação é particularmente pronunciada na dinâmica da indústria informática, através da importância, recentemente aﬁrmada, das comunidades informais de informaticistas de software livre. (Jollivet, in Cocco et al, 2003, p. 89)

O formato XML (eXtensible Markup Language), citado na narrativa, já
nasceu com um grau de liberdade nele embutido. Ele é uma tecnologia aberta por
permitir que se criem estruturas para representar conteúdos capazes de serem compreendidos por softwares de diferentes plataformas; ele estabelece uma clivagem
entre estética e conteúdo, concentrando-se neste último. Tendo uma estrutura de
conteúdo padronizada por meio deste formato, diferentes softwares podem fazer
uso da mesma para acessar determinados dados, e multiplica-se a possibilidade
de interação “lingüística” entre softwares, sejam eles desenvolvidos em modelos
livres ou proprietários, sejam eles para um sistema operacional ou outro, ou ainda
programados em diferentes linguagens computacionais.
Um aspecto a se observar, portanto, é que tais tecnologias livres podem
ser utilizadas transversalmente tanto em modelos de software livre como em software proprietário, o que foi justamente o caso do exemplo narrado. Os desenvolvedores do software da Receita, mesmo mantendo seu código-fonte fechado, optaram por representar determinados conteúdos e conﬁgurações no formato XML,
o que foi crucial para que o problema citado na narrativa pudesse ser solucionado.
No mundo dos softwares livres, esta opção é ainda mais comum, daí o fato de
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tantos usuários e programadores conseguirem personalizar determinados módulos
dos produtos livres59.
É importante destacar que a liberdade embutida em tais tecnologias deve
ser reforçada como potência e criação, como lembra Lazzarato:
A potência de cooperação do software livre tem menos a ver com a natureza
cognitiva da atividade dos ‘colaboradores’ do que com a capacidade de abrir o
espaço-tempo da invenção, ou, melhor dizendo, a proposição dos problemas e a
criação de respostas se dá a despeito das lógicas da empresa ou do Estado, ao
implicarem uma multiplicidade de sujeitos (Lazzarato, 2006, p. 125).

A invenção citada pelo autor se manifesta justamente quando há uma
troca/circulação de conteúdos entre sistemas e pessoas facilitada pelo XML, e
a troca cresce geometricamente com a multiplicidade de sujeitos envolvidos – a
“xemelização” ao extremo, como já foi cunhada no Brasil (Fonseca, 2007).
É claro que nada impede que o modelo de software proprietário se beneﬁcie de tal sinergia, para o bem ou para o mal. Um dos exemplos mais emblemáticos é o novo formato de arquivos adotado pela Microsoft para sua suíte de
aplicativos Ofﬁce, a partir da versão 2007. Os arquivos gravados neste formato,
como, por exemplo, o DOCX, possuem na realidade uma estrutura interna que faz
uso do XML. Contrapondo-o ao formato DOC fechado, a Microsoft então propala
que o novo formato é aberto.
Entretanto, o uso do XML neste caso só serviu para amarrar mais os arquivos à Microsoft, visto que a empresa não seguiu propostas que procuraram estimular a existência de uma transparência total na deﬁnição da estrutura dos seus
arquivos. Como resultado, discussões regulares têm apresentado os problemas de
tal opção, como aquelas provocadas por Taurion (2009) e que reﬂetem o jogo de
poder corporativo sobre o uso das tecnologias livres.
A opção político-tecnológica feita pelo XML no software da RF, nos últimos anos, reﬂete o interesse em compartilhar os dados e oferecer, ainda que de
forma básica, a possibilidade de compartilhamento dos dados por terceiros – incluindo usuários – o que terminou por acontecer com o “truque” da modiﬁcação
descrito anteriormente. Berardi (2005) valoriza tal compartilhamento:
A concepção do shareware, de que Linux representa uma aplicação sistemática,
pressupõe que a relação entre produtores e consumidores tenha as características
59 A existência de tantas versões do Linux – chamadas de distribuições – é um bom exemplo
desta abertura para modiﬁcações.
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da cooperação, da participação num mesmo ciclo produtivo, e não as características do mercado. (...) Com o shareware, estamos diante de um modelo de funcionamento do processo produtivo que começa a fugir concretamente às regras
da economia capitalista e que preﬁgura a possibilidade de criar comunidades
produtivas culturalmente e de expansão (Berardi, 2005, p. 103).60

Um outro ponto a se mencionar diz respeito às possibilidades de resistência trazidas pelas tecnologias livres, da qual o Linux faz parte. O Linux nasceu a
partir de pessoas inconformadas com o status quo consolidado dos sistemas operacionais nos anos 80, marcado pela hegemonia do Windows e de seus aplicativos
derivados. O compartilhamento de códigos de programação e a possibilidade de
construção de um “outro mundo” nos softwares, constituíram um movimento inicialmente promovido pela comunidade hacker:
A atividade do hacker repousa numa ética de cooperação voluntária, na qual
cada um se compara aos outros pela qualidade e pelo valor de uso da sua contribuição para seu grupo, coordenando-se livremente com eles. Nada se produz com a ﬁnalidade de trocas comerciais. O valor de troca nunca é levado em
conta; considera-se apenas o valor de uso que, na essência, não é mensurável
(Gorz, 2005, p. 67).

Para além da correta lembrança de Gorz sobre a ética hacker, o que podemos aﬁrmar é que as redes de cooperação e colaboração estimuladas por tecnologias livres, como as redes de software livre, dão margem para que nós mesmos
sejamos os hackers. O próprio termo hack embute a idéia de uma modiﬁcação
criativa, uma solução ou ajuste fora-do-padrão para determinada situação e que
freqüentemente é realizada no mundo dos softwares, mas não se entende aqui que
seja necessariamente determinado ou executado por uma suposta elite técnica.
Quando o Linux se tornou um artefato tecnológico factível de ser utilizado de forma amigável por pessoas comuns, liberando-as do pagamento de licenças de uso bastante caras, o enfrentamento do monopólio de facto do Windows
gerou soluções criativas para apresentar aos usuários novas opções de uso.

60 Ressalte-se que o autor utiliza o termo shareware como concepção potente, o que concordamos, mas no Brasil este termo tem sido mais utilizado para representar uma forma de distribuição de software, em geral proprietário, onde o usuário pode copiar legalmente o produto,
mas com limitações (de uso, de tempo, etc). O Winzip, um programa bastante conhecido e que
serve para comprimir arquivos, é um bom exemplo: é proprietário, precisa ser comprado, mas
pode ser distribuído “livremente”.
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O live CD utilizado nos fatos narrados é um outro exemplo da liberdade
trazida pelo software livre. Normalmente, um SO precisa ser instalado (isto é,
copiado e conﬁgurado) dentro do disco rígido dos computadores, e é dali que será
posto em funcionamento na memória principal. A não ser que sejam instalados
em divisões (partições) diferentes do disco rígido, dois sistemas não podem ﬁcar
misturados no mesmo lugar.
Com a velocidade de acesso dos leitores de CD (e agora DVD) tornandose razoável, o live CD surgiu no mundo do software livre como solução para apresentar e circular o Linux em diversos computadores sem afetar o que já estivesse
instalado no disco rígido, potencializando a sua difusão e aumentando a sua base
de usuários61. Além disso, determinadas ferramentas podem ser utilizadas pelos
próprios usuários para que construam suas próprias versões recombinantes de um
Linux62.
Outra opção de liberdade, constante no relato, é a diversidade de sistemas
de arquivo (ﬁle systems) reconhecidos pelo Linux. Ele é capaz de compreender
como os arquivos estão armazenados nas partições do Windows, e muitas outras.
Como parte da solução para o problema relatado, foi tal diversidade de reconhecimento que permitiu a cópia dos arquivos do software da Receita para o outro
computador.
Os dois sistemas Linux citados na narrativa serviram então para demonstrar que: 1) O Linux instalado na outra partição do disco rígido do computador
B, não tendo funcionado, provou que o problema não era de software, e sim no
hardware – um computador que só tivesse Windows não permitiria discernir tão
rapidamente a localização do problema; 2) o Linux utilizado no live CD funcionou
como um artefato que canaliza a resistência ao Windows como produto dominante; e 3) a diversidade de sistemas de arquivos reconhecidos pelo Linux foi decisiva para se recuperar o que estava gravado no computador com problemas.
O momento seguinte?
As discussões mais recentes sobre a maximização do uso das redes técnico-digitais dizem respeito ao fenômeno da chamada cloud computing, ou com61 Atualmente também há possibilidade de se utilizar live pendrives – o mesmo conceito de
se ter um sistema operacional inteiro sendo executado de uma mídia móvel, só que agora em
memórias ﬂash.
62 No mundo do Linux, versões feitas por pessoas ou comunidades também são chamadas de
distribuições. Hoje há ferramentas automatizadas para geração de distribuições personalizadas
para usuários.
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putação em nuvem. A idéia é que a conexão dos computadores em rede e o crescimento da velocidade de transmissão dos dados já permitem o acesso remoto tanto
aos dados como, mais ainda, aos softwares, de um modo muito mais disperso e
ﬂuido. Assim, as máquinas disponíveis nas bordas da rede irão apenas solicitar
a execução de programas de modo on-line, sem que o software esteja gravado
localmente no computador que vai executá-lo (KNORR e GRUMAN, 2008). Este
espaço virtual para dados e programas, a “nuvem”, permite que usuários possam
acessar seus mesmos dados de qualquer parte da rede, bastando para isso ter um
ponto de acesso. O navegador web passa a ser o software-mor do computador
local, pois é dentro dele que outros softwares são chamados para execução.
A despeito da facilidade de acesso aos dados independentemente da máquina, o paradigma da cloud computing tem demonstrado que grandes corporações podem mudar rapidamente para um modelo de software como serviço,
com usuários sendo chamados a participar do processo de produção. É o caso da
Google, que tem investido fortemente em ferramentas que funcionam “na nuvem”
e que fez de seus softwares versões “beta” eternas – o que implica um desenvolvimento constante e uma versão ﬁnal que nunca se deﬁne63.
Não é difícil considerar, portanto, que o momento seguinte para a Receita
seria tentar abarcar tal paradigma e mudar o conceito de entrega da declaração;
ao invés de instalar um software e entregar a declaração por meio dele, o usuário
manipularia um software on-line dos computadores da própria Receita, e a digitação dos dados já estaria na realidade atrelada aos bancos de dados do governo64.
É o que já ocorreu com a plataforma Lattes, utilizada no Brasil para cadastro e
atualização de currículos acadêmicos. Se anteriormente havia um software a ser
instalado no computador dos usuários para realizar o cadastro e fazer envio eletrônico, hoje tudo é feito de forma on-line a partir do site da plataforma. No caso do
Lattes, o uso da plataforma por meio do software instalado nem é mais possível.
A questão é que o modelo da “cloud computing” pode trazer um desbalanceamento entre quem provê e quem usa. Além das possibilidades de produção
de escassez por meio do acesso às aplicações on-line (controle por meio de um
login) e das questões de segurança dos dados pessoais, dispostos em um lugar que
não se conhece, a computação na nuvem pode ofuscar o potencial de compartilha-

63 Um login no Google permite, atualmente, a utilização de diversos recursos como webmail,
agenda de compromissos, redes sociais, edição de documentos, dentre vários outros, todos eles
sendo executados na nuvem.
64 Algumas declarações mais simples já podem ser fornecidas de forma on-line pelo site da RF.
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mento de conhecimentos entre os seus usuários, justamente um dos pontos mais
importantes para a prática de atividades colaborativas.
Um dos pioneiros do movimento do software livre, Richard Stallman
considera o fenômeno da “cloud computing” como uma armadilha (JOHNSON,
2008), pois é capaz de amarrar as pessoas a sistemas proprietários e trancá-las do
lado de fora dos locais dos seus próprios dados. Se organizações como a Google
têm oferecido serviços de forma gratuita, não se pode garantir que não haja cobrança futura nem o que irá ocorrer com os dados, isto num momento em que os
usuários já estarão em um nível muito mais elevado de dependência.
Na realidade, a computação em nuvem pode tolher o acesso livre ao software necessário ao trabalho vivo, como lembra Boutang:
No capitalismo cognitivo, para ser produtor de riqueza, o trabalho vivo deve
dispor do acesso às máquinas (hardware), aos programas, à rede e às condições
de execução de sua atividade réseaunale (ambientais em particular). O acesso
livre suplanta o conceito de propriedade exclusiva. Trata-se de acessar juntas e
ao mesmo tempo as informações, os conhecimentos para produzir outros conhecimentos (Boutang, 2007, p. 159).

Voltando ao caso da Receita, uma mudança para tal paradigma da nuvem,
da forma como está começando a acontecer, torna impossível a execução das etapas de solução descritas anteriormente. A transferência do espaço de conﬁguração
dos softwares para um lugar desconhecido na nuvem restringe os “hacks” àquelas
corporações que estão promovendo e estimulando tal deslocamento.
Considerações ﬁnais
Neste texto foi apresentado um relato de uma situação relacionada ao
envio das declarações do imposto de renda por meio do software fornecido pela
Receita Federal, cujo problema para entrega de uma declaração serviu de mote
para a discussão. A partir deste relato, foram acrescidos alguns comentários que
descrevem o papel de determinadas tecnologias que foram fundamentais para se
resolver a situação.
Procuramos reforçar alguns pontos relacionados às possibilidades produtivas de intervenção na produção e utilização de software, por meio de certas
dinâmicas que aproximam produtores e usuários e os confundem sob a mesma
prática hacker. Foi o caso do acesso aos arquivos gravados por um programa em
Windows, usando como ferramenta o Linux, e as modiﬁcações feitas nos arquivos
do software da Receita Federal por meio do XML.
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Estas práticas, contudo, dependem do grau de liberdade embutido em
determinadas tecnologias, indo além da polarização entre artefatos proprietários
e livres. A liberdade de modiﬁcação trazida pelas tecnologias apresentadas anteriormente foi necessária para se chegar a uma solução, uma liberdade que é
impossível de ser alcançada em determinados paradigmas correntes. O momento
da computação em nuvem, ainda embrionário em comparação com as muitas possibilidades de espaços de produção, ainda tem se mostrado desequilibrado quanto
à liberdade embutida em suas tecnologias. Faz sentido, portanto, perceber que o
movimento de software com código-fonte aberto, justamente por ser livre, tem
feito ressalvas quanto ao futuro deste paradigma.
O general intellect é o fundamento de uma cooperação social, subjetiva,
cada vez mais ampla e heterogênea. A ação em concerto, conforme escreve Virno
(2003), move-se na direção do compartilhamento de aptidões comunicativas e
cognitivas. O êxodo de um virtuosismo servil é como “uma invenção desrespeitosa que altera as regras do jogo e enlouquece a bússola do adversário”. Esta invenção, demonstrada pelas “gambiarras produtivas” realizadas no caso analisado,
os hacks desrespeitosos que foram efetuados, se produz criando seu próprio plano
de imanência.
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As comunidades que vêm... Experiência
e pensamento em torno de uma utopia
contemporânea – ONG CEASM65/Maré
Glaucia Dunley

Nosso horizonte de trabalho, aqui exposto em suas principais linhas de
força, pretendeu acompanhar e recolher criticamente durante quatro anos o desenvolvimento de algumas das experiências da ONG CEASM na Maré66. Delineouse a partir de um bom encontro, na verdade, de um espanto, de uma comoção
comum, diante do Seminário Maré: Memória e Resistência, realizado signiﬁcativamente no Museu da República, pela rede Memória da ONG CEASM, em julho
de 2004, aberto à cidade.
A qualidade das parcerias apresentadas durante as discussões, envolvendo participantes de diferentes esferas da sociedade carioca, e as intensidades
democráticas que as povoaram, tornaram este Seminário um acontecimento inesquecível e mesmo sublime, pela exposição simultânea de fotos da Maré – onde
ela surgia em sua pobreza e abandono como o monumento vivo de uma resistência sempre exercida. Nesta exposição, dentro de uma das ricas salas do Palácio,
as paredes eram cobertas por tiras de madeira, mimetizando a precariedade das
moradias – metáfora poderosa dos corpos minados por doenças e pela fome em
outras décadas, e da existência impossível naquele local. Do mesmo modo, o chão
do Palácio, coberto por tapume, não só mostrava, mas fazia sentir sob os pés –
num contraste terrível com a riqueza da República – a instabilidade e o medo com
que andavam os moradores da Favela da Maré, nos tempos das palaﬁtas. O real
propriamente dito, ao qual tivemos acesso pela arte que nos veio de lá.

65 Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré - CEASM
66 Com a elaboração e realização do projeto “Para além da mídia e do estigma: a comunicação
comunitária. Análise de algumas experiências da ONG CEASM, sua sistematização metodológica e possível aproveitamento por outras comunidades populares do Rio de Janeiro”. Inicialmente este projeto de pesquisa e de participação social crítica realizou-se como um primeiro
pós-doutoramento, na Escola de Comunicação, sob os auspícios da FAPERJ, e coordenação do
Prof. Marcio Tavares d’Amaral, desdobrando-se em um segundo pós-doutoramento, desta vez
na Escola de Serviço Social/UFRJ, sob a coordenação do Prof. Giuseppe Cocco, e auxílio do
CNPq.
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Logo em seguida ao Seminário, entramos em contato com o CEASM,
através da rede Memória. A rede que havia organizado aquele acontecimento
cultural e político como uma enésima tomada da Bastilha, sem muito barulho e
nenhum sangue, mas com o rigor que caracteriza a lucidez e a determinação implacável de quem efetivamente deseja modiﬁcar as condições de vida de seu território... Mal escondíamos nossa urgência em respirar também aquele sopro vital
que caracteriza os acontecimentos criadores do novo, do audacioso, do brilhante
que tem força e inventividade, pois já intuíamos e apostávamos que aquela experiência poderia tornar-se importante para muitos, para alguns milhares, talvez
mais... A começar por nós.
Sob o impacto dessas intensidades, procuramos transformar alguns aspectos da experiência do CEASM em um projeto de pesquisa e participação social
na UFRJ67 sem, entretanto, surrupiar-lhe a grandeza, a impertinência com o instituído, a generosidade de seus fundadores e participantes ao deliberar usar o seu
próprio tempo de vida com o outro, o caráter subversivo dos saberes “menores”
(da tradição, da memória local, e dos migrantes que vieram de longe) que derrubam – sem ser pela estratégia do saber-poder – os saberes “oﬁciais”, sem força
para fazer vínculo e transformar coletivamente o território.
Objetivos? Recolher (logos), e logo, o imperdível, o que suscita thaumatson – maravilhamento, pela sua luminosidade coletiva e singular –, diante de
tanta homogeneidade, mesmice, individualismos, pilhagens e irresponsabilidades
que a cidade do Rio de Janeiro ostenta ainda em relação às multidões das favelas
e periferias sem acesso aos bens usufruídos pela minoria, mas que são patrimônio
de todos. Sabemos agora o que é vontade política – uma das faces da vontade de
potência –, o que é a ética de um grupo especial de moradores, ou de pessoas originárias da Maré em relação aos milhares de outros ocupantes do mesmo território
sofrido que começava a se mobilizar, através deste grupo, para conseguir uma
transformação radical sob o céu de uma barbárie rasgada.
Trata-se, portanto, de escutar e de pensar as condições, os impasses e os
ganhos de uma experiência trágica, não no sentido do catastróﬁco, mas no sentido
nietzschiano do termo, onde a aﬁrmatividade radical deste grupo de resistentes em
torno de uma existência cruel e comum inventa um caminho possível saído diretamente do impossível, do impensável. Deste caminhar, do qual fomos e somos
testemunhas privilegiadas, em boa parte, jorra uma alegria inédita, trágica – a

67 Pós-doutoramento na Escola de Comunicação/UFRJ, inicialmente, seguido por um pósdoutoramento na Escola de Serviço Social/UFRJ, conforme nota anterior.
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allegrèsse dos pássaros que sobrevoam cantando paisagens de esquecimento e de
assassínio ao se sentirem livres.
Tomados por estes sentimentos e impressões, iniciamos no segundo semestre de 2004, na Escola de Comunicação/UFRJ, o projeto – que, como vemos,
nunca foi cientíﬁco, mas trágico, ao unir pathos e logos na busca de um saber
realmente democrático para as multidões, e através dele, lançar um apelo comum
por justiça.
Naquele início, encontrávamo-nos ainda à procura de meios ou instrumentos de comunicação comunitária que possibilitassem, ao médio e longo prazo, transformar a imagem estigmatizante das comunidades populares e faveladas, produzida
e propagada pela mídia tradicional – que pode e deve ser implicada nas estratégias e
táticas do racismo de Estado brasileiro para atingir seus funestos objetivos.68
Esta dissolução do estigma, e da discriminação da qual são objeto numerosas parcelas da sociedade brasileira (pobres, negras ou pardas, moradores de
favelas e periferias), poderia ser conseguida, segundo nossa percepção na época,
através do estímulo à criação de meios de comunicação alternativos ou comunitários nas favelas. Segundo a lógica da comunicação comunitária, estrito senso,
as mídias alternativas seriam capazes de reverter, ao longo prazo, a imagem super
saturada de violência e impotência que se abate sobre as comunidades das favelas
ao atingirem os canais tradicionais, democratizando-os realmente através de uma
convivência deliberada com as diferenças dos espaços populares ao mostrarem as
várias realidades das favelas – que são preponderantemente criativas, laboriosas,
solidárias, e não o contrário. Deste modo, os conteúdos e os meios empregados
pela comunicação comunitária forneceriam subsídios reais às populações – inclusive de ordem vinculativa e não apenas veiculativa – diminuindo ou relativizando
o ataque feito, entre outros, pela linguagem midiática discriminativa, empregada
na maioria das matérias.
Nosso projeto – no início, não tão trágico69 – se alinhou desde sempre
a uma ética que procurava fazer resistência às desigualdades imensas existentes
68 Consideramos que a mídia tradicional está profundamente implicada neste esquema de dominação/alienação a partir de suas estreitas ligações com o racismo de Estado brasileiro que
atua como uma das maiores forças destitutivas da potência instituinte e constituinte das favelas
e periferias - das “comunidades que vêm...”, mesmo apesar dele. O racismo de Estado é um
dos principais instrumentos do biopoder, forma paradoxal de poder sobre a vida, elaborada
por Foucault na década de 70, que protege e estimula o crescimento e o desenvolvimento de
determinadas populações da sociedade, e, por outro lado, sacriﬁca outras (as das favelas, por
exemplo), no sentido forte deste termo.
69 Pois ainda acreditávamos na performance dos meios comunitários, sem mais.
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no país, acentuadas pelas políticas neoliberais, incapazes de desenvolver sociedades realmente democráticas. Destacamos, a partir da resistência do CEASM,
esta incompatibilidade do capitalismo em relação à democratização dos saberes,
dos quais as comunidades populares e pobres ﬁcaram alijadas, ao mesmo tempo
em que têm seus saberes tradicionais e regionais assujeitados, desvalorizados e
ignorados pelos saberes das classes dominantes. Manobra perversa evidente para
tornar inaproveitáveis estas comunidades, portanto, descartáveis, e, insidiosa ou
explicitamente, matáveis.
Deste modo, nosso projeto trágico-acadêmico, principalmente nessa sua
primeira fase70, argumentou em favor de novas estruturas de comunicação, assim
como de novas regulamentações, dentre elas a efetiva democratização dos meios.
Entretanto, a partir do seu desenvolvimento crítico e participativo junto às coordenações de redes, programas e projetos, assim como junto à grande maioria de
participantes das redes da ONG CEASM, pudemos fazer uma reavaliação e um
redimensionamento de nossas premissas e resultados até então obtidos.
Percebemos que a comunicação comunitária não é por si só um instrumento suﬁciente para protagonizar a dissolução da discriminação e do estigma,
mas que foram necessárias uma política, uma ética e uma estética para que a ONG
CEASM conseguisse atingir os níveis performativos de transformação do território que vêm atingindo nestes doze anos, inclusive com repercussões em âmbito
nacional. Como por exemplo, a criação do Museu da Maré, símbolo da resistência
destas comunidades durante décadas, e clímax da produção da rede Memória do
CEASM71; o Censo Maré – 2000, produção maior da rede Observatório Social,
que também foi pioneiro no país como primeiro censo organizado por uma ONG
nascida em favela, em parceria com instituições federais (IBGE) e estaduais; o
Jornal Comunitário – O Cidadão, produção comovente da rede Comunicação
pelo brilho e pela inteligência com que insiste na participação popular, conseguindo a proeza de fazer uma tiragem mantida de 20000 exemplares, distribuídos gratuitamente pelas comunidades há quase doze anos, em parceria com a Ediouro.
Consideramos também no ﬁnal desta primeira fase que apenas duas das
três redes do CEASM, inicialmente escolhidas para obter um efeito multiplicador
70 Realizada a partir da Escola de Comunicação/UFRJ, entre 2004 e 2006, mas também na
Maré e na Comunidade Vila Pereira da Silva (o ex-Pereirão, em Laranjeiras), com o auxílio inestimável de alunos voluntários da ECO, principalmente do PET (Programade Ensino
Tutorial),de integrantes da rede Memória e de outros voluntários.
71 O Museu da Maré está incluído na lista de museus nacionais brasileiros como o primeiro museu
em favela no Brasil, realizado em parceria com o MinC, através do Programa Ponto de Cultura.
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da experiência do CEASM em outras comunidades, possuíam este potencial, ou
melhor, esta potência instituinte e constituinte para criar um novo ethos: a rede
Memória e a rede Comunicação.
Orientados por este novo olhar, fruto de nosso trabalho de campo, e também das diﬁculdades que encontramos no caminho, deliberamos avançar através
da elaboração de um pensamento que procurasse introduzir esta utopia contemporânea em vias de realização na Favela da Maré. Diferentemente de uma utopia
moderna, ideal e irrealizável, ela vem se extraindo e consistindo nas experiências
pensadas e implementadas pela ONG desde agosto de 1997.
Em parte, este trabalho foi possível por nossa percepção das forças em
jogo nesta experiência, entre elas a potência instituinte dos valores inscritos (implicitamente) no ideário de fundação do CEASM - que chamaremos adiante de estética da experiência do CEASM. Ou seja, valores que permitiam, já na fundação
e mesmo antes, a transﬁguração posterior da violência imposta pelo próprio Estado72 em uma resposta aﬁrmativa, criativa de novas lutas e valores por parte desta
ONG. Também fazem parte desta estética os valores constituintes de um novo
ethos local, a serem disseminados pela cidade pelas trocas, seja a partir de uma
recaptação produtiva de valores coletivos ainda existentes dentro daquelas comunidades - como um relicário diante da fúria individualista do resto da cidade -, seja
através da transvaloração de valores como o saber, visando à sua democratização
e à recuperação/valorização dos saberes locais e regionais dos migrantes (uma das
faces do outrem), levando a uma menor desigualdade no acesso aos bens.
Por outro lado, esta elaboração foi possível igualmente pelo estudo de
obras relacionadas, tanto na área de ﬁlosoﬁa, quanto comunicação, psicanálise e
crítica social, mas, sobretudo pelo retorno que nossas conversas e escritos (artigos
publicados, conferências) desencadearam. Em primeiro lugar, nos próprios participantes da ONG CEASM, que comentaram freqüentemente o que para eles era
importante ou surpreendente – ao conhecerem, por exemplo, as nossas hipóteses
sobre as forças que os moviam neste trabalho de transformação, aumentando com
isso seu nível de consciência –; assim como também o retorno obtido junto a platéias muito heterogêneas.73
72 Violência do Estado ao abandonar estas populações à própria sorte – literalmente abandonar
aos bandos, aos bandidos, independentemente se são traﬁcantes, policiais corruptos e assassinos ou milicianos.
73 Como foi o caso em outubro de 2007, por ocasião da apresentação de parte desta elaboração
na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais - E.H.E.S.S -, em Paris, ganhando posteriormente uma publicação nos Cahiers sur le Brésil Contemporain ( “A violência transﬁgurada
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Tudo isso nos mostrou concretamente como é possível e desejável a
convivência do instituído (público ou particular) com o instituinte das multidões
alijadas dos lucros do capital. Através destas inusitadas parcerias se expressa a
potência performativa e subversiva dessas populações – e não a sua coaptação
pelo capital -, assim como os anseios por uma democracia participativa por vir.
Disso é signo antecipatório a expressão comunidade do qual os moradores das
favelas em geral se apossaram, já há algum tempo, para anunciar performaticamente (AUSTIN, 1970)74 esta utopia do comum, visivelmente em realização na
Maré, e que se expressa pelo desejo de transformação do território75, dispensando,
assim, manobras radicais. Desejo que está recalcado na nomeação favelado, mas
que emerge no presente sob a forma da nomeação comunidade, que antevê ou
antecipa, às vezes apenas subjetivamente, a utopia de uma organização políticaética-estética instituinte de uma transformação possível, porque está entranhada
na experiência de um presente que se modiﬁca em busca de condições mais justas
para essas populações.

– uma utopia em realização na Favela da Maré /ONG CEASM”, prevista para 2009 ou 2010);
também foi importante o retorno obtido no II Congresso Internacional de Trabalho Social e
Psicanálise, em Montpéllier, em outubro de 2007; das conversas com Jean-Bernard Paturêt,
professor do Departamento de Estética da Educação da Universidade Paul–Valéry (Montpéllier
III), e coordenador do grupo de pesquisas sobre Periferias, que nos convidou para realizar
um Seminário para a pós-graduação sobre o tema Comunidade e Identidade. Além de mesasredondas no Centro de Estudos do IPUB/UFRJ, em nov. 2004 –“ O pensamento a serviço do
comum: uma utopia em realização na Favela da Maré”, seguida por mesa de igual tema e participação (vice-presidente do CEASM e do Prof. Marcio Tavares d`Amaral/UFRJ) no Círculo
Psicanalítico do Rio de Janeiro – módulo Realidade Brasileira, em set. 2005. O mesmo tema
foi discutido em outra mesa redonda na Escola de Serviço Social/UFRJ, “Psicanálise sem fronteiras”, em 21/05/07.
74 Quando dizer é fazer!
75 Através da democratização do acesso aos bens culturais e econômicos, empregando táticas
dos desvios ou dos “meios indiretos”. No ensaio “Por que a guerra?”, de 1932, Freud responde
a Einstein sobre as possibilidades de que a pulsão destrutiva (pulsões de morte) do homem
seja relativizada em seus estragos pela utilização de desvios ou de “meios indiretos”, uma vez
que, sendo força constitutiva do humano, ela não pode ser extirpada, eliminada. Estes “meios
indiretos” seriam formas construtivas, vinculativas, ou ainda agenciamentos mediados por Eros
que poderiam talvez relativizar o ódio à diferença, nascido do horror ao outro como aquele que
não será jamais inteiramente conhecido, assimilado por qualquer forma de apropriação, e que,
portanto, permanecerá para sempre fora de controle.
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Por que o CEASM?
Retomamos agora, com mais detalhes, a nossa fonte para esta “clínica
da cultura”, ou seja, as contribuições surpreendentes da ONG CEASM para a
sociedade brasileira, que podem nos abrir o pensamento para conceber, com eles,
a construção subversiva de uma outra ética, extraída das experiências comuns,
desejadas, pensadas e postas em ação coletivamente pelas camadas mais destituídas da população brasileira, das quais o grupo fundador do CEASM e suas “novas
gerações” se destacam de maneira especial pela riqueza de suas realizações.
O CEASM não é, certamente, o único movimento social nascido das favelas ou das periferias pobres no Rio de Janeiro, mas apresenta condições bastante singulares que nos levaram a pensar nas possibilidades que temos contemporaneamente para constituir concretamente um novo pacto social referido à idéia de
comum, e não mais a um social dividido em classes, fragmentado pela experiência
capitalista perversa do neoliberalismo.
No seu deslanchar, a ONG CEASM ousou ter como perspectiva para as
dezesseis comunidades que constituem o Complexo da Maré uma emancipação
da pobreza local - sob a modesta retórica de Desenvolvimento Local - através
de projetos culturais e educativos, mas de modo que não ﬁcasse submetida à assistência ou à responsabilidade de um Estado brasileiro demissionário, ou pelo
menos bastante ambivalente quanto a sua política em relação às camadas mais pobres da população brasileira, até pelo menos o governo Lula. Ou seja, O CEASM
sempre foi soberano quanto às suas deliberações, mesmo quando elas envolviam
as verbas das parcerias, destacando-se com isso o caráter auto-emancipatório de
suas realizações.
Encontramo-nos aqui com o que denominamos de uma utopia em vias
de realização, pois se trata de constatar e testemunhar as formas pelas quais estas
populações aﬁrmam tragicamente a vida, suas forças, seus valores, a despeito
dos grandes obstáculos, impasses e impossibilidades, encontrados aguda e cronicamente no cotidiano dos moradores da Maré. Esperamos poder mostrar que
esta utopia contemporânea – na realidade, a utopia de uma democracia por vir
– está se realizando como uma ética de fronteira entre moderno e contemporâneo,
onde o culto ao individualismo próprio à modernidade é superado pela idéia de
comum como a conquista de direitos e responsabilidades compartilhadas pelos
sujeitos desejantes que passam a constituir as multidões do comum na Maré, tornando evidente o quanto o CEASM se afasta de uma idéia de cidadania a serviço
da manutenção do Estado e de seus interesses como ﬁm em si.
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O CEASM foi fundado por um grupo de oito moradores da Maré em
1997, oriundos daquele território, com exceção de um76. Acabavam de sair da universidade e tomaram em conjunto a deliberação de realizar o “desenvolvimento
local” daquele território, em lugar de abandonar a região, em busca de horizontes
menos adversos. Este pilar de fundação do CEASM, feito por “atos e palavras”77,
marcou o retorno ético-político dessas pessoas ao território sem que jamais tivessem partido da Maré. Neste retorno, pulsava o desejo de realizar com aquelas
populações as metamorfoses necessárias para o acontecimento ou o advento do
comum, que poderíamos desde já atribuir ao acontecimento de uma de pulsão utópica coletiva78, desencadeada pela mobilização produzida pelo grupo fundador.
A experiência do comum que está sendo feita pelo CEASM, como uma
utopia materializável, mostra a positividade da desmesura quando uma multidão
de singularidades põe em jogo a sua liberdade para conquistar a sua própria emancipação da pobreza, da alienação de bens que deveriam ser comuns, e da submissão a um Estado que abandona e não se compromete de vez, colocando-se como
se estivesse imune a saldar a dívida que tem com estas populações.
Consideramos que o nome ”desenvolvimento local” é uma astúcia, no sentido da métis grega79, empregada pelo grupo fundador para colocar o capitalismo
em seu estágio atual ao serviço das transformações necessárias à região - transformações que ultrapassam em muito a emancipação da pobreza e da violência. O
projeto do CEASM é um projeto axiológico, baseado na disseminação de valores
que possam contribuir para constituir uma outra mentalidade – uma práxis do co-

76 Antônio Carlos Pinto Vieira, Cláudia Rose Ribeiro, Eliana Sousa Silva, Jailson Sousa Silva, Luiz Antônio e Silvia Oliveira, Leia da Silva, Maristela Klem. O único membro fundador
não originário da Maré é Jailson de Sousa. Fazendo parte da nova geração, e atual diretor do
CEASM, Lourenço Cezar.
77 Deﬁnição de pólis dada por Aristóteles na Poética.
78 A pulsão utópica coletiva pode ser compreendida como uma vinculação ética entre pessoas,
fundada na dívida que cada um contrai com a vida, com a linguagem e com o outro, tornando-se
um pagador compulsório. O fato de recalcar, recusar ou rejeitar inconscientemente o que deve
ser reconhecido e pago, em parte, ocasiona “pagamentos” sintomáticos – o que passaremos a
examinar mais adiante. Sendo uma ética baseada no reconhecimento da dívida, ela permite o
exercício de uma política do dom (estratégias), assim como uma estética de valores vinculativos
(meios ou táticas), mais do que almejar uma simples troca ou reciprocidade.
79 A métis é uma forma de inteligência grega criativa, ágil e oportuna, capaz de transformar
conjunturas difíceis ou críticas em situações melhores, trabalhando em conjunto com temporalidades como Aion e Kairòs.

Glaucia Dunley

mum –, que recuse as supremacias e os individualismos em vigor na modernidade,
que só conseguiram trazer um incremento do mal-estar no contemporâneo.
Ou seja, a retórica do “desenvolvimento local” compõe com o “desenvolvimento sustentável”, que surge na década de 90 como uma face humanizada
do neoliberalismo, posta em prática depois que seus mentores constataram a devastação econômica e social que esta “política” econômica causou mundo afora a
partir do Consenso de Washington (1993). Parente destas artimanhas neoliberais,
o ”capitalismo cognitivo” é apontado mais adiante como fazendo parte do “pacote” a que o CEASM faz resistência.
Deste modo, com dissemos anteriormente, o projeto de transformação
crítica desta ONG é, desde a sua fundação, uma fonte de valores democráticos e
solidários para a sociedade brasileira e tem como ﬁnalidade realizar uma transformação local radical através da cultura e da educação, da revalorização e da
partilha do saber com bem coletivo e patrimônio imaterial nacional (DUNLEY,
2007, p. 44-45). Seus objetivos se materializam de diversas maneiras, com vários
projetos diferenciados que se estruturam em redes, na área de educação, cultura,
da comunicação, da memória e da geração de renda e trabalho. Iniciou suas atividades com um pré-vestibular comunitário em 1997, que conseguiu levar mais de
500 estudantes às universidades, e atualmente atinge milhares de moradores 80.
Como dar consistência teórica à singularidade da experiência do CEASM?
Partindo para uma elaboração mais teórica, passamos a nos perguntar
em quê o CEASM pode nos ajudar a pensar e a dar uma consistência teórica às

80 As redes conectam estratégias para integrar o saber local ao regional e ao nacional. Para
isto, os jovens e demais moradores da Maré recebem bolsas, orientação e formação proﬁssional, ética e cidadã. Estas atividades são desenvolvidas a partir de parcerias realizadas com os
poderes públicos, empresas públicas e privadas, ONGs, instituições e pessoas físicas. Exemplos
delas são: Petrobrás, Light, FAPERJ (apoio indireto), Infraero, Unibanco, Governo do Estado,
Ministério da Cultura, Governo de Baliares (Espanha), Grupo Votorantin, BP (Petróleo Britânico), Embaixada do Canadá entre outros. Além de ocupar um prédio de três andares no morro do
Timbáu, e em Nova Holanda, o CEASM tem outro espaço que é Casa de Cultura onde está instalado o primeiro Museu de Favelas do país. Antes de completar onze anos de existência, a rede
Educação continuava a ser sua rede mais notória. Além delas, funcionavam as redes Memória,
RETEM (Trabalho e Educação), Cultura, Comunicação, Observatório Social. Esta estruturação
em redes temáticas favorece o desenvolvimento de projetos distintos e articulados. Devido à
cisão dentro do CEASM, ocorrida gradualmente entre 2005 e 2008, as redes vêm tomando uma
nova conﬁguração, e o grande projeto continua, apesar de perdas de parceiros e colaboradores,
acentuada pela crise internacional (www. ceasm.org.br, atualmente em reestruturação).
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forças e motivações em jogo nos movimentos sociais nascidos nas favelas do Rio
de Janeiro; a nos questionar como ele escapa dos esquemas de “inclusão social”
– reféns do neoliberalismo “humanizado” – para criar o novo? Qual seria a sua
contribuição para a restauração/reestruturação do laço social nas grandes cidades
num contemporâneo avassalado pelas experiências neoliberais que apenas se somaram ao desejo de fechamento sobre si mesmo do homem ocidental urbano?
Para tanto, passamos a algumas elaborações que este trabalho junto ao
CEASM nos permitiu fazer e que talvez encaminhem as questões levantadas. Elas
dizem respeito às táticas utilizadas por este grupo (ONG CEASM) para realizar
a estratégia de base que é a “transformação local”. Essas táticas – de cunho
democrático, auto-emancipatório, crítico e vinculativo – foram implementadas,
como visto sucintamente, através de programas e projetos estruturados em rede
que conﬁguram os modos pelos quais se deu a constituição do comum no território da Maré. Este comum pressupôs e pressupõe uma experiência de ordem ética,
estética e política que possa levar em conta e adiante tanto as singularidades que
constituem as multidões da Maré quanto o coletivo de suas dezesseis comunidades. Ou seja, o CEASM vem realizando o que para nós se conﬁgura, através de
nossa escuta como uma utopia do comum – uma utopia de características contemporâneas (e não modernas) ao enlaçar, em seu desejo de tornar o impossível
possível através de suas invenções, a realização de utopia individual à realização
da utopia coletiva.
Consideramos, depois de tudo que vimos, participamos e analisamos, que
a principal tática para realizar tal estratégia, implícita em toda a sua experiência
que já dura quase doze anos, é a produção/reprodução do laço social em outros
moldes, reestruturando o laço social falido, esgarçado, que “liga” os membros não
só de nossa cidade, como os que vivem em outras grandes metrópoles, pelo laço
social de violência (gerado pelo desejo de exclusão) entre elas e suas periferias,
e nas sociedades globalizadas em geral – uma “ligação” que se faz em torno do
medo, do horror ao diferente, do individualismo.
Diferentemente disso, o CEASM tem “tratado” o laço social, inaugurando talvez uma clínica da cultura na Maré, aos nos mostrar formas de criar outros
vínculos ou laços sociais, de natureza vinculativa e crítica, aﬁrmativa, aberta ao
outro, através de sua política do dom, que será vista mais adiante.
A constituição do comum no CEASM
Procuramos nos situar numa outra perspectiva de pensamento em relação ao comum no contemporâneo, pelo que nos foi dado acompanhar, analisar
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e participar da experiência do CEASM. Primeiramente, recusando a herança da
modernidade durante a qual o comum foi desclassiﬁcado como fonte de real para
o pensamento, sendo relegado ao lugar de abstração que pairava sobre o conjunto
de interesses individuais e não como produto da vida ativa e pensante (DUNLEY,
2006). Consideramos que esta herança se expressa em termos do ceticismo pósmoderno, nostálgico, de descrença em relação aos movimentos aﬁrmativos de
nossa época.
Entre os autores que elevam o comum à “dignidade de pensamento” no
contemporâneo, encontra-se Antonio Negri, para quem o comum é linguagem, é
biopolítica, no sentido que faz e se refaz na vida produtiva do dia a dia. É criação
de uma multidão que age exercendo sua potência performativa através de microrupturas e micro-poderes numa temporalidade presente e inquieta (kairòs), marcada pela decisão, pela ação, e pela oportunidade.
Seria possível pensar a partir destas micro-políticas (e não mais de uma
luta de classes) uma metamorfose ou uma transﬁguração das condições de existência das populações desfavorecidas social e economicamente numa organização
do comum? Esta questão respondida aﬁrmativamente é parte de nossas hipóteses
para o que se passa no CEASM. Entretanto, devemos acrescentar outros aspectos
importantes.
Ou seja, a partir de nosso projeto trágico-acadêmico, em sua desmesura
constitutiva, concluímos que a constituição do comum se dá por meio das três
dimensões já citadas que se auto-engendram no CEASM: uma ética, uma estética
e uma política, caracterizando-se por um modo de relação fundado no reconhecimento da dívida e no conceito sacer de outrem, como pode ser visto mais adiante.
Mas, desde já, ﬁca assinalado que o conceito sacer de outrem diz respeito ao horror que o outrem como outro radicalmente desconhecido suscita em nós81.
Kairòs é uma temporalidade instituinte de biopolíticas do CEASM, capaz
de fazer aparecer a desmesura das relações em jogo no comum, que acontecem na
massa de um tempo ontológico, povoado pelas forças de Eros e Tanatos, singularizando-o ou recortando-o em temporalidades, ora preponderantemente da ordem do
vínculo (Eros), ora da destruição (Tanatos), fora as formas híbridas. Antes de tudo,
o kairòs é um tempo oportuno para atos e decisões éticas, políticas e estéticas que
habitam o comum. Deste modo, as comunidades constroem novas temporalidades,
reais, pelas transformações que estabelecem num tempo da existência, tanto em
sua face de terror e morte quanto na sua face laboriosa e criativa.
81 Segundo Freud, em “Totem e Tabu”, sacer é paradoxalmente sagrado e impuro, inspirando
temor e repulsa.
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A partir da experiência do CEASM, consideramos que a potência performativa do comum pode ser desdobrada em potência (ou poder) instituinte e
potência (ou poder) constituinte. Ela articula estratégias, inicialmente comuns a
estes objetivos, e que seriam montadas em torno de como reconhecer e revelar um
movimento político, ético ou estético que seja instituinte do novo, constituindoo, e não a reprodução, às vezes do próprio sistema que se quer criticar, tanto no
interior dos movimentos comunitários quanto nas hibridizações propostas pelo
CEASM. Através deste objetivo e das estratégias implementadas pela ONG seria
possível distinguir a potência do comum das manifestações espontâneas que não
possuem esta qualidade diferencial de força, que seria, em termos nietzschianos,
a vontade de potência da comunidade.
O que aqui se propõe como “critério” do movimento constituinte/instituinte é que ele esteja fundado no desejo de comunalidade em processo. O que
seria isso? Trabalho de Eros numa direção ética: desejo de fazer conexão numa
direção de democratização e de co-participação para o acesso aos bens, especialmente aos saberes. Este desejo se estrutura a partir dos três eixos – ético, político
e estético – e opera dentro de uma perspectiva dialógica entre poder local e global,
onde as inserções do morador nas tendências sociais da globalização deverão lhe
trazer níveis de cidadania mais plenos, de ordem deliberada e auto-emancipada,
permitindo uma experiência singular e coletiva de cidadania. Esta forma de atuação busca a criação de canais que possibilitem uma percepção positiva do vinculo
comunitário – ou laço social. Este vínculo muitas vezes nem é visto, pois seria
tomar consciência do negativo, do medo, do terror, da exclusão, da discriminação
e da vergonha. Estes vínculos comunitários constituídos pelas interações dentro e
fora do CEASM são vínculos afetivos, feitos de investimento libidinal em torno
de ideais e práticas comuns para conseguir as transformações necessárias numa
temporalidade criativa, que se prevalece do momento oportuno, sem a violência e a
ganância pelo tempo ditadas pela pressa tão urbanas a que estamos acostumados.
Em O poder constituinte, Negri postula que a ação da comunidade (aqui,
metáfora da Multidão) se torna política quando começa a fazer frente diretamente,
com consciência, às operações hegemônicas e destituidoras das singularidades do
poder global. Mais do que isso, a constituição política da comunidade poderia ser
vista como a passagem do próprio ao comum (ao impróprio, no sentido da desapropriação), do individual ao coletivo, implicando isso a dissolução progressiva
das formas do biopoder e substituição pelas formas instituintes da vida e desapropriadoras de poder (sobre a vida): biopolíticas, no sentido negriano.
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Deste modo, biopolítica é o conceito negriano/foucaultiano que realiza
a conexão entre a potência da vida e sua organização política. Nela, o político, o
social, o econômico e o vital vivem em comum, realizando conexões. Este poder
biopolítico ou constituinte da comunidade é produto de sua imaginação criadora,
capaz de lhe permitir conﬁgurar sua própria constituição, sua auto-organização
política. Seu poder constituinte, que chamarei aqui de potência da comunidade,
torna possível a abertura contínua para um processo de transformação, buscando
a equidade (que não é igualdade) e a igualdade e a solidariedade.
A ética do comum no CEASM
Pelo que nos foi dado conhecer e pensar, a partir da experiência do CEASM,
a ética evidenciada em suas posturas e deliberações se desdobra em torno da idéia
de dívida, do outrem, e dos “incondicionais impossíveis” (DERRIDA, 2001).
A elaboração contemporânea do ﬁlósofo italiano Roberto Esposito – Communitas. Origem y destino de la comunidad – é fundamental para nosso estudo que
tem como direção aquilo que poderia mover estruturalmente os participantes dos
movimentos sociais, fazendo laço. Esposito trabalha o com de Communitas como
estar exposto a, estar aberto a; e o munus como dom ou doação compulsória em
pagamento de uma dívida. O reconhecimento/pagamento da dívida não deve ser
necessariamente feito ao outro que me deu, ou me criou, mas ao radicalmente
outro (DERRIDA, 2001), ao Estrangeiro, que não tem comigo uma pátria comum
(BLANCHOT, 2001). Ou seja, trata-se de uma dívida estrutural com a alteridade
radical, com o outrem. Certamente, ela tem especial interesse quando este outrem
pode ser identiﬁcado à multidão de expatriados, refugiados, migrantes, foragidos,
marginalizados, pobres e destituídos em geral, que vagueiam pelo mundo principalmente depois da Segunda Guerra, mas cujo êxodo se acelerou com os “ajustes
estruturais” da era neoliberal.
Esposito trabalha o homem moderno como sendo o immunitas – aquele
que se coloca imune ao pagamento da dívida, isento de pagá-la. Em contrapartida,
o communitas é o que está aberto ao seu reconhecimento, e que por isto mesmo é
expropriado do seu eu, que deixa de ser uma fortaleza que o isola do contágio do
outro. Este pagamento/reconhecimento descentra o sujeito em relação aos desejos
soberanos do eu, fazendo-se assim, de certo modo, refém do outro, fazendo-o ir
em sua direção.
Transpondo do plano individual para o plano coletivo ou da cultura, dirse-ia que o reconhecimento/pagamento da dívida foi, na Modernidade, inibido,
obstaculizado, e até impedido pelo auto-centramento do homem (moderno) que
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erigiu um culto crescente ao individualismo – tempo este que se poderia chamar
de “período de neurose obsessiva da humanidade”.
De acordo com uma de nossas hipóteses, a passagem do moderno ao
contemporâneo implica a passagem do imunitas ao communitas – ou seja, a possibilidade ética de fazer o reconhecimento da dívida que se tem com o outrem.
Marcel Mauss, em seu Ensaio sobre o dom – Forma e razão da troca nas
sociedades arcaicas, de 1925, criou uma verdadeira subversão ao colocar a dívida
no circuito do dom, e com isto aﬁrmar que o dom era uma forma originária ou
arcaica da troca que obrigava uma retribuição, embora fosse aparentemente livre e
gratuito. Ou seja, antes da troca existe o dom – que não é incondicional, uma vez
que apela compulsoriamente para que seja feita uma retribuição, um outro dom
por parte daquele que recebeu. Em outras palavras, o dom cria a dívida, estruturalmente, sabemos hoje. Através da riqueza de seus trabalhos etnográﬁcos junto
às populações afastadas dos grandes centros ocidentais, mais especiﬁcamente a
região da Polinésia, Melanésia, noroeste americano, ele pôde perceber que existiam três obrigações: dar, receber, dar por sua vez. E que o dom de um presente
(recebido) de um doador cria a obrigação por parte do donatário (o que recebe)
de retribuí-lo (que é diferente de devolver). Justamente sua questão privilegia o
retribuir. O que faria que um presente, um dom, fosse retribuído?
Através dos trabalhos de Mauss, pudemos ver que o importante desta
lógica do dom é que se cria uma relação social, um laço social entre membros de
uma mesma tribo, ou de tribos vizinhas, ou mesmo longínquas. Os tempos para
se fazer o contra-dom (um outro dom em retribuição, selando assim a transação,
mas não quitando a dívida que se tornará inﬁnita) diferem para cada cultura. O
tipo de dom também difere, podendo variar do dom agonístico (grandes presentes
que estimulam a rivalidade e procuram romper com a reciprocidade, estabelecendo hierarquias – entre os quais o famoso potlacht) e os não agonísticos, onde
o doador e o donatário tornam-se solidários indeﬁnidamente. Tudo acontece de
forma que as alianças se ampliem e sejam perenes, todos do clã do donatário
tornando-se devedores dos membros do clã do doador, criando assim uma malha
social onde todos se devem entre si. Isto é, a lógica do dom nessas sociedades é
produtora de comunhões, alianças praticamente indissolúveis, crédito, combates,
vínculos. O dom é a condição da produção e da reprodução de relações sociais.
Esta lógica ou saber originário tem sido atualizado pelos avanços democráticos
dos povos originários (indígenas da América Latina), principalmente da Colômbia e do Equador (DUNLEY, 2009).
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Em sua obra instigante com os indígenas da Amazônia, Eduardo Viveiros
de Castro dá igualmente sua contribuição sobre a lógica do dom (VIVEIROS DE
CASTRO, 2008, p.178). Diz ele que, para um índio, uma transação não termina
nunca. Mesmo que se pague tudo aquilo que foi combinado em termos pecuniários,
ele vai atrás dizendo que você lhe deve ainda. Isto porque para eles a transação é
uma relação que não termina nunca, é para o resto da vida. Pouco importa o objeto,
ou melhor, ele só é importante para iniciar e selar a transação. O que eles querem é
a relação – que extrapola a transação. Tododom é uma relação interminável.
A ética do outrem (DUNLEY, 2006). Com a preocupação de repensar a
ética, para além dos termos que a tradição ﬁlosóﬁca nos legou, fazemos algumas
observações a partir de Lévinas e de Derrida. Para Lévinas, a ética é a ﬁlosoﬁa
primeira, e não a ontologia. Para ele, o que está em jogo desde o início não é o desejo de conhecer ou compreender o ser das coisas, mas sim a relação fundamental
com o outro. Fundamental aqui tem o sentido de fundamento e de inauguração:
o eu é fundado na e pela sua relação com o Outro. Esta relação é uma relação de
transcendência que consiste em dizer o mundo ao outro. Deste modo, a linguagem
instaura um mundo comum, colocando esta relação de transcendência na imanência dos acontecimentos da vida.
Lévinas nos propõe um novo modo de ﬁlosoﬁa. Ante o absurdo do mundo, não podemos admitir a neutralidade da ﬁlosoﬁa, nem a do saber. A ﬁlosoﬁa,
como pensamento por vir, deve responder a este chamado do mundo, assumir esta
responsabilidade, e assim assinar o seu nome.
Esta ﬁlosoﬁa do terceiro, dos existentes, do outrem, é uma ética do inﬁnito, pois se funda neste imperativo de justiça que a torna refém no sentido de
obrigá-la a construir um novo patamar de relações, onde a responsabilidade deve
ser distribuída entre muitos, inclusive entre os vários saberes, reconhecendo a dívida que tanto ela – ﬁlosoﬁa – quanto as ciências modernas, herdeiras da tradição
metafísica, têm em relação ao outrem, como comum, como favelado, como aquele
que não pôde participar de seu saber soberano.
O terceiro como fundamento e ﬁnalidade na ﬁlosoﬁa da alteridade de Lévinas conduz o próprio pensamento à noção de comunidade, mas a uma comunidade de plurais, constituída por seres singulares, e não a uma comunidade ideal.
Se não houvesse a intervenção deste terceiro na ﬁlosoﬁa, se ela continuasse a seguir as ﬁlosoﬁas da alteridade anteriores – que encaravam sempre o outro
de uma forma dual ou especular, como o segundo na relação , como um tu – a
ética persistiria em se delinear como uma ﬁlosoﬁa da reciprocidade, como uma
tentativa de harmonia e comunhão, e, por conseguinte, de retorno do mesmo. A
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ﬁlosoﬁa agora não deve mais dizer respeito ao outro, mas a todos os outros que
nos e me dizem respeito; já que o terceiro é o outro próximo, mas também é o
próximo do outrem – do tout-autre ou do radicalmente outro – e não simplesmente o seu semelhante. Trata-se de um novo modo de pensar a proximidade como
responsabilidade dos sujeitos comuns.
Essa direção de justiça é o que obriga a ﬁlosoﬁa a assumir posições.
Responsabilidade e comunicação a começar pelo seu próprio saber, e por como
ele ecoa no mundo, assumindo para si uma práxis que admita que a violência
disseminada pelo mundo lhe concerne e que sua tarefa deve assentar-se no desejo
de enfraquecer o que há de tão violento.
Derrida, em seus textos dos anos 90, procurou também ler a ética de outro modo, desconstruindo-a, liberando-a para nos remeter a uma extrema responsabilidade, sem álibis, e sem a possibilidade de constituir um código de regras. No
que desconstrução e ética tornam-se termos equivalentes. Este outro modo, como
em Lévinas, só poderia vir na perspectiva da alteridade, uma alteridade irredutível
ao campo de onde se parte (da ﬁlosoﬁa centrada no eu e na consciência), e que
precisa já estar aí de algum modo.
Considero que seria possível situar contemporaneamente esta alteridade
radical82 no domínio sem domínio do comum, embora saiba que qualquer tentativa de uma cultura se propor a lhe dar este ou aquele sentido será sempre datada,
limitada, mas paradoxalmente indispensável para que se possa empenhar o agora
num porvir mais justo.
Em Estados-da-alma da psicanálise (DERRIDA, 2001), Derrida propõe
uma ética para além da pulsão de morte freudiana, que se materializaria em suas
faces de pulsão de apoderamento do outro – seja ele o outro homem, a natureza
– e da soberana crueldade a ela indissociavelmente ligada. Para avançar nesta
direção, Derrida delineou no horizonte sem fronteiras de nosso tempo as ﬁguras
dos Incondicionais Im-possíveis – o dom, a hospitalidade, a amizade, o perdão,
ou talvez, os indecidíveis, a vinda incondicional do outro – que poderiam estar
envolvidas em estratégias da “différance”, nas táticas dos “meios indiretos” ou
82 Por exemplo, na grande arte trágica, Dioniso ocupava este lugar de alteridade radical, sempre estrangeiro e estranho através de suas máscaras. O sentimento de terror tão bem destacado
nas tragédias era terror deste outrem, cujo rosto ou essência não podia jamais ser conhecido.
Herdamos tragicamente este terror do outrem, do radicalmente outro, que reduzimos egoicamente a medo do outro, fobia do outro, e, sintomaticamente no contemporâneo, às formas
vigentes de terrorismo, ou às defesas petriﬁcadas da indiferença. Preferimos aniquilá-lo, ou no
mínimo neutralizá-lo (excluí-lo), e até medicalizá-lo, do que viver a instabilidade que signiﬁca
não poder se apropriar deste outrem, sempre desconhecido.
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dos desvios através dos quais Freud diz a Einstein ser possível driblar a pulsão
de morte, embora jamais extirpá-la. Veremos que vários destes ditos incondicionais impossíveis “agem” como pensamento/direção na experiência do CEASM: a
hospitalidade, a amizade, o dom, o talvez, o perdão.- como verdadeiras políticas
incondicionais, e por que não dizer, universais.
A estética do comum do CEASM: valores instituintes e valores constituintes
Nosso trabalho sobre a rica experiência da ONG CEASM mostrou-nos
o indispensável conhecimento dos valores instituintes presentes em seu ideário
de fundação, assim como dos valores constituintes que têm sustentado este novo
pacto coletivo na Favela da Maré, ﬁrmado em torno de um saber que vem se
tornando obra do comum. Só assim, acreditamos, podemos nos dar conta dos
meios (valores) que tornaram efetivas as estratégias de transformação pensadas
e implementadas pela ONG CEASM e dirigir este conhecimento, fruto de nosso
trabalho junto à ONG CEASM, para seu objetivo ﬁnal que é também contribuir
para fundamentar políticas intercomunitárias que visem à dissolução do estigma
de carência, de violência, e de vitimização sobre as populações faveladas.
Ou seja, extraímos valores ou transvalorações a partir das redes que consideramos detentoras de um poder instituinte para a fundação de um novo ethos
local (mas que possa se espraiar pela cidade), subversivamente a partir das favelas, assim como detentoras de um poder constituinte para a formação de um novo
pacto social sobre valores que desaﬁem o individualismo reinante, o racismo de
Estado e a volúpia tecnológica do capitalismo contemporâneo.
O capitalismo contemporâneo apresenta-se como um novo paradigma do
capitalismo para o século XXI – o Desenvolvimento Sustentável –que, através de
uma face humanizada necessita do capital social, do empoderamento das populações mais pobres e da governança para continuar obtendo a sua mais-valia. Para
isso, ele procura realizar todas as inclusões possíveis (social, digital etc), sempre
a serviço do capital, com o aumento do mercado em níveis impensáveis. Uma de
suas táticas, o Capitalismo Cognitivo ou Cultural (baseado em grande parte na
tecnologia digital), estimula a superprodução do trabalho imaterial (que mistura
trabalho e vida, baseado em grande parte na tecnologia digital). O capitalismo
cognitivo administra estas novas formas de trabalho ao mesmo tempo que constrói uma escassez do trabalho, uma precariedade. Sendo a cultura o instrumento
mais importante e mais vulnerável desta forma “cultivada” de capitalismo.
Em quê isto vai nos interessar? Partimos do princípio de que o CEASM
faz resistência a tudo isso, colocando as armas do opressor a seu serviço. Ou seja,
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sua proposta de desenvolvimento local sócio-cultural emancipatória é crítica em
relação às estratégias do capital e ao racismo de Estado, mas sem antagonismos.
Os participantes do CEASM funcionam pela aﬁrmação e pelos agenciamentos,
realizando uma forma de resistência que propomos chamar de resistência da hospitalidade (DUNLEY, 2007).
Valores instituintes ou de fundação do CEASM
Passamos a nomear alguns valores que se destacaram como valores instituintes do CEASM, ou seja, valores pertencentes ao seu Ideário de Fundação:
■
O desejo de utopia: criar um novo ethos na cidade do Rio de Janeiro a
partir de uma transformação local, na favela, capaz de disseminar pela
cidade os seus valores de resistência por uma convivência lastreada por
valores realmente democráticos que possibilitem a circulação dos bens.
■
Resistência83 que não se exerce contra alguém, contra classes, mas:
1) contra o extermínio ou racismo de Estado que se desenvolve ou se espraia de várias maneiras: na ordem simbólica (pelo estigma, na grande
mídia e fora dela), no social (pelas desigualdades aberrantes em relação às condições ou meios para sair da pobreza, principalmente o
acesso à educação pública fundamental e média de qualidade e a um
ensino universitário comum e não “público”), na cultura (alienação
dos bens culturais) e no real (assassinatos, torturas, prisões onde o
racismo vigente no Brasil se explicita em todo seu esplendor);
2) contra a face “incluidora” do capitalismo contemporâneo, que faz uso,
como já foi dito, da estratégia do Desenvolvimento Sustentável e de
uma de suas táticas tecnológicas e exploradoras, o Capitalismo Cognitivo.
a) Aﬁrmação do potencial performativo das multidões mareenses (16
comunidades constituem o Complexo da Maré, aproximadamente
132000 pessoas) para a dissolução do estigma que pesa sobre as
populações faveladas – e que se articula fortemente ao primeiro
83 Consideramos muito importante destacar que o “tom” desta resistência – que passamos a
chamar de resistência da hospitalidade – exercida desde sempre pelos fundadores e participantes do CEASM, desde as mais precoces experiências comunitárias de resistência na Maré, não
é o do antagonismo. É o tom de uma resistência solidária, aberta aos agenciamentos mais variados, às parcerias de todos os tipos e níveis. Juntamente com a esperança – que é valor inestimável no ideário de fundação do CEASM –, a resistência da hospitalidade regula as estratégias e
as táticas de luta, destituindo-as de seus excessos. Pois é preciso chegar lá.
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alvo da resistência citada acima, o racismo de Estado –, e aumentar,
através de suas realizações, a consciência de seu imenso potencial
político, humano e proﬁssional.
b) Justiça. Um anseio por justiça (DERRIDA, 2002), que é maior do
que o direito à igualdade de acesso aos bens, previsto pela constituição de 1989, devendo se fazer essencialmente na esfera do reconhecimento do imenso potencial humano da Maré.
c) A identiﬁcação com o território através das vivências de infância,
adolescência e de lutas. Isto estará articulado a um dos valores
constituintes do pacto transformador do CEASM.
d) A construção da memória local tem-se mostrado efetivamente como
a pedra fundamental do CEASM, tanto para a preservação viviﬁcada
de uma grande variedade de culturas dentro da Maré, permitindo a
criação de múltiplos canais com o restante da cidade, a partir de trocas culturais (Exposição Itinerante de Banners, Arquivo Dona Orosina, Museu da Maré), quanto como meio privilegiado de instituir a
futura emancipação dos saberes populares assujeitados na região da
Maré (da tradição, do folclore, dos migrantes, da cidade, dos vínculos, da família, da resistência, da história). A construção da memória
local liberta a história da Maré do expurgo ao qual ela foi submetida
pela memória oﬁcial ou hegemônica da cidade, valorizando-a tanto
internamente para populações da Maré, quanto fora, como foi visto
pelas trocas culturais que o CEASM efetua com o resto da cidade.
Acreditamos, portanto, que a memória, como valor instituinte do CEASM, acarreta uma grande mobilização produtiva e política, tanto dentro do CEASM, atuando como um plano que atravessa todas as outras redes e projetos - no
sentido pretendido de emancipação das multidões, de seus “saberes assujeitados”
(FOUCAULT, 2005) e de suas práticas desvalorizadas; quanto a desencadear uma
reconciliação com o passado através da memória da resistência (Museu da Maré)
e o aumento da consciência histórica. Trata-se na verdade da construção de um
presente e de um futuro que possam manter seu passado vivo. Um passado a ser
valorizado, individual e coletivamente, sem o quê as experiências de vida perderão seu lastro, sua consistência, sua verdade, e ﬁcarão recalcadas sob as imagens
saturadas e superfaturadas pela mídia da violência, da carência e da vitimização.
Consideramos que o Programa ou Rede Memória constitui um verdadeiro instrumento de transformação do social em comum, uma vez que a construção de uma memória coletiva a partir das narrativas singulares libera os afetos
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petriﬁcados por uma história de dominação e de segregação dos saberes locais,
que acabou determinando a exclusão dessas comunidades dos circuitos de trocas
culturais, econômicos e políticos da cidade. Esta emancipação dos afetos permite
às multidões heterogêneas que constituem a Maré estabelecerem novos vínculos
de identiﬁcação entre si e com seu território.
A Rede ou Programa Memória reconﬁgura os afetos, abrindo novos circuitos associativos, caminhos diferentes, novas formas de olhar a realidade. Trabalhar
com a memória de uma multidão é mexer com a matéria-prima da transformação
social, com a riqueza de suas experiências estruturantes ou traumáticas, seus costumes e aspirações coletivas, construindo as bases da auto-estima e da conﬁança que
efetivamente poderão colocar em movimento as forças de auto-emancipação dessas
comunidades, evitando insistir com políticas públicas que são mera ortopedia. Ou
seja, com a memória, estaremos atuando na base das transformações possíveis.
Esta construção da memória local e integrada à cidade, ao país, permite o
levantamento das histórias cruzadas que atravessam uma determinada população,
versões ricas de uma história polifônica que ao misturar realidade e ﬁcção fazem
emergir então esses afetos a elas vinculados, liberando-os para novos investimentos. Por exemplo, reforçando os laços entre as pessoas entre si e com o bairro/
cidade, atualizando sonhos/desejos do passado no presente e, essencialmente,
desfazendo o esquecimento que pesa sobre as favelas, fazendo do Rio de Janeiro
“uma cidade partida”.
■
Tentar integrar a utopia individual à utopia coletiva. O mais difícil e que
foi sem dúvida a diﬁculdade maior que os fundadores do CEASM encontraram sem seu caminho. Par além da falta de qualquer ﬁnanciamento, as
diﬁculdades interpessoais marcaram a cisão do CEASM.
Valores constituintes do CEASM – o pacto pela transformação local
a)

A criação de um curso pré-vestibular comunitário (PVC), cujos professores seriam oriundos da Maré, os alunos, assim como os coordenadores,
mesmo se não fossem mais moradores dão lugar. Este “ato” ético-político
concedeu autoridade, legitimidade ao seu discurso formador. O objetivo
era de se conseguir num tempo mínimo (4-5 anos de faculdade) universitários formados, ou já proﬁssionais, de origem mareense, que pudessem
compor uma massa crítica84 transformadora da realidade local. É também

84 Massa crítica tem aqui os dois sentidos: o de poder realizar uma crítica, e o sentido metafórico, energético, que relaciona um número suﬁciente de participantes à quantidade suﬁciente
– ou crítica - de urânio para desencadear uma reação atômica em cadeia numa usina.
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função deste PVC formar pré-universitários que não cheguem tão imaturos
à universidade, e possam discutir criticamente, e com realidade, o que lhes
está sendo transmitido. Mais do que tudo, criar laços de identiﬁcação e
pertencimento entre os participantes do PVC e seu território – a Maré –, até
então completamente desvalorizado por eles.
O pacto girou em torno do reconhecimento da dívida que estes jovens
egressos das universidades públicas teriam para com as pessoas de suas comunidades. Tal como o grupo fundador, eles poderiam voltar à Maré para formar
novos universitários que pudessem igualmente levar a diante ou reforçar o pacto
coletivo da transformação. Não sendo um projeto comunitário totalitário, este
reconhecimento da dívida pode ser feito em outros contextos.
b)
Trabalho e Patrimônio imaterial em construção na Maré através da rede
Memória. A memória atravessa todas as redes. Ela faz vínculo, se comunica, integrando gerações, tecendo alianças dentro e fora do CEASM (nas
escolas, nas ruas, nas universidades). O Museu é o clímax deste trabalho
material e imaterial da Memória, signiﬁcando a mobilização de forças
afetivas com produção de mais memória, sentimentos de pertencimento,
coesão, e desejo de insistir na resistência (DUNLEY, 2005/2006).
c)
O poder constituinte do jornal O Cidadão – O jornal do Bairro Maré.
Esta mídia alternativa tornou-se um dos motores da transformação da
Maré através do CEASM, pois ela faz laço entre muitas das dezesseis
comunidades, levando informação local, do país, de forma crítica e muito
bem escrita. Aberta à contribuição dos moradores, é um jornal democrático. A rede memória tem uma página reservada passar as informações
sobre seus projetos.
d)
O poder constituinte do Museu da Maré que, recentemente, relançou democraticamente85 o pacto coletivo ao se fazer visitar por milhares de mareenses que vieram ver e se emocionar diante deste monumento singelo
à memória viva da resistência. Ele é o produto de toda a vivência da rede
Memória, desde os seus tempos de TV Maré e catalisa as transformações
sociais em andamento.
e)
Trabalhar em redes marca a opção pelo coletivo por onde circulam afeto
e informação.

85 Ele foi lançado depois de dois Fóruns de Construção que mobilizaram a participação de
muitas instituições existentes na Maré (ONGs, escolas, e outros), os integrantes do CEASM e
da população em geral.
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f)
g)
h)
i)

Possibilidade de abrir caminhos diferentes, constituir projetos de vida
emancipados inclusive de salário.
Fazer questão da alegria, da conﬁança, da autonomia e da cooperação,
da abertura ao outro.
Busca de respeito, oportunidade e diálogo pelos jovens.
Trabalho de formação crítica dos jovens, política onde tecnologia pode
se associar a pensamento.

A política do comum do CEASM
De acordo com nossas análises, a política o comum do CEASM se baseia
na lógica do dom, da qual fazem parte a dívida, seu reconhecimento/pagamento, e
a responsabilidade e solidariedade contraídas na construção deste vínculo social.
A possibilidade de reconhecimento da dívida em relação ao outro e de se
constituir como doador de seu próprio tempo – seja pela transformação do território ou pela construção de um outro tipo de vínculo é possibilidade do Contemporâneo. Em nossa leitura, o contemporâneo é um tempo aﬁrmativo, maior que o
pós-moderno natimorto pelo seu ceticismo, embora este ainda persista em certas
posturas embalsamadas.
Como vimos anteriormente, é o tempo do communitas, temporalidade
que é própria àqueles que se expõem ao reconhecimento e ao pagamento da dívida
para construir o comum que se viabiliza pela passagem do immunitas (do homem
moderno, individualista, imune ao reconhecimento da dívida) ao communitas (o
homem contemporâneo que deseja conquistar o seu tempo ao se expor a reconhecer o outrem como aquele a quem ele deve).
O que seria concretamente esta política do dom do CEASM?
Os membros fundadores do CEASM, em 1997, ofereceram às comunidades da Maré um primeiro dom coletivo: a criação de um pré-vestibular comunitário, gratuito, para que os jovens da Maré pudessem ter condições de acesso às
universidades públicas (federias ou estaduais). Os fundadores eram os professores, e alguns continuam a ser até hoje. Nas palavras do antropólogo Malinowski,
citado por Mauss e por Freud (DUNLEY, 2009), esta seria a dádiva ou dom de
abertura – the opening gift –, que seria retribuída tempos depois pelo cliching gift
– dádiva que é oferecida por quem recebeu, e que sela a transação entre as duas
partes, tornando-a indissolúvel de certa forma.
Estes jovens, tendo sido aprovados ou não nos vestibulares, passam a
participar como colaboradores desta rede do dom (retribuindo em tempos dife-
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rentes o dom recebido com seu próprio trabalho nas redes, inclusive tornando-se
professores do PVC). Esta dimensão política do dom – que cria ou faz laço social num território minado, impossível – é uma das dimensões da experiência de
abertura democrática real do CEASM, às quais se somam a da ética e da estética
dos valores.
No CEASM, este indissolúvel não diz respeito a que a troca de dons tenha que ser feita pelos mesmos parceiros – ou seja, retribuir exatamente a quem
doou – mas à transmissão/ativação (indissolúvel) da lógica do dom. Ela cria a
dívida que se traduz ou se paga por responsabilidade, compromisso, em desejar
manter preservando o vínculo social estabelecido por aquela troca originária. A
práxis de liberdade criada pelo CEASM não faz de seus devedores escravos, pois
a política do dom se incumbe de deixar livres os jovens e todos os outros participantes das redes para alocarem seu trabalho vivo onde quiserem, inclusive fora da
Maré, do Rio, do Brasil.
O dom maior recebido nesta política do dom e da dívida reconhecida foi,
sem demagogias, o da liberdade com compromisso – que requer pagamento na mesma moeda, no tempo que for e onde for... Não ouvimos falar de culpa em momento
algum, ao contrário, vimos muito alegria por tentar levar adiante este processo de
dissolução do estigma pela potência constituinte das comunidades da Maré.
Com este ato performativo (AUSTIN, 1970) de constituição do CEASM
por uma equipe fundadora doadora de um meio catalisador da transformação
social naquele território (PVC), e das respostas aﬁrmativas que vêm sendo obtidos ao longo de todo este tempo, a potência constituinte do CEASM pode ser
reconhecida (fora e dentro do território). Pois ela é capaz de mobilizar produtivamente aquelas populações abandonadas à própria sorte, estimulando e recolhendo
o labor criativo, crítico e alegre das comunidades da Maré.
A resistência por meios indiretos – que recusa a ferocidade da luta e que
chamamos de resistência da hospitalidade – é uma tática muito difundida na política do CEASM, e se traduz na vasta gama de biopolíticas, agenciamentos, parcerias dentro e fora da Maré que mobilizam aﬁrmativamente e afetivamente os
participantes do CEASM e de seus projetos.
Para ﬁnalizar, ao ser indagado sobre o que seria a Política do CEASM,
Antônio Carlos Pinto Vieira – um dos fundadores do CEASM e coordenador da
rede Memória – diz que ela quer mostrar à sociedade que as populações da Maré
podem responder aﬁrmativamente aos investimentos (dons) feitos pelos parceiros
através de projetos que emancipem aquelas populações de suas condições de exclusão do acesso aos bens coletivos. Ou seja, ele nos diz que os participantes dos
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vários projetos e programas implementados pela ONG CEASM estão inscritos
numa política do dom, como pudemos perceber, do momento em que se mostram
capazes de reconhecer a dívida que os dons/ investimentos criariam, e retribuir
com seu trabalho vivo, transformador e auto-emancipado.
O Museu da Maré, lançado em 2006, criação da equipe da rede memória
e de todas as comunidades da Maré, é a metáfora viva desta política do dom. Ele
se fez de doações dos moradores da Maré: seus objetos preciosos, sagrados, que
não podem sair do clã86, além de objetos do dia a dia que haviam pertencido a
gerações. O contra-dom (do investimento/dom feito no CEASM pelo MinC) é
o reconhecimento do poder da resistência coletiva, vista nas fotos e nos objetos
que denotam os terríveis momentos pelos quais as comunidades passaram (medo
das águas, remoções, doenças, pobreza, tráﬁco), e a consciência da solidariedade
inscrita no passado e no presente a partir daqueles objetos. E assim se tece o laço
entre esfera pública e os pobres cheios de potência da Maré, fortalecendo seus
laços entre si e com outras organizações presentes na Maré.
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Rádio: alguns aspectos estéticos
dos estudos de recepção
Wanessa Canellas

“Paradoxo da voz. Ela constitui um acontecimento do mundo sonoro,
do mesmo modo que todo movimento corporal o é do mundo visual
e táctil. Entretanto, ela escapa, de algum modo, da plena captação
sensorial: no mundo da matéria, apresenta uma espécie de misteriosa
incongruência. Por isso, ela informa sobre a pessoa, por meio do
corpo que a produziu: mais do que por seu olhar, pela expressão do
seu rosto, uma pessoa é traída “por sua voz”. Melhor do que o olhar,
a face, a voz se sexualiza, constitui (mais do que transmite) uma
mensagem erótica.
A enunciação da palavra ganha em si mesma valor de ato simbólico:
graças à voz ela é exibição e dom, agressão, conquista e esperança de
consumação do outro; interioridade manifesta, livre da necessidade
de invadir ﬁsicamente o objeto de seu desejo; o som vocalizado vai de
interior a interior e liga, sem outra mediação, duas existências.
Paul Zumthor, Introdução à poesia oral, 1997.

O meio rádio teve e continua tendo extrema importância na vida do brasileiro, sendo um meio de comunicação bastante veloz e ainda um dos mais presentes no cotidiano de grande parte da população. Segundo a Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2006 o rádio se encontra em 87,87% dos
domicílios, ou seja, em mais ou menos 48 milhões de lares, perdendo apenas para
a televisão que aparece em 93,02% dos domicílios. No Brasil, o rádio é também
um dos meios de comunicação de maior penetração e certamente um dos que
leva a informação de modo mais democrático à população, em virtude de seu
baixo custo e de seu imenso poder de alcance às regiões mais remotas do país,
funcionando até hoje (e muitas vezes) como o principal veículo de comunicação
87 Dados coletados da tabela 1954 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
– Ano: 2006. Os dados registram que dos 54 milhões de domicílios particulares permanentes
brasileiros, 48 milhões possuem rádio. O rádio ﬁca em terceiro lugar como eletrodoméstico
preferido nacionalmente, o campeão é o fogão, em segundo a televisão e em quarto a geladeira.
Fonte: IBGE, 2006.
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das populações mais pobres tanto nos grandes centros urbanos como no interior
do país; no entanto, apesar de sua relevância comprovada, praticamente não há
acervos privados que registrem sua memória e que se ocupem da disseminação da
cultura radiofônica, da preservação de sua oralidade e de seu conteúdo jornalístico. A velocidade de propagação e a volatilidade tão características da cultura da
informação radiofônica acabaram, de algum modo, contribuindo para a ausência
de legislação especíﬁca e de políticas públicas que se encarreguem de preservar
aquilo que é veiculado, posto que até hoje – e desde sua regulamentação na década
de 1930 – as emissoras são obrigadas por lei a manter gravados apenas os últimos
60 dias de programação. Entretanto, não é nosso intuito neste artigo adentrar nas
questões de cunho político e de uso ideológico do veículo, mas sim de evidenciar
um aspecto pouco explorado da linguagem radiofônica: a perspectiva estética.
Aqui tomaremos a proposição de uma “estética artística radiofônica”
através da lente de Rudolf Arnheim para acompanharmos o surgimento do meio
de comunicação – e logicamente os estudos entabulados com o advento da nova
mídia já no ﬁm do século XIX e no início do século XX. Arnheim, que é contemporâneo de Walter Benjamin, Bertold Brecht e Theodor Adorno – teóricos
alemães da estética e ﬁlosoﬁa das artes, que se preocuparam mais em estabelecer
um aparato crítico em torno do uso ideológico e político do veículo – dedicou-se
muito mais à questão da estética radiofônica concedendo-lhe um status de “arte
radiofônica”. Seguindo o ﬂuxo proposto por Arnheim – que alça a voz no rádio
a um patamar de canal ampliﬁcador da emoção – convidamos o leitor (ouvinte)
a acompanhar o pensamento de Paul Zumthor, um brilhante pensador suíço que
faz da voz (e do meio rádio) elemento fundamental de reﬂexão contemporânea.
Zumthor areja os “estudos de recepção” criando um conceito chamado “performance”. A performance é um momento privilegiado da recepção, onde os atores
radiofônicos concretizam, atualizam virtualidades presentes numa memória antepredicativa – que se constitui no limite entre o impercebido e o percebido.
Os “estudos de recepção”
Ao falar de rádio seria impossível deixar de lado um ponto tão importante
(e igualmente polêmico) como os chamados “estudos de recepção” do veículo. O
próprio termo “estudos de recepção” é considerado uma zona escorregadia por
Maria Cristina Matta (2005), escorregadia no sentido de mostrar “agilidade de
um uso pouco pertinente e rigoroso das noções derivadas da teoria literária ou da
semiótica discursiva” (p. 269). O resultado, ainda segundo a autora, são duas posturas facilmente reconhecíveis: uma, que ela qualiﬁca como relativamente nova
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e em expansão, “segundo a qual a liberdade de produção de sentidos por parte do
receptor de mensagens culturais priva estes de grande parte de seu peso semântico
e ideológico, convertendo-os em meros suportes de uma ressemantização inevitável” (SARLO, apud MATTA, op. cit.). A outra postura é a que busca veriﬁcar a
recepção através de diversos estudos empíricos, “cuja suposta originalidade deixaria perplexos estudiosos como Lazarsfeld, Kappler, Katz, Gurevitch e tantos
outros que há muito tempo tematizaram a complexidade de circunstâncias que
relativizaram a inﬂuência dos meios e trataram de explicar a atividade dos receptores ainda que fosse invertendo bastante mecanicamente o velho ponto de vista
centrado nas intenções dos produtores” (MATTA, op. cit.).
Acreditamos que ambas as tendências sejam restritivas. A primeira exime
o sistema cultural e suas manifestações peculiares das suas emissões de valor,
suspendendo o questionamento sobre a onipotência midiática e inocentando o
processo perverso do campo de produção cultural massiva – que se constrói com
a anuência dos setores subalternos da sociedade – minimizando o peso das estratégias e vontades hegemônicas que se realizam no campo cultural; a segunda se
isenta de um exercício fundamental na construção do conhecimento: a submissão
ao controle interno dos conceitos, teorias e metodologia com as quais se opera
assegurando a congruência da pesquisa. Assim, é preciso ter um “caminho do
meio” em mente para que o que sentimos não se perca e também não se ﬁram os
preceitos cientíﬁcos rigorosos que tornam os “estudos de recepção” uma reﬂexão importante dentro das ciências da comunicação. Se seguirmos esse caminho,
poderemos trabalhar assumindo a precariedade do que se constrói e, ao mesmo
tempo, traçar um contorno necessário que dê sentido àquilo que propomos.
Uma hipótese que também poderia suscitar um bom tema de estudo no
terreno arriscado e pantanoso dos “estudos da recepção” é a de que o rádio é o
meio que mais se presta à produção de sentidos do imaginário-imagético – não
que o meio seja incompleto e necessite da imagem como um complemento, mas
naquilo que move, em alguma medida, a imaginação dos que fazem e ouvem
rádio. É preciso ressaltar que a opção aqui feita é por um caminho no qual não
caberia um aprofundamento sobre o universo imaginário do ouvinte – que seria
a outra ponta da recepção, o receptor das mensagens – já que estamos tratando
da criação de uma memória social subjetiva, produzida a partir dos afetos dos
produtores – os emissores das mensagens – e que, por assim dizer, não se basearia em mediações representativas. Sendo a imagem sempre a representação de
alguma coisa, seguiremos em direção a dois teóricos que falam de uma estética da
recepção e nos apóiam nesta mesma linha de pensamento: Rudolf Arnheim e Paul
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Zumthor. O primeiro ajuda a entender de que forma era feito o rádio no seu início
e com enorme sensibilidade e acurácia desenvolve uma teoria que se preocupa em
mostrar o apuro estético do veículo e ainda a verve artística da linguagem que se
cria no rádio. O segundo nos possibilita entender a recepção como performance,
que é o estado de realização, de concretização, o estado no qual algo que reconhecemos passa da virtualidade à atualidade.
Rudolf Arnheim: o “elogio da cegueira”
Rudolf Arnheim – teórico expressivo das artes visuais e do cinema do
século XX – em seu texto de 1933, “O diferencial da cegueira: estar além do
limite dos corpos”, escreve sobre a estética radiofônica no início do surgimento
do veículo. Ou seja, há muito tempo atrás. E de lá para cá, vemos que muita coisa
já mudou. No entanto, há ainda uma vitalidade, uma força inegável no trabalho
de Arnheim, porque ele percebe claramente a tendência artística do modo de se
produzir rádio naquela época. Falamos de um universo sonoro que já não existe
mais, mas que de alguma maneira ainda se ouve, na diferença latente entre a linguagem dos comunicadores / locutores AM e dos âncoras / jornalistas das rádios
de notícias – que atualmente estão presentes tanto na AM como na FM.
O teórico aponta que seria matéria para vasta pesquisa aﬁrmar que o ouvinte médio de rádio produz imagens visuais suplementares. É provável que o
faça porque a situação pouco usual de apenas ouvir conduz o ouvinte a suplementar esta ação criando impressões visuais. Entretanto, ele vai aﬁrmar que, do ponto
de vista radiofônico,
[...] a necessidade do ouvinte de imaginar com o olho interior não deve ser
valorizada, mas ao contrário, é um grande obstáculo para uma apreciação da
natureza real da expressão radiofônica e para as vantagens particulares que só
ela pode oferecer (Arnheim, 2005, p.63).

Rudolf Arnheim percebia a expressão radiofônica como arte e, por isso,
não a enxergava capenga, defeituosa. A regra estética baseada na “lei da economia” – do início do século XX, na sua Alemanha natal – propalava que só devia
fazer parte de uma obra de arte aquilo que era pertinente à sua expressão; por isso,
o que faltasse à determinada linguagem artística, não devia ser visto como obstáculo à expressão adequada, mas como estímulo ao artista para que ele encontrasse
formas para atrair seu público para a essência daquilo que ele desejasse comunicar
com a sua obra (MEDITSCH, 2005). O teórico então cria o seu conceito de “elo-
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gio à cegueira” contestando a suposta necessidade da mensagem radiofônica de
um complemento imagético.
Para o nosso objetivo, a proposta de Arnheim é interessante no que diz
respeito à crítica dos argumentos mais simplistas que consideram a linguagem
radiofônica como incompleta, ou antes, necessitando essencialmente do repertório imagético-imaginativo do ouvinte para se aﬁrmar. O imaginário e a fantasia
existem e são bem-vindos, e nem por isso vão tornar o rádio menor, incompleto,
ou menos conﬁável. Ao contrário, Arnheim viu na ausência de uma necessidade
visceral do receptor (a construção imagética como condição sine qua non para o
entendimento da linguagem radiofônica) uma vantagem, uma passagem lúdica e
poética para um meio que se utilizava tão bem da palavra oral. Nesse ponto concordamos plenamente com sua teoria e ainda aproveitamos profundamente sua postura vanguardista ao dedicar-se mais ao campo da análise da forma e da estética das
produções no rádio. O autor diferiu de seus contemporâneos mais famosos – como
Bertold Brecht e Walter Benjamin – que produziram um signiﬁcativo material referente à propagação de conteúdo ideológico e seus usos pelo rádio. Apesar de ter se
dedicado, nos anos subseqüentes à publicação deste texto (viveu exilado na Itália,
passando por Londres e seguindo para os EUA em 1939, vindo a lecionar na New
School for Social Research of New York), aos temas mais ligados à psicologia da
arte, demonstrou ter tido enorme preocupação com o uso político do veículo, com
os perigos da massiﬁcação e da passividade dos ouvintes (MEDITSCH, 2005).
O teórico ainda expressaria, após a II Guerra Mundial (já vivendo nos
EUA), uma grande decepção com o uso do meio para objetivos comerciais, a
competição por audiência que, segundo ele, nivelava por baixo e vulgarizava o
veículo. Arnheim criticava a produção americana e apontava que o conteúdo produzido resvalava para o popularesco e que diferia daquele produzido pelas rádios
estatais européias, que tinham preocupação mais educativa. Entretanto, mesmo
percebendo a popularização do veículo e demonstrando estar ciente das inexoráveis mudanças, Arnheim produziu um trabalho de análise extenso sobre o conteúdo das radionovelas de época – fenômeno máximo da popularidade radiofônica.
Compartilhava assim com seu contemporâneo de exílio e compatriota, Theodor
Adorno, o desencantamento em relação ao Radio Project – coordenado por seu
88 O projeto dirigido por Lazarsfeld estava ligado à Universidade de Princeton e foi ﬁnanciado
pela Fundação Rockefeller. Lazarsfeld, que na juventude havia pertencido à social-democracia
austríaca, se encontrava nos Estados Unidos desde meados da década de 1930 e tinha desenvolvido toda uma técnica de pesquisa de mercado que procurava aplicar ao trabalho acadêmico.
Sua concepção do trabalho intelectual era, no entanto, bastante instrumentalizada, e ele havia
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então chefe Paul Lazarsfeld – e abandonou-o após a publicação de alguns textos
sobre o rádio que fechariam o seu ciclo de trabalhos dedicados ao tema. Embora
Arnheim não tenha dado a devida importância a seu próprio trabalho acerca do
veículo e aos desdobramentos pertinentes às questões que ajudou a levantar, seu
texto sobre a nova mídia é um clássico, bem como outros trabalhos seus, desta
mesma época, sobre o cinema. Embora seu foco de interesse tenha sempre sido a
arte radiofônica, muitas de suas conclusões extrapolam, se aplicam e se ampliam
à comunicação radiofônica como um todo.
Arnheim citou exemplos de como a “cegueira” no rádio poderia favorecer a
sensibilidade e o intelecto – aos conceitos, ao pensar, ao sentir. Destacou ainda, no último capítulo do texto que, em uma arte centrada na palavra – e, portanto, aparentada
da literatura –, que tinha no locutor a forma mais pura deste uso, só poderia promover
(ainda e principalmente) o exercício máximo da abstração (MEDITSCH, 2005).
A recepção como “performance”
Rudolf Arnheim já nos forneceu alguns elementos para prosseguirmos
em nossa investigação ao perceber que a voz no rádio era, de fato, um canal poderoso para produzir emoção. E falamos aqui de uma emoção que não se esgota na
palavra falada; ela reverbera e cria novos sentidos, ou melhor, se atualiza. É certo
que a voz no rádio alcança os ouvintes e os convida a vivenciar uma experiência
junto com o locutor; há ainda um direcionamento através dos outros sons (barulhos, música de fundo, risos, etc.) que também ajudam a compor a harmonia do
conjunto na estética radiofônica.
Deparamos, mais uma vez, com a questão da recepção, que é negociada
no âmbito social entre os emissores e receptores da mensagem, mas precisaremos nos esforçar para não resvalarmos para uma discussão que envolveria outros
tantos aspectos também importantes, mas que não poderíamos dar conta nesta
pesquisa. Por isso, nos aproveitaremos da brecha oferecida por Arnheim em relação à sonoridade e emoção transmitidas pela voz, no universo radiofônico, para
nos aproximarmos do teórico Paul Zumthor e seguirmos nosso percurso sobre a
criado um tipo de instituto que estava simultaneamente ligado à universidade e às empresas
privadas. Seu interesse na pesquisa aplicada, de caráter administrativo, o colocava na posição
diametralmente oposta à defendida pela Escola. Já na Áustria, Lazarsfeld tinha realizado um
conjunto de estudos empíricos para o partido social-democrata com o objetivo de conhecer e
melhorar as condições da classe operária. É com a mesma preocupação que a pesquisa sobre a
radiodifusão se realiza; Lazarsfeld acreditava que existiria uma conﬂuência entre os interesses
da opinião pública e os da administração (Renato Ortiz, 1985).
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criação da memória no rádio. É válido ressalvar que os dois autores têm trajetórias
diferentes e trabalharam em perspectivas distintas sobre o tema do rádio. Mas,
já vimos ser possível passar através das nesgas que os separam para construir o
nosso próprio pensamento.
O literato suíço Paul Zumthor revolucionou o campo da poesia, do rádio e
da literatura medieval ao reconhecer na oralidade um princípio fundamental, idéia
que ampliou a noção ﬁxa do escrito. Nos seus ensaios sobre a voz, ele apontou a
importância de sua materialidade, eroticidade, nomadismo, movência e ainda na
matéria vocal um espaço para se investigar as culturas. Para Cida Golin (2005):
Sua obra transcende os estudos literários e oferece referências fundamentais para pensar o rádio, mídia que suspende o excesso de imagens e tem a voz
como um dos elementos básicos de sua linguagem sonora (p. 259).
Zumthor estabeleceu diálogo com vários autores – entre os quais, os lingüistas Roman Jakobson, Hjelmslev, Mikhail Bakthin –, ampliando as perspectivas de estudo da literatura medieval a partir da lingüística e da semiótica. O teórico
preferia o termo vocalidade à oralidade e percebia, sobretudo, o caráter performático contido na ação em curso. Em seu livro “Introdução à Poesia Oral”, o autor
funda um dos pilares que vão permear toda a sua obra: o conceito de performance.
Segundo Zumthor (1993, p. 290), o termo é recuperado do vocabulário dramatúrgico e signiﬁca: ”ação complexa e única que envolve a emissão e recepção simultânea da mensagem poética”. E, ainda: “Locutor, destinatário e circunstâncias estão
juntos, confrontados, concretizando ao máximo a função fática da linguagem no
jogo de aproximação, abordagem, apelo e provocação” (ZUMTHOR, 1997, p. 33).
O autor se interessa pela percepção do ouvinte, do leitor, dos espectadores, bem
como as reações geradas por estas mesmas percepções. A perspectiva se aproxima
do conceito criado há pelo menos duas décadas por críticos alemães preocupados
em pesquisar sobre uma estética da produção de arte e dos meios de comunicação
de massa. A recepção para Zumthor é um termo histórico – um mero facilitador didático da compreensão – que demonstra um processo, que considera uma extensão
espacial, temporal e ainda de seus efeitos no contexto social. Entretanto, o que ele
está chamando de performance é uma outra coisa:
Termo antropológico e não histórico, relativo, por um lado, às condições de
expressão, e da percepção, por outro, performance designa um ato de comunicação como tal; refere-se a um momento tomado como presente. A palavra
signiﬁca a presença concreta de participantes implicados nesse ato de maneira
imediata. [...] Ela atualiza virtualidades mais ou menos numerosas, sentidas
com maior ou menor clareza. Ela as faz passar ao ato, fora de toda consideração
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pelo tempo. Por isso mesmo, a performance é a única que realiza aquilo que
os autores alemães, a propósito da recepção, chamam de “concretização”. A
performance é então um momento da recepção: momento privilegiado, em que o
enunciado é realmente recebido (ZUMTHOR, 2007, p.50).

Desde “A Letra e a Voz” (1993), Zumthor aﬁrma que a palavra falada
adquire um caráter de autoridade – manifestado convincentemente através de instrumentos de poder e dos atos jurídicos – nos séculos XV e XVI. Os poderes, as
verdades, os ensinamentos, os rituais, todas as ações práticas e simbólicas se concretizavam através da voz. “Cada sermão era antecipado pelo imperativo ‘Ouçam’.
A escritura conﬁnada em mosteiros e cortes até o ano 1000 expandiu-se devagar,
favorecida pela relação íntima mantida com a voz” (ZUMTHOR, 1993, p.76-96).
A voz então atua num contexto em que a fala ordena o mundo; o teórico resgata a
essência artesanal de cada ação verbal, percebendo-a ligada ao gesto, a uma atitude
física e a projeção do corpo no espaço, em suma: a uma performance. “Cada inﬂexão equivale a um movimento; ﬁxa e compõe um sentido” (ibidem, p.243-244).
A performance consiste num ato comunicacional presente, imediato, capaz
de modiﬁcar o conhecimento; em cada ato performático tudo é colocado ali, singularizando e concretizando as virtualidades de cada obra poética. Corroborando as
perspectivas teóricas da estética da recepção de Wolfgang Iser e Roman Ingarden –
conforme aponta Cida Golin (2005) – Zumthor vê na performance o sentido de uma
existência transitória, contraída naquele instante em que se dá e concedida (e beneﬁciada) pelas lacunas da linguagem. A performance é uma expressão dos “sentires”,
é a forma que consegue ser mais concreta dentro de um nível profundo de abstração
e encontra na voz o seu canal ampliﬁcador. Vejamos o que Zumthor diz:
É pelo corpo que somos tempo e lugar: a voz proclama emanação do nosso ser.
A escrita também comporta, é verdade, medidas de tempo e espaço: mas seu
objetivo último é delas se liberar. A voz aceita beaticamente sua servidão. A
partir desse sim primordial, tudo se colore na língua, nada mais nela é neutro, as
palavras escorrem, carregadas de intenções, de odores, ela cheiram ao homem e
à terra (ou aquilo com que o homem os representa) (1997, p.57).

Em sua teoria Paul Zumthor vislumbra três tipos de vocalidade: a primeira, primária e imediata, que é completamente livre do aparato escrito; a segunda
que ele chama de oralidade mista em que há uma inﬂuência comedida da escrita e
a última que é a oralidade segunda, típica das sociedades grafocêntricas, onde há o
valor instituído da palavra escrita. Desde a invenção da imprensa e da emergência
da informação e do conhecimento pelos meios impressos, iniciou-se uma cruzada
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para censurar a performatividade oral: sons e vozes passaram a pertencer ao submundo social. Como forma de garantir seu simbolismo, a escrita procurou – ao
menos por quatro séculos – recalcar os elementos performáticos da vocalidade
comunicacional: “O Estado moderno, abstrato, não pode se exprimir se não por
meio de textos escritos, que ele emite sem qualquer pretensão e, quando da leitura
dos mesmos, ele se mantém ausente, indiscutível” (ZUMTHOR, 2007, p.70).
A escrita particularizou a relação do sujeito com a História e produziu
um artefato humano: o autor. Nos arquivos, a memória institucionalizada obteve
um equilíbrio homeostático, ﬁxou seus sentidos, inversamente ao que aconteceu
com a oralidade, que sempre se dispersou. A invenção de tecnologia que gravava
e reproduzia sons devolveu à voz uma autoridade que se perdeu sob a égide das
culturas letradas. Entretanto, aﬁrma Zumthor, com o advento das tecnologias fonográﬁcas as condições de produção e recepção se modiﬁcaram e há sempre um
grau de perda que a midiatização promove. Em determinado momento, o autor
chegou a reclamar que os registros sonoros aboliam as referências espaciais da
voz viva, pois ao ﬁxá-las em um suporte apagavam a sua característica de fenômeno efêmero, sua tactilidade. Para ele, o receptor da mensagem imagina o locutor
em algum lugar e acaba recriando em sua imaginação os elementos ausentes, mas
esta imagem é íntima, pessoal, uma performance interiorizada (GOLIN, 2005).
A recepção, para Zumthor, acontece numa circunstância psíquica privilegiada: a performance ou a leitura. É o momento em que o sujeito, ouvinte ou leitor,
encontra a obra, e de maneira estritamente pessoal. Este apontamento deixa a teoria
alemã de estudos da recepção intocada, mas lhe confere uma nova dimensão de alcance e produção de sentidos. Nessa perspectiva, ‘comunicar’ não é somente passar
uma informação; “é tentar mudar aquele a quem se dirige; receber uma comunicação é necessariamente sofrer uma transformação” (ZUMTHOR, 2007, p.52). Vemos
aqui que o teórico dá à performance um sentido de afetação; o momento em que ela
acontece modiﬁca o sujeito. Outra qualidade rara de alguns tipos de performance é a
sua reiterabilidade. Ao se repetir ela não se diminui numa redundância, mas se adensa ao já conhecido promovendo uma atualização, um sentido novo. Paul Zumthor
chama a atenção para um aspecto da performance quando esta se dá a partir de uma
evocação da memória: reiterações são incessantes variações re-criadoras – é o que
ele denomina movência. Graças a um conhecimento ante-predicativo, aparece no
curso da existência humana uma acumulação memorial, corpórea, engendrando uma
espécie de virtualidade – a partir desse acúmulo de memórias corporais, o virtual89
89 Paul Zumthor, neste ponto de seu texto “Performance, Recepção e Leitura”, utiliza o conceito de virtual advindo da obra “L’oeil et l’oreille” de Mikel Dufrenne.
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se atualiza como um “imaginário imanente”, uma “rápida percepção”. Este virtual é
da ordem do pressentimento e só se concebe no liame do impercebido ao percebido.
(ZUMTHOR, 2007)
A situação performática mediatizada pelo rádio – no qual estão ausentes
os elementos visuais – pode ser considerada uma espécie de retorno emblemático
da voz ao pódio dos vencedores, uma revanche para com as outras mídias – para
os quais a visualidade é imperativa –, diluindo (e até coibindo) a ação conjunta da
recepção e, em última instância, ampliando e referendando nosso ponto de vista: o
de que os programas, as vinhetas e os fragmentos de vozes com os quais lidamos
contêm um caráter performático, criativo e inovador.
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Gordon Matta-Clark entre fotograﬁas:
fragmentos de uma performance
Elena O´Neill

Entender a fotograﬁa como uma duplicação do real seria conceder-lhe a
função que Carl Einstein atribuía a uma arte desvitalizada e conformista: de estabilizar e compensar a ansiedade causada pelo ﬂuxo vital e a morte. Segundo ele, a
ﬁxação do espaço a partir da perspectiva renascentista tornou a arte em “um meio
ao serviço da ordem, o que envolve um rechaço pejorativo de todas as camadas
inquietantes ou ativas fora do domínio da razão” (EINSTEIN, Georges Braque
[1934] 2003, p. 71). Para Einstein, que defendia uma arte direcionada contra a
ordem visual existente, o cubismo parecia ter o potencial para desintegrar essa
ordem e ser o signo de um ser humano visualmente ativo.
Segundo Einstein, o cubismo é a ﬁguração do processo visual e mental
no qual o objeto é o resultado desse processo, não a representação. Para Walter
Benjamin, a câmera revela aspectos não observados do objeto, do espaço ou do
movimento, dados independentes do sujeito que percebe. Essas duas formas de
entender a visão permitem pensar a fotograﬁa como função visual. A construção
formal de uma fotograﬁa mostraria, então, como ela se adéqua, contradiz ou desestabiliza nossa visão do mundo.
Embora não tenha escrito sobre a fotograﬁa, Einstein centrou sua teoria
da arte na noção de reprodução em seu aspecto negativo.90 Pensar a fotograﬁa
como seres humanos visualmente ativos, requere de romper com as noções de
duplicação e imitação. Nos faz pensar no modo em que artistas como Gordon
Matta-Clark utilizaram a fotograﬁa sem obedecer a modelos pré-estabelecidos,
transgredindo e subvertendo convenções na prática artística, criando intervalos
entre a coisa e a coisa fotografada, distinguindo entre “reprodução” criativa e
repetição. Pensar a fotograﬁa como modo de criar uma situação nova requer uma
operação mental por parte do observador. Incita a uma modiﬁcação e uma reestruturação do ato de olhar, no qual o conhecimento representado pelo repertorio
deve ser adiado e abandonado para poder dar inicio à constituição de condições
90 Este aspecto negativo não deve ser entendido como oposição binária, senão como estrutura
que possibilita alternativas devido a uma ausência de referências com as quais comparar a
obra.
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não-formuladas. Um olhar não restrito à dimensão e às convenções puramente
ópticas, que se vale do entrecruzamento dos estratos das experiências vividas,
como no caso dos foto-trabalhos de Matta-Clark.
***
No arquivo de Gordon Matta-Clark no Canadian Center for Architecture
(CCA) em Montreal, uma série de fotograﬁas chama a atenção pela variedade de
temas fotografados, pela sua qualidade técnica e pelo tamanho das fotograﬁas.
São trinta e três fotograﬁas em preto e branco, de 50,5cm x 41,5cm, tomadas por
Matta-Clark, parte de um corpus maior que inclui fotograﬁas de outros artistas
que participaram na exposição Anarchitecture Show na 112 Greene Street, em
março de 1974. Uma das fotograﬁas dessa série consiste de uma fachada e o braço de um guindaste. As múltiplas possibilidades que oferece para o olhar fazem
pensar nas diferentes formas de orientar os Prouns de El Lissitsky, remetendo
aos movimentos do corpo. Também poderia se associar às estruturas de Richard
Serra, que incluíam tanto as peças como os guindastes para trasladá-las, gerando
situações de peso e contrapeso. YOU ARE THE MEASURE (você é a medida),
art-card de Matta-Clark que dialoga com o ditado grego MAN IS THE MEASURE
(o homem é a medida), aponta para o indivíduo em primeiro lugar, indicando uma
prática artística na qual o corpo é o ponto de partida.
Outras séries de fotograﬁas, como as colagens de Ofﬁce Baroque, Circus
e Splitting, também apresentam características de desorientação espacial e mostram uma arquitetura em suspensão e que desaﬁa o equilíbrio. Mas como olhar
para elas? Não remetem a coisa ou situação alguma que nos resulte familiar, nem
permitem que olhemos para elas tornando-as formas acabadas, nem são suportes de convenções ópticas já conhecidas. Esses trabalhos fotográﬁcos também
se destacam pela ruptura com o quadro clássico da fotograﬁa, oferecendo uma
superfície descontinua; nos desaﬁam e, portanto, nos incitam a seguir pensando,
a questionar os cortes e o ensamblado dos fragmentos de fotograﬁas montados
como colagem. Esses cortes, essas fendas, apontam para outra descontinuidade,
a da construção de novas formas que se recusam a serem dependentes de formas
e convenções dadas. Essas novas formas ativam e restabelecem a dimensão espacial da memória - acúmulo de experiências vividas inerente ao homem ativo, em
movimento - ao mesmo tempo em que minam as imagens convencionais culturalmente aceitadas.
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Esses trabalhos, que causam desorientação e instabilidade, estão direcionados a uma percepção física por parte do observador. Suprimem todas as referências à ortogonalidade, que de alguma forma nos permite orientar o que vemos
na imagem fotográﬁca a respeito do mundo organizado em torno da linha do horizonte e de nossa verticalidade. A inadequação entre o espaço do sujeito que olha
e o espaço fotográﬁco, tanto como a desarticulação entre espaço representado e
espaço de representação, operações mediante as quais somos privados do domínio
do espaço fotográﬁco, podem-se entender como um modo de liberar a experiência
do espaço, do espaço construído a partir da perspectiva e restrito à visão.
A resposta de Gordon Matta-Clark à pergunta sobre suas colagens fotográﬁcas, na entrevista com Judith Russi Kirshner, em fevereiro de 1978, é esclarecedora e aponta para uma possível direção. Ele diz
tem colagem e montagem. Gosto muito da idéia de rompimento – da mesma forma que eu corto prédios. Gosto da idéia de que o sagrado processo de molduragem de uma foto é igualmente ‘violável’. E penso que em parte é uma traslação
da forma como eu lido com estruturas para o modo como lido com a fotograﬁa.
Essa convenção, literal, rígida e muito acadêmica não me interessa. Não é que
não me interessa realmente. É que acho que para o que eu faço, é necessário
liberar-se dela (MOURE, Gordon Matta-Clark. Works and Collected Writings.
2006, p.332. Tradução livre).

No profanar “o sagrado processo da molduragem de uma foto”, MattaClark devolve ao indivíduo a liberdade de experienciar o espaço. Restitui a experiência psico-ﬁsiológica do espaço como opção frente ao espaço como objeto
de contemplação, no qual o indivíduo está separado da experiência. Em outras
palavras, restitui ao individuo a possibilidade da experiência, de ser a medida:
YOU ARE THE MEASURE.
***
As diferentes formas de documentar as intervenções de Matta-Clark permitem ver diferentes tipos de registros: primeiramente, com detalhes e estágios do
processo; como seqüência, sempre do mesmo ângulo e com o prédio ocupando a
totalidade da fotograﬁa sugerindo uma aparente neutralidade e, ﬁnalmente, como
colagem baseada na realidade física e espacial. Assim, é possível diferençar entre
foto-trabalhos, que agem sobre o espectador, e foto-documentos, mera ilustração
da ação.
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Os foto-trabalhos, colagens montadas com fragmentos de fotograﬁas das
intervenções, são algo mais que a simples documentação da experiência de habitar essas arquiteturas ainda que remetam ao movimento de um corpo que percorre
o espaço: não mostram nem a seqüência na qual foram feitos os cortes nem o
esforço físico empregado. Além disso, cada fragmento de fotograﬁa na colagem
é incompatível com os outros segundo a lógica do espaço no qual foram feitas as
intervenções. Como descrição de uma mesma situação em meios diferentes, os
foto-trabalhos apontam para a heterogeneidade entre a experiência inquietante de
percorrer o espaço da intervenção e a condensação dos movimentos nas colagens,
sem privilegiar um sobre outro. Seus trabalhos, simultaneamente desconstrução
da arquitetura, performance teatral e escultura, questionam as fronteiras entre os
meios. Vivenciar as esculturas de Matta-Clark signiﬁcava perder o controle do
espaço e enfrentar-se à incapacidade de captar a obra em uma única percepção.
De alguma forma trazem à memória os papiers collés dos cubistas e mostram a
singularidade da arte de Matta-Clark e o desaﬁo que apresentou para o público.
Os foto-trabalhos concentram, condensam e absorvem essas experiências
espaciais; estabelecem combinações inesperadas e desestabilizadoras; desmantelam o campo visual perspectivo no qual o observador está frente ao espaço;
parecem tratar mais do problema da transcrição do espaço no plano e do dinâmico
no estático que da representação. Ao questionar convenções ópticas existentes, se
possibilita uma outra relação entre observador e objeto. Se estimula um processo
visual e mental no qual o objeto é experienciado como produzido pelo observador, como delírio e não como algo separado, e ativa-se um real ainda invisível.
“Assim, a imagem não se torna ﬁcção de uma outra realidade senão uma realidade com suas próprias condições” (EINSTEIN, “Notes on cubism” [1929], 2004,
p.165. Tradução livre).
As intervenções de Matta-Clark em prédios abandonados são atos que
possibilitam uma abertura à luz e ao movimento, assim como também liberam e
tornam mais leve a estrutura da ediﬁcação. São ações plásticas, formas com uma
densidade plástica que resulta do pacto entre a luz, a força física contida na estrutura alterada e o movimento contínuo. Os foto-trabalhos de Matta-Clark se tornam
“uma realidade com suas próprias condições” ao mesmo tempo em que representam ‘reconstruções’ dos cortes efetuados nas suas intervenções; estão situados
num intervalo entre as ações no mundo real e a reprodução fotográﬁca, ainda que
alguns elementos sejam reconhecíveis e pareçam verdadeiros. Mostram espaços
arejados nos quais esses elementos estão em suspensão, liberados da força de gravidade. Oferecem vitalidade e condensação para compensar a ausência do objeto
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de representação. Por este motivo e embora existam diferenças, é possível pensar
os foto-trabalhos de Matta-Clark a partir dos papiers collés cubistas, nos quais a
representação se caracteriza pela ausência do objeto.
Matta-Clark retoma e se apropria, re-signiﬁca e reformula a técnica do
collage. Em “A Revolução da Colagem”, publicado em 1958, Greenberg distingue os papiers collés cubistas, nos quais os planos são paralelos entre si embora
oscilam entre superfície e profundidade, formando um ‘baixo-relevo’ no qual a
superfície do quadro se diferencia do espaço cubista construído. A colagem, por
outra parte, une formas heterogêneas tomadas da realidade sem necessariamente
levantar o problema do espaço.
***
HERE IS WHAT WE HAVE TO OFFER
YOU IN ITS MOST ELABORATE
FORM-CONFUSION
GUIDED BY A CLEAR SENSE OF
PURPOSE
Gordon Matta-Clark91

“Eis aqui o que temos para oferecer-lhes em sua mais elaborada formaconfusão guiada por um nítido sentido da ﬁnalidade” (tradução livre). Esta frase,
proposta da Anarchitecture que apela à emoção do inesperado e imprevisto na experiência, além de mostrar uma mente ﬂexível e lúdica, parece também sintetizar
uma forma de inadequação. Entre outras coisas, poderia indicar uma alternativa
frente à fotograﬁa como meio de documentação com a constante da perspectiva e do ponto de vista. Pensar os foto-trabalhos a partir da frase citada permite
entender-lhes como uma forma de mostrar o aspecto dinâmico do processo, e não
simplesmente o aspecto estático do resultado ﬁnal. Porém, os foto-trabalhos de
Matta-Clark não são a suma de visões diferentes.
Matta-Clark trabalhou com colagens desde a série Splitting, de 1975, ainda que nessa época os cortes e as colagens fossem feitos só nas cópias fotográﬁcas. Foi a partir de 1977 que começou a cortar as películas (cromos) e a utilizar
Cibachrome, um tipo de papel fotográﬁco com base de poliéster, que permitia
fazer cópias a partir de diapositivos mediante um processo diferente do utilizado
91 Art-card do artista, arquivo GMC, CCA. Esta frase está também pintada numa parede da
recepção do CCA.
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para fazer cópias de negativos e que também garantia cores melhores e mais duradouras.
O fato de também intervir nas películas, cortando e colando fragmentos
de celulóide com ﬁta de diversas cores, levou a Thomas Crow a considerar a relação dos foto-trabalhos com o cubismo de Picasso e de Braque e não apenas como
uma questão estética. Segundo Greenberg, a colagem foi essencial na evolução
do cubismo, que a sua vez foi essencial para a pintura e escultura modernas. Os
papiers collés de Picasso e Braque estimularam a confusão entre superfície e profundidade, gerando uma multiplicidade de planos imaginários que se afastavam,
aproximavam ou entravam no espaço real, aspecto que também caracteriza os
foto-trabalhos de Matta-Clark.
Engajado política e socialmente com seu tempo (a década de 1970) e seu
contexto (principalmente New York, onde interagiu crítica e poeticamente com o
entorno), Matta-Clark entendia a arte como medida da liberdade de expressão de
uma sociedade assim como forma de diálogo com a história da cidade. Para ele, o
meio de acrescentar a quantidade de imagens e objetos à arte, e a forma de chegar
a eles, era a partir do espaço vivenciado. Em Matta-Clark a técnica da colagem
está submetida à experiência vivida, a colagem não é apenas uma técnica ou uma
questão estética. Nessa linha, poderia se considerar as intervenções de MattaClark nos prédios como uma forma de criar novos objetos nunca representados
anteriormente e que desaﬁam as mesmas convenções que questionou o cubismo.
A diferença entre os objetos era que enquanto no cubismo os fragmentos do cotidiano (jornais, papéis impressos, papelão) entraram na arte através da colagem,
Matta-Clark cortava os objetos para retirá-los da realidade, ao mesmo tempo em
que transformava os resultados dessas intervenções em esculturas ou enunciados
arquitetônicos. Esses objetos – esculturas - enunciados, a sua vez, também se tornaram objetos disponíveis para representação.92 Talvez seja esta a característica
mais inquietante das obras de Matta-Clark: bem como desdobramento, bem como
articulação, as intervenções nos prédios e os foto-trabalhos relacionam processos
artísticos aparentemente antagonistas: destruição, construção e desconstrução.

92 Matta-Clark era consciente de que esses objetos corriam risco de repetir-se, automatizar-se
e tornar-se uma rotina e, entre 1977 e 1978, começou a pesquisar sobre estruturas em suspensão
mediante uso de balões aerostáticos. Depois de Circus, o Museum of Contemporary Art de
Chicago lhe encomendou um segundo trabalho, para o qual apresentou uma série de desenhos
de túneis de redes suspendidos mediante cabos de aço, que retomavam os sistemas ﬂexíveis
com cordas e redes utilizados em Rope Bridge (Ithaca Reservoir, 1968) e Jacob´s Ladder (Documenta de Kassel, 1977). O projeto foi recusado pelo diretório de museu.
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Os cortes lidam com a distribuição do peso e estrutura dos prédios. Ao
“escavar” elipses e segmentos de curvas nas paredes, Matta-Clark basicamente
criava arcos para substituir o sistema de vigas e pilares. O chão se libertava das
paredes desaﬁando a força da gravidade e parecia ﬂutuar no ar. Esta re-distribuição das cargas tornava o prédio mais leve ao mesmo tempo em que alterava e dava
forma à peça, processo que poderia descrever-se como reorganizar a estrutura
desenhando através dela. Poderia se pensar a obra de Matta-Clark, o processo e o
resultado ﬁnal, a partir do cubismo, que
era, aﬁnal de contas, a desmontagem trabalhosa e minuciosa do espaço uniﬁcado, em perspectiva, o próprio espaço que a câmara, com sua ótica especíﬁca,
não poderia ir além de reproduzir quantas vezes se desejasse (KRAUSS, Os papéis de Picasso [2001], 2006, p.124).

No entanto, Matta-Clark retoma a proposta dos cubistas utilizando a fotograﬁa como meio, conseguindo produzir, e não apenas reproduzir, uma nova
situação. Resulta interessante que, segundo Krauss, ainda que a fotograﬁa tornava
a imagem um ready-made e dispensava a habilidade do artista-produtor ao mecanizar a visão, no repertorio de Picasso há lugar para a fotograﬁa. Krauss destaca o
auto-retrato de 1917, no qual Picasso desenha sua própria cabeça “menos na qualidade formal do desenho de Ingres do que nas distribuições tonais características
de uma fotograﬁa” (KRAUSS, op. cit., p.124).
Germano Celant, no artigo “Gordon Matta-Clark, l´Architetura é un
Ready-made” (1974), refere-se ao trabalho de Matta-Clark como “ready-mades
arquiteturais”, intentando traçar um paralelismo com Duchamp. Na transcrição
da entrevista com Donald Wall, Matta-Clark disse, em alusão ao artigo de Celant,
que ready-to-be-unmade (pronto-para-ser-desfeito) seria uma expressão mais
exata do que ready-made para deﬁnir seu trabalho, e especiﬁca que nem qualquer
prédio qualiﬁca para esse ready-to-be-unmade. Aﬁrma que a situação originária
deve ser legível depois da intervenção e que em princípio
nada parece mais ridículo que desfazer um prédio. Pelo contrário. Desfazer é
uma abordagem terrivelmente signiﬁcativa para avançar no pensamento arquitetônico neste momento. Todo mundo, até certo ponto, aceita a arquitetura como
algo ao que olhar, a experienciar como um objeto estático. Poucos indivíduos
pensam ou tentam visualizar como se afastar disso, em fazer a arquitetura em
algo mais que um objeto estático, em um verbo, uma ação.93

93 Rascunho transcrição entrevista com Donald Wall, Arquivo GMC, CCA. Tradução livre.
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Portanto, pode se estabelecer uma relação entre o espaço cubista, forma
de desmontar o espaço uniﬁcado e estático, e o espaço arquitetônico dinâmico ao
qual aponta Matta-Clark nas suas intervenções.
Os foto-trabalhos de Matta-Clark não representam a arquitetura apenas
mediante jogos de luzes e sombras, mas também como unidades estruturadas a
partir de uma ação, o que permite relacioná-las com Le Corbusier, para quem “a
arquitetura consiste em estabelecer relações comoventes com materiais brutos”
(LE CORBUSIER, Por uma Arquitetura [1922], 2002, p.103). Ambos apontam
para uma arquitetura capaz de emocionar, uma arquitetura entendida como objeto
com uma função simples para ﬁns complexos; ambos revisam e questionam os
valores do passado, os reformulam e re-processam. E mesmo que o espaço arquitetônico de Le Corbusier seja diferente do espaço escultórico de Matta-Clark, ambos valorizam a promenade, apontando a um espaço a ser percorrido, atravessado,
experienciado e não apenas visto. Os foto-trabalhos, embora não recuperem o ato
de percorrer o espaço, tornam visíveis as sensações envolvidas na experiência
do espaço escultórico da intervenção, aproximando-se assim ao projeto cubista
que, segundo Einstein, não aponta à representação do objeto senão a um processo
visual e mental no qual o objeto é o resultado desse processo.
Picasso e Braque utilizaram papel de jornal, cuja duração válida é de um
dia, em contraste com a temporalidade da arte, enquanto Matta-Clark estabelece
um diálogo ao utilizar a fotograﬁa e a tecnologia do Cibachrome nos anos 70 como
contraste temporal com a técnica da colagem cubista, que tanto Braque como Picasso utilizaram em 1911. Esta fricção pode ser pensada como um desdobramento
do aspecto temporal e dinâmico dos foto-trabalhos. Porém, o que aponta para uma
transcrição do dinâmico é que as coordenadas verticais e horizontais presentes em
qualquer estrutura arquitetônica como na representação da mesma, foram removidas, apelando à experiência vivida do movimento e do espaço. Os planos verticais
e horizontais dos espaços arquitetônicos aparecem nos foto-trabalhos como suspendidos no ar, e remetem aos planos ﬂutuantes de Picasso.
Embora tanto Picasso e Braque como Matta-Clark condensam e concentram a experiência espacial, a forma em que se fusionam os fragmentos nos papiers collés dos cubistas é bem diferente da utilizada por Matta-Clark. Valendo-se
de ﬁtas coloridas para colar os fragmentos de fotograﬁas, Matta-Clark muitas
vezes deixa à vista tanto as bordas perfuradas do cromo como as fendas entre
fragmentos. Essas fendas, que algumas vezes resultam do espaçamento entre os
fragmentos fotográﬁcos e outras coincidem com a espessura dos fragmentos que
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foram cortados nas intervenções, podem ser entendidas como função da visão.
Visão que, simultaneamente indicando processo e objeto, também é descontínua
devido ao movimento ocular, apontando para a ruptura da unidade entre imagem
e realidade. Ao não ter um referente com o qual se relacionar, os foto-trabalhos
apelam a fabricar uma nova realidade em vez de ﬁxá-la, minam a realidade convencional. A imagem não é uma ﬁcção de outra realidade, senão uma realidade
com uma lógica própria.
Segundo Moholy-Nagy, a espacialidade dos fotoplastiks, que ele distingue das colagens dadaístas, consiste na expressão de uma rede complexa de
relações que mostram “situações condensadas, suscetíveis de desencadear associações de idéias a uma velocidade extraordinária [...] baseadas numa ginástica
ótica e intelectual mais intensa que aquela exigida cotidianamente ao cidadão”
(MOHOLY-NAGY, Peinture Photographie Film [1925], 1993, p.154-155). Essa
ginástica óptica e intelectual, tanto como a visão ativa de Einstein, mostra uma
alternativa frente à crença ingênua de que espaço e visão são estáveis e constantes.
Essas crenças – tentativas de ﬁxar e enrijecer a realidade – agem como palavras
que intentam carregar certezas e abstrações, escolhendo um aspecto de um estado
de coisas relativamente complexo a ﬁm de simpliﬁcar. Ambas isolam o objeto de
seus aspectos sensíveis e provocam reações mecânicas que impedem a reﬂexão
e a atividade mental. Restringem a performance, que no caso dos foto-trabalhos
de Matta-Clark, estaria na interação, na relação recíproca entre objetos e seres: na
recepção e não apenas na materialidade do evento.
As ﬁtas coloridas que colam os fragmentos de fotograﬁas transformam
as imagens montadas e colocadas no espaço de forma tal que imagens e ﬁtas se
entrelaçam, adquirem materialidade e deixam de ser apenas a projeção de um elemento tridimensional no plano bidimensional. As ﬁtas operam mudando a escala,
e os foto-trabalhos passam a serem percebidos como objetos no espaço. O olho
oscila entre a visão na qual a obra funciona como caixa de ressonância de uma
experiência e aquela que reconhece os fragmentos justapostos que constituem o
objeto. Levantam a questão da interpretação das imagens dependendo dos meios,
do conteúdo, da escala e do tamanho utilizados, e como estes afetam a subjetividade do espectador.
É através da exposição em galerias e museus que o trabalho de MattaClark é conhecido. Esse fato, por um lado, levanta a questão da importância da
exibição da obra mesma, neste caso as intervenções em arquiteturas abandonadas,
cenário das transgressões e hoje demolidas. Mas talvez essas intervenções eram
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apenas o começo de especulações sobre o que tem por trás da arquitetura assim
como sobre as possíveis direções de novos projetos. Por outro, se entendermos
as colagens como processo inverso dos cortes nos prédios, a obra de Matta-Clark questiona a relação entre desconstruir e construir nos processos artísticos. Os
foto-trabalhos situam-se entre vazios que desorientam e representações reconhecíveis, entre as ações no mundo real e as reproduções fotográﬁcas, entre esforço
físico para fazer os cortes e pautas de movimento que desaﬁam nossa verticalidade. Apelam para uma nova coordenação e organização corporais, apontam à
tensão entre performance teatral e performance da linguagem, entre estruturas
que aprisionam e espaços que liberam. Os foto-trabalhos vibram nessas aparentes contradições: resistindo, agitando, re-organizando, desmontando, produzindo
sentido. Eis aqui um dos aspectos mais inquietantes destes trabalhos: as imagens
não atuam apenas como arquivo da história especíﬁca, elas também carregam a
impressão, a marca, a perturbação emocional que resulta da experiência. Abrem
uma fenda na realidade aparentemente contínua do espaço, na qual percebemos o
tempo real da experiência não programada.
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A gente saía de manhã sem ter idéia
Yann Beauvais94

Há quase dois anos, morria José Agrippino de Paula, importante artista
da contra-cultura brasileira que deixa uma obra singular composta de romances,
de uma peça de teatro e de alguns ﬁlmes.
Obra chave da literatura brasileira, recentemente traduzida para o francês, PanAmérica95 compartilhava grande número de aspirações da juventude brasileira da época, apropriando-se de boa parte da cultura americana. Neste romance
e na peça United Nations, José Agrippino de Paula desmontava, por meio do excesso, as mitologias cotidianas produzidas pela indústria cultural.
José Agrippino de Paula nasceu em São Paulo em 1937. Apos estudos
de arquitetura, ele passa a residir no Rio de Janeiro onde estuda até 1964. É nesta
cidade que ele vai escrever seu primeiro romance: Lugar Público.96 Trata-se de
um verdadeiro romance de formação no qual o choque entre as culturas é patente.
Ao formidável desenvolvimento das cidades da América do Sul corresponde uma
expectativa da juventude que busca outros modelos no cinema e na música americana. O confronto entre uma ordem vacilante e o retrato de uma nova geração
que sobrevive em uma cidade que supomos ser o Rio de Janeiro e que sofre diretamente o golpe de Estado de 64; A descrição de uma manifestação de operários,
reprimida pelo Exército; A irrupção de tanques na cidade desertada e o anúncio do
golpe de Estado no rádio são incorporados no romance. São aspectos relevantes
do texto, mas não tão recorrentes como o tema da morte do pai ou como a questão da homossexualidade e da prostituição. O romance multiplica as descrições
de zonas urbanas desoladas ou em pleno desenvolvimento, e é atravessado pelas
derivas de um grupo proteiforme de amigos que tem enormes diﬁculdades para
garantir sua sobrevivência. O interesse pela paisagem urbana e pela mitologia cotidiana é compartilhado com outros autores brasileiros dos anos 60 mas, no caso
de Agrippino, esse interesse manifesta potencialmente uma cenograﬁa que irá se
desdobrar nos happenings realizados com Maria Esther Stockler e no seu ﬁlme
Hitler 3o Mundo. Ele reconhece que “sua formação em arquitetura tem tudo a ver
94 Texto traduzido do francês por Barbara Szaniecki.
95 Publicado em 1967 em São Paulo; em francês, saiu nas Éditions Leo Scheer, Paris, 2008.
96 Publicado em 1965, reeditado em 2004, Editora Papagaio.
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com cenograﬁa”.97 Desde 1961, tirando proveito do teatro Arena da universidade,
ele monta uma adaptação de Crime e Castigo.
De volta a São Paulo, ele freqüenta os ateliês de Roberto Aguilar e de
Maria Esther Stockler, onde ela ensaia um solo. José Agrippino e Maria Esther
vivem juntos por breve tempo e trabalham separadamente em um primeiro momento: ela monta dois espetáculos no seio do grupo Móbile98 e ele escreve seus
dois primeiros romances. Por ocasião de um festival produzido e ﬁnanciado pelo
Sesc SP, eles trabalharão juntos na peça Tarzan do 3o Mundo. O espetáculo, apresentado durante quinze dias, é o resultado de uma experimentação em laboratório
por eles realizado na ocasião. Cada cena recorre a um artista plástico. Para além
das diferenças, Maria Esther percebe a existência de uma linha que, embora não
diretiva, assinala uma estética: a do collage. A justaposição ou simultaneidade das
situações apresentadas moldavam um estilo singular. Se trata de uma colagem
“as autoridades falando sempre coisas que (…) não tem interesse (…) nem muita
sinceridade,(…) as pessoas nem ouvem(…)” como o observa Maria Esther Stockler99. Trata-se de uma escrita que justapõe blocos autônomos seja mais ou menos
autobiográﬁcos (referência à morte do pai, vida estudantil,...), seja exploradores
de uma imagem cuja ampliﬁcação chama sempre outras. A potência fabuladora
das imagens participam do sonho e da alucinação. Provenientes da linguagem
cinematográﬁca, ela aﬁrma as rupturas e permite justaposições de blocos temporais distintos que não devem seguir um desenvolvimento causal bem deﬁnido. A
sucessão de eventos em blocos distintos se efetuam segundo uma lógica interna
própria. As justaposições desencadeiam novas perspectivas e favorecem a multiplicidade das ligações aﬁrmando suas próprias virtualidades. É pelo fato de proliferarem e fugirem que as imagens conduzem a nós de virtualidade que a narrativa,
o ﬁlme ou o happening resolvem cada qual a sua maneira. A proliferação das imagens corresponde mais a um “pop-fantástico” do que a uma nova manifestação
latina de um surrealismo fantástico. Podemos encontrar este “pop-fantástico” nas
colagens de Erró dos mesmos anos, assim como em Science Friction (1959) ou
Breathdeath (1964) de Stan VanDerBeek em que um mosaico, um tecido de relações rompe com a linearidade ou simetria da trama. Em José Agrippino de Paula,
este fenômeno é reforçado pela presença de um “Eu” que não pertence a si mesmo, de um Eu anônimo e deslocado que cria uma pluralidade de vozes sem que
97 Julio Bresanne e Joca Reiners Terron, 2002.
98 Com Helena Vilar e Iolanda Amadei.
99 Maria Esther Stockler , entrevista concedida a Maria Theresa Vargas, Arquivo Multimeios,
CCSP.
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nenhuma domine. Estamos constantemente na oscilação entre um Eu e um Outro,
em um tempo diferido, por vir ou que já veio. O tempo privilegiado é aquele que
vê a confrontação e a proliferação das imagens se suceder ao acaso das associações conforme ritmos e velocidades que manejam furos e suspensões ao longo da
ação ou do evento. Os blocos são freqüentemente serializados em The United Nations e PanAmérica; suas ocorrências não sistematizadas acenam para o aleatório.
Zé Agrippino de Paula se apodera do cinema à maneira de um artista pop quando
recicla os ícones do cinema hollywoodiano – Marilyn ou Liz. Mas utiliza todo o
dispositivo cinematográﬁco produtor de irrealidade como faria o poeta. “Ao citar
Marilyn Monroe, eu procurava fazer como Warhol: criticar os mitos quotidianos
criados pela indústria cultural” (Revista Veja, maio de 2000, p. 142). Os atores
dos ﬁlmes, quase íntimos nossos graças à mídia, são por sua vez incorporados nas
ﬁcções. Esse trabalho lembra o de Warhol na medida em que se apropria de imagens de estrelas e de desastres, apaga detalhes da imagem em proveito dos planos
e, desse modo, produz ícones que ele recoloca em circulação. A multiplicação trabalha pela cópia da copia e vela progressivamente o detalhe do traço em proveito
da superfície colorida. Em Zé Agrippino, os atores se tornam protagonistas de um
cinema pessoal: eles são colocados em cena como um sonho, uma alucinação, um
delírio. Di Maggio, Marilyn Monroe são imagens sem espessura, são soldados de
chumbo que passeiam por cenários que mudam constantemente. Eles não ocupam
o espaço: eles estão na superfície da imagem, prontos para se deslizar para dentro
de alguma aspereza da narrativa, do cenário. Em Warhol, Marilyn se desmagnetiza na proliferação cromática. Em de Paula, posta em cena sexualmente, Marilyn
se torna uma imagem com a qual podemos gozar. Não se trata do mesmo desvio
do sentido, embora ambos se inscrevam no Pop. A abertura de PanAmérica traz
a produção delirante de uma ﬁlmagem que evoca a versão de Cecil de Mille.
José Agrippino de Paula ampliﬁca o mito da realização do ﬁlme transformando-o
em uma epopéia a serviço do delírio de um tirano, encenada por um autor que
não podemos verdadeiramente determinar. O cinema que interessa e aprecia José
Agrippino de Paula é o cinema hollywoodiano; gosto que ele compartilha com alguns cineastas underground americanos (Kenneth Anger, George et Mike Kuchar
et Jack Smith, por exemplo) que vêem em Hollywood uma fonte inesgotável de
inspiração. A descrição das cenas de ﬁlmagem multiplica os pontos de vista de
acordo com velocidades variáveis e de modo semelhante a uma edição paralela
que permite a existência quase simultânea de várias cenas. Essa simultaneidade
lembra o funcionamento do circo Barnum que, com suas três pistas, certamente
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inﬂuenciou a produção de happenings durante os quais diversos eventos ocorrem
ao mesmo tempo em lugares distintos.
A descrição das ﬁlmagens, a polifonia e a proliferação dos pontos de vista nos colocam no seio do cinema. Não somos mais meros espectadores: nós agimos e produzimos nosso cinema. Hollywood já não é mais longe, mas se torna um
prolongamento do nosso imaginário a partir do qual fabricamos novas imagens.
Esta apropriação do cinema comercial permite a emancipação das regras e do bom
gosto: passamos da referência a irreverência, com a maior candura. Modalidades
particulares, nas quais a dilatação temporal e o percurso vertiginoso das novas
imagens produzidas desempenham um papel preponderante, estão operando. Em
The United Nations, os protagonistas de um jogo de xadrez gigante se misturam
aos atores na ﬁlmagem de uma ﬁcção, com Charles Boyer como Napoléon. As cenas se desdobram apenas para serem interrompidas por acidentes que, nos happenings, são previstos mas não totalmente dominados. As interrupções conferem um
estilo caótico à dramaturgia, e é assim que o diretor “construirá um AMBIENTE
mágico e fantástico por meio de tais acidentes”. Nos romances, as interrupções
funcionam como parênteses autônomos e são produtoras de novas narrativas. As
manifestações que precedem ou seguem o golpe de Estado são dispersadas ao
longo de Lugar Público. Elas literalmente se encaixam com os personagens, e os
mergulham e desencaminham para outros espaços mentais. Personagens recorrentes habitarão as narrativas, seja das peças de teatro seja dos longas-metragens:
Hitler, o papa, Che Guevara (em PanAmérica e The United Nations)... A escrita
cinematográﬁca de Hitler 3o Mundo, assim como aquela que norteia os diferentes
happenings, contesta nossos hábitos de assistir a um ﬁlme, ver um espetáculo ou
ler um livro. Mais do que um caos, trata-se da produção de um chaosmos100 que se
impõe através dos artifícios romanescos e teatrais. Somos mergulhados em uma
situação onde o desconforto, o imponderável, o intempestivo, o grotesco, o obsceno e o contestatório são os vetores da dramaturgia assim como da forma sob a
qual ela se enuncia. Em PanAmérica, o realismo descritivo das cenas da gravação
do ﬁlme convoca um delírio que não teria renegado o Jack Smith de Normal Love
(1963-64) e de Yellow Sequence (1963). Nessa narrativa, José Agrippino de Paula
ridiculariza e zomba das estrelas hollywoodianas. Elas não são mais nada além
de caricaturas, de papéis travestidos. Sua apropriação pela linguagem e dentro da
linguagem do artista preﬁgura aquelas de Hitler 3o Mundo ou aquelas de Tarzan 3o
Mundo e de Rito do Amor Selvagem. As reivindicações manifestadas se inscrevem
no contexto particular da ditadura que se instala no Brasil em 1964. O consumo e
100 Ver esse conceito em DELEUZE, 1969.
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seus mitos são tratados de modo mais ou menos crítico de acordo com o lado do
Atlântico. A reação diante da proliferação de bens de consumo é neste caso bem
diferente daquela que Georges Perec descreve em Les Choses, ainda que para os
dois escritores o reino da alienação manifeste a desumanização da espécie fascinada pela espetacularização e mercantilização dos objetos. Mais do que Lugar
Comum, PanAmérica descreve o evento da sociedade do espetáculo na América
do Sul, confrontando a epopéia de um guerrilheiro neste continente à realização
de um ﬁlme épico. A introdução da Guerra Fria no seio do romance tanto ecoa
os acontecimentos do Brasil de então quanto manifesta o desejo de quebrar certa
hierarquização que põe a arte popular e a contemporaneidade bem ao pé da escada, longe da grande arte. Como outros artistas de seu tempo, José Agrippino de
Paula aﬁrma a necessidade de se responsabilizar pelas aspirações e os comportamentos de sua geração aﬁrmando a não-separação entre a arte e a vida.
É preciso compreender sua ﬁxação pelo cinema hollywoodiano e à música pop anglo-saxã neste sentido. De repente estamos na contemporaneidade, os
jovens de Lugar Comum saciam seus desejos sexuais ao som de diversas músicas
e em locais propícios aos encontros, sejam eles lícitos ou não. Enquanto em PanAmérica ela é menos fortemente aﬁrmada, neste primeiro romance a homossexualidade vai ocupar um lugar importante. Encontraremos em Hitler 3o Mundo
e nas peças de teatro, diferentes personagens homossexuais provocadores que se
aﬁrmam na transgressão. Essa transgressão das regras e dos comportamentos permite denunciar a hipocrisia de uma sociedade que não aceita a sexualidade de sua
juventude. A provocação é uma arma a qual recorre o escritor-cineasta: um ditador homossexual um tanto ridículo aparece em Hitler 3o Mundo; em The United
Nations, body-builders dourados interrompem o desenvolvimento da peça arranhando rostos e torsos ao alcance de suas unhas; em PanAmérica, dançarinos homossexuais põem suas bundas em evidência; Cassius Clay torna-se homossexual;
por não conseguir parar de peidar, Winston Churchill provoca, antes da destruição
de Nova Iorque, a de um pavilhão que expõe testículos gigantes.
O fato do protagonista principal do início de PanAmérica ser um cineasta
não inaugura devir algum do autor. Os ﬁlmes que ele vai fazer não assinalam a
estética do cinema que ele descreve. O cinema que ele descreve é um cinema de
grande espetáculo que recorre a meios consideráveis, que não poupa seus efeitos.
Todavia, ele o desmistiﬁca através da descrição delirante de seus mecanismos de
produção. A crítica se manifesta pelo superfaturamento espetacular, como se o
espetáculo só pudesse ser abolido pelo e dentro de seu próprio excesso. O excesso
é constante em sua obra: de The United Nations, PanAmérica, Tarzan 3o Mundo,
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passando por Planetas dos Mutantes ou Rito do Amor Selvagem. Sua crítica denuncia o imperialismo cultural expresso pelo cinema hollywoodiano e o poder
econômico e militar exercido pelos Estados Unidos sobre o mundo nos anos 60.
Enquanto em Lugar Público ele critica o cinema da Nouvelle Vague, em PanAmérica ele trabalha o excesso produzindo um simulacro de ﬁlme hollywoodiano. Aliás, a questão do simulacro é essencial para compreender o que é tramado
na obra de José Agrippino de Paula. Ela motiva a polifonia das ações.
Esta polifonia faz da colagem o momento constitutivo do processo de
produção e de recepção da obra. Uma outra manifestação pode ser encontrada
no trabalho sonoro. Lembramos que, para José Agrippino de Paula, o collage
é compreendido a partir de um conceito cinematográﬁco: a mixagem. No texto
de apresentação de Rito do Amor Selvagem, ele se refere a este uso da mixagem
como elemento dinâmico e especíﬁco da criação do grupo Sonda. A mixagem
se trona o princípio da própria montagem. Ambas as técnicas de montagem e de
mixagem operam em seu longa metragem.
Hiter 3o Mundo foi realizado em 1969 com a maioria dos membros do
grupo Sonda. Ele foi feito enquanto Jorge Bodansky e José Agrippino de Paula
ﬁlmavam a peça O Balcão em adaptação de Victor Garcia. Quando Zé Agrippino
se joga na realização deste primeiro ﬁlme, ele precisa encontrar alguém que possa
ﬁlmar para ele que nunca utilizou uma câmera. O desejo de produzir imagens que
são antes de mais nada imagens mentais como é o caso nos romances, ou então
imagens que resultam de um processo de criação coletiva em happenings, vai
trazer a necessidade de um modo de colaboração distinto daquele que foi experimentado até o momento. O princípio da mixagem será aplicado a todas as fases
da produção desse ﬁlme que permanecerá como experiência singular e formadora
não apenas na carreira de Zé Agrippino, mas também naquela de alguns de seus
participantes, entre os quais Jorge Bodansky principalmente. Este ﬁlme, situado
fora do cinema marginal embora a ele ligado, é objeto único na paisagem cinematográﬁca brasileira, Uma outra particularidade de Hitler 3o Mundo está no fato de
ter sido descoberto no Brasil apenas muitos anos após a sua realização, tendo sido
projetado pela primeira vez em 1984, o que explica o fato de ter escapado da fúria
da censura, contrariamente a outros ﬁlmes.
Ao lado do Cinema Novo, o Cinema Marginal aparece como uma alternativa que zomba da declarações de Glauber Rocha em seu manifesto da fome:
“Pelo Cinema Novo: o comportamento exato de um faminto é a violência, e a
violência de um faminto não é primitivismo. Fabiano é primitivo? Antão é primitivo? Corisco é primitivo? .../... Enquanto não ergue as armas, o colonizado é um
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escravo; foi preciso um primeiro policial morto para que o francês percebesse um
argelino” (Glauber Rocha, 1965).
Muitos ﬁlmes do cinema marginal não mostram a miséria diretamente,
distanciando-se da realidade e utilizando a parodia e o escárnio; nesses ﬁlmes
abundam citações e reciclagem de imagens ; o humor e a sexualidadesão ai importantes. Em contrapartida, o cinema novo mostra a miséria e a revolta, e contradiz
as imagens e os discursos de propaganda do governo e da burguesia, como o fez
Glauber Rocha em Barravento (1961), quando não apresenta as imagens esperadas pelos observadores europeus. O cinema marginal distingue-se do cinema
novo pela sua independência de produção, e sobretudo pela radicalidade da sua
linguagem cinematográﬁca, ainda que certos ﬁlmes pareçam pertencer ao mesmo
movimento.
O ﬁlme de José Agrippino de Paula é um objeto estranho no domínio
do cinema marginal. O poeta concretizou a ideia de fazer um ﬁlme durante a
produção de Rito do Amor Selvagem. Nessa época Jorge Bodansky ﬁlmava O
Balcão na adaptação de Victor Garcia; e pôs-se à disposição de Zé, que “não sabia
explicar exatamente o que queria, nem compreendia inteiramente as condições
técnicas indispensáveis à realização de um ﬁlme (9) ”. Precisando-lhe ao mesmo
tempo, que teria necessidade para ﬁlmar de três coisas: “uma câmara disponível;
ruinas de películas virgens vindas de outras ﬁlmagens e uma unidade de locomoção que era em geral uma Kombi VW emprestada ”
A ﬁlmagem, na clandestinidade, durou um ano, em função do dinheiro
e a disponibilidade dos protagonistas e do operador de câmara. A improvisação
dominava. “Todas as manhãs saíamos sem saber a que se chegaria até à noite ”.
Encontramos neste ﬁlme varios participantes do Tarzan III Mundo - O mustang
Hibernado e extratos de cenas são incorporados ao script de Rito do Amor Selvagem, como por exemplo a cena do bacanal e a do casamento.
Quando José Agrippino Paula começa, não tem ideia da forma que tomará o ﬁlme; só o desejo de fazer um ﬁlme o motiva. O ﬁlme justapõe acontecimentos onde personagens são confrontados à multidão anônima de um espaço
publico. cenas de interiores que asﬁxiam, planos que servem de interrupções ou
de inserções, nas quais o espaço urbano do São Paulo dos anos 60 emerge com
mais ou menos força. Trata-se de um espaço urbano caótico no qual os terrenos
baldios deixam aparecer panos de fundo de uma cidade em construção, blocos
de predios, ediﬁcios altos, vias de circulação. A cidade em desenvolvimento vê
aumentar na sua periferia ou nos seus interstícios favelas ou zonas baldias: não
se trata exatamente do campo, mas de outra coisa. (percebe-se também esse traço
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em Glauber Rocha e Ivan Cardoso.) Trata-se da representação do espaço urbano
de um país emergente, um país em desenvolvimento no qual o tecido urbano não
está organizado mas parece responder a uma disseminação mais próxima da polinização que da planiﬁcação, que faz estar lado a lado, por exemplo, um edifício
moderno e um rio seco que se tornou esgoto.
Não seguimos a deambulação de um personagem através de uma cidade
como se faz em Pestilent City (1965) de Peter Goldman, The Flower Thief ou
The Queen of Sheeba Meets The Atom Man(1963) de Ron Rice. Blocos de cenas
opõem-se ou enfrentam-se com uma dinâmica que reforça a trilha sonora. Esta
última é um elemento ativo da desmontagem cinematográﬁca; a sua riqueza evoca
as numerosas pessoas que trabalharam. Em um piscar de olho malicioso, Zé Agrippino, credita no genérico José Mauricio Nunes(10) como autor da trilha sonora.
A trilha sonora reﬂete uma grande diversidade de abordagem e usos da matéria sonora. Passa-se do cochicho à manipulações sonoras (como por exemplo a inversão
do desenrolar da ﬁta) ou placagens de músicas POP da época, como Jimmy Hendrix. Todos quiseram apropriar-se da trilha sonora mas na última instância, como
o conﬁrma Jorge Bodansky, foi de José Agrippino a última palavra. Na sequência
do não pagamento do negativos a um laboratório, os técnicos montaram o som ao
contrário. Ele fez seu este imprevisto guardando algumas destas passagens.
Às vezes, os comentários de Hitler Terceiro Mundo em voz off, evocam
as modulações da voz de Jack Kerouac em todos os papéis de Pull My Daisy
(1959), às vezes, a voz convoca a poesia concreta. A dinâmica da performance
falada assinala a presença do corpo, de outra maneira. A narração polissincronizada não se liga ao acontecimento ﬁlmado, são comentários sobre a imagem e em
redor dela, como os que realiza Jack Smith (Blonde Cobra, 1963, de Ken Jacobs). O comentário desrealiza o presente ﬁlmado em aproveitamento de uma outra
temporalidade heterogénea, que se inscreve de froma desequilibrada em relação
aquela da captação. Por este desvio, o corpo do locutor adquire uma outra presença e rivaliza com a da tela . Este diálogo retomado induz distanciamento da ação
representada. A aderência, se tanto for que nunca existiu, é abolida em aproveitamento de uma justaposição desarmônica. O processo não é ocultado mas também
não é aﬁrmado. O comentário atualiza o que não está na imagem, jogando com
o estatuto da voz em off. Desloca mais que substitui e permite olhar a imagem,
de outra maneira. Uma pluralidade temporal aﬁrma-se então na imagem, que não
mima a realidade, mas dá forma à uma realidade cinematográﬁca especíﬁca. A
riqueza sonora em Hitler Terceiro Mundo é resultante do trabalho realizado nos
espetáculos precedentes, nos quais encontrava-se uma grande variedade de sons:
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sons eletrónicos live até as músicas gravadas, colagem de discursos e diatribes políticas que evocam os cut-ups de William Burroughs. A integração meticulosa do
som aos outros componentes dos espectáculos: danças, luzes, teatros, circo, visa a
produzir uma Arte-soma, para retomar os termos de José Agrippino Paula e Maria
Esther Stockler. Esta prática é reatualizada em Hitler Terceiro Mundo.
O ﬁlme é composto de uma suite de sequências que exploram diferentes
efeitos do poder. Após uma curta introdução numa cozinha que mostra um homem
em terno egravata, o ﬁlme se desenvolve com uma sequência na qual uma situação absurda evoca o cinema de vanguarda americano do ﬁm dos anos 40 e 50. Um
homem e uma mulher num fusca parado ﬁgem rolar, saltando sobre os seus assentos como se tivessem arrebentados e soltos. A partir do momento em que eles se
encontram no garagista para trocar o pneu, o ﬁlme abandona qualquer realismo
para evoluir num campo especíﬁco, o POP fantástico próprio a José Agrippino
Paula. As cenas se sucedem fora de qualquer lógica, privilegiando rupturas e acidentes. O caráter político fortemente marcado foi frequentemente minimizado em
favor de uma leitura que privilegia a originalidade da proposta cinematográﬁca,
de acordo com a deﬁnição que dá Jairo Ferreira em O cinema de invenção:
Cinema de invenção se apóia na arte como tradição/tradução/transluciferação.
Utiliza-se de todos os recursos existentes e os transﬁgura transﬁgura em novos
signos em alta rotação estética: é um cinema interessado em novas formas para
novas idéias, novos processos narrativos para novas percepções, que conduzam
ao inesperado, explorando novas áreas da consciência, revelando novos horizontes do (im)provável (Jairo Ferreira, 2000, p. 23).

Os ﬁlmes, pelo menos para os dois projetos do ano 69, Hitler Terceiro
Mundo e Rito de Amor Selvagem prolongam os caminhos inovadores das peças,
seja a nível da produção e como da performance. No ﬁlme varias cenas utilizam
clichés sobre a tortura, ou parodiam o fausto da encenação numa ditadura de estado, ou a ridiculizam. Pode-se citar a cena de assinatura do decreto de execução, ou
aquela na qual a mãe do condenado vem reclamar o seu levantamento em Hitler.
Ela surge quando Hitler e o seu amante lavam-se numa minúscula sala de banho.
A improbabilidade de tal encontro aumenta tanto da proposta poética que de uma
abordagem na qual a política é inseparável do quotidiano. José Agrippino Paula,
questiona neste ﬁlme, o encerramento das pessoas nas instituiçœes psiquiátricas,
policiais e militares. Ele Ausculta a sociedade brasileira após anos de ditadura
descrevendo comportamentos extraordinários para com os transeuntes em lugares
públicos: favela, estação, e outro edifício de São Paulo. Um enorme samurai dis-
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tribui legumes às crianças de uma favela, como se estes fossem ordinários animais
de jardim zoológico, antes de amontoá-los numa Kombi para atravessar a cidade;
ele improvisa em galerias comerciais uma dança com uma espada, na frente de um
público enfeitiçado; polícias capturam “A Coisa” no bairro do mercado municipal
perto de São Bento. Como diz o autor em 2000 ou 2003 : “Hitler, Terceiro Mundo
é um ﬁlme, antes de mais nada, político” (citado por Miriam Chnaiderman, )
Recorrer à policia no momento em que muitos brasileiros a evitavam, é
pelo menos irônico, mas reﬂete também esta característica do desvio. A capacidade de um personagem em contornar, a sua esperteza em driblar a lei, as proibições, ilustra-se pela incorporação da polícia na ação do ﬁlme que denuncia as
derivações de um regime autoritário. A sua capacidade a manipular o imprevisto
permite-lhe apoderar-se de qualquer acidente os quais reencontraremos em seus
ﬁlmes super 8 realizados na África.
Os modos de apropriação que utiliza José Agrippino Paula, evocam inicialmente o conceito de antropofagia de Oswald de Andrade, e parece relativamente afastado da compreensão que tem Hélio Oiticica exceto no que diz respeito
à “dilatação ”, ou o Penetrável que é “projeto ambiental .../... uma espécie de
campo experimental com as imagens”. Tal projeto “contribuir fortemente para
essa objetivação de uma imagem brasileira total, para a derrubada do mito universalista da cultura brasileira, toda calcada na Europa e na América do Norte,
num arianismo inadmisível: na verdade, quis eu com a Tropicália criar o mito
da miscigenação (Helio Oiticica, Tropicalia 4 mars 1968, Catalogue du Jeu de
Paume, 1992, p. 125)”.
Em Tropicália, é a experiência que fazem os espectadores do ambiente
que está jogo. Esta experiência preconiza a participação e induz uma dilatação
das capacidades sensoriais habituais dos espectadores. A dilatação da experiência
reﬂecte uma transformação dos processos perceptivos devido às drogas. O ﬂuxo
de imagens em Zé Agrippino ilustra esta absorção que digere as referências, dilata as consciências, explode a temporalidade. Se Agrippino Paula se apodera da
imagem e joga com algumas referências POP, o faz de acordo com a aﬁrmação “é
a proposição da liberdade máxima individual como meio único capaz de vencer
essa estrutura de domínio e consumo cultural alienado (ibidem, p. 126)”. Assim
as imagens deslizam, os usos se desdobram anexando a especiﬁcidade brasileira
a uma radicalidade das propostas. Penssemos em uma das últimas sequências de
Hitler Terceiro Mundo, quem vê o Samurai tentar excluir as imagens difundidas
na televisão, e que não conseguindo, faz-se harakiri. Em Zé Agrippino as coisas
ajustam-se mais do que são atribuídas, designadas; estão sempre no ﬂuxo e neste
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sentido provocam uma transformação constante da percepção, ou mais ainda manifestam esta transformação como processo do ﬂuxo. José Agrippino Paula trabalha de acordo com o registro da metamorfose como deﬁne por Michel Foucault
“A metamorfose cujo ponto de vista, sempre, foi fazer triunfar a vida juntando-se
os seres ou de enganar a morte passando de uma ﬁgura à outra. 20” Esta prática
de José Agrippino Paula, preﬁgura o uso contemporâneo do morphing, no qual
os constituintes de uma imagem transformam-se a ﬁm de conﬁgurar novas. Estas
mutações de imagens são uma resposta tanto que uma resistência ao imperialismo
cultural: não se submeter mais as imagens, mas fazer-las suas. Há efetivamente
globalização, mas é alterada; a inscrição na circulação dos ícones se efetua de
acordo com registos que não dependem mais dos poderes de comunicação, mas da
imaginação e de uma percepção ﬂutuante. Hitler Terceiro Mundo adiciona tanto
quanto divide as ações e os personagens.
Restam apenas quatro super 8 de José Agrippino Paula. Três foram realizados na África durante uma estada de dois anos com a sua companheira antes
de ir para Nova Iorque em 1973 e estão incluídos no ﬁlme de dança. Dois são
capturas de ritos de possessão do Candomblé ao Benim e o Togo. Enquanto que a
terceira Maria Esther: Danças na Africa (1972) propõe diferentes coreograﬁas de
Maria Esther em ambientes diários: um quarto que dá sobre uma praia, os telhados
de uma casa da África do Norte.
O trabalho de super 8 se dissocia dos ﬁlmes precedentes na medida em
que a sua abordagem é mais documental. A poeta ﬁlma ritos e danças de possessão. O poeta ﬁlma ritos e danças de possessão. A sua abordagem pode aparentarse as Maya Deren que ﬁlma no Haiti. Se José Agrippino Paula captura ritos, ele
não faz ﬁlme-ritual. Recordemos que para Maya Deren o rito inscreve uma desapossessão de si, que a cineasta traduzirá através de uma captura coreográﬁca.
Se as footages de Deren em redor do vodu foram encarados como parte
de um conjunto mais amplo de um ﬁlme colagem, não é o caso dos ﬁlmes super
8 de José Agrippino Paula. Nos ﬁlmes de Candomblé, nos de Maya Deren sobre
o Haiti e em alguns ﬁlmes sobre transe de Jean Rouch, o papel da câmara é preponderante. Ela participa à dinâmica da transe enquanto que captura o conjunto
do fenômeno coletivo. Em Jean Rouch, o projeto etnográﬁco funda a ﬁlmagem
enquanto que a posição do cineasta altera a neutralidade desejada. O controle dos
instrumentos condiciona a ﬂexibilidade da captura. É através desta experiência de
livre captura, de pertinência na captura, de controle da improvisação que se inscrevem os ﬁlmes super 8 de José Agrippino Paula. Se o conhecimento do assunto
ﬁlmado, por exemplo um rito, pudesse constituir para Maya Deren ou Jean Rouch
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uma condição necessária para a ﬁlmagem, isse não é o caso de José Agrippino
Paula que compartilha com Chick Strand esta faculdade de “ir para que há de melhor”, “atento ao que é importante, por uma noção do que será importante”. Encontramos em alguns ﬁlmes de Zé a aﬁrmação da improvisação, que favorece tournés
montés, ou as rápidos varreduras de uma cena que mostra a pessoa transe e os
membros da comunidade que a cercam, acompanham-a. A câmara está constantemente em movimento, passando do grande plano de uma mulher que dança à
multidão em retirada, na frente de casebres, para retornar para esta mesma mulher
posicionando-a em frente aos músicos. Os planos sucedem-se, alternando planos
aproximados dos participantes e planos mais largos, como as primeiras sequências de Candomblé no Dahomey (1972). A câmara levada à extremidade do braço
oscila entre contraplanos dos dançarinos e a tomadas da altura de um homem. José
Agrippino de Paula capta o que pode no momento que aquilo se desenrola. Não
organiza o material a ﬁm de nos fazer compreender o rito, não faz obra etnográﬁca. Filma simplesmente o que se passa, ai onde está. A sua abordagem do assunto
é táctil tanto quanto coreográﬁca. Brinca com a manuseabilidade do super 8, que
lhe permite estar mais perto do que se ﬁlma sem parecer intrusivo.
As varreduras nos dois ﬁlmes Candomblé no Dahomey et Candomblé no
Togo (1972) valem-se das exposições e da claridade. A granulosidade da película
se pronuncia mais ou menos de acordo com a exposição e os movimentos de câmera. A trilha sonora não sincrónica parece ter sido acrescentada posteriormente,
ainda que certas percussões tenha sido registadas no momento da ﬁlmagem.
Os dois outros ﬁlmes evocam o personal cinema, e mais particularmente
o cinema de Stan Brakhage. Um cinema à primeira pessoa, um cinema que abre
os olhos ao mundo e faz do mundo um campo de experiência visual. Um cinema
visionário, que nos faz descobrir por seus enquadramentos, pelos seus ritmos,
pela beleza de uma paisagem, pela subtileza de um movimento, pela fenda de um
reﬂexo de um corpo na água como em Céu sobre Água. Depois de sua volta da
África José Agrippino Paula muda a sua maneira de ﬁlmar; ele privilegia o que
chama de “ takes impresionistas”, esperando horas a ﬁm de captar uma luz adequada, uma nuvem… O cinema torna-se então o instrumento de uma procura, um
álibi para uma deambulação mental.
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“banner 011.png”: foto de Lucila Meirelles do ﬁlme «Hitler 3o Mundo», 1969

“banner 009.png”: foto de Lucila Meirelles do ﬁlme «Hitler 3o Mundo»
(com Jô Soares), 1969
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Colaboração, uso livre das redes e
a evolução da arquitetura p2p
Fabio Malini

A primeira geração: O Napster e o modelo distribuído e centralizado da
informação p2p
O Napster foi o mais popular sistema de troca de arquivos na Web, tendo
chegado à cifra de 50 milhões de usuários cadastrados no seu servidor. Foi criado
pelo norte-americano Shawn Fanning em 1999, quando este tinha 18 anos e decidiu abandonar seus estudos universitários para criar um sistema que facilitasse
o acesso e expandisse a oferta de música na Internet. Fanning foi motivado por
duas realidades: (1) a disponibilização do padrão MP3 (que permite comprimir
arquivos de áudio, diminuindo o seu tamanho e facilitando sua difusão pela web);
e (2) a ausência de um sistema de troca de arquivos MP3, até então conﬁnado
aos serviços de FTP, um estoque estático com um limitado catálogo de músicas
disponíveis. Com o programa era possível o compartilhamento de arquivos e a
combinação de funções de diferentes programas de comunicação interpessoal na
rede, como os de instant messages (aplicativos de mensagens instantâneas, tipo
ICQ), interface com o sistema de armazenamento de arquivos do Windows (c:\
meusdocumentos\mymusics) e sistemas de agente de busca (a mesma tecnologia
utilizada no Yahoo e outros).
Para registrar os computadores que iriam trafegar pela comunidade
Napster, a solução foi operar por meio de um servidor central. Este manteria um
diretório com a lista de todas as músicas arquivadas nos computadores de seus
usuários, sendo atualizada sempre que um ou outro se conectasse ou se desligasse
do sistema. Isso permite que um usuário faça uma pesquisa especíﬁca sobre uma
determinada música ou artista, pois o servidor cria um índice de todos os outros
utentes que estão plugados naquele momento e que possuem a música requisitada.
Com a resposta da pesquisa, o usuário requisitante pode clicar sobre o nome de
qualquer um dos outros que aparecem na lista e estabelecer uma conexão direta
com ele, para fazer o ‘download’ ou ‘upload’ de arquivos (a interface gráﬁca do
programa permite que o usuário visualize quem está capturando suas músicas e
aquele que possui a música que está requisitando). Os arquivos são permutados,
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diretamente, entre os computadores dos usuários, sem que sejam arquivados no
servidor ou em qualquer outro ponto da rede, ou seja, de forma “peer-to-peer”.
O Napster tornou-se o aplicativo que mais cresceu na história da Rede,
em grande parte, por não ser puramente peer-to-peer. Na verdade, o que ocorreu
com o Napster é que ele “centralizava nós e descentralizava conteúdos”, ou
seja, unia as forças de um banco de dados central com o poder de armazenamento
distribuído. “O Napster poderia ser caracterizado como um ‘sistema peer-to-peer
intermediado’, no qual uma autoridade de endereçamento central conecta pontos
extremos e, em seguida, sai do caminho.” (Minar & Hedlund, 2001, p.56)
O que o Napster fez foi provocar a geração de um outro modelo de rede,
impulsionando o deslocamento da forma conteúdo no centro (de um servidor)
para o conteúdo nas margens (nos computadores dos usuários). “O Napster
prescinde de upload e deixa os arquivos nos PCs simplesmente intermediando
solicitações de um PC para outro – os arquivos MP3 não precisam percorrer um
servidor central do Napster. Em vez de tentar armazenar esses arquivos em um
banco de dados central, o Napster tirou proveito do maior conjunto de espaços
de armazenamento latente no mundo, os computadores dos usuários Napster”
(Shirky, 2001, p.32).
Infelizmente, havia um aspecto residual no Napster que se manifestou
como um empecilho para o seu desenvolvimento: a arquitetura centralizada.
Ao permitir uma localização rápida de arquivos que transitam em seu sistema, o
Napster não possibilita o anonimato dos usuários, pois, para utilizar o sistema,
cada internauta precisa se registrar previamente (inserindo seu nome ou pseudônimo); desta forma, o servidor do Napster é capaz de identiﬁcar cada um deles e
saber o que estão intercambiando. Isto torna frágil o próprio uso do Napster, além
de torná-lo presa fácil de aspectos judiciais relacionados aos direitos autorais (ser
quem centraliza os dados, ou seja, a subversão do copyright).
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Figura 1 – Topologia da Rede P2P centralizada
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Fonte: Barcellos, Marinho; e Gaspary, Luciano, online.

A ação judicial movida pela banda norte-americana somou-se a da Recording Industry Association of America (RIAA), que qualiﬁcou as trocas de arquivos MP3 como pirataria, partindo assim para uma batalha judicial nas cortes dos
EUA - isto em dezembro de 1999, três meses após o surgimento do programa. Só
que, em novembro de 2000, uma das gravadoras mudou de lado. A BMG, unidade
do grupo alemão Bertelsmann, fechou um acordo com o Napster. Pelo acerto, a
BMG ﬁnanciaria a criação de um serviço de assinaturas que ofereceria downloads
de música grátis via Internet, mas garantiria o pagamento de direitos autorais.
Previsto para julho de 2001, o acordo atenuou o conﬂito com os usuários, que não
compactuavam com a decisão tomada pelo medium Napster. O primeiro sintoma
de resistência ao Napster não foi a recusa de usá-lo, mas sim, a intensiﬁcação da
sua utilização. “No ﬁm-de-semana, o serviço foi acessado por milhares de usuários, que esperavam pela decisão judicial. Somente no sábado, cerca de 10 mil
acessaram o Napster, fazendo a troca de cerca de 2 milhões de músicas em MP3.”
(Folha de São Paulo, 12-02-2001)
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No dia 11 de fevereiro de 2001, a 9ª Corte de Apelação de São Francisco (EUA) relatou sua deliberação ﬁnal: “O Napster, que permite a distribuição
digital de músicas no formato MP3 pela internet, viola os direitos autorais e não
poderá distribuir material com copyright”.
A segunda geração: Gnutella e o modelo distribuído e descentralizado
Apesar de a decisão judicial ter ocorrido em 2001, a morte do Napster foi
antecedida, um ano antes, pelo software Gnutella (ou simplesmente, gNet). Ele
foi criado em apenas 14 dias por duas pessoas sem curso superior, no interior da
Nullsoft - subsidiária da America Online (AOL). A Nullsoft desenvolveu o protocolo Gnutella sem o conhecimento dos altos executivos da AOL. No entanto,
assim que tiveram ciência da existência do programa, determinaram que fosse
imediatamente retirado do portal da America Online, preocupados com os problemas que poderiam gerar em relação aos direitos autorais.
Expulsos da AOL, os criadores disponibilizaram o programa para a comunidade de software livre. O termo Gnutella é um neologismo, vem da aglutinação de GNU com Nutella. GNU é a abreviatura de GNU´s Not Unix – uma licença
pública criada por uma geração de desenvolvedores de software para disponibilizar acesso livre ao código-fonte (segredo de fabricação), no intuito de instigar em
outras pessoas a criação de constantes inovações. O Gnutella é um software livre.
Na verdade, é muito mais que um software, é uma linguagem de comunicação, um
protocolo. Isto signiﬁca que qualquer software que fale a linguagem do Gnutella é
compatível com ele. E por serem livres, diferentes versões podem ser encontradas
em diferentes endereços de web. Quanto ao termo Nutella, este é a pasta de avelãs
e chocolate produzida pelo confeiteiro italiano Ferrero. Pasta é uma analogia aos
arquivos digitais.
Sem se basear em um servidor central, o modelo Gnutella permite a troca
de arquivos da seguinte maneira: um computador A, equipado com o programa,
se conecta inicialmente a um computador B, que, por sua vez, se conecta a um
terceiro C, este por sua vez se liga a um D, e assim por diante. Uma vez que A
está conectado a uma série encadeada de computadores ‘peers’, ele vai poder
pesquisar o conteúdo dos diretórios de todos os membros da rede. A envia uma
mensagem (“ping”) requisitando a pesquisa para todos os computadores conectados, iniciando por B, que, por se turno, faz o repasse para os seguintes, até que
um deles possui um arquivo que preencha os dados da pesquisa (nome, tamanho
etc), retornando a mensagem “pong” ao longo de todo o caminho percorrido até
atingir o ponto inicial de partida. A resposta “pong”, além de conter o endereço IP
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do computador host (hospedeiro do arquivo pesquisado), indica também o nome
do arquivo e tamanho. A, então, com a lista de arquivos disponíveis aparecendo
no display do programa Gnutella, pode abrir uma conexão com o computador que
possui o arquivo desejado e fazer o download diretamente.
Da mesma forma que o Napster, o modelo Gnutella permite a troca de
arquivo sem intermediários, peer-to-peer. O primeiro e mais importante impacto
do Gnutella consiste na criação de uma infra-estrutura virtual dinâmica construída
sobre uma infra-estrutura física ﬁxa. Embora os cabos continuem no chão, a rede
física do Gnutella muda a cada segundo, devido a cada entrada e saída de usuários, que trazem consigo suas redes. Nenhuma pessoa individualmente controla o
ﬂuxo da informação e, portanto, não se está a depender do funcionamento de um
único servidor. “O que torna o Gnutella diferente, do ponto de vista cientíﬁco, é
que ele não depende de autoridade central alguma para organizar a rede ou intermediar as relações. Com o Gnutella, só é necessário se conectar a um nó (host)
arbitrário. Qualquer nó” (Minar & Hedlund, 2001, p.56).
O Gnutella tem uma série de vantagens sobre o Napster, a começar por
seu sistema descentralizado e pelo fato de ser essencialmente anônimo. É desenhado para permitir a busca de qualquer tipo de arquivo (e não somente MP3),
desde textos e imagens até arquivos de programas (softwares). O Gnutella forma
uma comunidade descentralizada de troca de arquivos, por meio de uma idéia
simples: toda solicitação é repetida a partir de um nó para todos os outros nós
conhecidos deste.
Ao contrário da arquitetura “medusa” do Napster, a descentralização do
Gnutella elimina a possibilidade de alguma instituição ser responsável pela operação da rede Gnutella, o que vai diﬁcultar a abertura de ações judiciais acusatórias
de promoção da pirataria virtual. A arquitetura descentralizada possibilita acesso
não somente a conteúdos, mas principalmente à rede do outro. O mesmo usuário
disponibiliza informações, busca dados para si e permite a outro ter acesso a sua
rede. Essa arquitetura, portanto, transforma efetivamente o usuário em servidor
tanto de informações, quanto de pontos de rede para possíveis conexões. “Em vez
de ter roteadores especializados e chaves e concentradores (hubs) que permitam
a comunicação, a Gnutella reúne todas essas coisas em um nó. Assegurando que
as facilidades de comunicação aumentem com a demanda, a Gnutella faz, dos
usuários da rede, operadores da própria rede” (Kan, 2001, p.105).
Há algo ainda que a arquitetura centralizada não permite: a diversidade de
redes. Isto porque não somente MP3´s são trocados, mas vídeos, textos, softwares
etc. Esse leque de tipos de arquivos, portanto, gera uma multiplicidade de redes
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sociais. Por ser um software livre, o Gnutella abarca um conjunto de softwares e
ainda permite que outros possam criar interfaces consigo. Por exemplo, ao invés
de possuir um único programa de busca, há vários dentro do Gnutella. E outros
ainda podem ser agregados. Cada um deles inova na forma como um arquivo vai
ser localizado nos computadores dos usuários, que formam a rede Gnutella.
Figura 2 – Topologia da Rede P2P distribuída
B

Consulta

Recuperação

C

A

O Gnutella também inova na transmissão dos conteúdos, a partir do que
se chama difusão da mensagem (message broadcasting). A partir de identiﬁcadores únicos atribuídos às mensagens - chamados de UUID - evita-se a repetição de
sua difusão. Ou seja, um usuário A não recebe duas vezes uma mesma mensagem
de B, porque este já memorizou a primeira. “Cada vez que uma mensagem é entregue ou originada, o UUID da mensagem é memorizado pelo servidor enquanto
ela passa por ele. Se houver loops na rede será então possível que um host receba a
mesma mensagem duas vezes. Normalmente, o host seria obrigado a retransmitir
a mensagem como qualquer outra que tivesse recebido. No entanto, se a mesma
mensagem for recebida novamente tempos depois (terá o mesmo UUID), ela não
será retransmitida. Isso evita explicitamente o desperdício de recursos da rede que
seria o de enviar uma consulta a hosts que já a viram” (Kan, 2001, p.113).
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Essa difusão de mensagens armazena as “rotas” (que são temporárias) na
forma de um identiﬁcador único (numérico). É importante sublinhar que, ao identiﬁcar a mensagem, não é associado quem foi o autor do envio dela. “Quando um
nó deixa a rede, ele não deixa a rede toda em ruínas, como é comum na Internet;
os nós conectados aos nós que estão saindo simplesmente limpam suas memórias
para esquecê-lo, e as coisas continuam sem nenhuma interferência” (Kan, 2001,
p.114).
Caso o usuário queira se desconectar dos nós que estão na periferia da
rede, ele pode fazer isto, até porque o Gnutella autoriza que o usuário veja, até
certa distância, os nós mais próximos conectados. Essa engenharia de transmissão
da informação torna a rede móvel e ﬂexível. “O horizonte do Gnutella é ondulatório. Isso quer dizer que cada nó pode ver sete ondulações. Tipicamente, um raio de
sete ondulações combinado com condições da rede signiﬁca que mais ou menos
mil nós estão no campo de visão” (Kan, 2001, p.117)
Os desenvolvedores do Gnutella utilizam a analogia do lago para explicar esse fenômeno: toda vez que se joga uma pedra no lago, esta impulsiona uma
série de ondulações que são vistas até certo horizonte. Cada nó possui horizontes
diferentes, ou melhor, “vê” uma “rede de nós” diferentes toda vez que acessa o
Gnutella. Com o aumento da comunidade passou-se a utilizar a multidão como
analogia da conexão de rede.
A Gnutella é assim. Cada nó pode ‘ver’ dentro de certa distância em todas as
direções, e, além disso, é tudo desconhecido. Cada ponto da rede está situado de
forma ligeiramente diferente e, como resultado, vê uma rede ligeiramente diferente. Com o tempo, à medida que mais usuários entram e saem, e a rede muda e
se transforma, um usuário consegue ver muitos outros (nós) diferentes à medida
que a rede ondula em torno de si. (Kan, 2001, p.118).

A terceira geração: a arquitetura semi-centralizada
A tecnologia Gnutella teve seu teste de fogo exatamente quando a comunidade de usuários amantes de música se deslocou em massa para as suas
redes. Mas o resultado alcançado não foi o melhor, principalmente, por conta da
tecnologia de busca de arquivos mostrar-se menos eﬁciente.101 O fato de a busca
passar de computador para computador fez com que uma demora se instalasse até
o recebimento do seu resultado, o que frustava o internauta, acostumado com a rá101 Sem dúvida, o Gnutella solucionou o problema de queda da rede. Como cada peer á conectado a mais de um nó, mesmo que um se desligue da rede, haverá outro que o suportará.
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pida localização dos mp3s no Napster.102 A situação ﬁcava ainda pior se o arquivo
pesquisado fosse raro, pois o sistema ou demorava bastante para encontrá-lo, ou
desistia da busca. A conquista da distribuição via-se ameaçada pela reivindicação
dos usuários em economizar tempo no momento em que baixavam seus arquivos
preferidos. Essa exigência conjugou em movimentos simultâneos e distintos de
melhoria da velocidade do tráfego de arquivos online, que resultaram, em primeiro lugar, na criação de aplicações p2p híbridas - ou mistas -, por unir “algum elemento centralizador na execução de tarefas cujo desempenho é crítico”.103 Foram
o caso do Kazaa e o Edonkey104, dois dos programas p2p mais utilizados após a
queda do Napster.
O Modelo híbrido mantinha a lógica descentralizada: cada computador
se conecta até cinco máquinas para fazer buscas, estas a mais cinco e assim sucessivamente (numa inﬂuência clara da lógica small world). O problema então
era criar um ﬁm para essa busca, e assim fazer o caminho inverso o mais rápido
possível, evitando que o tráfego da rede inviabilizasse o uso do programa p2p.
A solução encontrada foi a retomada da ﬁgura do servidor central, mas de outro
tipo, agora concretizado na transformação de nós mais robustos em superpeers
(supernós), que agem como ligação central de uma subrede. É a chamada hierarquia de dois níveis105. Ou seja, todo usuário precisa se conectar a um supernó
para ter acesso a sistema. O supernó é uma espécie de hub, que armazena índices
e é capaz de administrar os recursos de largura banda, de roteamentos e de comunicação entre os nós, mas mantendo anônimas suas identidades e informações
contidas (arquivos, por exemplo). Essa arquitetura é semi-centralizada porque a
presença desses hubs não afeta a capacidade de um computador trocar informação diretamente como um outro, pois, se em horário de pico porventura os hubs
102 Isso fez com que muitos usuários migrassem para redes p2p semi-centralizadas, como
Kazaa, Imesh...
103 Wikipedia. Verbete P2P, em: http://pt.wikipedia.org/wiki/P2P
104 O Kazza usava a rede FastTrack. Teve em média 2,5 milhões de usuários conectados por
dia. E 100 milhões de usuários cadastrados. O E-donkey chegou a superar, em 2004, o Kazaa
em número de usuários: 2,58 milhões conectados por dia.
105 O processo de relação entre essas duas camadas (nós normais e supernós) ocorre de forma
hierárquica. “Nós normais se conectam a um supernó, e supernós se conectam entre si. Um nó
normal mantém uma lista de até 200 supernós, enquanto um supernó pode manter uma lista
com milhares de endereços de supernós Um nó envia a seu supernó uma lista com a descrição
dos arquivos que está disponibilizando. Um nó envia uma busca a seu supernó, que responde
diretamente ou então executa busca enviando mensagens aos outros supernós” (Barcellos e
Gaspary, online)
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caírem, o sistema permite que o usuário (peer) compartilhe diretamente arquivos
com um outro usuário (peer), sem a coordenação centralizada dessa tarefa por
quaisquer servidores. A presença do SuperPeer então “deixou [a] conexão ainda
mais rápida ao transformar alguns dos computadores da rede - os que tinham mais
velocidade e maior capacidade de processamento - em subservidores, que armazenam dados de diversos outros computadores, criando verdadeiros atalhos para
a informação”106.
Figura 3 – Topologia da Rede P2P Multi-centralizada

Na prática, esses supernós detêm as informações dos recursos que os peers gerenciam, o que permite a realização de buscas eﬁcientes. Eles contêm uma
lista de arquivos disponibilizados por outros usuários e o local onde eles estão
armazenados. Quando uma busca é executada, a aplicação KaZaA, por exemplo,
aciona uma comunicação entre os supernós mais próximos dos usuários. A cada
consulta a um superpeer os usuários recebem um bloco de resultados da sua busca, e em seguida o download já pode ser realizado.
O problema que se instala a partir do modelo híbrido é fazer com que a
rede seja amplamente escalável107. Isto porque o crescimento (a escala) das redes
106 Vida Digital. Programas já estão na terceira geração, disponível em: http://www.link.estadao.com.br/index.cfm?id_conteudo=3365
107 Ou seja, que a cada aumento de carga de tráfego, derivado do aumento do número de usuários, a rede possa equacionar essa demanda crescente de trabalho a partir de um desempenho
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está condicionado ao crescimento do controle dos supernós. O contrário ocorre
quando a rede é puramente descentralizada. Como nesta todo cliente é também
servidor de informação, se houver um acréscimo de usuários (clientes) consequentemente há também aumento proporcional de servidores, isto é, dos recursos
compartilhados para se acessar e gozar a rede. Realiza-se assim a produção de
escalonamento horizontal, quando o objetivo é adicionar mais nós aos sistemas
para distribuir mais recursos por todo ele.
O aumento do tamanho não signiﬁca perda de escalabilidade, como nos
modelos centralizado ou semi-centralizado. Nestes o aumento de número de usuários (nós) requer um esforço de investimento nos servidores centrais para garantir
a eﬁciência da escala. A estratégia é focada na chamada escalabilidade vertical,
quando se adiciona recursos, como mais memória, mais capacidade de processamento, em um único nó - ou em alguns deles - do sistema para se obter um
desempenho de tráfego satisfatório.
O impasse é que a presença dos superpeers resulta na fragilidade da própria escalabilidade, porque nós invasores podem se tornar um super nó. Quando
isto acontece o sistema experimenta geralmente dois tipos de ataques: a negação
de serviços e os ataques de roteamento. No primeiro caso, os supernós maliciosos
enviam muitas mensagens (ou mesmo negam o serviço) de busca; provocam a
entrada e saída acelerada de nós, diﬁcultando que o download possa ser executado
eﬁcazmente; aumentam falsamente a capacidade de transferência de arquivos de
determinado nó, gerando download entre nós que têm baixos recursos, como entre
dois peers com capacidade de transferência de 56kb/s; ou ainda enviam mensagens de respostas não solicitadas, sendo que algumas delas exibem resultados que
são verdadeiras pragas eletrônicas, como vírus ou programas espiões, disfarçadas
do arquivo solicitado.
No segundo caso, os ataques de roteamento, os nós maliciosos encaminham mensagens de busca a nó incorreto ou mesmo inexistente; fornecem informações falsas sobre rotas a nós corretos; censuram resultados de determinados
nós que possam ser exibidos; e fazem com que um nó correto, ao entrar na rede
p2p, carregue um conjunto de rotas formadas por outros supernós maliciosos.
Apesar disso, as redes semi-centralizadas alcançaram elevada popularidade após a queda do Napster, principalmente das aplicações da rede Fast
Track108 - o que ativou, ainda em 2002, um coro da associação das gravadoras
uniforme para que não haja perdas para o sistema como um todo, como lentidão na busca e
transferência de informação.
108 KaZaA, StreamCast e Grokster são aplicativos que utilizam a rede FastTrack.
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norte-americanas (RIAA) e da organização dos estúdios de cinema de Hollywood
(MPAA) contra esses sistemas p2p. A justiﬁcativa das empresas foi que eles proporcionavam que usuários trocassem arquivos com copyright, o que estimularia
a pirataria online.
Em paralelo, pela diﬁculdade de processar as empresas responsáveis pelas redes híbridas, essas associações começavam a ameaçar a processar os seus
usuários, tal como ocorreu em 2003, quando 200 mil internautas no Kazaa foram
surpreendidos por uma mensagem assinada pela RIAA durante o download de
músicas em formato mp3.109 A reação foi imediata: crackers invadiram o site da
RIAA e inseriram links para download das principais aplicações p2p.110 Contudo, o processo movido pelas majors levou, por exemplo, o e-Donkey111 a virar
poeira digital e o Kazaa a negociar com as majors um acordo que redundou num
pagamento de US$ 115 milhões por ter permitido o livre ﬂuxo de material com
copyright, e a inserção de ﬁltros que impediam os usuários de trocar arquivos que
contivessem determinada palavras-chave.
Contudo, não foram somente os processos que ﬁzeram com que o Kazaa
e o Edonkey2000 perdessem o lugar de p2p mais populares da web, mas dois
motivos fundamentalmente, ambos associados diretamente com o dispositivo de
controle centralizado das suas redes: FastTrack e Edonkey, respectivamente. O
primeiro dizia respeito aos ﬁltros anti-pornograﬁa infantil, instalados para coibir
a pedoﬁlia na internet. Tais ﬁltros acabaram por estruturar o discurso das majors
em que era possível controlar o tráfego de arquivos das redes p2p. O segundo
109 O texto dizia: “Parece que você está oferecendo música protegida por direitos autorais
para outras pessoas a partir de seu computador. Quando você infringe a lei, arrisca-se a enfrentar penalidades legais. Há uma maneira simples de evitar este risco: ‘Não roube música’, seja
oferecendo a outros para cópia ou fazendo download de um sistema como este. Quando você
oferece música por esses serviços, você não está anônimo e pode ser facilmente identiﬁcado”.
110 Uma parte do texto dizia o seguinte: “se a RIAA quer hackear servidores de serviços de
compartilhamento de arquivos, deveria primeiro aprender a assegurar seu próprio site...”.
111 O E-donkey chegou a ser a aplicação p2p mais utilizada na internet. Mas, após as medidas
judiciais acionadas pela RIAA, o site acabou sendo fechado por não suportar os custos advocatícios de um processo de defesa judicial. Atualmente, na URL do site, há apenas uma mensagem,
que foi imposta pela justiça americana: “A rede edonkey2000 já não está disponível. Se roubas
música ou ﬁlmes, está infringindo a lei. Cortes de todo o mundo – incluída a Corte Suprema dos
EUA – decidiram que empresas e pessoas podem ser perseguidas por realizar descargas ilegais.
Não é anônimo quando descarrega ilegalmente material com direitos de autor. Tua direção IP é
xxxx e foi registrada. Respeite a música, realize downloads legais”. (Edonkey2000, in http://
www.edonkey2000.com/)
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motivo esteve associado à disseminação de vírus, arquivos falsos ou incompletos
e spywares no interior das redes – principalmente a FastTrack - por conta dos ataques de “nós maliciosos” que se transformavam em supernós da rede p2p.
Tal como o Napster, aplicações como Kazaa e Edonkey2000 perderam
espaços para outras redes p2p porque, por um lado, conseguiam fazer com que o
negócio prosperasse graças à presença de servidores; contudo, tornavam-se mais
vulneráveis a ataques e a processos judiciais, que ﬁzeram com que o potencial de
circulação cultural dessas redes fosse colocado em segundo plano por conta da
existência de usuários que cometiam pirataria online.
A quarta geração p2p: o Emule e a interação das redes p2p
Criado em 2002, o Emule112 permite trocas de arquivos a partir de duas
redes p2p, a Edonkey (rede híbrida) e a Rede Kad (rede pura), através de uma
comunicação direta entre usuários. O Emule então integra e potencializa as duas
arquiteturas, o que faz dele ser uma aplicativo multi-rede, um avanço em relação
à geração de aplicativos p2p anteriores, em que o tráfego de informação se estabelecia numa única infraestrutura de rede. Elaborado pela comunidade de software
livre, o programa é alvo de constantes modiﬁcações (mods) no seu formato e
estrutura, o que faz dele o aplicativo p2p com maior número de inovações, que
em geral são respostas sociais a determinados abusos da utilização dos bens comuns.
O Emule, por conta disso, não oferece inovação na modelização das redes p2p, mas é fundamental na construção de importantes inovações na gestão
dessas redes. Em primeiro lugar, reduziu em suas redes a presença dos chamados
oportunistas (freeriders), usuários que capturam os arquivos, mas impedem que
outros usuários compartilhem do seu acervo online. Para combater oportunistas,
o método utilizado foi o da criação de um sistema de créditos e ﬁlas: quem mais
disponibiliza arquivos tem prioridade na ﬁla de espera para o download de arquivos. Se o comportamento é o inverso, baixar um arquivo, mesmo o usuário tendo

112 O termo mula eletrônica da qualidade dessa rede p2p suportar o tráfego de arquivos pesados, como divX (ﬁlmes). O termo faz alusão ao Edonkey, rede p2p híbrida que fez sucesso na
web até ser fechada pela incapacidade de pagar custos advocatícios para levar adiante defesa da
acusação de permissão de pirataria online. No momento em que essa tese foi escrita o Emule o
programa mais utilizado para realização de trocas de arquivo no Brasil, contendo cerca de 550
mil usuários/dia.
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conexão mais veloz, vira um calvário, pois a hora de descarregar um arquivo será
sempre demorada, pois este usuário será sempre um dos últimos da ﬁla.113
Esse sistema de crédito acabou por instituir um valor da cultura livre: o
compartilhamento e a participação. A participação só faz sentido se o sujeito colaborar com o sistema. Quão maior for sua participação – na forma de doação de
bytes - maior reputação obterá e, logo, mais prioridade o sistema lhe concederá. O
contrário também é verdadeiro. Se não compartilha informação, o usuário vai pro
ﬁnal da ﬁla, e quase sempre a sua vez de baixar os dados demora horas a ﬁo.
Além disso, o Emule sistematizou um processo de detecção de erros para
evitar que arquivos corrompidos pudessem circular online, estabelecendo um elevado nível de segurança em suas redes. Todos os arquivos são fragmentados em
vários pedaços de 180 KB (valor hexadecimal), e o sistema só inicia uma descarga
de arquivo se todas essas partes forem reconhecidas.114 Essa funcionalidade permitiu ao Emule criar um regime de independência de nomes de arquivo, já que
o identiﬁca pelos seus conteúdos e não pela sua denominação. Ou seja, “ainda
que tenha diversos nomes, de maneira que um mesmo arquivo tenha diferentes
usuários, ainda que alguns destes hajam modiﬁcado o nome, continua sendo o
mesmo arquivo”115.
O Emule foi um dos primeiros aplicativos a reunir redes p2p diferentes,
no caso, a rede do Edonkey, com a sua própria, a Rede Kad. Aquele usuário de
dois sistemas passava a estar integrado em um mesmo ambiente, que potencializava a sua busca cada vez mais. Além disso, poderia optar por qual rede realizar
a sua busca116.
Um processo p2p não-linear integrado a web: os arquivos torrent
Se o Emule inovou na política de crédito e ﬁlas, o programa BitTorrent117
revelou, em 2003, quando foi criado, uma grande inovação: o descarregamento
em partes, a partir do método do “partilhe aquilo que já descarregou”. Na prática,
quando um download é executado, a cópia não necessariamente começa a ser
113 O cálculo para isso se relaciona com a quantidade de bytes que o usuário transfere diariamente para outro usuário.
114 Esse método é denominado “hashtree”.
115 Wikipedia. Verbete Emule, disponível em: http://es.wikipedia.org/wiki/Emule
116 A busca no Emule é limitada a 200 resultados. Permite ao usuário buscar arquivos pelas
suas características técnicas, como: tamanho máximo ou mínimo, por tipologia (se é imagem,
vídeo, áudio, texto, etc), por autor, etc.
117 Outro programa que é software livre.
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transferida do seu começo. Vai sendo reconstituída aleatoriamente pelos pedaços
de arquivos, que podem estar no começo, meio ou ﬁm do arquivo. É um processo não-linear de transferência. Essa transferência é realizada por um enxame de
usuários, que são unidos pelo sistema, para cooperar com partes da propriedade
que é publica no sistema. Essa inovação provocou dois efeitos. O primeiro, o aumento da rapidez do download, já que o usuário cede mais do que exige mais banda de conexão. Segundo, reduziu a dependência daqueles nós que concentravam
o número grande de arquivos e que, por ora, estavam off line ou se recusavam a
transferir seus documentos. 118
Antes dessa invenção, era muito comum nas outras redes p2p um usuário
baixar um arquivo diretamente de outro usuário. Contudo, se o usuário-servidor resolvesse desligar seu computador ou ﬁcar off-line, o usuário-consumidor teria que
recomeçar o download. E recomeçar signiﬁcava reencontrar novos usuários que
contivessem o mesmo arquivo e perﬁl do antigo usuário-servidor (principalmente
no que diz respeito à velocidade de transferência de dados). Claro que isso tomava
tempo e deixava o internauta impaciente. O BitTorrent automatizou esse trabalho
adicional ao juntar todos os peers que continham determinado arquivo – o enxame
- e os fez cooperar na transferência para o usuário-cliente. E gerou efeito colateral
positivo: independente se outro peer-servidor caía do sistema, a transferência da
informação continuará sendo realizada. E mais: se o usuário-consumidor decidir
por conta própria paralisar o seu download, o BitTorrent registra a quantidade de
bytes já recebidas e, na próxima entrada do usuário no sistema, repete a operação: une os peers, que transferem as partes que faltam. Mas antes é preciso que
apenas um usuário que tenha 100% do arquivo – chamado de semeador - esteja
online. Além disso, ao possuir pedaços dos arquivos, o usuário-consumidor já está
habilitado a sincronicamente transferi-los para outros interessados. Isso signiﬁca
que quanto mais gente compartilha um arquivo, mais rápido será o download
dele. Essa gestão da informação, portanto, acaba por fazer do BitTorrent uma
ferramenta útil para transferência de arquivos pesados.119 E revoluciona o modo

118 Em redes sem essa funcionalidade, os arquivos geralmente estão concentrados em poucos
usuários. Isso acaba gerando uma dependência da rede a uma pequena minoria com maior
capacidade de armazenamento, processamento e velocidade de transmissão e transferência de
dados.
119 O mesmo vale para o Emule, que adotou o sistema do BitTorrent de uploadem pedaços.
Esses pedaços devem totalizar 9500 KB. A partir desse tamanho é que um usuário-cliente pode
ser ao mesmo tempo tempo um usuário-servidor, ainda que seu arquivo não tenha sido baixado
completamente.
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de distribuição de conteúdos digitais. Paralelo a essa inovação técnica, o programa BitTorrent criou uma outra com grande impacto social: o torrent - um tipo
de arquivo que ﬁca armazenado em um site (bittorrent tracker120 ou rastreador)
na internet. Os torrents “são apenas guias que dizem ao programa quais usuários
estão compartilhando o arquivo em si (um vídeo ou uma música, por exemplo) e
orientam o PC a fazer as conexões” até encontrar o seu tracker - que deve estar
online para que o download possa ocorrer. Tal como a semente é a virtualização
de uma árvore, o torrent funciona como a virtualização de um arquivo (que pode
ser um ﬁlme, uma música, uma foto, um livro eletrônico etc). Um torrent sempre
faz germinar o conteúdo original, desde que haja um semeador: um usuário que o
tenha publicado em uma página (servidor tracker) na internet.
Cada pessoa que quiser descarregar um arquivo, primeiro deve descarregar o
arquivo torrent que aponta para o arquivo, depois abri-lo no seu BitTorrent (não
existe sistema de busca, o utilizador deve procurar o torrent em sites da internet). O arquivo torrent mostra ao usuário-cliente o endereço do tracker, que
mantém um log de quais os utilizadores que estão descarregando o arquivo e
onde o arquivo e seus pedaços estão (caso o tracker esteja fora do ar ﬁca impossível começar o download). Depois do download começar, se o tracker sair do ar
ainda é possível continuar o download, mas perde-se a informação de quais os
utilizadores que estão online e quais os blocos que estão disponíveis.121

Por conta da existência do torrent, o programa não disponibiliza busca
dos arquivos originais, visto que só há arquivos torrents para localizar e baixar.
Cabe ao usuário, então, tanto produzi-los quanto localizá-los em sites na web.
E cabe ao sistema abrir o torrent e em seguida conectar os usuários para que
o descarregamento da informação desejada aconteça. O processo de produção é
simpliﬁcado: o BitTorrent disponibiliza um sistema que anexa qualquer arquivo e
transforma-o na extensão .torrent122. Por outro lado, centenas de sites na internet
possibilitam que o usuário publique esse mesmo arquivo numa página, deixando120 Um tracker de BitTorrent é um servidor especial que contém a informação necessária
para que os peers se conectem com outros peers para realizar comunicação entre eles usando
o protocolo BitTorrent.
121 Wikipedia. Verbete BitTorrent, in http://pt.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
122 Torrent é a extensão que o sistema dá em todo arquivo que nele ingressa. Se um usuário
quiser disponibilizar a sua tese doutorado, a primeira operação será transformá-la em tese.
torrent. Para isso a operação é muito simples. O usuário vai até o menu, clica em “fazer novo
torrent”. Uma caixa de diálogo se abre e o usuário anexo arquivo pretendido (no caso tese.doc,
por exemplo). Depois, clica em publicar. Pronto, já está criado um arquivo .torrent. Depois o
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o então livre para que o seu descarregamento possa acontecer. Quanto ao processo
de localização do arquivo torrent, o internauta utiliza as engenharias mais soﬁsticadas de busca, como o Google e o Yahoo.
O impacto social dessa forma de uso do sistema é o que o torna praticamente invulnerável a processos de acusação judicial de pirataria, dado que a ação
de produzir e localizar o arquivo é do indivíduo. O Bittorrent não dá suporte ao
usuário para distribuir um arquivo; ele deve rodar um tracker para tornar o seu
torrent disponível para os outros por conta própria ou usar um tracker de terceiros
para isso.123 Portanto, qualquer violação a copyright tenderia estar onde sempre
esteve: nas franjas. Por isso que o principal alvo das gravadoras e estúdios serão
empresas e usuários que mantém servidores de torrents de material ilegal. Tais
servidores, os bittorrent trackers, são o núcleo de funcionamento da rede Bittorrent. Contudo, a diﬁculdade para a Justiça agora seria muito maior, já que há
milhares de servidores desse tipo, que nascem e morrem na mesma proporção.
À guisa de conclusão: Sistemas Sociais de troca de arquivo e o contra-ataque
da indústria do copyright
A evolução das arquiteturas p2p e dos protocolos da internet – quase
sempre por obra de uma cultura hacker – trouxe consigo um maior enrijecimento
dos dispositivos de controle da interação virtual. A peculiaridade desse controle,
operado em boa parte pela indústria do copyright, vai operar como uma repressão
sobre o movimento privado da vida. Essa repressão recebeu forma jurídica, em
1998, com a publicação do Digital Millenium Copyright Act (DMCA), lei que
rege a forma de circulação dos direitos autorais nas redes de computador e que
criminaliza qualquer iniciativa tecnológica que porventura possa vir violar esses
direitos. Segundo Lemos (2005), o DMCA é uma “antítese da liberdade”, porque
exige, por exemplo, que aqueles que hospedam conteúdos na internet (provedores
e servidores) sejam co-responsabilizados por infrações a direitos autorais cometidas por seus usuários.
Contudo, o DMCA guarda um porto-seguro: se esses provedores comprovarem que o ato de infringir coube somente ao usuário, a pena máxima que podem
sofrer é a de ser obrigados a retirar do ar o conteúdo violado. O exercício da força
desse acordo processual acaba produzindo um efeito variado sobre a circulação

usuário faz um uploaddesse arquivo em algum servidor de arquivos torrentna Internet, como o
Meganova.org.
123 Wikipedia. Verbete BitTorrent, em: http://es.wikipedia.org/wiki/BitTorrent
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da cultura. No que tange aos circuitos descentralizados de circulação de informação – tal como as redes p2p – o DMCA possibilita que as empresas responsáveis
por permitir, de forma p2p, a troca de arquivos digitais ilegais, sejam acionadas
na Justiça por serem a infra-estrutura que sustenta a pirataria virtual. Como essas
empresas não têm o controle dos ﬂuxos, mas identiﬁcam os IPs dos usuários, elas
acabam se tornando “co-autoras do roubo” por produzir uma tecnologia que não
foi construída para impedir que a cultura circule e por não revelar quem são os
“piratas de copyrights”. Foi sustentado nesse argumento que associações como
a RIAA (das gravadoras americanas) e a MPAA (dos estúdios de Hollywood)
conseguiram a exclusão de sites como Napster, Kazaa, Edonkey2000, WinMX,
iMesh. Com exceção do Kazaa e Napster, que tiveram de pagar altas indenizações
judiciais, o restante dos aplicativos p2p virou pó de bits. Isso ocorreu, em boa parte, porque as empresas que os desenvolveram não conseguiriam bancar os custos
ﬁnanceiros de um processo judicial contra as majors da indústria da cultura.
O DMCA revela-se como uma força é capaz de controlar a inovação.
Esta só faz sentido se for para ampliar ainda mais as tecnologias de comando
que restringem a cultura ao formato físico que é comercializado. Há aqueles que,
como acertadamente identiﬁcou Lessig (2005), usam os sistemas p2p para acessar
conteúdos sem copyright ou para acessar conteúdos com copyright, mas que já
estão fora de circulação comercial por não trazer mais lucros para as gravadoras.
A história pós-DMCA revelou-se como ato contínuo de repressão da cultura livre. Mas as inteligências coletivas acabaram por subverter o sentido do poder, ao abrir uma ﬁssura na lógica do DMCA. A estratégia esteve ligada à criação
da segunda geração dos serviços baseados na web, o que se convencionou chamar
de web 2.0 — um conjunto de sites cujo conteúdos são totalmente produzidos e/ou
hospedados online diretamente por usuários, sem qualquer exigência ou permissão, baseados numa arquitetura colaborativa. A autonomia da web 2.0 revela-se
porque, mesmo que um usuário hospede “conteúdos ilegais” em um site, o gestor
deste pode rapidamente excluí-los; contudo, baseada no princípio colaborativo,
não pode impedir qualquer usuário de publicá-los novamente no site.
Logo, ao analisarmos a evolução da internet, em especial das tecnologias
p2p, percebemos que o poder, ao ter perdido a guerra contra as inteligências coletivas – construtoras da web 2.0 e de sistemas como BitTorrent –, busca agora
exercer a sua força sobre as singularidades, haja visto a atenuante campanha de
processos movidos pelas indústrias culturais contra usuários da internet que baixam arquivos com copyright. A estratégia do poder é subordinar as singularidades
a partir da lógica do medo, já que muitas famílias seriam arruinadas ﬁnanceira-
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mente se tivessem de pagar indenizações as corporações de mídia. A inibição do
uso só pode ser produto do terror. Como vimos, nem mais a lei é capaz de frear
a colaboração social, visto que cada vez mais essa colaboração é regida por um
sistema “privado, porém público” de regulação que potencializa o direito à liberdade de expressão.
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A Prática da Vida (Midiática) Cotidiana
Lev Manovich

Do Consumo de Massa à Produção (Cultural) de Massa
A explosão dos conteúdos criados pelos usuários na Internet (2005) tem
desencadeado um novo universo midiático. Em um nível prático, este universo
se tornou possível através das web-plataformas grátis e ferramentas de softwares
baratas que permitem que as pessoas possam compartilhar os seus conteúdos e ter
fácil acesso às mídias produzidas por outros; rapidamente baixaram os custos de
mídia de captura de qualidade proﬁssional de dispositivos como as câmeras de
vídeo HD, além das máquinas fotográﬁcas e de vídeo para capturar com os celulares. O que é importante, porém, é que este novo universo não era simplesmente
uma versão melhorada da cultura midiática do século XX. Ao invés disso, passamos da mídia para a mídia social. (Assim, podemos dizer também que nos graduamos do vídeo / ﬁlme do século XX para o vídeo social no início do século XXI).
O que isso signiﬁca em relação às mudanças de funções da mídia e os termos que
usamos para falar sobre ela? Essas são as questões que este artigo busca discutir.
Hoje em dia, a “mídia social” é muitas vezes discutida em relação a outro
termo, “Web 2.0” (criado por Tim O’Reilly, em 2004.) Embora a Web 2.0 reﬁrase a um número de diferentes técnicas econômicas e desenvolvimentos sociais,
a maioria deles são diretamente relevantes para a nossa questão: além de mídia
social, outros conceitos importantes são: o conteúdo gerado pelo usuário, cauda
longa, plataforma de rede, folksonomy, distribuição (syndication) e colaboração
de massa. Não vou resumir aqui todos estes conceitos: Wikipedia, que em si mesmo é um grande exemplo de Web 2.0, faz isso melhor. Meu objetivo aqui não é
fornecer uma análise detalhada dos efeitos sociais e culturais da Web 2.0, mas,
gostaria de apresentar algumas questões e apresentar alguns pontos que não tenho
visto expressos pelos outros e que dizem respeito diretamente ao vídeo e a cultura
das imagens em movimento na web.
Para começar o debate, vamos simplesmente indicar dois dos mais importantes temas da Web 2.0. Em primeiro lugar, nos anos 2000, assistimos a uma
mudança gradual, com a maioria dos usuários da Internet acessando bem menos
o conteúdo produzido por produtores proﬁssionais e um aumento do acesso a
conteúdos produzidos por outros usuários não proﬁssionais. Em segundo lugar,
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se a Web dos anos 90 foi, em sua maioria, uma mídia de publicação, nos anos
2000 ela se tornou grandemente uma mídia de comunicação (Comunicação entre
os usuários, incluindo as conversas em torno de conteúdo gerado pelo usuário),
que se realiza por meio de uma variedade de formas para além do email: posts,
comentários, resenhas, rankeamento, gestos e símbolos, votações, links, crachás,
fotograﬁa e vídeo).
O que essas tendências signiﬁcam para a cultura em geral e para os proﬁssionais da arte em particular? Primeiramente, isso não signiﬁca que cada usuário se tornou um produtor. De acordo com as estatísticas de 2007, apenas entre
0,5% e 1,5% dos usuários dos sites mais populares de mídias sociais (Flickr, Youtube, Wikipédia) contribuem com seu próprio conteúdo. Os outros permanecem
como consumidores do conteúdo produzido por esses 0,5% a 1,5%. Será que isso
implica dizer que o conteúdo produzido por proﬁssionais continua a predominar
em termos de onde as pessoas buscam suas notícias e meios de comunicação? Se
por “conteúdo” entendemos a típica imprensa de massa do século XX – notícias,
programas de TV, ﬁlmes e vídeos narrativos, jogos de computador, literatura e
música –, então a resposta é muitas vezes sim. Por exemplo, em 2007 só dois
blogs entraram na lista das cem fontes de notícias mais lidas. Ao mesmo tempo,
assistimos a emergência da “cauda longa” na rede: não só o “Top 40”, mas a
maioria do conteúdo encontrado na rede – incluindo conteúdos produzidos pelos
indivíduos – possui alguma audiência . Essas audiências podem ser mínimas, mas
não são nulas. Isso é mais bem ilustrado pelas estatísticas a seguir: em meados
dos anos 2000, em um milhão, todas as faixas disponíveis através do iTunes foram
vendidas pelo menos uma vez por trimestre. Em outras palavras, cada faixa, não
importa o quão obscura ela seja, encontrou pelo menos um ouvinte. Isto se traduz
na economia de novas mídias: como pesquisadores que têm estudado a demonstração do fenômeno da cauda longa, em muitos setores, o volume total de vendas
geradas por esses itens de baixa popularidade ultrapassa o volume gerado pelos
“top quarenta.”
Vamos agora considerar outro conjunto de estatísticas que mostram que
as pessoas buscam cada vez mais a informação e as mídias em sites de mídias sociais. Em Janeiro de 2008, a Wikipedia foi classiﬁcada como o número 9 entre os
sites mais visitados; MySpace foi o número 6, o 5 foi o Facebook, e o Youtube, o
nº 3. (De acordo com a empresa que recolhe as estatísticas, é mais do que provável
que estes números sejam baseados nos Estados Unidos, e que o ranking em outros
países seja diferente. No entanto, há uma tendência geral para a utilização cres-
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cente de meios sociais – globais, localizados, ou locais – que pode ser observada
na maioria dos países).
O número de pessoas que participam nestas redes sociais, compartilhando as mídias e participando da criação de “conteúdo gerado pelo usuário” é surpreendente, pelo menos na perspectiva a partir do início de 2008. (É provável que
em 2012 ou 2018 haja um olhar trivial em comparação com o que acontecerá em
seguida). MySpace: 300.000.000 usuários. Cyworld, um site Coreano semelhante
ao MySpace: 90 por cento dos sul-coreanos em torno dos 20 anos de idade, ou 25
por cento do total da população da Coréia do Sul. Hi5, um líder de mídia social
local na América Central: 100.000.000 usuários. Facebook: 1.400.000 uploads de
fotos por dia. O número de novos vídeos enviados ao YouTube a cada 24 horas (a
partir de Julho de 2006): 65.000.
Se estes números já são surpreendentes, considere então uma plataforma
de mídia de produção e consumo relativamente nova: um celular. No início de
2007, 2,2 bilhões de pessoas tinham celulares e, até o ﬁnal do ano, é esperado que
esse número venha a ser de 3 bilhões. Obviamente, as pessoas em um vilarejo
indiano em que todos estão compartilhando um celular, hoje, não fazem vídeos ou
blogs para consumo mundial, mas isso é hoje em dia. Pense na seguinte tendência:
em meados de 2007, o Flickr continha cerca de 600 milhões de imagens. Até o
início de 2008, este número já tinha dobrado.
Essas estatísticas são impressionantes. A questão mais difícil é: como
interpretá-las? Primeiro de tudo, elas não nos dizem nada acerca da atual preferência por conteúdos on-line dos usuários (obviamente, estas preferências variam
entre lugares e demograﬁas). Por exemplo, não temos números exatos (pelo menos, eles não estão gratuitamente disponíveis) sobre o que exatamente as pessoas
vêem em sites como o YouTube – a porcentagem de conteúdo gerado pelo usuário
versus conteúdo comercial, tais como vídeos musicais, anime, trailers de jogos,
clipes de ﬁlmes, etc. Em segundo lugar, nós também não temos números exatos
em relação aos quais a porcentagem de pessoas que diariamente busca mídia/
informação provenientes de grandes organizações de notícias, televisão, ﬁlmes e
música comercialmente produzidos versus fontes não-proﬁssionais.
Esses números são difíceis de estabelecer porque hoje as informações
comerciais e os meios de comunicação não só chegam através dos seus canais
tradicionais, como jornais, estações de TV, cinemas, mas também pelos mesmos
canais que carregam conteúdo gerado pelo usuário: blogs, feeds RSS, itens e notas
postados no Facebook, vídeos do YouTube, etc. Portanto, contar simplesmente
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quantas pessoas seguem um determinado canal de comunicação já não te diz o
que eles estão realmente assistindo.
Mas, mesmo se soubéssemos as estatísticas precisas, ainda não saberíamos claramente quais são os papéis relativos às fontes comerciais e aos conteúdos
produzidos pelos usuários na formação da compreensão do mundo pelas pessoas,
elas próprias e outras. Ou, mais precisamente: quais são os pesos relativos entre
as idéias expressas nos grandes meios de comunicação e as idéias alternativas disponíveis em outros lugares? Se uma pessoa chega a todas as suas notícias através
de blogs, isso signiﬁca automaticamente que o seu entendimento do mundo e suas
idéias sobre questões importantes são diferentes de uma pessoa que lê apenas os
principais jornais?
A Prática da Vida (Midiática) Cotidiana: Táticas e Estratégias
Por diferentes razões, as mídias, as empresas, o consumo de eletrônicos,
as indústrias da web, e os acadêmicos convergem na comemoração dos conteúdos
criados e trocados pelos usuários. Em discussões acadêmicas, chama a atenção,
em especial, a desproporcional atenção dada a certos gêneros, como “Mídia Jovem”, “Mídia Ativista”, “Mash-ups Políticos”, que são realmente importantes,
mas que não mais representam o típico uso de centenas de milhões de pessoas .
Ao celebrar o conteúdo gerado pelo usuário e implicitamente qualiﬁcar
o “conteúdo gerado pelo usuário” como “alternativo” e “progressista”, as discussões acadêmicas, muitas vezes, ﬁcam longe de perguntar certas questões críticas
básicas. Por exemplo: em que medida o fenômeno do conteúdo gerado pelo usuário é conduzido pela indústria eletrônica do consumo – os produtores de máquinas
fotográﬁcas digitais, câmeras de vídeo, música, computadores portáteis. Ou: em
que medida o fenômeno do conteúdo gerado pelo usuário é impulsionado também
pelas próprias empresas de mídias sociais – que estão no negócio em busca de
obter o máximo de tráfego possível para seus sites para que eles possam ganhar
dinheiro com a venda de publicidade e os usos de seus dados?
Aqui está uma outra questão: dada a porcentagem signiﬁcativa de conteúdo gerado pelo usuário, que segue os modelos e convenções de entretenimento
criados por proﬁssionais da indústria, ou diretamente reusam conteúdos produzidos proﬁssionalmente (por exemplo, anime music videos), isso signiﬁca que
a imaginação e as identidades das pessoas estão agora ainda mais ﬁrmemente
colonizadas pela mídia comercial do que no século XX? Em outras palavras: é a
substituição do consumo de massa da cultura comercial no século XX pela produção em massa de bens culturais pelos usuários no início do século XXI um
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desenvolvimento progressivo? Ou será que isso constitui uma nova etapa no desenvolvimento da “indústria cultural”, tal como analisada por Theodor Adorno e
Max Horkheimer em 1944 no livro A Indústria Cultural: o Iluminismo como Mistiﬁcação das Massas? Com efeito, se as pessoas no século XX estavam simplesmente consumindo os produtos da indústria cultural, os prosumers e “pro-mas” do
século XXI os estão imitando apaixonadamente. Ou seja, eles fazem agora os seus
próprios produtos culturais que seguem os modelos criados pelos proﬁssionais e/
ou dependem de conteúdo proﬁssional.
O caso em questão é o dos anime music videos (freqüentemente abreviados como AMVs). Minha pesquisa para “anime music videos” no YouTube, em 7
de fevereiro de 2008, chegou ao resultado de 250.000 vídeos. Animemusicvideos.
org, o principal portal para produtores de anime music videos (antes da ação movida pelo YouTube) continha 130.510 AMVs, em 9 de fevereiro de 2008. AMVs
são feitos por fãs que editam clipes com uma ou mais séries de anime e música,
que vem de uma fonte diferente, como vídeos musicais proﬁssionais. Às vezes,
os AMVs também usam cortes de cenas de ﬁlmagens de videogame. Nos últimos
anos, os produtores de AMVs também começaram a adicionar efeitos visuais cada
vez mais disponíveis em softwares como o After Effects. Mas, independentemente das fontes utilizadas e de suas combinações, na maioria dos AMVs, todos os
vídeos e músicas vem de produtos da mídia comercial. Os produtores de AMV se
vêem como editores que reeditam o material original, e não como realizadores ou
animadores, que criam a partir do zero.
Para nos ajudar a analisar a cultura dos AMVs, vamos pôr a trabalhar as
categorias criadas por Michel De Certeau em 1980, no seu livro A invenção do
Cotidiano. De Certeau faz uma distinção entre “estratégias” utilizadas por instituições e estruturas de poder e “táticas” usadas pelos indivíduos modernos em suas
vidas cotidianas. As táticas são as maneiras pelas quais os indivíduos negociam
as estratégias que foram deﬁnidas para eles. Para tomar um exemplo discutido
por De Certeau, o planejamento de uma cidade, sinalização, regras de trânsito e
mapas oﬁciais são estratégias criadas pelo governo e pelas empresas. As maneiras que uma pessoa se movimenta pela cidade, encontrando atalhos, caminhando
sem rumo, seguindo suas rotas favoritas e adotando outras, são táticas. Em outras
palavras, um indivíduo não pode reorganizar ﬁsicamente a cidade, mas ele pode
adaptá-la às suas necessidades, escolhendo o modo como se movimenta através
dela. Uma tática “já espera ter que trabalhar em algumas coisas, a ﬁm de torná-las
suas, ou torná-las ‘habitáveis’”.
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Como destaca De Certeau, na sociedade moderna, a maioria dos objetos
que as pessoas usam em sua vida quotidiana são bens produzidos em massa, e estes
bens são as expressões de estratégias de designers, produtores e marqueteiros. As
pessoas constroem seus mundos e identidades baseados nesses objetos facilmente
disponíveis, utilizando diferentes táticas: bricolagem, montagem, personalização
e – para usar uma expressão que não foi parte do vocabulário de De Certeau, mas
que se tornou importante hoje – remix. As pessoas raramente usam todas as peças
de um só designer como elas aparecem nos desﬁles de moda, por exemplo: elas
costumam misturar e combinar diferentes peças de diferentes lugares. E também
usam peças de roupa de maneira diferente da forma a que elas foram destinadas,
e customizam as roupas por meio de botões, cintos e outros acessórios. O mesmo
vale para as maneiras pelas quais as pessoas decoram seus espaços, preparam
refeições, e, em geral, constroem seus estilos de vida.
Enquanto as idéias gerais da prática de A Invenção do Cotidiano continuam a proporcionar um excelente paradigma intelectual, disponível para pensar
o lugar da cultura, uma vez que o livro foi publicado em 1980, muitas coisas
também mudaram de forma importante. Estas alterações são menos drásticas na
área da governança, mas mesmo nessa área vemos mudanças no sentido de uma
maior transparência e visibilidade. Mas na área da economia do consumidor, as
mudanças têm sido bastante signiﬁcativas. Estratégias e táticas estão agora geralmente bem ligadas em uma relação interativa, e muitas vezes suas características
são inversas. Isto é particularmente verdade para as indústrias e meios de comunicação que “nasceram digitalmente”, tais como softwares, jogos de computador,
sites e redes sociais. Os seus produtos são explicitamente projetados para serem
personalizados pelos usuários. Pense, por exemplo, na Interface Gráﬁca de Usuário original (popularizada pelo Macintosh da Apple em 1984), que permite ao
usuário personalizar a aparência, as funções do computador e as aplicações ao seu
gosto. O mesmo se aplica às recentes interfaces de web - por exemplo, o iGoogle,
que permite ao usuário criar uma página inicial personalizada escolhendo dentre
muitas aplicações e fontes de informação. Facebook, Flickr, Google e outras empresas de mídias sociais incentivam as pessoas a criar aplicativos, que combinam
seus dados e adicionam novos serviços (a partir do início de 2008, mais de 15.000
aplicativos hospedados no Facebook foram criados por pessoas de fora da empresa.). O design explícito para personalização não é limitado à Web: por exemplo,
muitos jogos de computador navegam com o editor de níveis que permitem aos
usuários a criação de seus próprios níveis.
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Embora as indústrias relacionadas ao mundo físico estejam se movendo
muito lentamente, seguem a mesma trajetória. Em 2003 a Toyota introduziu os
carros Scion. A comercialização dos Scion foi centrada na idéia de uma ampla
possibilidade de customização. Nike, Adidas e Puma já experimentaram permitir
que os consumidores desenhassem e ﬁzessem o pedido da sua própria produção,
escolhendo entre uma ampla gama de produtos. (No caso do conceito de Mongolian Barbeque da Puma, alguns milhares de produções exclusivas podem ser
construídos.) No início de 2008, o Bug Labs introduziu o que chamou de “o Lego
dos gadgets”: uma plataforma eletrônica de consumo com código aberto (open
source) a partir de um minicomputador e módulos, como uma câmera digital ou
uma tela de LCD. A recente celebração da prática do “faça você mesmo” em
várias indústrias é outro exemplo desta crescente tendência.
Resumindo, durante o tempo que passou desde a publicação de A Invenção do Cotidiano, as empresas têm desenvolvido novos tipos de estratégias. Estas
estratégias mimetizam as táticas das pessoas de bricolagem, re-montagem e remix.
Em outras palavras, a lógica das táticas passou a ser a lógica das estratégias.
O paradigma da Web 2.0 representa a mais dramática reconﬁguração da
relação estratégia/tática até hoje. De acordo com as análises originais de De Certeau em 1980, táticas não necessariamente resultam em objetos ou algo estável e
permanente; “Ao contrário da estratégia, ela (a tática) carece de estrutura centralizada e permanência que lhe permita deﬁnir-se como um concorrente para alguma
outra entidade... ela empresta a suas próprias atividades uma “imapeável” forma
de subversão.” Desde 1980, porém, os consumidores e as indústrias da cultura,
começaram a transformar sistematicamente cada subcultura (e, particularmente,
as subculturas da juventude ) em produtos. Em suma, as táticas da cultura desenvolvidas pelas pessoas foram transformadas em estratégias que agora são vendidas para elas. Se você quiser “opor-se a corrente principal”, você agora já tem
uma abundância de estilos de vida – em cada aspecto da subcultura, desde estilos
musicais e visuais até as roupas e as gírias – disponíveis para compra.
Esta adaptação, no entanto, ainda está centrada em subculturas distintas:
boêmios, hip hop e rap, moda Lolita, rock, punk, skin head, vândalo, etc. No entanto, nos anos 2000, a transformação da tática das pessoas em estratégias empresariais encontrou uma nova direção. A evolução da década anterior – a plataforma
Web, a diminuição drástica dos custos de consumo dos dispositivos eletrônicos
para captura e reprodução de mídia, o aumento das viagens globais, bem como o
crescente consumo das economias de muitos países que aderiram após 1990 ao
“mundo globalizado” – levou à explosão de “conteúdos” gerados pelo usuário
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e disponíveis em formato digital: sites, blogs, fóruns de discussões, mensagens
curtas, fotograﬁa digital, vídeo, música, mapas, etc. Respondendo a esta explosão, empresas da web 2.0 criaram poderosas plataformas destinadas a acolher
este conteúdo. MySpace, Facebook, Orkut, LiveJournal, Blogger, Flickr, YouTube, Hi5 (América Central), Cyworld (Coréia), Wretch (Taiwan), Orkut (Brasil),
Baidu (China), e milhares de outras redes sociais que tornam este conteúdo instantaneamente disponível a nível mundial (exceto, naturalmente, nos países que
bloqueiam ou ﬁltram esses sites). Assim, não só particularidades de subculturas
particulares, mas os detalhes do cotidiano de centenas de milhões de pessoas que
criam e fazem o upload de suas mídias ou escrevem blogs tornaram-se públicos.
O que antes era efêmero, transitório, imapeável e invisível, torna-se permanente, mapeável, e visível. Plataformas de redes sociais oferecem aos usuários
espaço ilimitado de armazenamento e abundância de ferramentas para organizar,
promover e difundir seus pensamentos, opiniões, comportamentos, e mídias para
os outros. Você já pode transmitir o seu vídeo ao vivo usando o seu laptop ou
celular, e é apenas uma questão de tempo antes que a transmissão constante da
vida de uma pessoa se torne tão comum como o e-mail. Se você acompanhar a
evolução do projeto da MyLifeBits (2001 -) para SLIFE software (2007 -) e do
Yahoo! Live, um serviço de radiodifusão pessoal (2008 -), a trajetória em busca da
constante captura e transmissão do cotidiano da vida de uma pessoa é clara.
Segundo De Certeau (1980), a estratégia “está envolvida no trabalho de
sistematização, de impor ordem... as suas formas são estabelecidas. Não se pode
esperar que seja capaz de desmantelar e agrupar facilmente, algo que um modelo
tático faz naturalmente”. As estratégias utilizadas pelas empresas de mídia social
hoje, no entanto, fazem exatamente o oposto: elas estão focadas na ﬂexibilidade e
troca constante. (Naturalmente, todas as empresas na era da globalização tiveram
que se tornar adaptáveis, móveis, ﬂexíveis e prontas a romper-se e reagrupar-se,
embora elas raramente alcancem a ﬂexibilidade das empresas e programadores da
web. ) De acordo com Tim O’Reilly, que originalmente deﬁniu o termo Web 2.0,
em 2004, uma característica importante das aplicações da Web 2.0 é o “design
pronto para a ‘hackeabilidade’ e a remixagem.” Assim, a maioria das principais
empresas da Web 2.0 – Amazon, eBay, Flickr, Google, Microsoft, Yahoo e YouTube – disponibilizam as suas interfaces de programação e alguns dos seus dados
para incentivar outras pessoas a criar novas aplicações usando estes dados.
Em resumo, as estratégias hoje utilizadas pelas empresas de mídias sociais muitas vezes parecem mais as táticas da formulação original de De Certeau –
enquanto as táticas parecem mais estratégias. Uma vez que as empresas que criam
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plataformas de mídias sociais ganham dinheiro a partir da quantidade máxima de
usuários a visitá-los (eles também ganham com a publicação de anúncios, venda
de dados de utilização para outras empresas, com a venda de serviços extras, etc),
elas têm um interesse direto em ter os usuários entregando o máximo possível de
suas vidas para essas plataformas. Por conseguinte, elas concedem aos usuários
espaço ilimitado de armazenamento para guardar todas as suas mídias, a capacidade de personalizar sua “vida on-line” (por exemplo, controlar o que é visto e por
quem) e expandir a funcionalidade das próprias plataformas.
Isto, porém, não signiﬁca que estratégias e táticas trocaram completamente de lugares. Se olharmos para a atual mídia de conteúdo produzido pelos
usuários, aqui, a relação estratégia/tática é diferente. Como mencionado, ao longo
de muitas décadas, as empresas têm sistematicamente transformado os elementos
de diversas subculturas desenvolvidas por pessoas em produtos comerciais. Mas
estas próprias subculturas, no entanto, raramente se desenvolvem em sua totalidade a partir do zero – em vez disso, elas são o resultado da apropriação cultural
e / ou remix da cultura comercial anterior pelas pessoas. A subcultura AMV é um
caso em destaque. Por outro lado, ela exempliﬁca as novas “estratégias e táticas” como fenômenos: os AMVs estão hospedados na corrente principal dos sites
de mídia social como YouTube, e portanto não são exatamente “transitórias” ou
“imapeáveis” (já que você pode usar um mecanismo de pesquisa para encontrálos, ver como outros usuários os ranquearam, e assim por diante). Por outro lado,
ainda, ao nível do conteúdo, representam a “prática da vida cotidiana”, já que
a grande maioria dos AMVs vem de segmentos comerciais de anime shows e
música comercial. Isto não signiﬁca que os melhores AMVs não são criativos ou
originais – só que a sua criatividade é diferente do modelo romântico / modernista
de “torná-lo novo.” Utilizando os termos de De Certeau, podemos descrevê-la
como tática de criatividade que “já espera ter que trabalhar em algumas coisas, a
ﬁm de torná-las suas, ou torná-las ‘habitáveis’.”
Conversas através da Mídia
Até aqui, discuti as mídias sociais usando os velhos e conhecidos termos. No entanto, os próprios termos, que eu estava evocando – conteúdo, objeto
cultural, produção cultural e consumo cultural – são redeﬁnidos pelas práticas da
Web 2.0.
Vemos novos tipos de comunicação em que os conteúdos, opiniões, e
conversas, muitas vezes não podem ser claramente separados. Blogs são um bom
exemplo disto: muitas entradas de um blog são os comentários do escritor do blog
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falando sobre um item que ele/ela copiou de outra fonte. Ou então, pense sobre os
fóruns ou comentários embaixo de uma atualização em um site em que um post
original pode gerar uma longa discussão, que depois segue para novos e originais
diretórios, com o item original totalmente esquecido.
Muitas vezes “conteúdos”, “notícias” ou “mídias” se tornam símbolos
utilizados para iniciar ou manter uma conversa. O seu signiﬁcado original é menos importante do que a sua função como símbolos. Estou aqui pensando sobre
as pessoas que postam fotos umas nas páginas das outras do MySpace, ou trocam
presentes no Facebook. O tipo de presente que você ganha é menos importante
do que o ato de presentear, ou postar um comentário ou uma foto. Embora possa parecer que essa conversa simplesmente retoma os conhecimentos de Roman
Jakobson sobre as funções emotiva e/ou metalingüística da comunicação descritas em 1960, também é possível que uma análise detalhada lhes mostre que esse é
verdadeiramente um novo fenômeno.
O início de tal análise pode ser encontrado no trabalho de Adrian Chan.
Conforme ele salienta, “Todas as culturas praticam a troca de símbolos que comportam e carregam signiﬁcados, comunicam interesses e contam como transações
pessoais e sociais”. A manipulação dos símbolos “deixa sinais, indica os interesses dos usuários uns em relação aos outros”. Embora o uso de símbolos nas redes
sociais não seja exclusivo dos meios de comunicação social, algumas das características apontadas por Chan parecem ser novas. Por exemplo, como observa Chan,
o uso de símbolos é freqüentemente “acompanhado por ambigüidade de intenções
e motivação (o signiﬁcado do símbolo pode ser codiﬁcado, enquanto o motivo do
usuário para a sua utilização não pode). Isto pode dobrar o sentido de interação e
comunicação, permitindo que os destinatários dos símbolos possam responder ao
símbolo ou ao usuário responsável pela sua utilização”.
Considere outra nova situação de comunicação muito interessante: uma
conversa em torno de uma peça de mídia, por exemplo, comentários adicionados
por usuários abaixo de uma foto do Flickr ou de um vídeo do YouTube que não
somente respondem à mídia, mas também uns aos outros. (O mesmo é geralmente
verdade em comentários, opiniões e discussões na Internet em geral – o objeto em
questão pode ser o software, um ﬁlme, um post anterior, etc). É claro que tal estrutura de conversa também é comum na vida real: pense numa discussão típica de
uma classe de graduação em cinema, por exemplo. No entanto, a infra-estrutura
da Web e o software permitem que essas conversas se distribuam no espaço e no
tempo - as pessoas podem responder umas às outras independentemente de sua
localização e a conversa pode, em teoria, durar para sempre. (Na Internet, mi-
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lhões destas conversas acontecem ao mesmo tempo). Estas conversas são muito
comuns: de acordo com o relatório do Pew Internet & American Life Project
(19/12/2007), entre os adolescentes norte-americanos que publicam fotos on-line,
89% relataram que as pessoas comentam essas fotos, pelo menos, em alguma das
vezes.
Igualmente interessantes são as conversas que ocorrem entre as imagens
ou vídeos - por exemplo, respondendo a um vídeo com um novo vídeo. Estas, na
verdade, são características normais da interface do YouTube. (Note que todos
os exemplos de interfaces, características e usos comuns das mídias sociais referem-se ao início de 2008; obviamente os detalhes podem mudar dependendo de
quando você estiver lendo este artigo). Porque as redes sociais contêm um grande
número dessas conversas através das mídias. Para mim, o caso mais interessante
até agora é o de um vídeo teórico de cinco minutos sobre a Web 2.0: “The machine
is Using Us”, postado pelo antropólogo cultural Michael Wesch em 31 de janeiro
de 2007. Um ano mais tarde este vídeo havia sido assistido 4.638.265 vezes. E
tinha gerado 28 vídeos-resposta que variavam entre comentários curtos de 30 segundos, longas observações igualmente teóricas e longos vídeos cuidadosamente
concebidos.
Assim como é o caso de qualquer outra característica da cultura digital
contemporânea, é sempre possível encontrar alguns precedentes para qualquer
uma destas situações de comunicação. Por exemplo, a arte moderna pode ser
entendida como um conjunto de conversas entre diferentes artistas ou escolas
artísticas. Isto é, um artista/movimento está respondendo ao trabalho produzido anteriormente por um outro artista/movimento. Assim, modernistas em geral
estão reagindo contra a cultura clássica do século XIX; Jasper Johns e outros
artistas pop reagem ao expressionismo abstrato; Godard reage ao estilo de narrativa cinematográﬁca de Hollywood; e assim por diante. Para usar os termos
relativos ao YouTube, podemos dizer que Godard postou o seu vídeo em resposta
a um clipe enorme chamado “narrativa cinematográﬁca clássica”. Mas, estúdios
de Hollywood não respondem – pelo menos não nos próximos 30 anos.
Como pode ser visto a partir destes exemplos, normalmente estas conversas entre artistas e escolas artísticas, não são conversas propriamente ditas.
Um artista/escola produziu algo, outro artista/escola respondeu depois com suas
próprias produções, e isso foi tudo. A primeira arte/escola normalmente não responde. Mas, no início da década de 1980, as práticas proﬁssionais começaram a
responder umas às outras de forma mais rápida e as conversas já não eram mais de
mão única. Música e vídeos afetam as estratégias de edição de ﬁlmes e da televi-
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são. Da mesma forma, hoje, a estética dos movimentos gráﬁcos está escorregando
em narrativas características. A cinematograﬁa, que antes só existia em ﬁlmes, é
retomada nos videogames, e assim por diante. Mas estas conversas ainda são diferentes da comunicação entre os indivíduos através dos meios de comunicação em
um ambiente em rede. No caso da Web 2.0, são indivíduos falando diretamente
uns com os outros usando mídia e não apenas produtores proﬁssionais.
A Arte Depois da Web 2.0 é ainda possível?
Será que os artistas proﬁssionais (incluindo artistas do vídeo e da mídia)
se beneﬁciaram com a explosão de conteúdos on-line que são produzidos por
usuários regulares e a fácil disponibilidade das plataformas de publicação das
mídias? Será que o fato de que agora temos essas plataformas onde qualquer
pessoa pode publicar seus vídeos e cobrar pelos downloads signiﬁca que os artistas têm um novo canal de distribuição para suas obras? Ou será que o mundo
da mídia social – centenas de milhões de pessoas diariamente fazendo uploads e
downloads de vídeo, áudio e fotograﬁas; objetos de mídia produzidos por autores
desconhecidos que estão recebendo milhões de downloads; objetos de mídia que
rapidamente e de maneira ﬂuida se movem entre os usuários, dispositivos, contextos, e as redes – tornam a arte proﬁssional irrelevante? Em suma, na medida
em que os artistas modernos têm alcançado com êxito, até agora, os desaﬁos de
cada geração de novas tecnologias, pode a arte proﬁssional sobreviver à extrema
democratização dos meios de produção e do acesso?
Em certo nível, esta pergunta não faz sentido. Certamente, nunca na história da arte moderna isso tinha sido tão bem feito comercialmente. Este não é
mais um exercício para alguns, a arte contemporânea se tornou outra forma da
cultura de massa. Sua popularidade é muitas vezes igual à de outros meios de
comunicação de massa. Mais importante, a arte contemporânea tornou-se um investimento legítimo na categoria, e com todo o dinheiro investido nela, é pouco
provável que este mercado algum dia sofra um colapso. (É claro que a história já
demonstrou várias vezes que os regimes políticos mais estáveis eventualmente
sofrem um colapso).
Num certo sentido, desde o início da globalização, no início dos anos
90, o número de participantes da instituição chamada “arte contemporânea” tem
crescido, paralelamente à ascensão social das redes sociais nos anos 2000. Desde
o início da década de 1990, muitos novos países entraram no “mundo globalizado” e aprovaram os valores ocidentais em sua cultura política. Que inclui suporte,
cobrança, e a promoção da “arte contemporânea.” Assim, Xangai hoje já tem não
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apenas um, mas três museus de arte contemporânea, além dos espaços de grande
dimensão que expõem arte contemporânea e que são maiores que os de Nova
Iorque ou Londres. Uma série de arquitetos, como Frank Gehry e Zaha Hadid
estão agora construindo museus e centros culturais nas ilhas Saadiyat (Ilha da
Felicidade em árabe) em Abu Dhabi. Rem Koolhas está construindo um novo
museu de arte contemporânea em Riga. E eu poderia continuar esta lista, mas
você já entendeu a idéia.
No caso da mídia social, o crescimento sem precedentes do número de
pessoas que fazem upload e visualizam as mídias umas das outras levou a muitas
inovações. Mesmo que o típico vídeo diário ou anime no YouTube não seja muito
interessante, eles são suﬁcientes. De fato, em todos os meios em que as tecnologias de produção foram democratizadas (vídeo, música, animação, design gráﬁco,
etc), eu encontrei projetos que não apenas são rivais daqueles produzidos por empresas comerciais conhecidas e artistas conhecidos, mas que também exploram,
muitas vezes, as novas áreas que ainda não foram tocadas por aqueles que estão
saturados de capital simbólico.
Quem está fazendo esses projetos? Em minhas observações, ao passo
que alguns destes projetos vêm de prototípicos “amadores”, “prosumers” e “proams”, a maioria é feita por jovens proﬁssionais, ou proﬁssionais em formação. O
surgimento da Web como o novo padrão médio de comunicação na década de 90
signiﬁca que hoje, na maioria dos domínios culturais, cada proﬁssional ou empresa, independentemente da sua dimensão e localização geográﬁca, possui uma
presença na rede e posta novas obras on-line. Talvez, e mais importante ainda, os
jovens estudantes agora possam colocar suas obras perante um público global, ver
o que os outros estão fazendo, e desenvolver novas ferramentas (por exemplo, a
comunidade processing.org) em conjunto.
Note que não estamos falando da mídia social “clássica” ou do “clássico”
conteúdo gerado pelo usuário aqui, uma vez que, pelo menos no momento, muitos
desses portfólios, amostras de projetos e demonstrações estão sendo carregados
nos sites das próprias empresas e sites especializados em agregar, sites conhecidos por pessoas dessa área. Aqui estão alguns exemplos de sites que consulto
regularmente: xplsv.tv (movimentos gráﬁcos, animação), coroﬂot.com (portfólios
de todo o mundo), archinect.com (projetos de arquitetura dos estudantes), infosthetics.com (visualização de informações). Em minha opinião, uma porcentagem
signiﬁcativa das obras que você encontra nesses sites representa o que há de mais
inovador na produção cultural atual. Ou pelo menos, eles deixam claro que o mundo da arte proﬁssional não possui licença especial para criatividade e inovação.
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Mas talvez a maior inovação conceitual esteja acontecendo no desenvolvimento do próprio ‘meio’ Web 2.0. Penso em todas as ferramentas de software
novas e criativas - web mash-ups, Firefox plug-ins, aplicações Facebook, etc. que surgem das grandes empresas como o Google e de alguns desenvolvedores
individuais que estão criando, e assim por diante.
Portanto, o verdadeiro desaﬁo que a arte coloca para as mídias sociais
pode não ser o conjunto das excelentes obras culturais produzidas por alunos e
não-proﬁssionais que agora são disponibilizadas facilmente on-line - embora eu
ache que isto também seja importante. O verdadeiro desaﬁo pode estar na dinâmica da cultura Web 2.0 - sua constante inovação, sua energia, e sua imprevisibilidade.

Lev Manovich é pesquisador, crítico e professor na área de novas mídias, mídias
digitais, design e estudos de software. Realizou seus estudos em cinema e computação nos
Estados Unidos, onde reside atualmente.
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Leonora Corsini
Entre os muros [da escola]124 de
Laurent Cantet, além de ter sido premiado
com a Palma de Ouro em Cannes e de ter sido
indicado para concorrer como melhor ﬁlme
estrangeiro na premiação do Oscar, é um ﬁlme que vem chamando a atenção e animando
debates por seus inegáveis méritos, nas mais
variadas áreas de interesse. A primeira delas
é, como o próprio título destaca, a escola e o
campo educacional. O ﬁlme retrata o interior
de uma escola de ensino médio localizada na
periferia de Paris, local onde vivem muitos
imigrantes e seus descendentes. Grande parte das cenas se passa no interior de uma sala
de aula de alunos na faixa de 15-17 anos, e
as relações entre estes e François Marin, professor de Francês e Literatura (personiﬁcado
por François Bégaudeau, autor do livro Entre
les murs que inspirou o documentário de Cantet). Decerto é um ﬁlme sobre as diﬁculdades
e conﬂitos nas relações entre professores e
estudantes em uma sala de aula, mas não se
trata de um ﬁlme de professor clássico, como
Ao mestre com carinho, Sociedade dos Poetas Mortos, ou o mais recente Escritores da
Liberdade (Freedom Writers). Além de inovar
na linguagem cinematográﬁca e no próprio
processo de realização da ﬁlmagem (atores
não-proﬁssionais vivendo diante de múltiplas
e moventes câmeras seus próprios papéis,
falando em nome próprio de suas realidades
124 Coloco entre colchetes propositalmente,
por achar que a solução dos tradutores “encerra”
um pouco a discussão de um tema que o título
original “Entre les murs” sugere mais amplo.

cotidianas), Cantet constrói uma “geograﬁa” aberta da sala de aula, que se propõe a
oferecer um painel abrangente da sociedade
francesa hoje, profundamente alterada e até
mesmo questionada em seus “igualitários”
preceitos republicanos, a partir das migrações,
discutindo “por dentro” as questões de poder,
produção de conhecimento, hierarquias, desigualdades.
De fato, a sociedade francesa hoje
– e, de resto, a de grande parte do mundo globalizado – se parece muito com aquela sala de
aula, povoada por descendentes de africanos,
asiáticos, antilhanos, latino-americanos, sempre às voltas com ameaças de expulsão, deportação, punição, deslegitimação social etc.
Na esteira aberta por esta problematização,
Entre os muros presta-se também a uma reﬂexão mais ampla a respeito das questões trazidas pelas migrações e pela globalização no
mundo pós-colonial. Destaco duas possíveis
leituras que, acredito, podem se articular com
esta problematização mais geral: a da tensão
entre a disciplina e a modulação, formas de
controle que foram analisadas por Foucault
e Deleuze; e a questão do conﬁnamento, do
encerramento, que é contígua à do controle,
sugerida pela ﬁgura dos “muros”, que a tradução identiﬁca com os da escola, mas que
poderiam ser estendidos a outros domínios,
inclusive aos centros de detenção de imigrantes considerados “ilegais” que se multiplicam
na Europa hoje.
Philippe Zariﬁan resume muito
bem em À quoi sert le travail? (Paris: La Dispute, 2003) a hipótese deleuziana de como a
crise das sociedades disciplinares estudadas
por Foucault – cuja forma paradigmática é o
encerramento e o molde (os muros!) – e a expansão das sociedades de controle, que operam, sobretudo, por modulação, obrigam-nos
a repensar toda a problemática das relações
de emancipação, não apenas em termos da
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resistência (aspecto sem dúvida crucial), mas
também como um deslocamento de perspectiva. Não que as formas disciplinares tenham
sido pura e simplesmente descartadas e substituídas pelas modulações do controle; elas se
sobrepõem, se atualizam e até mesmo se intensiﬁcam nas relações contemporâneas, que
Zariﬁan qualiﬁca como “relações de emancipação”. Cito: “para além da resistência, essas
relações podem ser pensadas como relações
nas quais o indivíduo-sujeito se envolve subjetivamente no exercício de sua potência, nos
devires onde ele modula e contra-efetua os
acontecimentos” (op. cit., p. 27). Neste sentido, o ﬁlme deixa sugerida a idéia de passagem como deslocamento nos interstícios,
nos entre-espaços das formas adotadas na
sociedade disciplinar e as formas modulares
da sociedade de controle – as idas e vindas
entre o molde e a modulação, os permanentes
embates entre os arcaicos – porém, em muitos
casos, ainda dominantes – modelos hierárquicos e autoritários, e o desejo de emancipação,
de libertação e transformação.
O professor François Marin personiﬁca este conﬂito de maneira emblemática.
Por um lado, ele acredita que a escola é o lugar do processo de emancipação, e este processo tem de vir “de dentro”, tem que ter ressonância com um desejo ou um interesse do
estudante. Por isto convida e incentiva seus
alunos a falarem de si mesmos, de suas vidas,
de como aquilo que aprendem em sala se conecta com suas experiências de “fora”. Evidentemente, para este tipo de aprendizagem,
de nada servem os moldes punitivos, coercitivos e “de cima para baixo” que nortearam (e
ainda norteiam) os modelos disciplinares das
escolas tradicionais. François não acredita em
punição e castigo, empenha-se em levar seus
alunos a reﬂetirem sobre o que fazem. Mas, as
coisas não se passam bem assim, pelo menos
não o tempo todo. Em algumas cenas o vemos

explicar a um aluno (o asiático Wey), que diz
se envergonhar da maneira agressiva e desrespeitosa com que seus colegas discutem entre
si, que, na verdade, não se trata de vergonha,
mas sim de falta de “disciplina”, de educação;
em outro momento tenso, depois de chamar
Khoumba para uma conversa depois da aula e
repreendê-la por ter se recusado a ler um texto, acaba fazendo com que ela se desculpe formalmente por sua atitude, formalmente e com
anacrônica deferência: “desculpe-me, senhor
professor, por ter sido insolente”. As palavras
do professor são ainda mais duras quando
ele perde a cabeça (não sem alguma razão)
pelo comportamento acintosamente provocador das representantes da classe Esmeralda e
Louise (que ele classiﬁca como típico de “vagabundas”) durante o Conselho de Classe. A
provocação das meninas acaba levando a uma
situação de impasse – entre a norma e o direito – que culmina na expulsão de Souleymane,
o imigrante africano que tem muitas diﬁculdades para se manter na escola, problemas familiares, e a quem François tenta incentivar e
apoiar, na contramão dos preceitos disciplinares da escola. Então, a luta de François em sua
sala de aula é permanente e paradoxal: por um
lado, revela sua insatisfação com a disciplina
e os muros da hierarquia; mas, por outro, ele
não consegue se emancipar totalmente desses
mesmos muros (que estão também dentro de
nós!). Creio ser este um ponto de fundamental importância, porque indica como a luta (e
o desejo) por emancipação e liberdade é uma
luta permanente, aberta, arriscada, e portanto,
constituinte, como diz Antonio Negri.
Entre os muros serve também como
metáfora para a questão da perseguição e da
criminalização dos migrantes. E como associar uma escola da periferia francesa com
lugar de conﬁnamento? Para fazer esta conexão, tomo emprestado de Sandro Mezzadra o conceito de conﬁm, que ele utiliza em
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suas análises acerca do “duplo espaço” que
caracteriza a vida dos migrantes (cf. Derecho de fuga, edições Traﬁcantes de Sueños,
2005). Para Mezzadra, fronteiras são sempre
porosas, atravessáveis, bastante típicas de (e
desejáveis em) espaços de circulação, de troca e de produção de subjetividade (como as
cidades, os países, e também as escolas...); ao
passo que conﬁns, ao contrário, são linhas ﬁxas e imutáveis: etimologicamente designam
linhas que se traçam no chão para demarcar
e separar, exercendo um efeito coercitivo e
de bloqueio. O território da União Européia
é marcado por conﬁns – linhas que delimitam
espaços no interior dos quais alguns cidadãos
podem se movimentar livremente, sem necessidade de vistos, permissões ou passaportes.
Mas, para os migrantes indesejados, os “estrangeiros, clandestinos, ilegais” lembrados
por Manu Chao em sua canção, as fronteiras
porosas transformam-se de fato em conﬁns,
deﬁnindo verdadeiros espaços de conﬁnamento, onde os direitos são suspensos e onde
as relações também se transformam, passando a operar segundo a lógica da dominação
e da desigualdade. Os centros de detenção
de migrantes que se multiplicam na Europa
hoje remetem, segundo Mezzadra, à crise,
aos múltiplos “deslocamentos” e tensões que
marcam o conceito e a própria prática institucional da cidadania. Assim, os dramas de
Souleymane, Wey, Boubacar, Nassim, Carl,
personagens reais do nosso ﬁlme, reﬂetem os
cada vez mais tensos problemas de uma Europa que se pretende um espaço democrático e
igualitário, e acaba retrocedendo, na verdade,
às mais selvagens formas de racismo, intolerância e xenofobia.
O ﬁlme Entre os muros evoca muitas questões que se entrelaçam, mas uma
questão que para mim permanece crucial é:
se a escola – e também a universidade – é
um dos principais espaços de constituição de

liberdade, e se não queremos mais os muros
da disciplina, qual a escola que queremos (e
podemos) construir?

Leonora Corsini é psicóloga, pesquisadora do LABTeC-UFRJ e participante
da rede Universidade Nômade.
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Glob(Al): Biopoder e Luta em
uma América Latina Globalizada
Giuseppe Cocco e Antonio Negri
Rio de Janeiro: Ed. Record, 2005

Alexandre Mendes
No livro Glob(Al): Biopoder e Luta
em uma América Latina Globalizada, Giuseppe Cocco e Antonio Negri realizam um
valioso esforço teórico na criação de uma
nova gramática política, aﬁnada com as atuais mudanças que vivencia a região latinoamericana.
Em contraposição às leituras tradicionais, duas inﬂexões “metodológicas” presentes no livro são fundamentais: a primeira,
no marco de uma verdadeira ontologia da resistência, aﬁrma o traço sempre constituinte e
potente da liberdade. Os êxodos, migrações e
fugas, com seus múltiplos sujeitos – o escravo, o camponês, o nordestino, o trabalhador
etc. – constituiriam, longe de derrotas sempre
reeditadas, as bases para a produção de uma
democracia mestiça, colorida e nômade, contraposta ao cromatismo da dominação racista.
“Canudos venceu!”, proclamam os autores.
A segunda inﬂexão defende a relação direta
entre a potencialização das condições sociais
da produção (cidadania) e o desenvolvimento
econômico da sociedade. “Construir riquezas
e ter direitos deve se transformar na mesma
coisa”.
Nesse campo, o sonho nacionaldesenvolvimentista é desnudado como crescimento sem democracia e produção econômica sem direitos. O resultado é claro: ditadura
culminando em hiperinﬂação e, em seguida,
o neoliberalismo: exaurida alternativa apresentada pelo biopoder para anular a democracia. Contudo, no livro, o fracasso do passado
inspira a esperança no presente. O “vento da
democracia começa a se tornar impetuoso no

subcontinente americano”. Se o desaﬁo político aberto pela recente eleição de governos de
esquerda passa pela relação inconclusa entre
movimentos e governos, é o conceito de poder constituinte que se torna ao mesmo tempo
evidente e enigmático.
Desvendá-lo é tarefa daqueles que,
com coragem, abandonam velhas e fórmulas
de pensar o mundo. Nesse sentido, o livro
Glob(al) é uma efetiva contribuição a essa
empreitada e expressão, ele mesmo, das transformações do continente em sua insubmissa
“marcha da liberdade”.

Alexandre Mendes é Defensor
Público do Estado do Rio de Janeiro, doutorando em direito (UERJ), editor da Revista
Lugar Comum: estudos de mídia, democracia
e cultura, participante da rede Universidade
Nômade.
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Antonio Negri no Fórum Livre do Direito Autoral:
Conferência de Abertura
Antonio Negri
Resumo: Em conferência no Fórum Livre do Direito Autoral, realizado no Rio de
Janeiro em dezembro de 2008, Antonio Negri aborda a irrupção da crise econômica
global dentro de um quadro que, até pouco tempo atrás, dava como certo o ﬁm da
história e das lutas através de um discurso que negava o capitalismo enquanto relação
necessária com os trabalhadores. O capital não é uma máquina indestrutível, é uma
relação de forças. E essa relação não diz respeito unicamente à inteligência – capitalismo cognitivo – mas à vida inteira: trata-se de um biopoder global, porém articulado
com o local, isto é, com as metrópoles. O capital ﬁnanceiro é a medida e a dinâmica de
representação dessa força de trabalho intelectual, relacional e lingüística que produz
o comum. A crise chega quando o capitalismo, dentro do neoliberalismo, enfraqueceu
em demasia as forças vitais dessa máquina produtiva – o Welfare – ao mesmo tempo
em que fortaleceu desejos incomensuráveis – a vontade de ter uma casa. Que forma
política podemos dar à força de trabalho contemporânea? A crise então precipita o
problema da organização da multidão.
Palavras-chave: Crise global; capital ﬁnanceiro; organização da multidão; produção
do comum.
Abstract: In a conference at Forum Livre do Direito Autoral (Rio de Janeiro, Brazil,
dec’08), Antonio Negri talks about the irruption of the global economic crisis inside a
framework that, until some time ago, afﬁrmed the end of history and of the struggles
by means of a discourse that negated capitalism as a necessary relation with workers. Capital is not an indestructible machine; it is a relation of forces. And this relation does not concern uniquely to intelligence - the cognitive capitalism - but to the
whole life: it is a global biopower articulated to the local, that is, to the metropolis.
Financial capital is the measure and the dynamics of representation of this intellectual, relational and linguistic workforce that produces the common. The crisis arrives
when capitalism, inside neoliberalism, has weakened too much the vital forces of this
productive machine - the will to have a house. Which political form can we give to
the current workforce? The crisis then precipitates the problem of the organization of
the multitude.
Key words: global crisis; ﬁnancial capital; multitude organization; production of the
common.
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Nada será como antes. Dez teses sobre a crise ﬁnanceira.
Para uma reﬂexão sobre a situação socioeconômica
contemporânea
Andrea Fumagalli
Resumo: O texto apresenta dez teses sobre a atual crise ﬁnanceira, apontando que ela
é sistêmica e engloba todo o sistema capitalista; é uma crise da estrutura do biopoder
capitalista, impossível de ser separada da esfera “real”. Tendo seus primórdios no
início dos anos 90, com a caracterização do capitalismo cognitivo, a crise atual é apresentada como sendo a impossibilidade de uma governança institucional dos processos
de acumulação baseados nas ﬁnanças, sendo, portanto, uma crise antes “política” do
que “técnica”. Aﬁrma-se que ela não pode ser resolvida com políticas de um novo
New Deal, visto que não há hoje os mesmo pressupostos anteriores; somente com a
aﬁrmação e a organização de uma subjetividade autônoma é que se pode engatilhar
processos de conﬂitualidade capazes de mudar a hierarquia sócio-econômica atual.
Palavras chave: crise ﬁnanceira; biopoder capitalista; acumulação baseada nas ﬁnanças; capitalismo cognitivo; governança; commonfare.
Abstract: The text presents ten theses about the current ﬁnancial crisis, suggesting
that it is systemic, and involves the entire capitalist system; it is a crisis of the capitalist structure of biopower, impossible to separate from the “real” sphere. Having
started in the early 90s, with the characterization of cognitive capitalism, the current
crisis is presented as the impossibility of an institutional governance of the processes
of accumulation based on ﬁnances; therefore it is a “political” crisis rather than “technical”. It is stated that it can not be solved with policies of a new New Deal, since
today there are not the same assumptions from the past; only the statement and the
organization of an autonomous subjectivity can trigger conﬂict processes capable of
changing the current socio-economic hierarchy.
Keywords: ﬁnancial crisis; capitalistic biopower; ﬁnance-based accumulation; cognitive capitalism; governance; commonfare.

A revolução inconclusa dos direitos humanos:
pressupostos para uma nova concepção de cidadania
Alexandre Mendes
Resumo: O presente trabalho busca estabelecer alguns marcos sobre uma concepção
de cidadania e de direitos humanos que considere os efeitos do duplo ciclo de lutas
que irrompe a partir dos anos 1970, ocasionando uma crise no constitucionalismo
social e, posteriormente, uma série de crises no chamado “capitalismo cognitivo”.
Para isso, enfatiza a necessidade de pensar a cidadania através de um conceito de
democracia que assume a luta social pelos direitos humanos como princípio consti-
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tuinte e forma de organizar materialmente os direitos fundamentais, em oposição aos
mecanismos tradicionais da soberania.
Palavras-chave: lutas sociais; poder constituinte; direitos humanos; cidadania; soberania.
Abstract: This research intends to remark some characteristics about a new concept
of citizenship and human rights which takes into consideration the social struggles
that have broken out since the seventies. These struggles have caused political crisis
on the social constitutionalism and on the recent “cognitive capitalism”. It is being
emphasized the need to conceive citizenship through a democracy concept that assumes the social conﬂict for the human rights as a constituent principle and way to organize materially the fundamental rights, in opposition to the traditional mechanisms
of the sovereignty.
Keywords: social struggles; constituent power; human rights; citizenship; sovereignty.

As novas formas de lutas pós-mídias digitais
Ivana Bentes
Resumo: Com o ﬁm da exigência de diploma para o exercício do jornalismo, uma
série de novas questões e debates sobre o campo da comunicação pós-mídias digitais
são abertas. Será necessário constituir novos “direitos” para jornalistas e não-jornalistas, free-lancers, blogueiros e midialivristas. Todos terão que inventar novas formas
de lutas, comuns. O ﬁm do diploma tira da “invisibilidade” a nova força do capitalismo cognitivo, centenas e milhares de jovens free-lancers, autônomos, midialivristas,
inclusive os formados em outras habilitações de comunicação, antes impedidos por
lei de fazer jornalismo e exercer a proﬁssão e que, ao lado de qualquer jovem formado
em comunicação, constituem hoje os novos produtores simbólicos, a nova força de
trabalho “vivo”.
Palavras chave: jornalismo; comunicação pós-mídias digitais; capitalismo cognitivo.
Abstract: With the end of the diploma requirement for journalists, a number of new
subjects of debate surrounding digital and post-media communication practices arise.
It will be now necessary to discuss the construction of new “rights” for journalists and
non-journalists, free lancers, bloggers and free media activists. Everyone will have
to invent new forms of struggle, common struggles. The end of the diploma releases
from “invisibility” the new workforce of the cognitive capitalism, including those
journalists holding different habilitations from the communication area, so far forbidden by law to exercise the profession of journalist and who, as every young professional of communication, constitute nowadays the new symbolic producers, the new
force of the “living” labor.
Keywords: journalism; post-media digital communication; cognitive capitalism.
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A crise da política é a crise da representação e da grande
mídia
Giuseppe Cocco
Resumo: Nesse ﬁnal de década, a política está em crise no mundo todo. No nível
global, a crise da política é marcada pela recessão que assinala a catástrofe da regulação neoliberal da economia mundial. Se em vários países europeus isso se traduz
em um movimento xenófobo e retrógrado que busca fazer pagar pela crise ﬁnanceira
os imigrantes, os jovens e os trabalhadores precários, no Brasil, o emblema dessa regressão aparece na postura de toda a grande mídia. A grande mídia brasileira constitui
uma ameaça à consolidação da democracia no país e no continente sul-americano,
transformando-se em verdadeiro “partido” de oposição ao governo Lula. Neste caso,
o que a grande mídia visa é desempenhar um papel diretamente político: ela é, tautologicamente, a “opinião pública” e, ao mesmo tempo, a “formadora de opinião”.
Ao contrário, uma verdadeira postura ética seria aquela que, recusando o moralismo
instrumental e oportunista da grande mídia, enfrenta a crise da representação com a
abertura de um novo processo constituinte.
Palavras chave: crise mundial; crise da representação; mídia; consolidação da democracia; processo constituinte.
Abstract: At the end of decade we are facing a political crisis worldwide. At the
global level, this political crisis is revealed by the recession that marks the catastrophe
of the neo-liberal regulation of the world economy. If in several European countries
this is expressed through a xenophobic movement attempting to make the immigrants,
the young people and precarious workers pay for the crisis; in Brazil the symbol of
this regression reveals itself in the posture of the big media. The big media in Brazil
represents a threat to the consolidation of democracy in the country and even in the
continent, turning itself into a real opposition “party”, systematically attacking President Lula’s government. In this case, the big media aims to have a direct political role:
the media is, tautologically, the “public opinion” and, at the same time, the “opinion
maker”. On the other hand, a truly ethical position would be such that, while rejecting
the instrumental and opportunistic moralism of the big media, understands the crisis
of representation as the opening of a new constituent process.
Keywords: world crisis; representation crisis; media; consolidation of democracy;
constituent process.

O kirchnerismo e as últimas eleições
Cesar Altamira
Resumo: O texto analisa e interpreta a derrota eleitoral sofrida pelos Kirchner nas
últimas eleições parlamentares na Argentina que, longe de representar uma guinada à
direita do eleitorado, marca uma grande ineﬁcácia política do governo diante da grave
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deterioração social e também diante do surgimento na cena política de um novo e
multitudinário sujeito, que ultrapassa os binarismos que insistem em colocar as coisas
como se houvesse duas Argentinas. Trata-se de um processo molecular de produção
do comando político que se contrapõe ao processo de características molar anterior,
que vai na direção da construção de espaços de resistência diferentes dos que foram
impulsionados no governo Menem.
Palavras chave: crise mundial; crise da representação; eleições na Argentina.
Abstract: The article analyses and interprets the electoral failure suffered by the
Kirchners on last parliamentary elections in Argentina which, far from representing a
shift to the right from the part of the electors, marks the great political inefﬁcacy of the
government in face of a severe social deterioration and also in face of the emergency
in the political scene of a new multitudinary organization, which goes beyond traditional binary approaches that insist in placing things as if there were two Argentines. It
is a molecular process of production which counterpoises the anterior molar process,
going in the direction of the construction of spaces of resistance different from those
implemented during Menem’s government.
Keywords: world crisis; representation crisis; elections in Argentine.

Tecendo a democracia – Reforma universitária, governo e
movimentos sociais
Pedro Barbosa Mendes
Resumo: A crise da universidade foi determinada pelos movimentos sociais. A reforma que a sucedeu foi acolhida pelo governo Lula como demanda dos múltiplos
movimentos sociais empenhados em abrir a universidade aos que estão fora. Nesse sentido, o artigo pretende apresentar as várias dimensões dessas reformas como
políticas públicas que, deﬂagradas pelos movimentos sociais, foram acolhidas pelo
governo, constituindo uma dinâmica democrática inovadora – o atravessamento do
governo pela multidão.
Palavras-chave: universidade; reforma universitária; governo; movimentos sociais;
multidão.
Abstract: The crisis of the university was determined by the social movements. The
reform that followed was upheld by the Lula government as a demand of the multiple
movements committed to the democratic opening of university. Accordingly, this article intends to present the various dimensions of these reforms as public policies
which, triggered by the social movements, were received by the government, in an
innovative democratic dynamic – the crossing of the government by the multitude.
Keywords: university; university reform; govern; social movements; multitude.
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Todo o poder à autoformação!
Coletivo edu-factory
Resumo: Será a universidade a nova fábrica? Partindo deste questionamento acerca
da crescente dimensão imaterial e cognitiva do trabalho, o presente artigo apresenta
um ponto de vista parcial sobre a crise da universidade e pretende demonstrar como
ela foi determinada, sobretudo, pelos movimentos sociais. Explorando o campo aberto por essa analogia aparentemente simples e desprovida de problemas, parte-se à
indagação de como situar o nó político que a comparação entre universidade e fábrica
suscita, posto que há uma incomensurável diferença de seu funcionamento concreto
e de suas respectivas coordenadas espaço-temporais? Em outras palavras, o presente
artigo se propõe a repensar o problema da organização na seqüência do esgotamento
de suas formas tradicionais, isto é, o sindicato e o partido. No entanto, como repensálo inserido na nova composição do trabalho vivo, da qual não há mais como escapar
(uma vez que não há mais fora possível)?
Palavras-chave: trabalho cognitivo; crise da universidade; nova composição do trabalho; autoformação.
Abstract: Is the university the new factory? Based on this question about the growing
dimension of the immaterial and cognitive labor, this paper presents a partial point of
view on the crisis of the university and seeks to show how it was determined, above
all, by the social movements. Exploring the ﬁeld opened by this apparently simple
analogy, it puts the question of how to locate the political node that the comparison
between the university and the factory evokes, since there is an immeasurable difference in their operation and their speciﬁc space–time coordinates? In other words, this
article aims to rethink the problem of the organization following the depletion of it’s
traditional forms, the union and the party. However, how can we rethink them inserted
in the new composition of the living labor, from which there is no way out (since there
is no outside possible)?
Keywords: cognitive labor; crisis of the university; new composition of labor; selfformation.

Universidade Aberta
Paolo Do
Resumo: Breve artigo sobre a hierarquia que, em se interior, impede a gestão coletiva
da produção de conhecimento e seu funcionamento autônomo. A hierarquização que
caracteriza a produção saberes em âmbito universitário separa estudantes, pesquisadores, professores e semiprofessores, e se baseia na hegemonia do conhecimento-
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morto sobre o conhecimento-vivo. Neste sentido, o espaço de socialização inerente
à universidade é cada vez mais absorvido pela própria universidade, de uma forma
performativa, através de uma diferenciação dos papéis e de uma progressiva precarização das condições de trabalho.
Palavras-chave: hierarquia; universidade; produção do conhecimento; trabalho precário.
Abstract: This is a short article about the hierarchy that, inherent to the university,
prevents the collective management of knowledge production and its autonomous
operation. The hierarchy that characterizes the knowledge production at the university
separates students, researchers, teachers and semi-teachers and is based on the hegemony of dead-knowledge over living-knowledge. Accordingly, the area of socialization inherent to the university is increasingly absorbed by the university itself, in a
performative way, through a differentiation of roles and a progressive precarization
of working conditions.
Key-words: hierarchy; university; knowledge production; precarious work.

Movimento Estudantil e Universidade: apontamentos a
partir da experiência da UFPB
Felipe de Oliveira Lopes Cavalcanti
Paulo Navarro de Moraes
Resumo: Este texto se propõe a discutir os arranjos da atuação política do movimento
estudantil no âmbito da Universidade. A partir de um relato analítico de uma experiência no movimento geral e no interno à Medicina exercidos a partir da Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), os autores sublinham os aspectos que conseguiram de
alguma forma produzir novas formas de atuação política em relação às lógicas instituídas, quais sejam: por um lado, a lógica de movimento estudantil que funciona como
aparelho de um determinado partido político; e, por outro, a forma de atuação que
privilegia o fechamento corporativo das universidades.
Palavras-chave: movimento estudantil; universidade.
Abstract: The purpose of this text is to discuss the current dispositions of the student
movement within the Universities. Departing from an analytic report of the authors’
experiences with the student activism at the Federal University of Paraíba, some aspects that did produce new forms of political activism in opposition to the instituted
logics of the movement are being emphasized: on the one hand, the movement that
works as an apparatus of political parties; and, on the other, a form of activism that
privileges a corporative enclosure of the universities.
Key Words: student movement; university.
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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
Alexandre André dos Santos
Resumo: O ensaio estabelece uma estrutura de análise da política brasileira de educação
na saúde (formação e desenvolvimento de trabalhadores para o setor da saúde) à luz
das ciências políticas, revelando os fatores a considerar na proposição, implementação
e avaliação de uma política pública. No Brasil, a educação na saúde foi constituída em
política pública setorial especíﬁca ao ser aprovada a Educação Permanente em Saúde
como estratégia para a formação e o desenvolvimento dos trabalhadores, para a integração entre o ensino e o trabalho no setor e para a coalizão de atores (do ensino, da gestão,
da atenção e da participação popular) em torno da temática e sua implementação. A
noção de política pública e a contribuição das ciências políticas constituem a novidade
interpretativa do ensaio, tendo em vista qualiﬁcar cientiﬁcamente o debate no campo,
contribuir aos formuladores, gestores e avaliadores de políticas em saúde e especializar
os estudos em saúde coletiva afetos à interface educação e trabalho na saúde.
Palavras-chave: Educação permanente em saúde; ciências políticas e saúde; políticas
públicas em saúde; trabalho em saúde.

Poder Viver
Simone Sobral Sampaio
Resumo: Esse artigo parte da experiência singular que constitui hoje os processos de
reinvenção democrática na América Latina, particularmente na Bolívia. Após, e ainda
enfrentando o capitalismo na sua forma mais acirrada, os movimentos de resistência
operados nesse país conﬁguram novas formas as quais atravessam liberdade-vidapolítica de maneira, radicalmente, associadas. Essas formas de expressão de luta pela
vida questionam um léxico da esquerda tradicional que prioriza o Partido como guia
desse processo e, ainda, criticam o Estado uno, palatável à ordem dominante.
Palavras-chave: resistência; Bolívia; viver.
Abstract: This article from the unique experience that is now the process of reinventing democracy in Latin America, particularly in Bolivia. After, and still facing
the capitalism in its most ﬁerce, the resistance movements operated in this country
constitute new forms through which political freedom-of-life way, radically, associated. These forms of expression of the struggle for life questioning a lexicon of the
traditional left which prioritizes the Party as a guide that process, and also criticized
the state one, palatable to dominant order.
Key-words: resistance; Bolivia; living.
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Tecnologias, hacks e liberdade
Gilvan Vilarim
Resumo: Esse artigo apresenta o uso de tecnologias livres como forma de promoção
de uma dinâmica hacker que produtivamente confunde os papéis dos produtores de
software e dos usuários. Um caso sobre o software de envio de declarações do imposto de renda, desenvolvido pela Receita Federal, é relatado para levantar alguns pontos
que dizem respeito às possibilidades de uso das tecnologias livres e a sua importância
para a existência de ambientes colaborativos. A computação em nuvem, etapa mais
recente da produção e circulação de softwares e dados nas redes atuais, é problematizada como um paradigma que pode limitar o grau de liberdade de certas tecnologias.
Palavras-chave: programação de computadores; software livre; economia da abundância; computação em nuvem.
Abstract: This article presents the use of free technologies as a pathway to promote a
hacker dynamics that productively mixes the roles of software producers and users. A
case about a Brazilian software developed by the Secretariat of the Federal Revenue,
which is used to transmit electronic tax forms, is presented to raise some points that
concern to the possibilities of using free technologies and their importance to collaborative environments. Cloud computing, the most recent stage of software production
and circulation in current networks, is problematized as a paradigm that may limit the
freedom degree of certain technologies.
Keywords: computer programming; free software; economy of abundance; cloud
computing.

As comunidades que vêm... Experiência e pensamento
em torno de uma utopia contemporânea: ONG CEASM –
Centro de Estudos e Ações Solidárias da Maré
Glaucia Dunley
Resumo: Trata-se de apresentar as principais linhas de força da experiência da ONG
CEASM, através da escuta realizada durante três anos junto a membros fundadores, coordenadores de redes e participantes da ONG, seguidos por um período de
elaboração. O objetivo dessa escuta foi, primeiramente, o de nos acercarmos desta
experiência multi-rede extraordinária para recolhermos sua metodologia de interação
social singular e complexa, capaz de desencadear junto às populações da Maré uma
transﬁguração da violência, do medo, e, sobretudo, da desigualdade de acesso aos
bens culturais e aos saberes. Ou seja, procuramos compreender o alcance das estratégias de ordem auto-emancipatória e vinculativa utilizadas por esta ONG para que
fosse possível o acontecimento do comum, compreendido como movimento social
organizado e auto-determinado das comunidades da Maré em relação a sua emancipação das forças de dominação e de alienação; foi também nosso objetivo contribuir
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para que a psicanálise se torne communitas ao ultrapassar o distanciamento presente
na idéia moderna de crítica da cultura ao aproximar-se de uma clínica da cultura
(possibilidade contemporânea). Consideramos que a ONG CEASM vem tratando o
laço social despedaçado naquele território através de uma política do dom, de uma
ética do reconhecimento da dívida em relação ao outrem, e de uma estética que recolhe, semeia e difunde valores instituintes e constituintes de um novo ethos a partir da
favela, abrindo para um convívio mais diferenciado nas grandes cidades.
Palavras-chave: escuta; Ceasm/Maré; dívida; transﬁgurar; comum–communitas;
laço social.
Abstract: This study presents in its outstanding points our listening to NGO CEASM´
experiences developed in Favela da Maré, during the last twelve years, in order to collect and think about their singular social interaction methodology. We have been trying
to understand the range of their auto-emancipating policies which were implemented
in order to transﬁgure discrimination, violence, fear and sharp inequality in the access
to collective goods - such as knowledge - , arousing common advent in that territory.
The fact of listening to this culture clinics practiced by CEASM makes psychoanalysis communitas, that is, willing to expose its debt towards poor collectives and others
ﬁelds of knowledge, increasing its responsibility. CEASM´ policies and strategies
showed us that treating and caring about disrupted social bonds is possible.
Key-words: listening; CEASM/Maré; debt; transﬁgure; common–communitas; social bond.

Rádio: alguns aspectos estéticos dos estudos de recepção
Wanessa Canellas
Resumo: Muito já se falou do papel do rádio como meio de comunicação, sobre a
peculiaridade de sua linguagem e ainda sobre os aspectos relacionados ao poder que
emana da mídia e da construção do discurso midiático produzindo efeitos de verdade
– categoria exaustivamente investigada por lingüistas e proﬁssionais da comunicação
– e a serviço da divulgação da ideologia dominante na sociedade. Neste artigo pretendemos apresentar um viés pouco explorado das muitas facetas deste meio de comunicação: o aspecto estético. A partir das teorias de Rudolf Arnheim e Paul Zumthor
apresentamos o “fazer rádio” como uma arte performática, embalada pelas emoções e
afetações contidas no ato comunicativo oral. Numa sociedade majoritariamente imagética, o rádio rompe com esta hegemonia, proporcionando ao ouvinte a ampliação de
sua percepção sonora e concedendo materialidade à voz.
Palavras-chave: Comunicação; Estética; Performance; Rádio.
Abstract: Much has been said of the role of radio as a means of communication on
the peculiarity of their language and on the aspects related to the power that emanates
from the media and the construction of media discourse effect of truth - category
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thoroughly investigated by linguists and practitioners of communication - and service
dissemination of dominant ideology in society. In this article we want to make a little
bias explored the many facets of this means of communication: the aesthetic appearance. From the theories of Rudolf Arnheim and Paul Zumthor “make radio” as a performative art, packaged by the emotions and effects in the oral communicative act. In
a society mostly imagery, the radio breaks with this hegemony, providing the listener
a wider sound perception and giving voice to materiality.
Key-words: Communication; Aesthetics; Performance; Radio.

Gordon Matta-Clark entre fotograﬁas: fragmentos de uma
performance
Elena O´Neill
Resumo: O artigo apresenta algumas questões a partir dos foto-trabalhos de Gordon
Matta-Clark, relacionando-os com o cubismo. Esses foto-trabalhos, fragmentos de fotograﬁas ensamblados sem respeitar a ordem nem a seqüência espacial na qual foram
feitas as intervenções em prédios abandonados, questionam convenções ópticas que
provocam reações automáticas no observador. Junto com algumas noções de espaço
de Carl Einstein,1 eles permitem um outro entendimento da fotograﬁa.
Palavras chave: espaço; collage; cubismo.
Abstract: This article presents some issues taking the photo-works of Gordon MattaClark as a starting point, and their relation with Cubism. Those photo-works, fragments of photographs put together without respecting neither the order nor the spatial
sequence in which the interventions on abandoned buildings were made, question
optical conventions which generate automatic reactions on the observer. Those works,
along with some of Carl Einstein’s concepts on space, allow us another understanding
of photography.
Key-words: space; collage; cubism.

A gente saía de manhã sem ter idéia
Yann Beauvais
Resumo: Multimídia (romance, cinema, teatro) e multitemático (a cidade, a homossexualidade, a prostituição), José Agrippino de Paula nos deixou uma obra ainda pouco
estudada. Mais do que um surrealismo latino-americanno, um “pop-fantástico” já globalizado. Mais do que a expressão de um “eu”, uma polifonia de vozes. Collage como
mixagem e muita experimentação cinematográﬁca, mas que explora nos trabalhos
ﬁnais da fase africana uma face mais documental em super 8.
Palavras chave: Cinema e experimentação; multimídia; “collage”.
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Abstract: Multimedia (romance, cinema, theater) and multi-thematic (the city, homosexuality, prostitution), José Agrippino de Paula left us a work yet to be studied.
It goes beyond a latin surrealism, or a globalized “fantastic-pop”. Rather than the
expression of a “self”, a polyphony of voices. Collage as mixing and a bunch of cinematographic experiments, which, on the other hand, in the ﬁnal works of the african
phase, reveals a more documental feature in super 8.
Keywords: Cinema and experimentation; multimedia; “collage”.

Colaboração, uso livre das redes e a evolução da
arquitetura p2p
Fábio Malini
Resumo: Este artigo busca proporcionar um panorama sobre a evolução da arquitetura peer-to-peer, demonstrando que a evolução técnica dos sistemas de trocas de arquivo (ﬁle sharing) é, antes de tudo, derivada de soluções sociais às limitações instituídas
pela indústria do direito autoral ao conjunto geral da sociedade, sobretudo, no que
tange ao rigor estabelecido na forma como os objetos culturais devam ser distribuídos coletivamente. O artigo atravessa então a história social que baliza a emergência
do Napster até o aparecimento do modelo torrent, sendo este a forma até então mais
bem acabada de anonimato das trocas de informação online. Cada modelo alimenta
novas formas de gestão democrática da multidão, constituindo uma soberania que não
passa por nenhum ente que centraliza informação e relações, ao mesmo tempo em
que alimenta novas investidas coercitivas do poder das corporações da economia da
informação, sobretudo, do setor da música e audiovisual.
Palavras-chave: redes p2p; comunicação; mídia; Internet.
Abstract: This article aims to show a panorama about the evolution in peer to peer
architecture, showing that the technical evolution of ﬁle sharing systems is, ﬁrst of
all, derived from social solutions for limitations deﬁned by copyright industry to society as a whole, especially about rigor established to how cultural objects must be
distributed collectively. The text crosses along the social history from the emergency
of Napster to the Torrent model, the latter being so far the most anonymous form
of on-line information interchange. Each model nurtures new forms of democratic
management of the multitude, constituting a sovereignty that do not pass through any
information and relation center, as long as it also nurtures new coercive attitudes from
corporations’ power in the information economy, specially in the music and audiovisual sector.
Key words: p2p networks; communication; media; internet.
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A Prática da Vida (midiática) Cotidiana
Lev Manovich
Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir o signiﬁcado das mudanças de funções
da mídia e sua relação com os termos usados para se falar sobre ela. Nesse sentido, a
explosão dos conteúdos criados pelos usuários na Internet tem desencadeado um novo
universo midiático. Em um nível prático, este universo se tornou possível através das
web-plataformas grátis e ferramentas de softwares baratas que permitem que as pessoas possam compartilhar os seus conteúdos e ter fácil acesso às mídias produzidas
por outros; O que é importante, porém, é que este novo universo não é apenas uma
versão melhorada da cultura midiática do século XX. Ao invés disso, assiste-se à passagem da mídia convencional para a mídia social.
Palavras-chave: mídia social; cultura midiática; produção e compartilhamento de
conteúdos.
Abstract: This article aims to discuss the signiﬁcance of the changes in the functions
of the media and its relation to the terms used to talk about it. In this sense, the explosion of content created by users on the Internet has triggered a new media universe.
On a practical level, this universe is made possible through the free web-platforms
and inexpensive software tools that allow people to share their content and have easy
access to media produced by others; What is important, however, is that this new universe is not only an enhanced version of the media culture of the twentieth century. It
represents the transition from conventional media to social media, instead.
Key words: social media; media culture; content production and sharing.
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seus consumidores e seus detratores
João Freire
Revistas masculinas e pluralização da
masculinidade entre os anos 1960 e 1990
Marko Monteiro
CIBERESPAÇO
O samba em rede:
comunidades virtuais e carnaval carioca
Simone Pereira de Sá
CORPO E SEXUALIDADE
‘A Berlim imoral’ dos anos 30:
cinema homossexual pré-Hitler
Adriana Schryver Kurtz
NAVEGAÇÕES
Itinerários recifenses
Angela Prysthon
Tráﬁco:paisagens sexuais - Alguns comentários
Anders Michelsen
MEDIAÇÕES
Imaginário tecnológico em David Cronemberg
Ivana Bentes
Tropicália, pop canônica
Liv Sovik
Lars von Trier - Escapando do estético
Bodil Marie Thomsen
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NOTAS DE CONJUNTURA
Totalidades
Michael Hardt e Toni Negri
Minha luta no Império
Luca Casarini (entrevista)
Diário de viagem da caravana pela dignidade indígena
Marco Rigamo
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
E CAPITALISMO COGNITIVO
Riqueza, propriedade, liberdade e renda
no capitalismo cognitivo
Yann Moulier Boutang
A música em rede: um magma contraditório
Alessandro Ludovico
As Patentes e a saúde pública brasileira:
o caso da AIDS
Carlos André Passarelli e Veriano Terto Jr.
O Brasil e a quebra de patentes de medicamentos
anti-AIDS
Eloan dos Santos Pinheiro (entrevista)
CIBERESPAÇO
Cronologia da internet
Paulo Vaz
CORPO E SEXUALIDADE
A preferência é mais para a mulata
Natasha Pravaz
Estudos gays: panorâmica e proposta
Denilson Lopes
Cagar é uma licença poética
Steven Butterman
NAVEGAÇÕES
Que “negro” é esse na cultura popular negra?
Stuart Hall
MEDIAÇÕES
Etienne-Jules Marey
Suzana M. Dobal
Prozac, meios e máﬁa
Fernando Andacht
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NOTAS DE CONJUNTURA
Bem-vindo ao deserto do Real!
Slavoj Zizek
A Argentina na indiferença
Reinaldo Laddaga
A POLÍTICA DA MULTIDÃO
Comunidades virtuais, ativismo e
o combate pela informação
Henrique Antoun
Sem o macacão branco
Luca Casarini (por Benedetto Vecchi)
O contra-império ataca
Antonio Negri (por Marcelo Matellanes)
De Porto Alegre a Gênova,
a cidade na globalização
Giuseppe Cocco
Transformar a guerra globalista
em seção ativa da inteligência
Franco Berardi (Bifo)
CIBERESPAÇO
Capitalismo ﬂexível e educação em rede
Alberto Rodrigues
História, comunicação e sociedade
na era da informação
Gustavo Said
CORPO E SEXUALIDADE
O policial, o massagista e o garoto de programa:
ﬁguras emblemáticas de uma erótica gay?
Carlos Alberto Messeder Pereira
NAVEGAÇÕES
Geopolítica do conhecimento e diferença colonial
Walter Mignolo
MEDIAÇÕES
Música da deriva, a MTV-Brasil
Luis Carlos Fridman
Afeto, autenticidade e socialidade:
uma abordagem do rock como fenômeno cultural
Jeder Janotti Junior
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NOTAS DE CONJUNTURA
Porto Alegre 2002:
o trabalho das multidões
Coletivo
Ação contra a guerra global:
a caravana internacional na Palestina
Luca Casarini
RESISTÊNCIAS
Resistir a quê?
Ou melhor, resistir o quê?
Tatiana Roque
Poder sobre a vida,
potência da vida
Peter Pál Pelbart
Universidade e cidadania:
o movimento dos cursos
pré-vestibulares populares
Alexandre do Nascimento
Panelaços e ruídos:
a multidão em ação
Graciela Hopstein
O “quilombo” argentino
Gerardo Silva
Emprego, crescimento e renda:
história de conteúdo
e forma de movimento
Antonella Corsani e Maurizio Lazzarato
UNIVERSIDADE NÔMADE
O copyright da miséria e
os discursos da exclusão
Ivana Bentes
Rádios livres, rádios comunitárias,
outras formas de fazer rádio e política
Mauro Sá Rego Costa e Wallace Hermann Jr
12 proposições:
resistência, corpo, ação- estratégias e forças
na produção plástica atual
Ericson Pires
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PARA UMA UNIVERSIDADE NÔMADE
NAVEGAÇÕES
Sobre a política cultural dos Cacá Diegues
Tatiana Roque
TRANSIÇÃO E GUERRA
Sobre o ‘medo’ e a ‘esperanca’
em Baruch de Espinosa
Gerardo Silva
Quem disse que o medo venceu a esperança?
Márcio Tavares d’Amaral
O ocaso da vítima. Para além da separação
entre criação e resistência
Suely Rolnik
Do silêncio zapatista à euforia petista:
ﬁca algum lugar para nós?
Walter Omar Kohan
As políticas de ação aﬁrmativa como
instrumento de universalização dos direitos
Alexandre do Nascimento
Por que este novo regime de guerra?
Philippe Zariﬁan
Guerra, informação e resistência
Ricardo Sapia
UNIVERSIDADE NÔMADE
O Direito como potência constituinte: uma crítica
à teoria do Direito
Thamy Pogrebinschi
Comunicação e diferença nas cidades
Janice Caiafa
As ilusões etno-genealógicas da nação
Lorenzo Macagno
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INTRODUÇÃO
Modulações da resistência
A POTÊNCIA DA MULTIDÃO
Para uma deﬁnição ontológica da Multidão
Antonio Negri
Multidão e princípio de individuação
Paolo Virno
Poder constituinte em Maquiavel e Espinosa:
a perspectiva da imanência
Francisco Guimaraens
O direito de resistência na teoria política
contemporânea
Thamy Pogrebinschi
Representações do poder,
expressões de potência
Barbara Szaniecki
O CAPITALISMO E A PRODUÇÃO DE
SUBJETIVIDADE
Trabalho e produção de subjetividade
Thiago Drummond
A clínica como prática política
Jô Gondar
Pensando o contemporâneo no ﬁo da navalha:
entrelaces entre capital e desejo
Claudia E. Abbês Baeta Neves
Clínica, política e as modulações do capitalismo
Eduardo Passos e Regina Benevides
REDES E MOVIMENTOS
Movimentos sociais, ações aﬁrmativas e
universalização dos direitos
Alexandre do Nascimento
As migrações e o trabalho da resistência
Leonora Corsini
Piqueteros: dilemas e potencialidades
de um movimento que emergiu apesar do Estado
e à margem do mercado
Graciela Hopstein
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UNIVERSIDADE NÔMADE
Os novos manifestos sobre as cotas
Alexandre do Nascimento
Vida no e contra o trabalho: afetos, crítica feminista
e política pós-fordista
Kathi Weeks
Os direitos humanos no contexto da globalização:
três precisões conceituais
Joaquín Herrera Flores
Análise da Nova Constituição Política do Estado
Raúl Prada Alcoreza
MÍDIA E CULTURA
Mídia, Subjetividade e Poder: Construindo os
Cidadãos-Consumidores do Novo Milênio
João Freire Filho
Resistências criativas: os coletivos artísticos e
ativistas no Brasil
Henrique Mazetti
Guerra Civil Imaterial: Protótipos de Conﬂito
dentro do Capitalismo Cognitivo
Matteo Pasquinelli
Midialivristas, uni-vos!
Adriano Belisário, Gustavo Barreto, Leandro Uchoas,
Oona Castro e Ivana Bentes
CIDADE E METRÓPOLE
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
Governo islâmico e governamentalidade
Leon Farhi Neto
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
RESUMOS
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Colaborações à revista Lugar Comum podem ser enviadas por e-mail.
As colaborações deverão conter:
a) notas de rodapé de acordo com as normas de referência bibliográfica;
b) referências, ao final do texto, apenas das obras mencionadas;
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;
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