Nº 30

Lugar Comum – Estudos de mídia, cultura e democracia
é uma publicação vinculada a professores e pesquisadores do Laboratório Território e Comunicação – LABTeC/UFRJ e à Rede Universidade Nômade.
Av. Pasteur, 250 – Campus da Praia Vermelha
Escola de Serviço Social, sala 33
22290-240 Rio de Janeiro, RJ
EQUIPE EDITORIAL
Alexandre do Nascimento
Alexandre Mendes
Barbara Szaniecki
Fábio Malini
Fabrício Toledo
Felipe Cavalcanti
Francini Guizardi
Gerardo Silva
Gilvan Vilarim
Giuseppe Cocco
Leonardo Palma
Leonora Corsini
Marina Bueno
Olivier Borius
Pedro Mendes
Vanessa Santos do Canto
DESIGN: Barbara Szaniecki
REVISÃO DE TEXTOS: Leonora Corsini.
CONSELHO EDITORIAL
• Alexander Patez Galvão - Rio de Janeiro, Brasil • Ana Kiffer - Rio de Janeiro, Brasil • Antonio Negri - Roma, Itália •
Caia Fittipaldi - São Paulo, Brasil • Carlos Alberto Messeder - Rio de Janeiro, Brasil • Carlos Augusto Peixoto Jr. - Rio
de Janeiro, Brasil • Christian Marazzi - Genebra Suíça • Elisabeth Rondelli - Rio de Janeiro, Brasil • Henrique Antoun
- Rio de Janeiro, Brasil • Inês de Araújo - Rio de Janeiro, Brasil • Ivana Bentes - Rio de Janeiro, Brasil • Karl Erik Scholhammer - Rio de Janeiro, Brasil • Márcia Arán - Rio de Janeiro, Brasil • Maria José Barbosa - Belém, Brasil • Maurizio
Lazzarato - Paris, França • Micael Herschmann - Rio de Janeiro, Brasil • Michael Hardt - Durham, Estados Unidos •
Michèle Collin – Paris, França • Patrícia Daros - Rio de Janeiro, Brasil • Paulo Henrique de Almeida - Salvador, Brasil
• Paulo Vaz - Rio de Janeiro, Brasil • Peter Pál Pelbart - São Paulo, Brasil • Rodrigo Guéron - Rio de Janeiro, Brasil •
Sindia Martins dos Santos - Rio de Janeiro, Brasil • Suely Rolnik - São Paulo, Brasil • Tatiana Roque - Rio de Janeiro,
Brasil • Thierry Baudouin - Paris, França • Yann Moulier Boutang - Paris, França •

Lugar Comum – Estudos de Mídia, Cultura e Democracia
Universidade Federal do Rio de Janeiro. Laboratório Território e Comunicação –
LABTeC/ESS/UFRJ – Vol 1, n. 1, (1997) – Rio de Janeiro: UFRJ, n. 30 jan.-abr. 2010
Quadrimestral
Irregular (2002/2007)
ISSN – 1415-8604
1. Meios de Comunicação – Brasil – Periódicos. 2. Política e Cultura – Periódicos.
I Universidade Federal do Rio de Janeiro. Laboratório Território e Comunicação.
LABTeC/ESS.
CDD 302.23
306.2

EDITORIAL

7

UNIVERSIDADE NÔMADE

• Liberdade Operaísta (Homenagem a Romano Alquati)
Gigi Roggero

13

• Antecedentes políticos do operaísmo: os Quaderni Rossi
César Altamira

17

MUNDO-BRASIL: GOVERNO/POLÍTICA/MOVIMENTOS

• Lutas cosmopolíticas:
Marx e América Indígena (Yanomami)
Jean Tible
• Manifesto Político Cosmopolita Antropofágico
Carlos Enrique Ruiz Ferreira

31
45

• Conversações no impasse:
dilemas políticos do presente, parte 1
Colectivo Situaciones

49

• Figuras da subjetividade e da governabilidade
na América Latina
Enzo Del Bufalo

63

• O caso Battisti e o caso dos refugiados congoleses:
a justiça em termos de luta
Fabrício Toledo de Souza

85

• Os Cursos Pré-Vestibulares para Negros e as Políticas
de Cotas nas Instituições de Ensino Superior no Brasil
Alexandre do Nascimento

95

• Vivendo no limbo?
Projeto Turbulence

101

ARTE, MÍDIA E CULTURA

• Biopolítica e teatro contemporâneo
José da Costa

121

• Em torno do ‘vírus de grupo’
Seminário Guattari não cessa de proliferar
Ricardo Basbaum

135

• Transgredir as sigilosas siglas do não”:
a linguagem como espaço de criação de saídas
Mariana Patrício

147

NAVEGAÇÕES

• Entre a representação e a revelação. Kevin Lynch e
a construção da imagem (do nomadismo) da cidade
Gerardo Silva

165

• Play-Ground X Work-Out – Devaneios nefelibáticos
sob o céu de Copacabana
Marta Peres

177

RESENHA

• MundoBraz. O Devir-Mundo do Brasil
e o Devir-Brasil do Mundo (de Giuseppe Cocco)
Por Bruno Cava

182

RESUMOS

193

Editorial

No dia 3 de abril passado faleceu em Turim, aos 75 anos, Romano Alquati, escritor, ativista e intelectual italiano que foi um dos expoentes do pensamento
operaísta e dos estudos sobre subjetividade e composição de classe. Tendo feito
parte da redação dos Quaderni Rossi, revista teórica dos meios da esquerda socialista e sindical criada por Raniero Panzieri, Romano Alquati foi, junto com Mario
Tronti e Toni Negri, um dos pioneiros do operaísmo a defender uma nova abordagem da classe operária – bastante inovadora em relação ao velho movimento
operário – a partir da qual foi sendo elaborado o método da Conricerca, implementado no início da década de 60 na fábrica da Fiat em Miraﬁori, bem como
outras fábricas da região do Piemonte, como as plantas da Olivetti e da Lancia. A
Conricerca conjugava a pesquisa com a participação ativa por parte do pesquisador, favorecendo, além disto, a co-transformação recíproca entre os pesquisadores
e os operários estudados. Após as lutas do maio de 68, com a sociedade italiana
em transformação, Romano Alquati foi se aproximando da universidade com o
intuito de estender sua pesquisa ao proletariado intelectual e buscar novos instrumentos de análise sobre a questão do trabalho e da industrialização. Prosseguiu
em sua atividade de docente militante na ‘universidade de massa’, cujo propósito
era a produção massiﬁcada de uma consciência crítica. Apesar das rupturas e dos
diferentes encaminhamentos dos movimentos e dos conﬂitos, as novas ﬁguras
da classe trabalhadora, não mais concentradas nas grandes fábricas e cada vez
mais distribuídas de maneira difusa nos territórios – com o conceito de trabalho
produtivo passando a ter maior extensão – nunca deixaram de ter no horizonte a
possibilidade de construção de um comunismo, da constituição do comum, da
busca da liberdade.
Esta edição da Lugar Comum, além de render homenagem a Romano
Alquati e ao movimento operaísta, traz um conjunto de artigos e reﬂexões que
permitem estabelecer conexões entre as lutas e movimentos dos anos 70 com as
lutas e movimentos contemporâneos – um devir Mundo-Brasil que tem ressonância nos governos, na política e nos movimentos.
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Jean Tible abre, no texto Lutas cosmopolíticas: Marx e América Indígena
(Yanomami) um diálogo entre uma leitura de Marx e certas lutas dos yanomami,
que são designadas cosmopolíticas por levarem em conta a problematização do
grande divisor natureza/cultura.
O Manifesto Político Cosmopolita Antropofágico de Carlos Enrique Ruiz
Ferreira propõe uma cosmogonia aplicada à política, um cosmopolitismo subversivo em que as muralhas são derrubadas para dar lugar ao âmbito político transnacional da antropofagia oswaldiana; enquanto os imigrantes são os usurpadores
da moral positivista, os cosmopolitas antropofágicos são amigos dos imigrantes e
inimigos das polícias migratórias e dos passaportes.
Da Argentina, o Colectivo Situaciones discute em Conversações no Impasse: dilemas políticos do presente a política na contemporaneidade, analisando
os deslocamentos e as novas subjetividades produzidas pelos movimentos sociais
na América Latina a partir da década de 1990, destacando a necessidade de se
criar um novo léxico que contribua para a ação política em um período marcado
pela incerteza e que desaﬁa as novas formas de luta.
Enzo Del Bufalo descreve no artigo Figuras de subjetividade e governabilidade na América Latina como as diﬁculdades de governança ou governabilidade estiveram tradicionalmente associadas a uma debilidade institucional que
reﬂete a heterogeneidade social sobre a qual se foram montados os distintos projetos de Estado nacional na região, para chegar à análise da natureza da governança
que tem sido implementado na Venezuela no âmbito do processo revolucionário
bolivariano.
Em A Justiça em Termos de Luta, Fabrício Toledo tece um paralelo entre
o refúgio concedido ao ex-ativista italiano Cesare Battisti (com toda a polêmica
e violenta campanha da imprensa conservadora contra a decisão do Ministério da
Justiça brasileiro) e a atuação do Estado brasileiro em relação aos congoleses que
buscam refúgio no país para fugir da violência na República Democrática do Congo, argumentando que, nos dois casos, a busca de segurança, liberdade e riqueza
se confunde com a luta por democracia e justiça aqui mesmo, no Brasil.
Alexandre do Nascimento coloca em relevo em Os Cursos Pré-Vestibulares para Negros e as Políticas de Cotas nas Instituições de Ensino Superior no
Brasil o tema das lutas históricas por igualdade e democracia, em que movimentos
como os Pré-vestibulares Para Negros e o Movimento Social Negro no Brasil são
protagonistas e importantes agentes políticos para que a diversidade étnico-racial
possa efetivamente se constituir nas instituições de ensino superior, deixando de
ser uma retórica que encobre uma ainda presente discriminação de cor.
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O Projeto Editorial Turbulence realiza no texto coletivo Vivendo no Limbo? uma análise das recentes crises econômicas mundiais, defendendo a tese de
que vivemos uma situação pouco deﬁnida em que os discursos e práticas formulados pelo capitalismo ao longo das últimas três décadas perderam sua eﬁcácia.
O desaﬁo hoje é inaugurar um ciclo de múltiplas lutas em que um novo território
possa ser construído, levando em conta, por exemplo, a criação e expansão de
“recursos em comum”, a valorização da vida e de novas subjetividades, mantendo
aberto o processo constituinte que permitirá a constituição de um mundo pósneoliberal.
Biopolítica e teatro contemporâneo, de José da Costa, convida a uma
reﬂexão sobre as possibilidades de resistência, de produção de vias alternativas
que escapem à rede do poder e que possam promover a emergência de forças de
contra-poder (melhor entendidas como forças de potencialização da vida). O autor aponta que o teatro, como também outras expressões artísticas, pode ser um
espaço fundamental para se estabelecer problematizações, interrogações a respeito do que aparece como elemento comum a todos os que supostamente integram
uma comunidade, e um potente instrumento político que faça emergir modos de
subjetivação desestabilizadores das identiﬁcações hegemônicas, das formas de
sujeição e esquadrinhamento por parte do biopoder e da sociedade de controle.
Ricardo Basbaum apresenta suas considerações e reﬂexões sobre a produção da obra de arte enquanto processo virótico, deﬂagrador de uma dinâmica
coletiva de contato e contaminação, expressa pela partícula do “vírus de grupo” no
texto Em torno do ‘vírus de grupo’. Seminário Guattari não cessa de proliferar.
O artigo de Mariana Patrício A linguagem como criação de saídas coloca
em diálogo as reﬂexões do ﬁlósofo Walter Benjamin acerca do potencial criativo
da linguagem com algumas reﬂexões contemporâneas que diagnosticam uma situação claustrofóbica de reprodução vazia de valores e sentidos, permeadas por
um desejo de segurança. A autora propõe pensar novas formas de lançar-se ao
risco unindo literatura, pensamento e política.
Gerardo Silva vai problematizar em Entre a representação e a revelação.
Kevin Lynch e a construção da imagem (do nomadismo) da cidade a questão
da imagem da cidade a partir da obra do urbanista Kevin Lynch. São levantados alguns problemas gerais relativos ao vínculo entre imagem e representação,
buscando-se outras possibilidades expressivas para a questão da construção da
imagem da cidade através do diálogo com outros autores (Deleuze e Guattari, De
Certeau) e de inﬂexões contidas na própria obra.
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E, fechando a edição, Marta Peres reﬂete no texto Play-ground x Workout. Devaneios nefelibáticos sob o céu de Copacabana como o jogo, no sentido
de brincadeira, brinquedo, play-ground está perdendo lugar nos espaços e nas
políticas públicas para atividades em que a proﬁssionalização, a propaganda e o
lucro têm preponderância e passam a justiﬁcar uma série de medidas repressoras
aos que resistem à sua implantação. No jogo, as regras, o apito do juiz e a punição
podem acabar abafando a ideia do ‘brincar’ (play), evidenciando atitudes antagônicas ante a vida e conﬂitos de interesse em outras arenas na cidade que sediará a
Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos.
Os editores

Universidade Nômade
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Liberdade Operaísta
Gigi Roggero
para Romano Alquati1

“Olhe, você está no andar errado”, respondeu Romano Alquati a um estudante de esquerda interessado em escrever uma dissertação sobre trabalhadores
(de fábrica), no início dos anos 90. “Se você quer escrever uma dissertação sobre
trabalhadores (de fábrica), você deve ir ao segundo andar, ao departamento de Arqueologia”. Como a “rude raça pagã” [forma pela qual Mario Tronti descrevia o
operário-massa], Alquati não possuía deuses e recusava mitos. O culto ao passado
é coisa amaldiçoada.
Quando chegou a Turim em 1960, após crescer em Cremona e ter vivido
em Milão na comuna da via Sartori, nº 2 (um verdadeiro caldeirão cultural e intelectual nos anos 1950 e 60, ponto de encontro do marxismo e da fenomenologia,
espaço internacional de cruzamento de ﬁlósofos e revolucionários), Romano, a
exemplo da geração política e humana excepcional que daria vida ao operaísmo,
não estava em busca de um sujeito metafísico e desmaterializado, heróico portador da vontade geral. “Houve e ainda há um movimento trabalhista populista e
cioso do Welfare State (e de origem cristã), um movimento trabalhista sindical,
e uma combinação de ambos, cuja característica é considerar os trabalhadores
(de fábrica) como o ‘elemento débil’ da população e que, portanto, necessita de
ajuda. Esse movimento trabalhista ama os trabalhadores (de fábrica) e, de maneira
mais ampla, a própria condição de ser trabalhador de fábrica. Os operaístas – com
maior senso político – ao contrário, estavam interessados nos trabalhadores proletários porque, contra todo universalismo, viam neles uma grande potência”.
Romano Alquati foi a Turim não para chorar sobre malas acartonadas2,
mas em busca de um poder antagonista. O conﬂito a sua frente não era mais entre
os de baixo e os de cima, mas entre trabalhadores e capital. Poder contra poder.
Para escândalo dos intelectuais esquerdistas e líderes partidários, os operáriosmassa não se sacriﬁcavam pela justiça universal, não possuíam consciência e

1 Tradução do italiano por Pedro Barbosa Mendes.
2 Mala de papelão ou cartolina, de uso comum entre migrantes pobres (N.T.).
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ideais, mas queriam mais dinheiro e menos trabalho. A classe trabalhadora só se
libertou ao se extinguir, recusando o trabalho e a identidade de oprimidos. Por
essa razão, esse foi um ciclo de lutas extraordinário. O humanismo morreu para
sempre nos confrontos de Miraﬂores e entre os rios de Porto Marghera3.
Naqueles anos da transição italiana para o taylorismo e o fordismo, ninguém estava interessado nos trabalhadores de fábrica. O PCI (Partido Comunista
Italiano) optou por ir ao encontro da classe média: no entanto, meio século mais
tarde, eles ainda não os tinham apreendido ou sequer os encontrado. O sindicato,
por sua vez, após a derrota da FIOM [Federação dos Trabalhadores em Metalmecânica] na Fiat em 1953, acreditara que a partida estava encerrada: o trabalho
havia sido completamente integrado, de acordo com o mantra de inspiração frankfurtiana, mas de forma totalmente oportunista.
Não havia sociologia do trabalho a estudar a fábrica – ela sequer existia
na Itália. De fato, quando Romano Alquati e outros jovens militantes dos Quaderni Rossi e depois de Classe Operaia começaram a praticar conricerca4 eram
desdenhosamente chamados de anarco-socialistas, tanto pelos marxistas que não
necessitavam de “ciência burguesa”, quanto pelos acadêmicos que desfrutavam
dessa mesma “ciência burguesa”. Os pesquisadores da conricerca, ao contrário,
mergulhavam na literatura das ciências sociais em geral com o intuito de compreender e antecipar as lutas, já que apenas de um ponto de vista parcial é possível
avistar o todo. Foi assim que chegaram até a formação da composição de classe
(On Fiat and Other Writings5, por exemplo, permanece um texto fundamental
neste sentido). E mais: eles se organizaram a si próprios através do processo. Pois
a conricerca nunca foi apenas uma “pesquisa feita de baixo para cima”: ou servia
para organizar autonomamente os trabalhadores, ou então não existia. E não havia
qualquer ideal populista de horizontalidade: o preﬁxo “con” expressava o questionamento das fronteiras entre a produção de conhecimento e de subjetividade polí-

3 Miraﬁori e Porto Marghera, respectivamente as sedes de uma grande fábrica da Fiat e de um
pólo químico, foram focos de insurreição e de grande atividade autonomista (sem organização
sindical) na Itália entre os anos de 1969 e 1973, com greves, ocupações de fábricas e grandes
embates com a polícia.
4 Conricerca, Pesquisa-ação ou Enquete Operária, referem-se a metodologias de pesquisa
que propõem a conjugação da investigação crítica e da prática política, colocando em questão
os métodos da sociologia empírica, em particular, as técnicas de questionário e de entrevista,
tais como são convencionalmente aplicadas na pesquisa de opinião e nas pesquisas eleitorais
(N.T.).
5 Texto não disponível em português (N.T.).

Gigi Roggero

tica, entre ciência e conﬂito. Não se tratava simplesmente do conhecimento, mas
da organização de uma resistência. Conricerca era a ciência da classe trabalhadora. Ao mesmo tempo, talvez hoje não existisse qualquer trabalho de sociologia
na Itália se não fosse por esta experiência. Simpliﬁcando radicalmente a questão,
aqueles pesquisadores inventaram a sociologia.
Contudo, Romano não queria ser de forma alguma chamado de inventor
da conricerca. “Os militantes políticos sempre ﬁzeram conricerca. Apenas íamos
para a frente das fábricas e dizíamos aos trabalhadores: não pode haver organização de outra maneira. Se calço sapatos e saio para caminhar numa rua cheia de
pedras, não posso dizer que eu os inventei.”
Na realidade, trata-se, acima de tudo, de uma metodologia política onde
as categorias tradicionais de espontaneidade e de organização perdem sua consistência. “A espontaneidade era organizada”. Mas nada era alcançado deﬁnitivamente.
Os operaístas romperam com a tradição marxista e leninista ao reler tanto Marx quanto Lênin, no âmbito da nova composição do trabalho vivo. Dessa
forma, puderam compreender a ruptura expressa pelo operário-massa, o que também signiﬁcava um choque no interior da classe e produzia algo que não existia
anteriormente.
O operaísmo, assim como a conricerca, é essencialmente a metodologia
de uma ruptura constituinte. Nunca um pensamento à margem, mas sempre a
política cultural de um poder transformador – organização de um movimento que
procede por meio de saltos. E, nos anos 1970, a tarefa consistia em dar um novo
salto. A pesquisa de Romano com o novo proletariado intelectual6 (basta pensar
nas universidades de classe média) é o futuro perfeito da composição de classe
contemporânea.
Romano era, ao mesmo tempo, dono de um vocabulário cristalino – formativo – no melhor sentido da palavra, e de uma escrita tortuosa. “Não é minha
culpa se cada vez menos pessoas conseguem ler”, era sua resposta. O mesmo
acontecia com suas pinturas, sempre cobertas com vidro, prontas para serem modiﬁcadas e tornadas mais complexas através de novos desenhos e pinceladas. Não
se tratava de obras de arte, mas de processos continuamente abertos à transformação.

6 Cf. Romano Alquati, Nicola Negri, Andrea Sormano, Università di ceto medio e proletariato
intellettuale, [Middle class university and intellectual proletariat] Stampatori, Torino 1978.
Não disponível em português.
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Portanto, ao quebrar a cabeça a cada linha de algum texto de Romano
(aqueles dos anos 90, sobre conricerca, subjetividade e as transformações da universidade, do conhecimento e do trabalho são verdadeiras preciosidades, pena que
tenham circulado muito pouco ou ainda permaneçam não publicados), pode ser
que o leitor perceba algo que inicialmente não havia notado. Mas quando começa
a achar que entendeu alguma coisa, é novamente deslocado e obrigado e percorrer
um novo caminho. Mais uma vez, é-se obrigado a dar um salto. “Não se trata de
livros” – dizia – “mas de máquinas”. Máquinas de guerra. E acrescentava: “eu
nunca disse que escreveria para todos”.
Claro. Em uma famosa passagem do Dezoito Brumário, Marx diz que
alguém que acabou de aprender uma língua a traduz continuamente para sua língua materna, mas sem conseguir captar seu espírito e se expressar livremente nela
até que possa se movimentar através dela sem reminiscências, esquecendo assim
sua língua original. Nos seja permitido então desaprovar aqueles que estão preocupados apenas em medir a cientiﬁcidade das pesquisas por meio de números e
estatísticas e que medem a política pelos representados e pelo interesse geral. Essa
é sua perdição! Romano Alquati nos ensinou que o problema é alcançar a verdade
e não descrevê-la. Pois a capacidade de antecipar uma tendência não é um artifício
intelectual, mas a bússola do militante e a condição de possibilidade da organização. Obrigado Romano por nos ter ensinado essa nova linguagem. E por ter
nos ensinado também que, para possuí-la, precisamos saltar constantemente para
reinventá-la. É por isso que seremos sempre livres e eles nunca nos alcançarão.

Gigi Roggero é formado em História Contemporânea pela Università degli Studi di
Torino. É coautor de Futuro Anteriore. Dai “Quaderni Rossi” ai movimenti globali: ricchezze
e limiti dell’operaismo italiano (Roma: DeriveApprodi, 2002). Trabalha no campo da pesquisa
social. É doutorando no Departamento de Sociologia e Ciência Política da Università della
Calabria.
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Antecedentes políticos do
operaísmo: os Quaderni Rossi7
César Altamira

As origens do operaísmo italiano podem ser situadas no começo da década de 60, quando os jovens dissidentes do Partido Socialista Italiano (PSI) e do
PCI tentaram aplicar a Crítica da Economia Política de Marx ao âmbito geográﬁco-político italiano, o qual se encontrava no momento da passagem ao amadurecimento industrial.8 Impulsionados por um afã não só ﬁlológico – de uma maior
compreensão de suas leituras sobre Marx – mas também, e fundamentalmente,
pelo desejo político de desbastar e tornar transparentes as relações de poder fundamentais na moderna sociedade de classes, os operaístas tentaram confrontar O
Capital com o estudo real da fábrica italiana. Assim, o operaísmo atribuía uma
relevância e um signiﬁcado particular à luta de classes, buscando dar conta das
novas instâncias de ação independente que a classe operária italiana começava a
desenvolver naquele momento. Segundo Harry Cleaver (1979, p. 30), o operaísmo evitou toda teorização e abstração em favor da apreensão de conceitos que
dessem conta essencialmente da totalidade concreta da luta, cuja determinação já
se encontrava designada de antemão.
O “operaísmo italiano” que emergiu em ﬁnais dos anos 60 nutriu-se na
insurgência operária italiana que adotou a forma não só de total recusa às modalidades de trabalho da chamada organização cientíﬁca do trabalho, mas também
o caráter de um agudíssimo confronto com a política e a ideologia do partido
comunista e suas principais organizações sindicais. Este confronto iria crescendo
7 Extraído de Os marxismos do novo século, de César Altamira. Rio de Janeiro: Editora Record, 2008.
8 Com a publicação de Storming Heaven em 2002, Steve Wright produziu o primeiro trabalho
histórico sobre o operaísmo italiano a romper com as abordagens tradicionais de cunho autobiográﬁco que vinham sendo realizadas até aquela época, ao mesmo tempo em que desvelava a
superﬁcialidade e a necessidade de se fazer uma leitura crítica e rigorosa de um amplo conjunto
de ensaios e trabalhos publicados até então sobre a escola italiana. Utilizando a categoria composição de classe como ﬁo condutor, Wright dá conta das peculiares políticas e controvérsias
intelectuais que o operaísmo produziu, não apenas internamente, mas também externamente à
geograﬁa política italiana. Para o desenvolvimento da saga política operaísta, apoiamo-nos em
grande medida no texto de Wright.
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à medida que a dinâmica alcançada pelas lutas, das fábricas até as ruas, escapava
ao controle do partido e seus órgãos. Se na França o ponto de ruptura encarnou
o maio de 1968, quando milhões de trabalhadores e dezenas de milhares de estudantes ocuparam as fábricas e ergueram barricadas – em uma sublevação verdadeiramente autônoma que tomou de surpresa o governo e o Partido – na Itália a
rebelião foi menos dramática: gestada desde o início da década de 60, escapou à
compreensão e ao controle da ortodoxia marxista.
O ano de 1962 marcou o começo da insurgência, com a greve selvagem
em Turim, coração da produção fabril da Fiat, dando início a um processo que iria
culminar, naquele mesmo ano, nos violentos enfrentamentos na Piazza Statuto,
onde foi saqueada a sede do sindicato social democrata. De resto, o processo de
formação da corrente operaísta estaria marcado pela permanente conﬂuência e
fusão do movimento operário com o movimento estudantil e o conﬂito desencadeado entre, de um lado a classe operária italiana e a intelectualidade militante, e
do outro, as organizações oﬁciais de classe. Isto levaria, com o tempo, à ruptura e
à formação de novas organizações, agregadas a um importantíssimo desenvolvimento teórico, contrapartida que gestava a dinâmica de massas.
Nas duas décadas que se seguiram ao seu surgimento, a característica
mais importante do operaísmo foi a importância conferida à relação entre a estrutura material da classe operária e seu comportamento como sujeito autônomo dos
ditames do capital e do próprio movimento operário institucional. O operaísmo
entenderá esta relação como o nexo entre a composição técnica e a composição
política da classe. Comprometido com o assalto das classes dominantes, a única
teoria válida e aceitável, segundo o operaísmo, para todo o corpo de ideias que
se tinha como revolucionária, deveria estar referenciada na análise do comportamento dos setores de classe pertencentes aos espaços produtivos mais avançados
da economia. Pode-se bem dizer, neste sentido, que se buscava determinar as leis
de mobilidade política da mercadoria força-de-trabalho.
De acordo com Negri (1980, p. 31), o operaísmo italiano surgiu como
resposta política à crise que sacudiu o movimento operário durante os anos 1950.
Dois fatores internacionais contribuíram para acelerar a crise na esquerda italiana: por um lado, a explosão da revolução húngara; por outro, o colapso do mito
stalinista no XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS). O
ano da invasão soviética à Hungria – 1956 – constituiu, nas palavras de Pietro Ingrao (citado por Wright, 2002), um ano inesquecível para os comunistas italianos.
Apesar das denúncias de Palmiro Togliatti sobre os perigos que se aproximavam
com a degeneração burocrática soviética o PCI viu-se bastante atingido quando a
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revelação da verdade sobre o stalinismo induziu ao êxodo político de numerosos
intelectuais aﬁliados, até aquele momento, ao partido. O PSI, por sua vez, conduzido por Pietro Nenni, conseguiu superar, em 1956, os vinte e dois anos de unidade na ação, o que o havia vinculado ao PCI, por uma política de consulta. Seis
meses depois, por ocasião do 32o Congresso do PSI, Nenni alcançou a direção do
partido, e o PSI começou a explorar novos cursos de ação política que culminariam, no início dos anos 60, com o regresso dos socialistas à coalizão de governo
encabeçada pela Democracia Cristã.
Embora o colapso da União Soviética tenha ajudado a consolidar um
perﬁl social democrata no interior do PSI, abriu igualmente um espaço, ainda que
por pouco tempo, de investigação crítica para a esquerda. Neste espaço decolaria
Raniero Panzieri, cuja resposta perante as incertezas da época foi continuar avançando na pesquisa da relação entre a classe e sua organização política.
Da mesma maneira que a maioria dos intelectuais do partido, Panzieri
aceitava as teses do chamado “caminho italiano” – isto é, “democracia + paciﬁcação” – apoiadas na excepcional experiência história da política unitária. Estratégia política que, vista como uma interpretação da ação das massas, baseava-se
no pressuposto da coincidência necessária e concreta da luta das massas com os
objetivos projetados por uma visão democrática, crítica e construtiva dos problemas nacionais. Panzieri canalizaria suas ideias, tão logo deixou o comitê central
do PSI em 1957, para a revista Mondo Operaio. Durante seus dezoito meses de
existência, a revista converteu-se em foro vivo de debate, em torno tanto dos
acontecimentos da época quanto dos diversos autores marxistas (Lukács, Rosa
Luxemburgo, Trotsky) vetados pelo socialismo italiano. As concepções de Panzieri iriam mais além dos enunciados oﬁciais do partido. Embora não renegasse a
experiência política institucional, a luta pelo socialismo exigia, segundo Panzieri,
a renovação desde baixo do movimento operário, na forma de uma democracia
total (Wright, 2002, p. 18). Novas instituições eram requeridas que deitassem
raízes na verdadeira fonte do poder, a esfera econômica. Do contrário, o caminho
democrático converter-se-ia ou numa espécie de adesão tardia ao reformismo, ou
em simples casca protetora de uma concepção dogmática do socialismo.
Foi precisamente o colapso do dogma comunista que tornou possível reaﬁrmar com todo vigor a autonomia como princípio de ação das classes exploradas
e oprimidas na luta por sua libertação. Apoiando fortemente esta posição, Panzieri
romperia com o PSI que, conduzido por Togliatti, enveredava em direção a uma
aliança com a Democracia Cristã. A partir da ideia de que a crise dos partidos e
sindicatos italianos era sustentada pelo seu alijamento do movimento real das
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lutas e das necessidades dos trabalhadores, Panzieri propunha o retorno à plena
e direta ação política da intelectualidade nas bases trabalhadoras como meio de
superar a crise política aberta. Surgiam assim os Quaderni Rossi (1960-1966).
Desde o começo, os Quaderni Rossi haveriam de registrar seus estudos
teórico políticos em dois espaços diferenciados. Um deles, articulado pelo resgate da categoria ‘autonomia’, inicialmente acolhida pelo marxismo dissidente
dos anos 50. O outro, referenciado na utilização da sociologia burguesa como
instrumento de trabalho para compreender a realidade da moderna classe operária
Neste sentido, Panzieri formulava uma questão que logo seria retomada: é possível construir uma sociologia do trabalho e da indústria que não esteja a serviço do
desenvolvimento tecnológico e sim das lutas dos trabalhadores?
A novidade dos Quaderni Rossi consistia no desenvolvimento da pesquisa operária. À pergunta “por onde começar?” os Quaderni Rossi respondiam:
Pela compreensão da classe operária, da nova classe operária e, mais precisamente, da mentalidade das novas gerações que, lutando com a polícia nas
ruas em julho de 1960, haviam defendido a democracia de um novo avanço do
fascismo (Bologna, 2004).

As reﬂexões de Panzieri iriam estimular diversos projetos de pesquisa e
estudos, muitos deles construídos a partir de entrevistas diretas com os operários
de fábrica – fundamentalmente, com os trabalhadores da fábrica da Fiat em Turim, assim como locais de trabalho dotados de importantes avanços tecnológicos,
como era o caso da planta da Olivetti em Ivrea e a têxtil Valdilusa (Negri, 1980,
p. 58). Essas tarefas constituíram o verdadeiro ponto de partida para a investigação operária de Marx, assim como o renascimento da sociologia do trabalho. O
desenvolvimento teórico de Panzieri constituía um verdadeiro avanço em relação
à Escola de Frankfurt, preocupada apenas com a planiﬁcação capitalista9, e também no que tange aos que enfatizavam o desenvolvimento autônomo das lutas
de classes, mas que não haviam ainda conseguido concretizar e desenvolver uma
teoria própria.
Ora, se o poder dos trabalhadores é o que força a reorganização e as mudanças no capital que se desenvolve, logo o capital não pode ser entendido como
uma força externa independente dos trabalhadores. Deve ser entendido como uma
‘relação de classe em si mesma’. Esta ideia levaria Tronti (outra das ﬁguras em9 “O frankfurtismo é uma concepção na qual o totalitarismo da produção capitalista não vê a
presença de um antagonismo operário, nega totalmente o fato de que este processo de exploração seja o processo de uma relação” (Negri, 1980, p. 68).
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blemáticas de Quaderni Rossi e Classe Operaia) a uma justaposição teórica da
força de trabalho e a classe operária. Em outras palavras, enquanto o capital tenta
incorporar a classe trabalhadora em si, como simples força de trabalho, o movimento operário se autoaﬁrma como classe independente para si, através das lutas
que rompem o processo de autorreprodução capitalista.
Alessandro Pizzorno argumentava, já naquela época, sobre a necessidade
de modernizar a análise, à medida que muita coisa havia mudado desde o tempo
de Marx e Lenin. Outros membros do PSI mostravam-se resistentes a tentar novos
caminhos de estudo e investigação. Por sua vez, o marxismo dissidente dos anos
50 havia feito da pesquisa sociológica o instrumento para estabelecer uma nova
relação orgânica entre os intelectuais e a classe trabalhadora, com base na produção conjunta de conhecimento social “desde baixo”. Para Danilo Montaldi10, as
histórias de vida e as entrevistas desempenhavam igualmente um papel central
contra a cultura das “classes” do marxismo oﬁcial. Neste percurso, os Quaderni
Rossi contariam também com o aporte daqueles grupos que, abandonando o âmbito do trotskismo, haviam resolvido abordar a verdadeira experiência proletária
mediante o estudo de seu comportamento. Referimos a Socialismo ou Barbárie,
de Cornelius Castoriadis e Claude Lefort11 na França, assim como ao grupo formado nos Estados Unidos por Raya Dunayevskaya e C.L.R. James.
As pesquisas também levariam a algumas conclusões importantes para o
desenvolvimento do operaísmo. Em primeiro lugar, à constatação de que o antagonismo de classe contra a organização capitalista do trabalho, ainda que contraditório em sua forma, era permanente e universal. Em segundo lugar, mostravam
que a separação entre a classe e os partidos ou sindicatos, que pretendiam se converter em seus representantes, estava assentada em uma clivagem estrutural. De
qualquer maneira, a falta de unanimidade no interior do grupo impediu o avanço
sistemático do estudo proposto.
Romano Alquati, principal apoiador da pesquisa operária com viés marxista, lançou, em conjunto com Romolo Goggi e Gianfranco Farina12, as bases
10 Que havia abandonado o PCI em 1946, em oposição à linha de Toggliatti de “reconciliação
nacional”.
11 A revista Socialismo ou Barbárie era uma publicação francesa porta voz do grupo homônimo proveniente do trotskismo heterodoxo que, através de uma crítica ao stalinismo, construiu
uma interessante revisão crítica do marxismo. Seu principal teórico foi Cornelius Castoriadis.
12 Gianfranco Farina fez parte da experiência de Classe Operaia, mas não chegou a se incorporar no Potere Operaio. Manteve relações com os grupos anarquistas de 1970. Morreu na
prisão, em 1981.
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metodológicas da pesquisa. No entanto, Alquati, também integrante dos Quaderni
Rossi, manifestou desde o início suas divergências com Panzieri, apenas aceitando incorporar a sociologia como espaço interno, como uma primeira aproximação
à auto-investigação que a organização autônoma da classe demandava. Posteriormente, Alquati iria responsabilizar Panzieri pelas transgressões produzidas por
uma conﬁança desmedida na ciência social tradicional, mais do que no desenvolvimento da reconstrução marxiana desde a ótica da crítica da economia política.
De toda maneira, o grupo formado ao redor de Panzieri assim que ele saiu
de Turim – Tronti em Roma com militantes do PCI, Luciano Dela Mea em Milão
com militantes do PSI e Negri no Veneto, também com militantes do PSI – estava consciente das limitações envolvidas no trabalho de pesquisa-ação, ao tratar
as percepções subjetivas como simples espelhos superﬁciais das relações sociais
capitalistas. Em todo caso, estavam prevenidos e buscavam inserir seu trabalho
de pesquisa em uma estrutura similar à da enquête operária de Marx de 1880,
enfatizando a construção de um quadro que pudesse dar conta da composição
técnica e política da força de trabalho. Panzieri abriu caminho para novos desenvolvimentos teóricos com sua releitura do volume I de O Capital, que resultou no
trabalhos “O uso capitalista da máquina: Marx versus os objetivistas” e “Maisvalia e planiﬁcação, notas e leituras sobre o volume I”.
O primeiro número dos Quaderni Rossi apareceu na segunda metade de
1961, gerando uma grande controvérsia no movimento trabalhista. Um ano mais
tarde era incorporado o núcleo romano ligado a Tronti. Contudo, em outubro de
1964 o grupo foi sacudido pela morte inesperada de Panzieri, da qual nunca se recuperaria, até desaparecer deﬁnitivamente quatro anos mais tarde. A polarização e
as diferenças no interior do grupo não diminuíram; as divergentes interpretações
sobre o comportamento de classe tiveram mais força do que a perspectiva comum
de impulsionar uma prática política compartilhada. Apesar disto, pode-se dizer
que nos três primeiros números de Quaderni Rossi já se haviam delineado os principais eixos que conﬁgurariam os temas centrais do operaísmo italiano.
Uma primeira tarefa visava elucidar o signiﬁcado atribuído ao desenvolvimento do capitalismo. Até aquele momento, não eram poucos os que, amparados na relação binária forças produtivas-relações sociais de produção, apesar do
ciclo econômico bem sucedido do pós-guerra, postulassem a existência de uma
oposição excludente entre capitalismo e desenvolvimento. Diante do milagre italiano, os teóricos do PCI e do PSI aderiram à leitura do crescimento vinculado
ao desenvolvimento tecnológico interno e propulsor de uma força progressiva
autônoma e inata. Quaderni Rossi rechaçaria a tese assentada nesta falsa relação
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binária, avançando no estudo da relação entre classe operária e desenvolvimento
tecnológico, chegando a conclusões bastante críticas sobre a cultura sindical da
Confederação Geral do Trabalho Italiana (CGIL) e sua aceitação subalterna com
relação ao desenvolvimento capitalista.
Em sua primeira contribuição a Quaderni Rossi com o texto de 1962
“A fábrica e a sociedade”, Tronti (2001), buscando ‘uma depuração marxista do
marxismo’, tentava dar conta das mudanças que a generalização da mais-valia
relativa, sob a forma de capital social, havia forçado na sociedade capitalista.
O operaísmo tentava, a partir da ótica do marxismo, avançar na análise da
relação entre luta de classes, desenvolvimento e formas de exploração. O exemplo histórico da lição britânica de meados do século XIX poderia ser sintetizado,
segundo Tronti (2001, p. 51), no fato de que “a pressão da força de trabalho é
capaz de construir o capital ao modiﬁcar sua composição interna, intervindo no
interior do capital como componente essencial do desenvolvimento capitalista”.
Para Tronti, a relação social não está nunca separada da relação de produção, e a
relação de produção se identiﬁca cada vez mais com a relação social de fábrica.
E a relação social de fábrica adquire cada vez mais um conteúdo diretamente
político (ibidem, p. 58).
O segundo objetivo postulado por Tronti em “A fábrica e a sociedade”
era o de descrever as dimensões que adquiria o processo de socialização capitalista. Em 1923, Lukács já havia argumentado que o destino dos trabalhadores
tornava-se o destino da sociedade em seu conjunto, na medida em que a fábrica
contém, de maneira concentrada, toda a estrutura da sociedade capitalista. O advento da indústria em grande escala signiﬁcava para Tronti que a fábrica passava
não só a enfrentar a sociedade, mas tendia a absorvê-la completamente. Enquanto
a subsunção de todas as relações sociais ao capital crescia com a generalização
da relação salarial, a crescente proletarização das novas camadas sociais adquiria
uma forma mistiﬁcada. “Quando a fábrica se apodera de toda a sociedade – toda
a produção se converte em produção industrial – então os traços especíﬁcos da
fábrica se perdem dentro dos traços genéricos da sociedade” (Tronti, 2001, p. 57).
Quando toda a sociedade é reduzida à fábrica, a fábrica enquanto tal tende a desaparecer. Esta manifestação constitui, para Tronti, um dos fenômenos invertidos
que se apresentam diante do surgimento da chamada “fábrica social”.
De resto, o guarda-chuva do capital social invalidava toda derivação
substantiva da concorrência inter-capitalista, motivo pelo qual a contradição capitalista passou a ocupar o lugar de categoria subordinada, enquanto o capital
lançava seu poder sobre o conjunto da sociedade A partir daquele momento, a
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planiﬁcação socialista, como organização social que se contrapunha à anarquia
capitalista, ﬁcava ultrapassada diante do avanço da planiﬁcação capitalista. E,
neste mesmo ato, o socialismo existente era desfeito.
Não menos importante é a leitura que o operaísmo do Estado fará, a partir
da análise de Tronti. Para esta corrente política, a máquina política de estado tendia a se identiﬁcar cada vez mais com a ﬁgura do capitalista coletivo; convertiase cada vez mais em propriedade do modo capitalista de produção, operando,
portanto, em função do capitalista. Daí que, no processo da morte do capital, a
maquinaria de estado burguês deveria ser destruída junto com a fábrica capitalista. Na realidade, Panzieri já havia antecipado análises similares. A novidade em
Tronti estava nas implicações políticas que doravante assumiria o duplo caráter
do trabalho. A partir daquele momento, Tronti passava a analisar a classe operária
em sua luta contra o capital, não mais como elemento externo ao próprio capital.
“A classe operária deve descobrir-se a si mesma, sua materialidade, como parte
do capital, se quiser depois contrapor todo o capital a si mesma. Deve reconhecerse como um elemento particular do capital se quiser apresentar-se como sua
antagonista geral”. Agregando em seguida que “o trabalho precisa ver a força de
trabalho enquanto mercadoria como seu próprio inimigo, de maneira a poder
declinar a íntima natureza do capital em potencialidade antagônica das partes que
organicamente o compõem” (Tronti, 2001, p. 60).
O aspecto mais interessante deste argumento refere-se às consequências
que trazem embutidas a superação das relações sociais capitalistas, agora incorporando uma orientação completamente diferente daquela tradicionalmente adotada,
desta vez dirigida para a construção da auto-organização produtiva operária. Se,
como todos os descobrimentos de Tronti, a luta contra o trabalho era resultado de
dedução lógica, este processo remetia a um escalão superior do marxismo, relacionado aos problemas que o trabalho parcelado da grande indústria representava
para as forças que resistiam a ele. Embora este ponto nunca tenha sido motivo de
discussão com Panzieri, a defesa realizada por Tronti sobre o antagonismo existente entre trabalho e força de trabalho constituiu, de fato um sinal precoce a ser
incorporado no vasto campo cultural que logo dividiria os Quaderni Rossi.
Ao enfatizar em “A fábrica e a sociedade” que as relações de produção
são, sobretudo, relações de poder, Tronti recuperava o espírito político da Crítica
da Economia Política de Marx, enquanto a identiﬁcação da contradição política,
sob a forma mercadoria, promovia uma nova e genuína estratégia política anticapitalista.
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Ao longo do desenvolvimento do operaísmo, a abordagem do papel da
tecnologia no processo de desenvolvimento capitalista também obteve signiﬁcativa consideração. Uma das principais contribuições de Panzieri foi desaﬁar e se
diferenciar de uma leitura, compartilhada por grande parte dos marxistas italianos, que considerava o progresso tecnológico como algo separado e descolado
de toda relação de classe. Incapazes de visualizar que uma interpretação baseada
em uma suposta racionalidade objetiva e indiferenciada jamais poderia ser utilizada para analisar a produção capitalista, não conseguiam entender que era (e
é) precisamente o despotismo capitalista que assume a forma da racionalidade
tecnológica. O uso capitalista da máquina não constitui, aﬁrmava Panzieri em
seu trabalho, um desvio ou deformação de algum desenvolvimento objetivo que
seja racional em si mesmo. Ao contrário, o capital determinara tecnologicamente
o desenvolvimento. Em segundo lugar, as gigantescas forças naturais e a massa
de trabalho social estão incorporados no sistema de maquinaria conjunto que,
em termos globais, constitui o poder do senhor. Por isto que, na relação com o
trabalhador individual, o desenvolvimento tecnológico apresenta-se a si mesmo
como desenvolvimento do capitalismo, como capital. À medida que o processo
de industrialização avança, incorporando novos níveis de progresso tecnológico,
veriﬁca-se um crescimento contínuo da autoridade capitalista. Na realidade, na
mente do capitalista, o comando e a dominação do trabalho morto, através da
forma de ciência e maquinaria, eram uma só e a mesma coisa.
Outro dos temas que percorreu a maioria dos ensaios publicados nos
Quaderni Rossi, diretamente relacionado com o desenvolvimento da categoria
composição de classe, foi a insistência na existência de uma nova classe operária
com necessidades e comportamentos que não se correspondiam com as que caracterizavam ao velho movimento operário. Inicialmente com base nos trabalhos
que Romano Alquati realizara em duas das maiores ﬁrmas da Itália – Olivetti e
Fiat – acabariam registrando problemáticas não detectadas pela esquerda sindical
tradicional. Assistia-se a fortes mudanças na composição de classe a partir de um
processo de desqualiﬁcação e requaliﬁcação da força de trabalho, enquanto se
incorporava ao processo de produção uma nova força de trabalho, ainda que de
menor qualiﬁcação.
Esse processo, de socialização massiva da desqualiﬁcação, provocou,
paralelamente, o esvaziamento do trabalho do seu conteúdo concreto, enquanto
potencializava seu caráter abstrato, comum a todos os trabalhadores. Embora o
relatório de Alquati sobre a Fiat não mencionasse de forma explícita a categoria
composição de classe, de fato dava conta dela ao abordar as variadas formas que
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adotava o comportamento da classe em momentos em que se inseriam formas particulares de força de trabalho em processos de produção especíﬁcos. O relatório
de Alquati não somente deixava de lado qualquer etiqueta sobre uma classe mitologizada como objeto de estudo por inúmeros intelectuais de esquerda, que tinham
rejeitado veementemente qualquer comportamento que a distanciasse da ideologia socialista e que a aproximasse ao espontaneísmo, como também, ao mesmo
tempo, reposicionava o espontaneísmo e adotava uma leitura de O que fazer?
onde a espontaneidade era vista como a forma embrionária da consciência. Não
se tratava de descartar as ações espontâneas. Pelo contrário, Alquati reconhecia
nelas um signiﬁcado político inato. Visto desta maneira, o termo espontaneidade
conferia um signiﬁcado à já existente, porém invisível, forma de organização alcançada pelos trabalhadores na ausência de uma organização operária formal.
Embora a tensão entre ser e consciência, entre condições materiais e subjetividade, tenham sido lugares comuns em Marx, seus seguidores tinham congelado essa relação abordando essa tensão a partir de rígidos preconceitos imutáveis no tempo e no espaço. Apesar de Alquati coincidir com Lenin em que a
consciência de classe provinha de fora, ele rejeitava a ideia que a mesma pudesse
fazê-lo fora do processo produtivo. Finalmente Alquati não considerava, diferentemente de Lenin, a organização política como mero reﬂexo da divisão capitalista
do trabalho. Na verdade, esta devia ser enxergada como resposta ao irracionalismo do próprio processo de produção. Alquati aproximava-se do que ele mesmo
denominaria no seu relatório o tema fundamental do marxismo leninismo, aquele
da transformação das forças objetivas em forças subjetivas, quer dizer, a problemática da organização política. Levantava a questão de que a organização política
deveria responder à realidade atual da exploração de classe. Igualmente, no relatório da Fiat, Alquati mostrava-se inﬂuenciado pela ideologia da auto-organização
produtiva tão defendida por Panzieri e a ultra-esquerda da época. Sua leitura,
nesse aspecto, retomava as ideias de Socialismo ou Barbárie, que via na divisão
social do trabalho tanto a expressão de um setor que dirigia o trabalho e a vida
social, quanto a de um setor majoritário que simplesmente executava. De qualquer forma, suas análises não consideravam as ideias de Panzieri, para o qual, em
determinadas circunstâncias, as relações de classe podiam elas mesmas assumir
a forma de máquinas. É possível concluir que, apesar de que o primeiro trabalho
de Alquati sobre a Fiat ter servido para aprofundar alguns aspectos e transformações na classe operária italiana, não deixou de ser o produto de um olhar político
tradicional, embora dissidente.
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O trabalho sobre a Olivetti, ao contrário, mostraria uma notável inﬂuência das ideias antecipadas por Tronti e Panzieri. Comparado ao relatório sobre
a Fiat, o trabalho sobre a Olivetti colocava uma ênfase particular na análise da
relação entre operários e máquinas. Agora, para Alquati, a introdução da nova maquinaria era uma amostra do nível geral e da qualidade das relações de força entre
as classes naquele momento. Da mesma forma que Taylor tinha desintegrado politicamente o proletariado como força política, o comando capitalista, mediante a
introdução das máquinas, poderia atingir o mesmo objetivo. A máquina era vista
como parte integrante do edifício de dominação capitalista socializado (Wright,
2002, p. 55). Para Alquati, falar de desenvolvimento capitalista em termos de forças produtivas socialmente neutras, imersas em relações de produção decadentes,
já não era adequado. Devia-se substituir essa visão por uma leitura de oposição de
classe contra classe com ﬁnal aberto.
Surgia assim uma nova corrente marxista fundada na relação estabelecida entre a autonomia da classe com relação ao poder do capital e a organização
que a própria classe podia construir, mostrando como os operários forjavam e descartavam formas de organização de acordo com o caráter concreto que assumia
a relação de classe. Sindicatos, partidos social-democratas, conselhos operários,
partidos leninistas, constituem nesse sentido, para a corrente operaísta, produtos
históricos particulares de organização da classe. Desta maneira, deslocava-se o
foco de estudo do auto-desenvolvimento do capital ao auto-desenvolvimento da
classe trabalhadora, pondo a nu nesse ato o idealismo daqueles marxistas que concebiam um caráter permanente e eterno das relações estabelecidas entra a forma
do capital e as formas de organização da classe operária. Dessa maneira, foi sendo
elaborado um corpo teórico que buscava dar conta de um paulatino descolamento
– em ato – dos operários italianos com relação a suas organizações oﬁciais, assim
como o deslocamento de seus pontos de referência orientados a novas modalidades de organização.
Paralelamente, desenvolveu-se uma corrente de pensamento que avançou
ao determinar a relação entre a dinâmica das lutas operárias europeias contra a
planiﬁcação capitalista, e os diversos termos de unidade e organização que a classe assumia na confrontação com o capital. Estabelecia-se assim uma relação entre
a composição de classe e as formas de organização das lutas. Sergio Bologna
(1977), em seu estudo sobre os processos de sovietização e das formas-conselho
na organização dos operários alemães, estabeleceu uma correlação entre as modalidades particulares que assumia a organização impulsionada pela apropriação dos
instrumentos de trabalho, com a alta concentração de trabalhadores qualiﬁcados e
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prévio controle destes instrumentos. Dito de outra maneira, trata-se de uma relação entre a composição de classe e as formas de organização adotadas.
Essa abordagem tentou dar conta não apenas das lutas no chão de fábrica,
mas também do papel do Estado keynesiano no milagre econômico italiano do
pós-guerra. Nesse momento, expressava-se mais uma vez uma ruptura e/ou distanciamento da Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt, com efeito, abordou
o keynesianismo como uma tentativa capitalista de controle e integração do movimento operário ajustado a uma lógica de consumo, na medida em que buscava
satisfazer suas necessidades de consumo. As análises de Toni Negri sobre o tema
constituiriam uma importante resposta a essa concepção.
Referências
BOLOGNA, Sergio. “Storming Heaven: Class Composition and Struggle in Italian
Autonomist Marxism, revision book”, mimeo, 2004.
______. “The tribe of moles”, disponível em www.geocities.com/cordobaafk/moles.
html, 1977.
CLEAVER, Harry. Reading capital politically. Austin: University of Texas Press,
1979.
NEGRI, Antonio. Del obrero masa al obrero social. Barcelona: Anagrama, 1980.
TRONTI, Mario. Obreros y capital [1971]. Madri: Akal, 2001.
WRIGHT, Steve. Storming Heaven. Class Composition and Struggle in Italian Autonomist Marxism. Londres: Pluto Press, 2002.

César Altamira nasceu em Córdoba, Argentina, onde participou das revoltas estudantis de meados dos anos 1960 e das lutas do Cordobazo. Continuou sua atividade política
na década de 1970 na chamada Esquerda Socialista de Córdoba até 1976, se quando exilou no
México. Ali, exerceu a docência universitária, fez pós-graduação em economia política e participou de diversos organismos políticos do exílio argentino e latino-americano. Publicou outros
artigos relacionados com a mesma temática do livro Os Marxismos do Novo Século (Coleção A
Política no Império, Ed. Record, 2008), entre os quais “A guerra como controle da multidão”,
em Diálogos sobre a globalização, a multidão e a experiência argentina.

Mundo-Brasil:
Governo/Política/Movimentos

LUGAR COMUM Nº30, pp. 31- 44

Lutas cosmopolíticas: Marx e
América Indígena (Yanomami)13
Jean Tible

Mundos, lutas, ciências: diálogo
Propõe-se, aqui, esboçar um diálogo entre Karl Marx e América Indígena
a partir das lutas yanomami; um encontro entre dois mundos distintos.
O marxismo sempre pretendeu alcançar uma universalidade, ancorada
pelo desenvolvimento e expansão do capitalismo. Entretanto, se pensarmos Marx
a partir das lutas (o que será explicitado ao longo do texto), o universal passa a não
ser mais dado, mas sim a construir – coletivamente, pela conexão das múltiplas
lutas. Para utilizar a potência de Marx, deve-se conectá-lo com uma série de lutas
concretas – no âmbito deste texto, dos yanomami. Um Marx, pensador revolucionário, afetado por estas lutas-criações ameríndias14, que são também resistências
contra o Estado e o capitalismo. Marx em diálogo com o fundo cultural comum
pan-americano, sua unidade histórico-cultural – como o mostrou Claude LéviStrauss em suas Mitológicas (Perrone-Moisés, 2006).
Isto se liga à questão do modo de conhecimento, de como fazemos ciência. Isabelle Stengers (2002), em A Invenção das ciências modernas, busca
romper com as divisões entre ciência e política, entre natureza e cultura, entre
nós e eles. As ideia e prática de simetria constituem, assim, uma importante contribuição para pensar a ciência – as ciências sociais nesse texto – em sua relação
com os nativos (aqui, os yanomami) e seus saberes, intentando quebrar o grande
divisor15.
13 Uma versão inicial deste texto foi apresentada no Colóquio Cultura, Trabalho e Vida na
Crise do Capitalismo Global (mesa Formas de vida, formas de luta) na Casa Rui Barbosa,
em maio de 2009. Agradeço os comentários de Giuseppe Cocco, Michael Löwy e Marcelo
Ridenti.
14 Este constituiu o propósito de José Carlos Mariátegui, o mais inventivo dos marxistas latino-americanos (Löwy, 2005).
15 Neste sentido, Stengers enfatiza a distinção permanentemente efetuada pelas ciências entre
quem está fora e dentro, quem é admitido ou não no debate cientíﬁco. Trata-se antes de tudo
de uma questão política e a ser politizada. Ou seja, a autora não aceita a divisão entre ciência
e política, pois a todo instante decide-se quem pode intervir no debate cientíﬁco, excluindo-se,
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Tal proposta de encontro, de levar a sério as lutas-criações yanomami (e
seu diálogo com Marx), leva a pensar as lutas não somente em termos políticos,
mas cosmopolíticos (Stengers, 2003). Tendo em vista uma integração dos agentes humanos e não-humanos, não se pode dissociar a política da natureza. Deste
modo, “qualquer ‘política dos homens’, aqui ou alhures, deveria ser compreendida numa ‘política cósmica’ ou ‘cosmopolítica’ (...), [e na] relação, ou mesmo interpenetração, entre regimes cosmológicos e regimes sóciopolíticos” (Sztutman,
2005, p. 24).
Do ponto de vista das ciências sociais, coloca-se a necessidade de pensar
além da antropologia e sociologia modernas e sua relação entre sujeito e objeto
e das pós-modernas e sua relação entre sujeito e sujeito, intentando “uma relação
em que todos são sujeitos e objetos simultaneamente” (Goldman e Viveiros de
Castro, 2008, p.207). Se todos são antropólogos e sociólogos, se existem ciências
sociais simétricas, pode-se tomar as ideias nativas como conceitos, colocando “o
mundo possível que seus conceitos projetam” (Viveiros de Castro, 2002, p.123) e
pôr em relação problemas diferentes e multiplicar e experimentar estas relações –
o que se busca produzir no encontro proposto entre Marx e as lutas yanomami.
Lutas-criações yanomami
Yanomami, Estado, capitalismo: contatos
Os yanomami constituem um conjunto de coletivos com ocupação milenar na região do Orenoque e alto Puruma, na fronteira entre Brasil e Venezuela.
Trata-se de um dos povos indígenas com maior população no Brasil (em 2006,
eram cerca de 16 mil) e permaneceram isolados (do mundo dos brancos) até há
pouco – ﬁzeram contatos com os brancos a partir do século XIX, mas sobretudo
indiretos pela troca e pilhagem de ferramentas dos vizinhos. Ocorre um encontro
crescente a partir dos anos 1950 e 1960, com a presença da missão evangélica Novas Tribos do Brasil (NTB) e do Serviço de Proteção aos Índios (SPI). Encontros
entre mundos.
Nas décadas de 1960 e 1970, os yanomami passam a enfrentar outras
formas de contato. Cientistas estadunidenses coletaram sangue destes com o argumento de o ser para sua saúde e para prevenção de epidemias, quando o eram
por exemplo, a feitiçaria ou as ditas crenças dos outros. Em detrimento da visão convencional de tratar das especiﬁcidades das ciências, Stengers busca eliminar estas, integrando-as ao
mundo (e à política). Seu enfoque é o de revirar a divisão entre os conhecimentos cientíﬁcos e
o exercício do político, problematizando a dupla distinção ontológica entre os mundos natural
e social.
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para ﬁns de pesquisa biológica. Ademais, descobre-se nos anos 1990 a existência
de um estoque de 12.000 amostras em laboratórios de universidades e um centro de pesquisa do governo estadunidenses. Estas haviam sido retrabalhadas para
extrair e replicar o DNA yanomami. O que constituiu um choque para estes, pois
isto foi feito sem consulta e estão estocadas num país distante, sendo que em suas
cerimônias funerárias tudo que os mortos possuíam é destruído, inclusive suas
plantações. Assim, estes permanecem objetos de pesquisa das quais ignoram tudo
(Albert, 2003). Em suma, os yanomami estão em contato com um dos setores
de ponta do capitalismo contemporâneo, onde por vezes os conhecimentos ditos
tradicionais alcançam altas cotações nos mercados-futuro.
Ademais, outros tipos contatos são feitos com os yanomami. Nas décadas
de 1970 e 1980, ocorre a abertura de uma estrada – depois abandonada – na região
onde habitam. Isto mais o estouro do preço do ouro em Londres e a conseqüente
avidez das empresas de mineração os dizimou. Os contatos iniciais com a NTB e
o SPI já haviam causado mortes, mas essa corrida pelo ouro levou a “uma situação
crônica de conﬂito interétnico criada na área Yanomami pela presença predatória
das atividades garimpeiras” (Albert, 1993), chegando a matar mais de mil Yanomami por conta das epidemias, sem olvidar do massacre de Haximu, em 1993,
quando dezesseis índios foram mortos.
Como se produzem as lutas-criações yanomami nestes contextos? E seu
encontro com Marx? Estudam-se aqui duas criações políticas yanomami – sua
luta contra a forma-Estado e o discurso cosmopolítico de Davi Kopenawa.
Contra a forma-Estado
“Contemporâneos do século 21, os yanomami fazem parte das sociedades que ignoram o Estado”, nos diz Catherine Alès (2006, p.7), etnógrafa dos
yanomami na Venezuela. Além de o ignorarem, pode-se dizer que os coletivos
yanomami aproximam-se da famosa tese de Pierre Clastres (2003) das sociedades contra o Estado. Ligam-se mais ainda ao reﬁnamento de seus últimos textos
(Clastres, 2004) – são sociedades-para-a-guerra e contra o Estado; coletivos guerreiros com redes de alianças e inimizades cambiantes.
Clastres aﬁrma que as sociedades indígenas rejeitam a visão convencional do político – regida pela relação comando-obediência – e sua clivagem
selvagens/civilizados de acordo com a existência ou não de um Estado. O autor
argumenta que a constituição política destas sociedades centra-se na recusa ativa
do Estado. Tal resolução sutil da questão política é trabalhada posteriormente na
forma de que guerras permanentes e sua continuada criação e destruição de alian-
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ças entre os diversos coletivos são o que lhes permite manter-se contra a coerção
estatal – coletivos fragmentados para a guerra e contra o Estado. A fragmentação
é a ﬁnalidade da guerra e não o contrário, aﬁrmando a dimensão política da atividade guerreira.
Tal elaboração política coloca interessantes conexões com as de Marx;
tanto sua crítica ﬁlosóﬁca a Hegel (2005), quanto suas análises da Comuna de
Paris (2008a) ou do Programa de Gotha (2008b). Sua crítica da argumentação
hegeliana do Estado como representação da resolução da relação entre universal e
particular, leva-o a colocar o povo (e depois, os trabalhadores) como poder constituinte e a deﬁnir a verdadeira democracia no desaparecimento do Estado. Isto
ganharia conﬁguração concreta – “a forma enﬁm encontrada” nas suas palavras
(Marx, 2008a, p. 160) – na Comuna de Paris. Pode-se dizer, com as posteriores
e ininterruptas revoltas e organizações criadas após e a partir desta experiência
“inaugural” dos conselhos, que existe em Marx e, sobretudo nas práticas concretas e criativas desses sujeitos sociais uma forma-conselho – práticas contra o
Estado. Se estes foram historicamente operários, hoje assumem múltiplas formas,
como, para citar um exemplo contemporâneo, as organizações de bairro (comunais) em El Alto, Bolívia (Zibechi, 2006).
Existe, ainda, um interessante elo com a proposta que ﬁzeram os yanomami, no âmbito do I Congresso extraordinário da Organização Regional dos
Povos Indígenas do Amazonas (ORPIA), no momento que ocorria um processo
de municipalização na Venezuela. Estes tinham o desaﬁo de apresentar uma proposta global – dos yanomami como um todo. De acordo com esta, cada setor,
comunidade ou grupo de vizinhança nomearia seus próprios delegados. Todos
os delegados se reuniriam num Conselho, com representação proporcional. Tal
Conselho não teria um prefeito, nem coordenador permanente, mas sim coordenadores rotativos. Tampouco haveria uma capital administrativa permanente, sendo
esta itinerante (Alès, 2007), exempliﬁcando a tese clastreana da precariedade do
poder do chefe, pois “o líder não constitui um chefe poderoso no sentido de que
ele disporia de uma força coercitiva, [...] trata-se mais de uma questão de autoridade social e política ligada ao interesse comum” (Alès, 2006, p. 167).
Tal proposta acabou não sendo adotada (o foi o modelo “ocidental” democrático), mas o importante – no âmbito dessa reﬂexão – é como, em outra
conjuntura histórica, continua o ímpeto dos yanomami contra o Estado e a centralização. Ademais, existem interessantes paralelos de tais propostas com medidas
da Comuna de Paris, celebradas por Marx, tais como a permanente revogabilidade
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dos mandatos e formas de democracia direta e representativa mescladas – a democracia conselhista, forma-conselho.
Discurso cosmopolítico de Davi Kopenawa
Outro exemplo das lutas-criações yanomami encontra-se no discurso
cosmopolítico de Davi Kopenawa.
Davi nasceu em 1956. Seu grupo de origem foi dizimado por epidemias
contraídas após contatos com a missão evangélica NTB. Davi aprende português
com estes antes de rejeitá-los. Vira intérprete da FUNAI (Fundação Nacional do
Índio, que sucedeu ao SPI) num posto em território yanomami. Um coletivo yanomami, liderado por Lourival – um “grande homem” (político e xamã) –, havia se
aproximado, pois seu grupo estava bastante enfraquecido por diversas epidemias
e tinha necessidade de remédios e mercadorias dos brancos. Mostrando habilidade política, Lourival consegue subordinar o posto da FUNAI ao seu coletivo
yanomami ao negar autoridade aos sucessivos chefes do posto e ao casar Davi
com sua ﬁlha – a relação sogro-genro constitui a base da autoridade política yanomami. Davi acaba sendo nomeado chefe do posto; de representante dos brancos
no contato com os índios (FUNAI) passa a ser porta-voz indígena e é iniciado no
xamanismo por Lourival (Albert, 2002).
Davi Kopenawa passa a articular categorias brancas e indígenas, pois
conjuga experiência com os brancos e a ﬁrmeza intelectual do xamã. Seu discurso
porta sobre os impactos no que toca à reprodução cultural yanomami; desaﬁos
a sobrevivência mesma destes. Mostra invenção e criatividade cosmopolíticas
frente a isso, pois o poder predatório dos brancos é fortíssimo – fascinação das
mercadorias.
Travando uma forte luta contra os efeitos dos projetos ditos de integração
nacional dos governos militares (nas décadas de 1970 e 1980), Davi Kopenawa
articula um discurso a partir dos seus impactos epidemiológico, ecológico e cosmopolítico. Tal narrativa conjuga as categorias brancas (território, cultura, meio
ambiente) a uma re-elaboração cosmológica dos fatos e efeitos do contato, facilitado por sua inserção em ambos os mundos.
Assim, a luta pela demarcação e homologação da terra yanomami – concretizadas em 1992 – articula-se ao discurso ecológico de proteção à ﬂoresta e a
uma perspectiva metafísica, pois a ﬂoresta é habitada por espíritos. Ou seja, esta
é viva e contém uma trama de coordenadas sociais e intercâmbios cosmológicos
que garantem sua existência.
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Davi Kopenawa, também, relaciona as epidemias ao capitalismo e mais
especiﬁcamente às mineradoras e trabalha seus impactos nos yanomami, mas
também no mundo dos brancos. Estas epidemias são chamadas de xawara, a fumaça do ouro, pois os garimpeiros ao extraírem o ouro da terra, o queimam. Assim, “esta xawara wakëxi, esta ‘epidemia-fumaça’, vai se alastrando na ﬂoresta,
lá onde moram os yanomami, mas também na terra dos brancos, em todo lugar. É
por isso que estamos morrendo” (Kopenawa, 1990).
Davi opõe um modo de pensar (e viver) yanomami ao dos brancos com
seu pensamento (e vida) “plantado nas mercadorias” (Kopenawa, 1998b).
De um lado, para os yanomami, “todos na ﬂoresta têm uma imagem utupë: quem anda no chão, quem anda nas árvores, quem tem asas, quem mora na
água. São estas imagens que os xamãs chamam e fazem descer para virar espíritos
xapiripë” (Kopenawa, 1998a). Esse conhecimento constitui a base da memória
transmitida pelas sucessivas gerações; “nós guardamos as palavras dos nossos
antepassados dentro de nós há muito tempo e continuamos passando-as para os
nossos ﬁlhos. É assim que, apesar de muito antigas, as palavras dos xapiripë sempre voltam a ser novas” (idem).
De outro lado, segundo Davi Kopenawa, o povo das mercadorias. Os
brancos, assim,
puseram-se a fabricar mercadorias e seu espírito começou a obscurecer-se por
causa de todos esses bens sobre os quais ﬁxaram seu pensamento. […] Foi com
esse pensamento que eles acabaram com sua ﬂoresta e sujaram seus rios. […]
Foi nesse momento que eles perderam realmente toda sabedoria. Primeiro estragaram sua própria terra antes de ir trabalhar nas dos outros para aumentar
suas mercadorias sem parar (1998b).

Davi conjuga os modos de produzir e pensar, quando diz que “os brancos
nunca pensam nessas coisas que os xamãs conhecem, é por isso que eles não têm
medo. Seu pensamento está cheio de esquecimento. Eles continuam a ﬁxá-lo sem
descanso em suas mercadorias” (idem).
Em suma, Davi aﬁrma a existência de dois modos de conhecimento antagônicos, pois um se fundamenta na visão xamânica, que permite ver a imagem
essencial utupë, o sopro wixia e o princípio de fertilidade në rope da ﬂoresta e
o outro – dos brancos – se limita a um pensamento “plantado nas mercadorias”
(1998b). O objetivo de sua cosmopolítica é, dessa forma, o de denunciar o pensamento-prática, a ignorância dos “comedores da terra-ﬂoresta” (Albert, 2002),
canibais brancos sedentos por riquezas e mercadorias. Existe assim um excesso de
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poder predatório por parte dos brancos e sua alteridade – num contexto de corrida
pelo ouro. Ademais,
contrapondo-se a essa ordem de reciprocidade simbólica em que a morte e a
destruição dos bens alicerça a troca, está a ordem do valor e da acumulação da
economia privada (...). Essa ﬁgura do ouro canibal seria, assim, uma forma de
crítica xamânica do fascínio letal daquilo que Marx designou como o ‘deus das
mercadorias’ (Albert, 2002, p. 254).

Trata-se, aqui, de mostrar algumas aﬁnidades possíveis – que se intenta
aprofundar na parte seguinte – entre uma leitura de Marx e o discurso cosmopolítico de Davi Kopenawa. A força deste discurso decorre de uma articulação entre
coordenadas cosmológicas de acordo com o xamanismo yanomami e os quadros
discursivos impostos pelo Estado e pelos brancos em geral. A isso é contraposto
um discurso cosmopolítico – a partir da ﬂoresta, entidade viva e animada (xapiripë). Assim, Davi é um exemplo do xamanismo em ação, já que fala sobre os espíritos para os brancos e sobre os brancos a partir dos espíritos, abrindo um discurso
de multiplicidades (Viveiros de Castro, 2006). Um ponto-chave para o diálogo
proposto encontra-se em como relacionar essa crítica yanomami das formas-Estado e capital a uma forma de trabalhar com Marx. Para isso, é fundamental, antes
de aprofundar o encontro entre estes mundos, explicitar os elos entre Marx e as
lutas – a teoria-luta de Marx.
Lutas yanomami, Marx, América indígena
Marx e as lutas
Se pensarmos na apreensão teórica como o aprender das lutas (no exemplo clássico de Marx e a Comuna de Paris), devemos estudar as práticas concretas
dos que resistem a esse mundo (formas-Estado e capital) e criam – ao lutar – outros. Esta constitui uma compreensão, um signiﬁcado de luta.
Marx é o pensador das lutas. O autor investiga as condições materiais que
sustentam as relações sociais (2002). Enquanto Hegel parte da Ideia, do conceito,
Marx intenta fazê-lo a partir dos sujeitos sociais. Se ele deﬁne os trabalhadores
como poder constituinte, isso nunca representou um dogma, mais sim uma descoberta feita a partir da experiência com os movimentos políticos e sociais de
sua época, buscando o “sentido imanente do movimento histórico” (Löwy, 2002,
p.91). Marx coloca, ademais, que a forma da abolição deveria encontrar-se na própria prática criativa destes, dando, desse modo, sentido prático às concepções de
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quebra do aparelho de Estado e ausência de autoridade suprema, como vimos acima no exemplo da Comuna de Paris e sua constituição do autogoverno (2008a).
Ademais, é importante reforçar que Marx manifestou forte interesse pela
antropologia, o que está documentado em seus cadernos etnológicos com anotações dos trabalhos de quatro pesquisadores (Krader, 1974)16. É intenso o impacto
da leitura de Ancient Society de Lewis Henri Morgan. Friedrich Engels chega a
dizer em carta a Karl Kaustsky, que “Morgan tornou possível vermos as coisas
de pontos de vista inteiramente novos” (Rosemont, 1989, p.210). Pontos de vistas
novos; pela primeira vez, Marx tem contato com relatos detalhados da existência
concreta de uma sociedade livre. Marx transcreve fartas passagens de Ancient
Society, sobretudo os trechos que tratam da organização política dos iroqueses. A
Confederação Iroquesa constitui uma criação política contra o Estado, com seu
conselho onde todos tinham voz, homens e mulheres. É um exemplo do ímpeto da
ação política ameríndia contra a uniﬁcação e seus mecanismos. A confederação é,
concomitantemente, centralizada e descentralizada, centrífuga e centrípeta; de um
lado o conselho dos sachem, de outro, a preservação das autonomias nacionais via
conselho dos anciãos (Morgan, 1964).
Marx certamente pensou nas implicações revolucionárias disso, em algo
como as contribuições dos iroqueses para as lutas como um todo. Ademais, podese dizer que ocorre uma mudança em Marx que passa a valorizar mais experiências e formas de resistências, lutas-criações, que ocorrem fora dos países da
Europa ocidental. Segundo Franklin Rosemont (1989, p. 207), “nos últimos anos
de sua vida, e de uma forma bem mais forte que antes, ele prestou atenção nas
pessoas de cor (people of color); nos colonizados, camponeses e ‘primitivos’”.
Marx manifesta, ainda, uma hostilidade crescente ao colonialismo e uma outra
apreciação das forças potencialmente revolucionárias desses sujeitos “outros”.
Um exemplo disso situa-se em sua resposta a Vera Zasulich (Shanin,
1984). Questionado sobre a possibilidade da comuna rural russa ser a base de
uma nova organização social (isto é comunista), sem passar pela etapa capitalista,
Marx – após intensiﬁcar seu estudo acerca do mundo rural russo – concordou com
essa possibilidade. Reforçou, ainda, que o que havia escrito n’O Capital sobre a
inevitabilidade histórica só era válido para os países da Europa ocidental, indican-

16 Existe, ainda, um elo entre outros clássicos da antropologia e Marx. De um lado, Claude
Lévi-Strauss e suas origens marxistas (Lévi-Strauss e Eribon, 2005); de outro lado, Marcel
Mauss e seu Ensaio sobre o Dom que pretendia ser uma contribuição à teoria socialista (Graeber e Lanna, 2005).
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do novos olhares e propostas para problemas postos por movimentos oriundos de
outros horizontes.
Dito de outro modo, além do interesse nas lutas ameríndias, existe em
Marx uma capacidade de transformar-se em contato com estas e outras lutas. Retornando às lutas cosmopolíticas yanomami, estas conﬁrmam a existência de um
diálogo em curso e permitem aprofundar algumas questões.
Lutas criando o comum
Como trabalhado acima, ambas as perspectivas situam-se num movimento contra o Estado. O encontro entre as duas teorias-lutas permite tratar a formaEstado como o privilégio (e violência) do Um em detrimento da multiplicidade e
da diferença, seja do ponto de vista de classe, seja da recusa da relação comandoobediência. O diálogo leva a entender os conceitos da extinção e do contra o
Estado como uma luta contra o Um (Abensour, 2004).
A proposta de organização municipal dos yanomami na Venezuela e a
diplomacia cósmica de Davi Kopenawa nos permitem vislumbrar (pois é algo a
aprofundar) o potencial político do encontro entre um Marx e uma imaginação
conceitual ameríndia.
O diálogo proposto parece, assim, aﬁrmar um discurso-ação de multiplicidades, quebrando as ideias-práticas de representação e transcendência do Estado
e do capital. Segundo Viveiros de Castro, os espíritos (xapiripë) são imagens não
representacionais, inumeráveis – sua intensidade luminosa indicando uma diferença intensiva e absoluta. Torna-se necessário, assim, “trocar a metafísica molar
e solar do Um neoplatônica pela metafísica da multiplicidade lunar e molecular
indígena” (2006, p. 331-332). Ademais, Davi Kopenawa ao dizer o nome de um
xapiripë, diz que “não é só um espírito que se evoca, é uma multidão de espíritos
semelhantes” (ibidem, p. 335).
O encontro opera, dessa forma, no sentido de uma libertação da multiplicidade, das singularidades do poder constituinte, da democracia contra o Estado,
do contra o Um. Além disso, o encontro desenvolve-se na direção de convergências das lutas contra o Um e criando o comum.
É manifesta a contemporaneidade de ambos. Assim como a coleta/roubo
do sangue yanomami, seu estoque e posterior transformação em DNA os põem
frente à ponta do capitalismo de hoje, o discurso de Davi Kopenawa e sua percepção da inﬁnitude dos espíritos-ﬂoresta permite um paralelo com os debates hodiernos da física e matemática sobre o inﬁnito (Almeida, 2009). Da mesma forma,
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uma leitura dos escritos de Marx acerca da acumulação originária/inicial/primitiva ajuda a compreender, igualmente, as relações sociais atuais – capitalistas.
Para Marx, “a chamada acumulação originária nada é, portanto, senão
o processo histórico de divórcio de produtor e meios de produção” (Marx, 2006,
p.805). Tal processo cria “as precondições para o desenvolvimento do capitalismo
moderno” (Löwy, 2009, p. 65). Ademais,
A descoberta de terras de ouro e prata na América, o extermínio, escravização
e enterramento da população nativa nas minas, o início da conquista e pilhagem das Índias Orientais, a transformação da África numa coutada para a caça
comercial dos peles-negras, assinalam a aurora da era da produção capitalista.
Estes processos idílicos são momentos principais da acumulação original. Lhes
seguem de perto a guerra comercial das nações européias, com o globo terrestre
por palco. Inicia-se com a revolta dos Países Baixos contra a Espanha, toma
contornos gigantescos na Inglaterra com a guerra antijacobina e prolonga-se
ainda na guerra do ópio contra a China (Marx, 2006, p. 843).

Trata-se de um sistema em que expropriação colonial mundo afora e as
cercas (enclosures) e sua apropriação das terras comunais (dos commons) na Inglaterra do século 18 unem-se; constituem características de um todo capitalista.
Existe, logo, um elo entre todas as partes do mundo na constituição e perenidade
do capitalismo. Ocorre, desse modo, um tipo de curto-circuito temporal (Mezzadra, 2008, p. 130), pois isto indica, igualmente, um processo contínuo – e não
apenas inicial – de acumulação primitiva, uma ininterrupta expropriação dos bens
comuns (terras, água, sementes e, sobretudo, inteligência e criações coletivas).
Tal característica constitui assim o funcionamento normal do capitalismo numa
permanente instituição de novos espaços de propriedade privada – origem e existência tornam-se inseparáveis.
De forma semelhante, Davi Kopenawa desenvolve sobre os contatos com
os brancos um relato que se liga ao comum, aos commons;
Nós descobrimos estas terras! Possuímos os livros e, por isso, somos importantes!”, dizem os brancos. Mas são apenas palavras de mentira. Eles não ﬁzeram
mais que tomar as terras das gentes da ﬂoresta para se pôr a devastá-las. Todas
as terras foram criadas em uma única vez, as dos brancos e as nossas, ao mesmo
tempo que o céu. Tudo isso existe desde os primeiros tempos, quando Omama
nos fez existir. É por isso que não creio nessas palavras de descobrir a terra do
Brasil. Ela não estava vazia! Creio que os brancos querem sempre se apoderar
de nossa terra, é por isso que repetem essas palavras. São também as dos garimpeiros a propósito de nossa ﬂoresta: “Os Yanomami não habitavam aqui, eles
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vêm de outro lugar! Esta terra estava vazia, queremos trabalhar nela!”. Mas eu,
sou ﬁlho dos antigos Yanomami, habito a ﬂoresta onde viviam os meus desde que
nasci e eu não digo a todos os brancos que a descobri! Ela sempre esteve ali,
antes de mim. Eu não digo: “Eu descobri esta terra porque meus olhos caíram
sobre ela, portanto a possuo!”. Ela existe desde sempre, antes de mim. Eu não
digo: “Eu descobri o céu!”. Também não clamo: “Eu descobri os peixes, eu
descobri a caça!”. Eles sempre estiveram lá, desde os primeiros tempos. Digo
simplesmente que também os como, isso é tudo (Kopenawa, 1998b).

Isso se liga à reﬂexão de Isabelle Stengers no que toca às enclosures, pois
“o que foi destruído com os commons não foram somente os meios de viver dos
camponeses pobres, mas também uma inteligência coletiva concreta, ligada a esse
comum do qual todos dependiam” (2009, p.108).
Walter Benjamin trabalhou no mesmo espírito do ponto de vista das lutas, ao buscar uni-las. Em seu último texto Sobre o conceito de história, aﬁrma
que “toda vitória que já foi obtida e festejada pelos poderosos – elas continuam
questionadas” (1991, p. 435). Ademais, “em Marx ela [a classe oprimida que luta]
ﬁgura como a última das oprimidas, como a classe vingadora que, em nome de
quantas gerações vencidas, levará ao ﬁm a grande obra de libertação” (id., p. 440).
Benjamin trabalha, assim, um ﬁo comum das resistências, lutas-criações que rompem o tempo homogêneo e vazio do progresso contínuo e linear e as etapas do
desenvolvimento capitalista.
Nesse sentido, pode-se opor à apropriação privada, a força da inteligência coletiva – como demonstrada, por exemplo, nos mitos yanomami e nas mais
diversas experiências da forma-conselho – e sua criação do comum.
Deste modo, o diálogo enraíza-se nas experiências dos sujeitos sociais, já
que “o pertencimento ao comum realiza-se na coisa (in re), enquanto a abstração
do universal lhe é ‘ulterior’ (post rem)” (Jullien, 2008, p. 43). Se o objetivo de
alguns marxistas latino-americanos (Quijano, 2005; Lander, 2005) é o de livrar
o marxismo do eurocentrismo, deve-se partir dos sujeitos que contra este lutam
desde séculos – continuando com a perspectiva de pensar a partir da criatividade
das lutas.
Retomando a questão inicial do universal e das lutas, o diálogo proposto
nos coloca, porém, frente a uma espinhosa questão em aberto – é possível um
mundo comum? O primeiro passo para isso seria reconhecer que hoje existem
muitos mundos (Latour, 2003). Assim, algo universal teria que não ser tomado
como dado, mas sim a construir – o comum. A construir a partir das lutas, das
conexões entre as múltiplas lutas.
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Se os selvagens sempre foram mobilizados pela ﬁlosoﬁa política desde o
século XVI (Arnt & Schwartzman, 1992, p. 33), trata-se aqui de uma proposta de
levar a ideia de diálogo à vera, sem as habituais hierarquias (Clastres, 1979). O diálogo, assim, toma a forma de uma relação, de trocas entre modos de pensamento
e de lutas. Não se trata de uma síntese, mas sim de uma aproximação sem uniﬁcação, de pontes entre visões críticas, lutas para alargar o mundo dos possíveis.
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1)

2)

3)
4)

5)

6)
7)
8)

9)

Cosmogonia: o outro sou eu-mesmo; eu-mesmo é o outro. Cosmogonia
aplicada à política: ﬁm do cidadão-nacional; ﬁm do estrangeiro. Humanidade!
A forma das cidades é um eterno construir muralhas (físicas e simbólicas, no ﬁnal das contas... são todas iguais) e, assim, criar os intramurani.
Mas a forma da história-dialética é um eterno derrubar muralhas. Para
depois...
A soberania é um tipo de, e tão só, muralha.
O cosmopolitismo subversivo propõe a destruição das muralhas; situa-se
no âmbito político transnacional da antropofagia oswaldiana. Soma-se à
essa grande metáfora-prática outros alimentos do espírito: os estóicos antigos (especialmente Diógenes, o Cão), o canibalismo ameríndio y otras
cositas más…
Oswald propõe o canibalismo como ato dinâmico sócio-político-antropológico. Ato continuamente transformador. Um “superador” de identidades epistemológicas da antropologia em-muralhada.
Podemos derivar duas possibilidades decorrentes de seu empreendimento:
a)
A ontologia do devir em relação ao ser é a Humanidade, sem diferenciações, sem comunidades-muralhas do ser.
b)
A ontologia não existe; buscá-la é perda de tempo. A atitude frente
a ela deve ser agnóstica. Ou seja, devemos partir de uma perspectiva do fenômeno, no qual o importante é o constante movimento.
Essa ideia é parente de outra... De uma ideia bíblica antiga: pulvis es et
pulverem reverterem.
Somos pó? Ou o que “É” é o processo?
Henrique VIII, Cardeal Richelieu, Hitler, a Paz de Westphália e as leis de
Nuremberg… são os grandes personagens e marcos da nossa soberania
emuralhada, nacional e de direito positivo.
Diógenes, Kant, Marx e Oswald de Andrade são os grandes nomes, cada
qual a seu modo – uns mais tímidos, outros menos; uns mais ilustrados,
outros menos; uns mais revolucionários, outros menos –, da proposta
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10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)
19)
20)

universal-cosmopolita antropofágica. Eles pregaram pelo ﬁm das fronteiras.
Os cosmopolitas antropofágicos são amigos dos imigrantes e inimigos
da polícia migratória (do asco paranóico-biopolítico). Inimigos do passaporte.
FOGO aos passaportes!
Os imigrantes, dentro de si, ainda que muitas vezes sem consciência plena, são os cosmopolitas usurpadores da moral positiva. Eles gargalham
do direito positivo e da soberania obsessiva, essa velha gorda que se apegou tanto à sua vida medíocre e enjaulada.
“O primeiro que, cercando um terreno, se lembrou de dizer: Isto me pertence, e encontrou criaturas suﬁcientemente simples para o acreditar, foi
o verdadeiro fundador da sociedade civil” (Rousseau, Discurso sobre a
Desigualdade, 1775).
O Brasil é um país cosmopolita (um não-país). Oswald de Andrade,
Darcy Ribeiro e Glauber Rocha o perceberam… e o expressaram, cada
um a seu modo.
(Mas Glauber devia saber… os cosmopolitas antropofágicos são revolucionários da revolução, são o mais puro abraço, a mais pura entrega. De
tal forma que Idade da Terra não poderia – não pode? – ser compreendido…).
Profecia: todos os países-emuralhados estão condenados a apodrecer.
Todos os países-abraço sobreviverão e um dia se tornaram parte de Ummúltiplo mesmo.
Antes que esqueça, é preciso dizer com letras maiúsculas: o liberalismo
político (e também o seu ﬁlho com a cristandade, os direitos humanos),
o socialismo, o comunismo e o anarquismo… chegaram muito perto do
ideal universal-cosmopolita-canibal… mas cometeram o “pecado” de
acreditarem demais na Razão e de se fundamentarem tanto na mesma.
O cosmopolitismo antropofágico opera por uma maneira sutil e gostosa:
o sexo. Ou melhor, o AMOR.
Seres humanos de todo mundo, agi naturalmente: comei-vos!
As aves, os peixes, as árvores e o tigre, todos exemplos in natura do
cosmopolitismo.
O cosmopolitismo antropofágico se realiza de modo eterno enquanto
sonhos, enquanto mito e enquanto cotidiano. Cosmovisão integradora...

Carlos Enrique Ruiz Ferreira

21)

22)

Basta tomar um pouco de ayahuasca en la alta amazonía peruana para
notá-lo.
Ah! Antes tarde do que nunca: basta de antropólogos para continuar e
continuar espezinhando e sustentando que o mito tem razão.17 Que discussão mais infrutífera! Eles têm medo do mito porque mito é mito... é
arrancar as regras de separação – as muralhas francesas – do sujeito e
objeto. Zen-beatnik-shamânico!
Ao ﬁm e ao cabo... são todos uns grandes medrosos de enfrentarem o
grande mito cosmopolita: a Morte!, essa sacerdotiza da intro-extro-pecção mais inﬁnita dos homens sem-fronteiras, dos homens sem-muralhas.
Pelo ﬁm das portas e das propriedades. Pelo ﬁm dos limites. Pelo ﬁm
do Estado soberano, del nomos de la tierra, essa forma degenerada dos
apegados.
“A Lua de lá é a mesma Lua daqui” dizia Gil. Então: lá e aqui é tudo
Um-mesmo. Um-múltiplo... Mas mesmo.

Carlos Enrique Ruiz Ferreira é Bolsista PRODOC/CAPES. Professor Dr. do Programa de Pós-Graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do
Sul. E-mail cruiz@usp.br

17 Por mais que isso, num determinado período histórico, fosse revolucionário e anti-conservador... agora já não é.
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Conversações no impasse: dilemas
políticos do presente, parte 118
Colectivo Situaciones19

Impasse: um tempo suspenso
Falamos de um impasse para caracterizar a situação política contemporânea. Imagem escorregadia e difícil de teorizar, porém muito presente nas
diversas situações por que passamos. No entanto, o conceito que buscamos construir requer uma prática perceptiva que nos situe para além das representações utilizadas pela linguagem da política, do ensaio, da ﬁlosoﬁa ou mesmo das ciências
sociais. E uma sensibilidade que nos leve até esse tempo em suspenso, em que
todo ato vacila, mas onde ocorre tudo aquilo que precisa ser repensado.
A noção de impasse destina-se a nomear uma realidade cujos signos não
são evidentes e se propõe como chave de inteligibilidade da atmosfera em que
vivemos. Para tanto, recorremos a um conjunto de conversações orientadas a indagar que articulações discursivas, afetivas e de imaginação política habilitam a
atividade no presente. Um presente que, como dissemos, revela-se como tempo
em suspenso: entre a ironia do eterno retorno do mesmo e a preparação inﬁnitesimal de uma variação histórica.
O impasse é, sobretudo, uma temporalidade ambígua, onde aparentemente se têm aprisionado as dinâmicas de criação que desde o início dos anos
90 animaram um crescente antagonismo social, cujo alcance pode ser veriﬁcado
através da capacidade para destituir as principais engrenagens do neoliberalismo
em boa parte do continente.
Dizemos que o impasse é aparente porque, como veremos adiante, não
há certeza de que se tenha diluído de maneira absoluta a perspectiva antagônica,
nem muito menos que se encontre paralisado o dinamismo coletivo. Pelo contrário, no impasse coexistem elementos de contrapoder e de hegemonia capitalista,
segundo formas promíscuas difíceis de desentranhar. A ambiguidade se converte
assim no traço decisivo dessa época e se manifesta em uma dupla dimensão: como
tempo de crise que não possui um ﬁm próximo; como cenário onde se superpõem

18 A parte 2 será publicada no próximo número.
19 Tradução do espanhol Vanessa Santos do Canto.

50

CONVERSAÇÕES NO IMPASSE: DILEMAS POLÍTICOS DO PRESENTE

lógicas sociais heterogêneas, sem que nenhuma imponha seu reinado de maneira
deﬁnitiva.
O certo é que a sensação segundo a qual a atividade política dos “de
baixo” (tal como a conhecemos) estaria obstruída e como que adormecida, adquire incontáveis matizes quando concebemos a realidade latino-americana e de
boa parte do Ocidente. A complexidade das situações que não cessam de mudar
pelo inﬂuxo da crise global nos leva a considerar este impasse como um conceito
aberto – talvez momentâneo, talvez duradouro – a todos os graus de intensidade
e desvios possíveis.
Não faz muito tempo que se apelou para a ideia de transição para caracterizar os períodos onde elementos díspares ou contraditórios coexistem. De
acordo com esta perspectiva, a convivência resulta sempre momentânea e a heterogeneidade tende a se ordenar a partir de um sentido histórico que lhe outorga
orientação, distinguindo as características “do passado” (que não chegou a morrer) daquelas que prenunciavam um futuro (que, no entanto, não chegou a nascer).
Em suma, podiam ser detectados no interior desta dialética histórica de previsível
resolução movimentos de reﬂuxo ou de dobra, que atrasavam e inﬂuíam no resultado esperado. Assim, primeiro funcionaram as diferentes experiências de transição para o socialismo e logo a denominada “transição para a democracia”.
No impasse, pelo contrário, o tempo transcorre sem conﬁança no progressivismo e insensível a toda totalização. A suspensão corresponde a uma sensação
de detenção/inapreensão do tempo, a incapacidade de se agarrar aos possíveis de
uma época cercada por todo o tipo de perguntas. É um tempo dirigido por uma
dialética sem ﬁm. Porém, uma vez que se rechaça o argumento de que assistimos
a um novo ﬁm da história (como se pronunciava faz pouco mais de uma década),
expande-se um estado de espírito onde se vive o esgotamento do sentido histórico
com um glorioso renascer do já-vivido.
Sob que aspecto falamos de esgotamento histórico? Ambas as possibilidades parecem se multiplicar ao inﬁnito, porém o sentido da ação se torna incompreensível, se dissipa. A possibilidade da abertura (a abertura da possibilidade),
essa tentativa de pergunta absoluta (uma espécie de e por que não?), converte-se,
no tempo do impasse, em dinâmica asﬁxiante.
Finalmente, a que nos referimos com um retorno do já-vivido? A uma
economia fantasmática que faz com que o atual se torne memória, de tal maneira
que o passado retorna como pura recordação, homenagem ou comemoração. Este
retorno do mesmo como recordação se dá como um fechamento ante uma pergunta
que abriu um tempo novo e, no entanto, acabou desﬁgurada. Desﬁgurada porque
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se quis fechá-la nas respostas históricas do que já foi pensado, neutralizando-a
como espaço de problematização. E, ainda assim, persiste latente ou adiada como
tensão não resolvida. Desta maneira, no impasse se conﬁgura um jogo incessante
de frustrações e expectativas.
Sensibilidade e situação
O impasse é também impossibilidade (ou esterilidade) de toda tentativa
de armar um “quadro de situação” acabado, concebido desde uma perspectiva
panorâmica deﬁnitiva. Ao invés de rechaçar a bibliograﬁa – necessária e urgente
– sobre a crise econômica global e a consumação da máquina do poder no ocidente pós-moderno, advertimos sobre a necessidade de articular essas investigações com uma forma de sensibilidade capaz de desenvolver conceitos a partir das
situações que atravessamos. Conceitos que, de outro modo, tendem a se tornar
autônomos no espaço da racionalidade puramente lógica onde burilamos as representações abstratas.
Mais do que nunca, então, precisamos das situações não apenas como
chaves conceituais da articulação entre pensamento e prática, senão também
como realidade concreta em que a potência política se descobre, inicia-se e nos
leva além dos saberes. É nelas que também se desenrola o combate cotidiano contra os clichês, promovidos pelo habitus midiático e cálculos puramente utilitários.
Despojados do alívio que esses clichês proporcionam, abre-se a possibilidade de
encontrar uma incessante mobilidade social que esburaca de maneira intermitente
os esforços de normalização, alimentando lutas em todos os níveis e atualizando
as ﬁguras que expressam o comum. O impasse que enfrentamos é então, antes de
tudo, um desaﬁo à imaginação teórica e para a sensibilidade de nossas práticas, e
um convite a recriar, na base delas, uma nova gramática política.
Seguindo essas premissas, deparamo-nos com algumas intuições a meio
caminho entre conceitos ﬁlosóﬁcos e impressões dispersas: justamente um tipo de
hibridação afetivo-conceitual em estado de alerta que será nosso “guia situacional” daqui em diante.
Uma dessas intuições é a existência de um mundo governado por poderes
capazes de introduzir todo seu veneno abstrato dentro de nossos tecidos pensantes,
perceptivos e sensoriais, duplicando a realidade como clichê ou codiﬁcação midiática. Não evocamos, frente a esta nova superstição, uma conﬁança nos supostos
poderes desmistiﬁcados do sujeito: tal como um Descartes do pós-modernismo
em crise, não nos encontramos no “penso, logo existo”, porém desconﬁamos –
temos que desconﬁar – de seu outro: “sinto, logo existo”. Não podemos tampouco
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nos apoiar no “desejo, logo existo”, nem naquela fórmula “existe o outro, logo
existo” da intersubjetividade. Essas ﬁguras críticas parecem igualmente fracassar
diante da fórmula mais universal: “me midiatizo, logo existo”. Por isto, é desde
os mal-estares identiﬁcáveis em cada um de nós – individual e coletivo – que podemos praticar a suspeita e a desobediência perante os múltiplos tratamentos que
a “sociedade terapêutica20” nos oferece para aliviá-los e gerenciá-los. O mal-estar
que logra resistir a esta terapêutica midiática desautoriza, ao mesmo tempo, um
dos mecanismos mais imponentes da governamentalidade no impasse.
Segunda intuição: Existe uma potência a se desenvolver a partir da própria prática de problematizar nossos mal-estares, desde uma perspectiva coletiva
e autônoma, permitindo implementar iniciativas concretas frente a eles.
O impasse é normalização? Vemo-nos obrigados a responder: sim e não;
porque o impasse é tempo suspenso no qual o espaço da crise e a exceção são
tratados a partir de um ethos e de conhecimentos normalizadores, eles mesmos
evidência de fundo obscuro e caótico que ameaça permanentemente. É esta ideia
de crise como “modo de ser da multidão” – e os correspondentes sentimentos
públicos como refere Paolo Virno21 – o que torna insuﬁcientes os mecanismos
de governo destas subjetividades. Materialidade da crise que se assemelha a uma
rebelião que em si mesma não tem como devir revolução, mas que, ao mesmo
tempo bloqueia, de maneira contínua, a restauração de uma ordem fundada em
mera estabilidade. É esta “dupla dobra” que nos permite fundar a ideia de um
impasse não somente na chamada excepcionalidade argentina (com suas crises
recorrentes), senão em uma condição global que não pode ser pensada sem as
devidas diferenças regionais.

A performatividade do capital
Apenas começamos a descrever o impasse, e notamos a ambiguidade das
imagens que temos. A diﬁculdade que experimentamos para sustentar uma prática
de expressão autônoma não nos lança simplesmente na mudez e no silêncio, nem
nos condena a um ruído caótico permanente, mas nos coloca perante um pensar
coletivo fragmentário que busca seus modos de tradução, compatibilidade e reconhecimento horizontal.
20 Ver La sociedad terapéutica, Espai en Blanc. Materiales para la subversión de la vida,
Barcelona, 2007.
21 Paolo Virno expõe de maneira completamente atual, mesmo em nosso contexto, os modos
de ser da multidão pós-fordista: “cinismo”, “oportunismo” e “curiosidade”. Ver Ambivalencia
de la multitud, Tinta Limón, Buenos Aires, 2007.
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O mesmo ocorre com a sensação da suspensão da atividade política autônoma: longe de diagnosticar uma passividade coletiva da ação – ou a captura
de seu sentido – chocamo-nos com um tipo de mobilização laboral e existencial
que produz um efeito de ocupação do tempo a partir da reposição da linguagem
econômica (do consumo e do trabalho). Isto sabemos de sobra: trabalhar implica,
cada vez mais, um notável esforço para acessar uma disponibilidade permanente
e estandardizada, dada por um contínuo processo de autoformação e pela compreensão hierárquica de instruções que aparelham os corpos e as mentes de acordo
com o código dominante: a valorização no mercado de trabalho, cada vez mais
precário, que se desenvolve sob a exigência de produzir resultados parciais em um
tempo regulado. Tal mobilização liga de modo íntimo a busca de certa normalidade, saudosa com uma amnésia a respeito dos usos políticos do tempo.
Contudo, a mobilização tem seu correlato de passividade. Não somente a
atividade social genérica se converte em trabalho, consumo e obediência. Existe
também uma imobilidade mais literal, ligada ao conﬁnamento na vida doméstica e
ao território mais imediato que devém gueto; uma adesão aos medos que segmentam a cidade em zonas, com seus acessos diferenciados, mais velozes e menos
velozes, mais seguros e inseguros. A economia se constitui assim em um código
que distribui e assinala os lugares na metrópole. Traça as fronteiras e estabelece
mecanismos de controle, mais ou menos explícitos, para a vida que se desenrola
em seus conﬁns.
As numerosas e incessantes ﬁssuras desta normalização (as vidas que
não entram neste projeto, porém também os momentos ﬁssurados de todas as
vidas) são apresentadas como espaços de precariedade temporal. Uma fragilidade
que se pretende conjurar e na qual o abismo do vazio funciona como chantagem
que convoca à adaptação a si mesma. E, no entanto, essas inconsistências, que
nos põem ao largo da ausência radical de sentido, evocam os dilemas mais agudos daquilo que Santiago López Petit chama “querer viver”: colocam-nos entre
a morte (experiências extremas do medo, angústia, etc.) e o desaﬁo às formas da
própria normalização. A possibilidade de ocupar o tempo de outras formas constitui o reverso monstruoso da norma ao exibi-la em seu sem sentido. Um fundo de
incerteza que não garante por si um horizonte político positivo, porém que exibe
a dupla face do impasse.
Não veriﬁcamos hoje uma identidade direta entre movimentos sociais e
sentido político da maneira que se veriﬁcou nos anos em que as lutas empurraram
a crise do neoliberalismo (embora esta dissociação não iniba desenvolvimentos
ainda não discerníveis). Nossa preocupação por apresentar a questão do impasse
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não se reduz a uma mera nostalgia política daqueles movimentos. Pelo contrário,
interessa-nos valorizar as possibilidades atuais da situação, ainda que elas não se
adequem às nossas noções prévias.
Neste sentido, interessados pelo momento latino-americano (com suas
ambiguidades, potencialidades e irresoluções), perguntamos sobre as possíveis
reaberturas. Nosso impulso não consiste em reeditar o passado imediato dos movimentos, senão em aproveitar deles um balanço e uma memória úteis à abertura
de novas estratégias capazes de relançar as perguntas políticas radicais, hoje em
suspenso, ameaçadas pelas possibilidades de um fechamento.
O impasse, para nossa surpresa, é global. Acreditávamos que as percepções que nos afetam se formavam quase na escala da vizinhança. Entretanto, é
evidente que são partes de uma superfície muito mais ampla: a escala é dada tanto
pela extensão dos espaços de cooperação social como pela maquinaria de controle que trabalha formatando-a. Os medos e angústias que deﬁnem o tom afetivo
das cidades não são uma condição “natural”, mas podem ser concebidos como o
resultado de um conjunto de dispositivos de controle cotidiano sobre a vida; eles
se organizam sob formas diversas e entrelaçadas ao governo da subjetividade através da gestão da moeda, da informação e do mundo do trabalho, com prolongamentos nos tratamentos terapêuticos e nas disposições securitárias, coordenando
sentimentos privados (fobias, pânicos, paranoias, etc.) que formam a paisagem do
neocapitalismo contemporâneo. Toni Negri denomina de “performatividade do
capital”, a produção destes efeitos de poder sobre as vidas.
Assumir a política neste nível nos obriga a um materialismo perceptivo,
capaz de captar a eﬁcácia da performatividade do capital nos corpos e no espaço
de suas interações para que se possa operar a partir deste ponto modiﬁcações efetivas. Contrariando a crença de que a moeda, a estética, a informação e o consumo
seriam variáveis “objetivas” a serem governadas, estas se revelam, cada vez mais,
como dimensões do governo da subjetividade. O impasse, como ponto de partida,
empurra-nos a reiniciar a atividade política por debaixo de tal “naturalização” do
governo das vidas. A política exige, contra toda versão ingênua do governo como
jogo de sombras chinesas, práticas de contra-performatividade capazes de reverter os mais sutis mecanismos de hegemonia capitalista.
A arbitrariedade da inquietação
Partimos do impasse “entre nós”. Para abordá-lo, então, propusemos um
método caseiro: partir de nossas inquietações e dar rédeas ao que vamos chamar
nossas arbitrariedades; ou seja: a inquietação que não se adequa ao ambiente,
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condição indispensável para incluir a realidade do mundo. Para recriar coletivamente as perguntas que nos levam a escutar, ou melhor, a ver de outro modo,
explorando formas de percepção excluídas pela máquina midiatizadora.
Que tempo real, que experiências, marcam a noção de impasse entre nós?
Um tempo no qual permanece irresoluta a relação entre possibilidade e ato, entre
virtual e atual. O impasse não implica ausência de atividade, mas atividade nesse
“entre” em que a constituição do sentido – que não preexiste – aparece travada.
No impasse convive a abertura mais radical junto aos conteúdos mais decepcionantes. A ﬁgura do impasse descreve um estado de ânimo histórico. E nosso modo
de nos situar nele se dá na inquietação.
Conquistar uma espontaneidade advertia Nietzsche, é buscar o mais difícil: a inquietação como terceiro termo entre a resignada passividade e o ativismo reativo que quer desatar a paciﬁcação a que convida esta época (com sua
economia fantasmática) e desativar a pura reação especular. Inquietude política,
então, como ponto de partida de uma contraperformatividade e lugar de enunciação coletiva para novamente reconsiderar o modo em que se nos apresenta uma
realidade polarizada, binária, simpliﬁcada.
Método caprichoso? O capricho é o mando político sobre as subjetividades. O que reivindicamos, em todo caso, é a capacidade de ampliar e multiplicar
as zonas, regiões e modalidades do pensamento construtivo-político a partir das
resistências mais cotidianas, aparentemente mais simples. Nossa própria trajetória fez com que em algum momento denominássemos pesquisa militante a este
tipo de ocupação. Não se trata de uma conciliação indesejável que pode suportar
a impostura entre a pesquisa acadêmica e militância política, mas de insistir em
dar forma à questão ao plus de atividade, de afeto, de imaginação, que é a vida
individual-coletiva. Dar forma pública (neste sentido, insistimos na palavra “política”) a esta “produtividade antiprodutivista” e inventar a partir do cotidiano, formas de reapropriação criativas capazes, por que não, de se tornar um “momento
comunitário”.
Se fôssemos pensar o que seria a pesquisa militante no impasse diríamos
que se trata do esforço em levar a fundo essa arbitrariedade que nos exige pensar
o que incomoda no presente: desentranhar essa mescla de mal-estar e inquietação com que hoje vivemos a paixão política. Trata-se, então, de assumir(nos)
enquanto seres singulares e coletivos ao mesmo tempo, ou seja, como “núcleos
de verdade histórica” (no dizer de León Rozitchner): lugares de elaboração e veriﬁcação do sócio-histórico e, portanto, campos de disputa do poder e da política.
Trata-se, em todo caso, de ampliar a investigação das experiências de vida que,
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como dizíamos, existem em confronto com os problemas da época para, nesse
confronto permanente, ir pescando – com uma vara de pescar – signos. Signos que
vivem tanto no irrepresentável da situação “exterior” como no mais inquietante de
nossas subjetividades “interiores”, e a partir dos quais nos abrimos a compreensão
do que em cada situação insiste como exigência.
Governamentalidade e nova governabilidade
Da ditadura ao triunfo do neoliberalismo vivemos na Argentina – como
parte de um processo ampliável a toda América Latina – a instalação de um tipo
novo de governo, cujo funcionamento já não depende da soberania única e preexistente do estado, mas que se desdobra em inﬁnitas instâncias de gestão, a partir
de uniões contingentes capazes de intervir ante qualquer hipótese de conﬂito. A
novidade reside em uma invenção permanente de dispositivos políticos, jurídicos,
de mercado, de assistência e de comunicação, que são cada vez mais articulados
para lidar com situações especíﬁcas. A esta forma de enraizamento do governo na
sociedade, Foucault denominou governamentalidade. Trata-se da incorporação de
dispositivos monetários, de gestão da opinião pública, da inﬂuência midiática e de
regulamentação da vida urbana que fazem do neoliberalismo uma forma de controle imanente das vidas, de seu cálculo e de sua disposição mercantil, ao mesmo
tempo em que leva em conta o desenvolvimento das liberdades e iniciativas como
valor máximo.
No entanto, na América Latina este novo regime de governo possui uma
singularidade: foi deﬁnitivo em seu triunfo para a instauração de formas de terror
contrainsurgente entre os anos 70 e princípios dos 80. A partir de então, o Estado
deixa de ser a síntese soberana mais consistente da sociedade para se fundir como
um ator entre outros, no interior do funcionamento de dispositivos de governo
mais complexos (governamentalização do Estado).
Acreditamos que, devido às experiências coletivas surgidas em torno dos
movimentos sociais desde princípios dos anos de 1990 até os primeiros anos do
novo século, experiências que mais tarde provocariam em muitos países da região
um deslocamento dos modos de governar na medida em que obrigaram a interpretação de alguns núcleos críticos manifestados por estas novas insurgências,
produziu-se um ponto de inﬂexão no interior do paradigma da governamentalidade neoliberal.
A esta inﬂexão chamaremos de nova governabilidade. Ela é formada pela
irrupção das dinâmicas sociais que questionaram a legitimidade do neoliberalismo puro e duro e a posterior chegada ao poder dos governos “progressistas” no
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Cone Sul. Governos que foram determinados, de modos e intensidades variáveis,
pela repercussão alcançada pelo novo protagonismo social na alteração do regime
de governo puramente neoliberal. Aqui nos interessa marcar o sentido da sequência: foi o poder destituinte destes movimentos que impugnou e colocou em crise
os dispositivos ﬁnanceiros, de assistência social subordinada, de expropriação
ilimitada dos recursos e dos racismos consolidados (da governamentalidade neoliberal) e o que permitiu, de um ou outro modo, a chegada ao poder dos governos
“progressistas”. A esta conjugação de dinâmicas se deve a nova governabilidade.
Em meio à crise, foram também os movimentos e as experiências de
uma nova radicalidade que puseram em questão a gestão neoliberal do trabalho e
do comum (recursos, terras, bens públicos, conhecimento, etc.). Estas dinâmicas
deram lugar a uma tentativa de atravessamento social, ainda que de modo parcial, do Estado (como aparato, mas, sobretudo como relação); um estado que é
uma forma-em-crise. As inovações postas em prática, longe de constituir novos
modelos políticos a copiar, mostraram-se – ali onde tiveram a oportunidade de
se desenvolver – tal como são: vantagens táticas em uma disputa para redeﬁnir a
relação entre poder e movimentos.
Ainda que entre nós, o neoliberalismo “duro” possa ser deﬁnido como
o esforço para canalizar e resumir o social na esfera do mercado (privatização e
mercantilização geral da existência, da natureza, também do Estado e das instituições via terceirização), o novo protagonismo social e sua vocação destituinte
deram conta da violência dessa síntese, devolvendo à esfera pública a densidade
política que o tratamento puramente mercantil lhe retirava, determinando a expansão de uma verdadeira diferença na cena política.
A nova governabilidade supõe uma maior complexidade na gestão do
social, instalada desde o ﬁnal da ditadura. Porém, sua novidade se encontra no que
os movimentos sociais se propõem – com êxito diverso – a determinar normas,
orientações e dinâmicas de governo (estatais e não estatais), em um espaço que
está também em permanente disputa. Deste caráter inovador não se segue uma
deﬁnitiva e irreversível valoração positiva de sua forma de atuação, mas a constatação de que a plasticidade e ambiguidade desses processos são enormes, pois
estão submetidos por sua própria natureza às idas e vindas da luta política.
O que ocorre em torno desta nova governabilidade, os processos concretos que limitam e/ou ampliam cada vez mais a dinâmica democrática, é o que nos
interessa analisar a partir daqui, e para isto devemos ter em conta duas dimensões.
Por um lado, a “crise dos movimentos sociais”, demonstrada desde muito cedo
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pelo coletivo Mujeres Creando22, que se traduziu em boa medida como diﬁculdade para propiciar e aprofundar políticas inovadoras no plano institucional e
na própria dinâmica do movimento. Por outro, a nova governabilidade insinuada
nesse encontro de dinâmicas heterogêneas, foi baseada no reconhecimento parcial
e paradoxal dos enunciados coletivos que surgiram na crise. Isto fez com que essas expressões fossem recodiﬁcadas desde as instituições como meras demandas,
desativando seu aspecto disruptivo e transformador.
O excedente produzido pelas experiências sociais mais inovadoras da última década não têm encontrado modos duradouros de expressão pública autônoma. No entanto, uma modalidade desse plus de invenção persiste sob as possíveis
premissas de serem tidas em conta por diversas instâncias de governo no presente.
Neste sentido pode ser entendido o postulado que tem inibido a repressão política
em vários países do continente, ou a hipótese de que não é rentável apelar para o
discurso do ajuste e da privatização. Ambos, se bem que possam ser considerados
“enunciados negativos” na medida em que traduzem como proibição o que havia
emergido como abertura destituinte, ao mesmo tempo, mostra o caráter duradouro de seus efeitos quando chegam a ser percebidos como princípios axiomáticos
inevitáveis23.
Desta maneira, as marcas que a crise inscreveu no tecido institucional resultam visíveis ainda hoje, em pleno processo de normalização e enfraquecimento
dos próprios movimentos. E esta persistência se dá como um jogo de reconhecimentos parciais com efeitos variáveis (reparatórios, conﬁscatórios, compensatórios) que, no entanto, excluem a perspectiva concreta da reapropriação social
do comum surgida da agenda dos movimentos a nível regional (como argumenta
Raquel Gutiérrez Aguilar).
Repetiremos mais uma vez: a ambiguidade caracteriza este momento. Os
enunciados democráticos que sobrevivem às circunstâncias que lhe deram origem
22 “Crise dos movimentos” designa a insistência destes movimentos em interpelar ao governo,
debilitando e equiparando sua posição a dos partidos e das ONG; a propensão a se identiﬁcar
de forma egocêntrica, aceitando os rótulos “separatistas” predeﬁnidos pelas agências estatais
e de ﬁnanciamento internacional (mulheres, indígenas, camponeses, desocupados); e a escassa
atenção que é dada às complexidades da vida cotidiana, impedindo-lhes de assumir problemas
e empobrecendo sua linguagem. Ver La Virgen de los Deseos, Tinta Limón Ediciones, Buenos
Aires, 2005, p. 163 a 168.
23 Diversos acontecimentos procuram refutar as conquistas obtidas durante os últimos anos.
O golpe de estado em Honduras e suas implicações regionais, assim como o encerramento dos
processos de inovação democrática em escala nacional, tensionam ao máximo o caráter duradouro e inevitável de tais premissas.
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são submetidos a novas interpretações das forças em disputa, a tal ponto que sua
dispersão já não depende dos sujeitos que os conceberam, mas de quem adquirem
no presente a capacidade de retomá-los segundo seus próprios ﬁns. O cenário
remete, assim, a um jogo de espelhos em que todos nos perguntamos pelo destino
de tais premissas, ainda que as posições não cessem de se multiplicar. Não são
comparáveis, por exemplo, a tentativa do Partido Único da Revolução Bolivariana da Venezuela com os dilemas que enfrenta Morales ante a ofensiva reacionária
da Medialuna; assim como não se assemelham situações tão frágeis como a do
Paraguai com os países que, ao estilo do Equador, têm obtido processos constituintes. Tampouco podem ser assimilados entre si o avanço militar e paramilitar
na Zona dos Chiapas, a incapacidade do PT em criar uma candidatura que não seja
a de Lula, ou o estreitamento dos interlocutores que, tanto dentro como fora do
governo, esvaziam a cena política argentina.
O enfraquecimento das tendências mais virtuosas que caracterizaram a
nova governabilidade tem determinado o bloqueio de seu espírito inovador, dando
lugar assim ao tempo de apreensão no qual estamos imersos: o impasse.
Nova governabilidade e bom governo
Com o lema mandar obedecendo, os zapatistas tentaram redeﬁnir justamente a relação de poder desde baixo com as instâncias de governo, uma vez
que se tem desestimulado a captura do estado como meio privilegiado de mudança social. Mandar obedecendo se converteu, dessa forma, no sinônimo de outra
fórmula: a do bom governo. Foram eles também os primeiros a tratar de experimentar uma dialética com o governo local e nacional quando foram iniciados os
Diálogos de San Andrés, local onde ocorreu o levante armado em Chiapas. Com
esse fracasso nos ombros, os zapatistas tornaram pública sua desconﬁança diante
da mais recente onda dos chamados governos “progressistas” ou “de esquerda”
na região, relançando, com a Otra Campaña, sua convocatória aos de baixo e à
esquerda social e autônoma.
Quais foram as implicações do fato de Evo Morales terminar o seu discurso ao assumir a presidência em janeiro de 2005 dizendo que se dispunha a
mandar obedecendo? O que indicava o deslocamento deste lema político para
a ímpar situação boliviana? Em primeiro lugar, assinalou o peso dos movimentos sociais que, em sua força mobilizadora e desestabilizante, forçaram um “para
além” das formas representativas de governo. Contudo, em segundo lugar, ressaltou o paradoxo pelo qual são esses movimentos que têm feito da desobediência
sua plataforma de ação política, a base de uma nova governabilidade que, desde
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então, encontra-se em formação. O uso do mandar obedecendo na Bolívia foi
aplicado ao projeto de coexistência entre, por um lado, estes poderosos movimentos sociais que vêm enfrentando há décadas o neoliberalismo e o racismo e, por
outro, um conjunto de corporações transnacionais e atores políticos relevantes na
luta contra a exploração de recursos chave (naturais-sociais) para a inserção da
Bolívia na economia mundial.
Assim, entre a “nova governabilidade” e a ideia de “bom governo” zapatista deslocada nas Juntas de Bom Governo, está em jogo o conteúdo do mandar
obedecendo. Mais do que duas hipóteses opostas, ambas – quando não se cristalizam como polaridades irreconciliáveis – buscam pensar a questão do governo
em relação ao poder constituinte dos de baixo. E mostram como um elemento comunitário, tal como o mandar obedecendo, tem se tornado um elemento
radicalmente contemporâneo no momento de pensar novas hipóteses políticas.
No entanto, os zapatistas comprovaram que no México essa dialética
entre governos e movimentos pode não funcionar e que seu fracasso obriga os
movimentos a uma nova fase de silêncio e, às vezes, de reconversão substancial
de suas estratégias.
O que ocorre quando certas tendências do mandar obedecendo possibilitam uma tentativa de atravessamento do Estado inaugurando uma dinâmica de
nova governabilidade? Dissemos que os movimentos sociais (e agora nos referimos de maneira mais precisa aos sujeitos concretos, organizados em torno de
lutas experimentais bem encarnadas) ﬁcaram sem “expressão pública autônoma”.
O plano transversal de produção e elaboração política que emergiu durante a fase
mais dura da crise já não existe, ou somente pode ser veriﬁcada de maneira fugaz,
o que impede construir pragmáticas que desloquem em um sentido emancipador
as premissas conquistadas.
No impasse constatamos, então, o esgotamento de certa modalidade
do antagonismo, seja em sua versão multitudinária e destituinte como em sua
capacidade para inspirar novas instituições (pós-estatais). Essa queda da tensão
antagonista permitiu que fossem relegados um conjunto de dilemas formulados
pelas lutas, em torno do trabalho assalariado, da autogestão, da recuperação de fábricas e de recursos naturais, da representação política, das formas de deliberação
e decisão, dos modos de vida na cidade, da comunicação, da soberania alimentar, da luta contra a impunidade e da repressão. O que pode ser considerado um
indicador da incapacidade relativa dos “movimentos” (ou seja, nossa) para lidar
com a nova situação de maneira versátil. Versatilidade que não se refere somente
(nem fundamentalmente) a uma eventual participação no jogo “político conjun-
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tural”, nem à insistência em um enfrentamento sem destino (à medida que carece
de suporte), mas, sobretudo à possibilidade de tornar independentes os âmbitos
próprios a partir dos quais se possa compreender o processo de maneira autônoma. Para este ﬁm, somente uma maturidade política dos movimentos fornece a
capacidade tática para fazer da autonomia uma perspectiva lúcida nos momentos
de máxima ambivalência, e por em jogo suas múltiplas dimensões. No entanto, o
potencial democratizador dos movimentos sociais tem permanecido em suspenso,
preso aos cânones do economicismo (que fazem do aumento do consumo o único
conteúdo a ser levado em consideração)24, ou conﬁnado a uma dimensão estreitamente institucionalista, com os quais se tem identiﬁcado, muitas vezes, a nova
governabilidade.
Porém o impasse também é traçado por outro tipo de indeﬁnição, que
surge do esgotamento das formas de domínio herdadas e a conﬁrmação de certas
invariantes que apontam a dominação como tal. Especialmente a reposição de
formas de gestão neoliberal do trabalho sob uma narrativa desenvolvimentista.
Que não apenas impedem o aproveitamento do balanço sobre tal questão que tem
esclarecido os movimentos, e tampouco problematiza as narrativas que convivem
muito bem com as novas dinâmicas de acumulação25, que destroem a ampliação
da possibilidade democrática do uso dos bens coletivos.
América Latina: um atravessamento da crise
24 Recomendamos a leitura da apresentação completa “Palabras en el segundo viento” de Oscar Olivera, pronunciada no Primer Encuentro por la Digna Rabia, 5 de janeiro 2009, Chiapas,
e publicada por Ukhampacha Bolivia, www.ubnoticias.org. Além de um brilhante balanço dos
movimentos dos últimos anos na Bolívia, enfatiza osentido de suas ações: “Muita gente de
maneira generosa e ingênua tem dado sua Vida pela Vida. Temos muitos mortos. Esse pensamento e essa ação é o ﬁo transversal destas nossas rebeliões, que não somente se reduzem como
muitos crêem, na disputa pela gestão do aparato estatal, dos brancos pelos índios; pela gestão de
uma empresa ou um bem comum como os hidrocarbonetos; uma luta por exercitar a soberania
e/ou ‘nacionalizar’, para ‘nos desenvolvermos’. Não, não é somente isso. As lutas são para a
VIDA e pela vida, contra a morte, porque não nos interessa ser como os outros países ‘desenvolvidos’. Nossa luta não é para alcançar os altos índices de consumo que, a nossa custa, tem os
que habitam os países do eixo Norte-Norte; nossas lutas são para que a humanidade sobreviva,
para que nossos ﬁlhos e ﬁlhas, nossos netos e netas não sejam somente prolongamentos de nossos corpos, mas antes de tudo sejam o prolongamento de nossos sonhos e esperanças… e nesses
espaços, assumir a decisão inquebrantável de não viver como escravos é o que nos impulsiona,
nos compromete, no cotidiano de nossas vidas”.
25 Ver a respeito: Minería transnacional, narrativas desarrollistas y resistencias sociales, M.
Svampa y M. Antonelli (comps.), Biblos, Buenos Aires, 2009.
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Assim, a conjuntura da América Latina oferece dois aportes para
reinterpretar criticamente a crise que afeta a cena global. Por um lado, o caudal
de imagens que anteciparam o infortúnio do neoliberalismo, agora generalizado
(especialmente na Venezuela e Bolívia, no Equador e na Argentina); por outro: a
exposição de uma constituição de uma subjetividade política desde abaixo habilita a possibilidade de um “atravessamento democrático” da crise.
Esta interessante duplicidade, no entanto, tem sido traduzida de maneira
neodesenvolvimentista por muitos governos do continente, que embora assumam
o cenário da crise, extraem dele argumentos que incitam a reposição de um imaginário estatal-nacional, saudosos das formas salariais26.
A ausência de matizes dos discursos que conﬁguram o oﬁcialismo argentino atual se deve a sua insistência em opor abstratamente sequências que, na
verdade, não resultam antagônicas: “liberalismo ou desenvolvimento nacional”,
“mercado ou estado”, “economia ou política”. Tal maneira de expressar os conﬂitos, ainda que possibilite a legitimidade imediata e distribua os papéis na cena,
acarreta o risco de repor a vigência do neoliberalismo “político”, já que elide toda
reﬂexão crítica sobre os modos em que se articulam instituição e competência, o
privado e o público, democracia e consumo. A renúncia em construir um diagnóstico singular e a incapacidade de gerar leituras originais sobre a natureza da
crise contemporânea tem como correlato políticas que não conseguem dar conta
do desaﬁo atual.
Dessa forma, o impasse se superpõe à crise mundial do capitalismo: ainda que o capital busque redeﬁnir novas formas para sua reprodução, a dimensão
global do debate parece concentrada em avaliar as implicações de uma política
de intervenção estatal renovada. A reedição deste velho binarismo supõe segundo
Michael Hardt, a ausência de racionalidades que consigam expressar a potência
surgida dos sucessivos e recentes ciclos de luta.

Coletivo Situaciones é um grupo de pesquisa militante e intervenção política argentino. Sua proposta é fazer uma leitura interna das lutas sociais, não uma descrição objetiva
mas uma fenomenologia (uma genealogia). Dentre suas principais publicações destacam-se
Cuadernos de Situaciones e o livro coletivo “Contrapoder: uma introdução”, que traz artigos
originais de Antonio Negri, Miguel Benasayag e John Holloway.

26 Com efeito, a crítica explícita ou implícita ao mando salarial sobre a reprodução social nos
parece uma das características mais ricas da revolta.
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Figuras da subjetividade e da
governabilidade na América Latina
Enzo Del Bufalo27

As diﬁculdades de governança ou governabilidade na América Latina
estiveram tradicionalmente associadas à debilidade institucional que, por sua vez,
reﬂete a heterogeneidade social sobre a qual se montaram os distintos projetos de
Estado nacional na região. A independência consistiu no esforço por criar Estados
nacionais em sua forma liberal nos antigos territórios coloniais cuja composição
social não correspondia a esta forma de organização jurídico-política. As sociedades coloniais, mesmo que fortemente condicionadas pelo mercado externo, tinham
um escasso desenvolvimento do mercado interno e, portanto, das práticas sociais
mercantis; enquanto isso prevaleciam práticas sociais patriarcais e despóticas em
geral. Pois bem, o enfoque que aqui se apresenta fundamenta-se na tese de que
existe uma correspondência entre o tipo de práticas sociais que dão coesão a uma
sociedade e as ﬁguras da subjetividade que nela prevalecem. A sociedade, de certo
modo, é uma máquina natural para produzir subjetividade que, em cada caso,
conﬁgura-se segundo o tipo de práticas sociais que determinam sua coesão.
O homem moderno é uma dessas ﬁguras, produzida essencialmente pelas
práticas sociais mercantis que o conﬁguram no princípio como realidade cotidiana
e, logo, os distintos saberes e discursos o deﬁnem teoricamente como um indivíduo soberano. Este indivíduo surge primeiro no mercado, a saber, como agente
econômico que toma suas próprias decisões acerca de como, o quê e quando produzir ou consumir algum bem. Isto o converte, de fato, em proprietário privado de
seu corpo e com direitos inalienáveis, sob pena de perder sua condição de instância de decisão livre. Com o tempo, sua condição de instância soberana de decisão
estende-se a outros âmbitos da atividade social que complementam sua vida e,
portanto, também outras práticas sociais, que transcendem a esfera econômica,
começam a se reger pelas mesmas regras que regem o mercado e conﬁguram o
agente racional; práticas sociais que na origem pertencem a uma outra ordem social, como as que organizam o Estado, a família etc., por assim dizer, se mercantilizam. No âmbito do saber, por exemplo, o indivíduo é reconhecido como sujeito
soberano de conhecimento, porque se guia pela razão e não necessita depender de
27 Tradução do espanhol por Leonardo Palma.
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nenhuma instância superior para fundamentar seus conhecimentos. Já no âmbito
político, o indivíduo revela-se como a instância originária da vontade, que tem um
direito natural a reger sua própria vida (Del Búfalo, 1998). Deste modo, o indivíduo se converte na ﬁgura fundamental de uma sociedade que se organiza de maneira distinta, por exemplo, das sociedades tradicionais de ﬁliação e aliança, nas
quais só existem pessoas com papeis diferenciados; ou das sociedades despóticas,
que estabelecem uma estratiﬁcação hierárquica de pessoas cujo efeito é criar um
poder externo, expressão de um Uno transcendente a partir do qual se ordena não
somente a sociedade, mas toda a realidade em um cosmos hierarquizado e fechado. Estas antigas formas de coesão social também subsistem, de alguma maneira,
na sociedade moderna como família e Estado (Del Búfalo, 1996). De fato, as práticas sociais mercantis e a ﬁgura do indivíduo soberano tiveram que abrir caminho
em uma sociedade originariamente dominada por práticas despóticas.
Por razões de espaço e tempo não é possível analisar em detalhes as regras especíﬁcas de composição das práticas mercantis, daquelas despóticas ou
de outras mais. Seria suﬁciente dizer que as práticas mercantis baseiam-se em
um postulado implícito de igualdade dos intercambiantes indivíduos enquanto
proprietários privados de seus corpos e, por isso, com iguais direitos inalienáveis
como indivíduos. As práticas sociais mercantis geram, portanto, uma ordem social
horizontal sem hierarquias e cujo princípio de organização é imanente à própria
ordem mercantil. Ao invés disso, as práticas sociais despóticas baseiam-se na relação de submissão da vontade de uma pessoa a outra, até constituir uma ordem
hierárquica e vertical cujo princípio é transcendente à ordem que fundamenta. Nas
sociedades despóticas não há indivíduos soberanos, mas pessoas desigualmente
ordenadas em estratos diferenciados e que têm, pois, um valor social diferente. Essas ideias superﬁciais deveriam ser suﬁcientes para se compreender que a
sociedade moderna que surge do Renascimento europeu dos séculos XV e XVI
e que têm seu desenvolvimento fundamental nos séculos seguintes esteve determinada por uma dinâmica de progressiva “mercantilização” de uma sociedade
que, na origem, era fundamentalmente uma ordem despótica. Tudo, no âmbito da
sociedade moderna, revela os efeitos e os resultados deste conﬂito entre práticas
sociais mercantis e despóticas.
O primeiro desses efeitos, que surge inclusive antes do Renascimento,
é a fragmentação do velho território feudal em principados territoriais que vão
conﬁgurando o novo Estado como nacional, algo que é peculiar do Estado moderno. Com efeito, o Estado arcaico como expressão do Uno transcendente tende
a ser universal, isto é, a englobar toda a realidade sob sua soberania para formar o
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cosmos, ao menos como princípio ideológico. Este princípio unitário é compatível
com a permanência em seu seio de etnias ou sociedades de ﬁliação e aliança que se
subordinam ao princípio unitário como um estrato particular, como o demonstram
os impérios arcaicos. Quando o princípio de organização transcendente começa a
reorganizar a ordem de ﬁliação e aliança, então aparece a noção de povo. Só mais
tarde a palavra passou a indicar tanto etnias organizadas mesmo que apenas por
ﬁliação e aliança quanto o conjunto dos cidadãos do Estado liberal. Assim, a palavra populus referia-se em princípio exclusivamente aos patrícios ou casta superior
da ordem aristocrática romana e somente mais tarde se estendeu a todos os súditos
do império. O povo de Israel, por exemplo, indicava tão somente os membros
da aliança com Javé, provenientes de distintas ﬁliações e alianças tradicionais.
De modo que a palavra povo refere-se com propriedade a uma sociedade unida a
partir de um princípio despótico.
O povo cristão medieval obedecia a um princípio de coesão social transcendente, a um princípio despótico que o organizava em um conjunto feudal de
estratos hierárquicos, sendo então um povo no sentido clássico. A formação dos
príncipes territoriais estimulada pelo comércio fragmentou o povo cristão em povos formados pelos súditos de cada príncipe territorial que, em sua estirpe, encarnava uma nação. Deste modo confere-se um caráter nacional a cada Estado, ao
contrário da velha ordem imperial universal. Porém, se esta nação se reivindica
ideologicamente sucessora de alguma antiga etnia encarnada pelo sangue real,
é de fato o efeito da homogeneização do território, obtida pela governança do
príncipe territorial que, ao diluir progressivamente as relações feudais, vai abrir
espaço para as práticas mercantis que reconﬁguram pessoas despóticas em indivíduos. O caráter nacional do Estado moderno está, pois, intimamente associado à
formação do indivíduo soberano como base da ordem social. Nesta primeira fase,
todavia, o povo segue sendo, no essencial, o conjunto dos súditos do príncipe.
Esta necessidade de homogeneizar um espaço recortado do velho território feudal sobre o qual exercer sua soberania deﬁne tanto a forma institucional
quanto a governança do novo Estado nacional. A concentração de todo o poder
na pessoa do monarca é a contrapartida da dissolução das hierarquias feudais e,
ao mesmo tempo, esse poder absoluto facilita a promoção do desenvolvimento
das práticas mercantis. Por isso a governança típica do Estado Absolutista foi
essencialmente mercantilista, não somente no sentido habitual da palavra, mas
no de promover a formação de práticas sociais mercantis em todos os âmbitos
da sociedade. O mercantilismo é basicamente um modo de o Estado administrar
o desenvolvimento do mercado. Este compromisso entre a ordem despótica e as
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práticas sociais mercantis encontra sua expressão no discurso jurídico político que
acompanha este desenvolvimento que se desdobra em duas posições fundamentais: por um lado, a posição tradicionalista ou reacionária, que sustenta o caráter
transcendente do poder externo ou Estado e considera a ordem social como uma
ordem essencialmente moral que localiza as pessoas segundo seu desenvolvimento espiritual; e, por outro lado, a liberal ou moderna, que sustenta que a pessoa é
um indivíduo soberano ab origine e, por isso, anterior à própria sociedade, isto é,
ao Estado. O liberalismo começa com Hobbes, que assume com realismo a dicotomia de seu tempo de um homem que já quer ser um indivíduo soberano, mas
segue fortemente condicionado por sua história. Expondo de modo estilizado esta
dicotomia entre a ﬁgura formal recortada das práticas mercantis e a realidade passional plasmada pela experiência milenar do homem, Hobbes supõe um “estado
de natureza” no qual os direitos formais do indivíduo soberano são ultrapassados
por suas paixões que tornam impossível a convivência tão somente a partir de
regras imanentes a uma ordem social horizontal, como o mercado, por exemplo.
Assim, fazendo uso de sua soberania, os indivíduos contratualmente, isto é, mercantilmente, reconstituem um poder externo a eles na pessoa do rei, que assim
recobra suas velhas prerrogativas do antigo Uno despótico.
Os teóricos liberais posteriores, escandalizados por esta reconstituição
mercantil do poder despótico, centram sua atenção em manter o centro deste poder
na assembleia de representantes e, com a divisão funcional dos poderes, tratarão
de diluir o mais possível o caráter despótico originário do Estado, aproximando-o
de uma assembleia de cidadãos que conservam aqueles aspectos da soberania
individual que, uma vez constitutivos desta mesma soberania, são considerados
inalienáveis. Obviamente, a evolução deste pensamento reﬂete as mudanças que o
conﬂito entre a velha ordem despótica e a expansão das práticas sociais mercantis
vai ganhando. A Revolução Inglesa de 1688, a Revolução Americana de 1776 e a
Revolução Francesa de 1798 marcam três momentos da transformação da forma
absolutista em forma liberal do Estado.
Não é esta a ocasião para fazer uma análise detalhada da evolução do
pensamento liberal e tampouco vamos nos deter em uma descrição das mudanças
que cada uma destas revoluções trazem na organização do Estado e da sociedade.
Aqui queremos destacar a mudança da composição social em favor de uma homogeneização da população que se dá durante o período absolutista e que serve
de base para sustentar a mudança institucional à forma liberal do Estado. As
segmentações feudais do território terminam por desaparecer nessa época, graças a governança dos reis absolutistas, e as pessoas “absolvidas” de seus velhos
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vínculos passam a formar uma população homogênea que, para a administração
do Estado, só se distingue em séries funcionais de indivíduos. O ponto central
que se deseja enfatizar é que essas revoluções não apenas impõem o princípio da
representatividade e da separação de poderes (Revolução inglesa) ou o princípio
da igualdade natural de todos os homens (Revolução americana) ou os direitos
fundamentais do homem (Revolução francesa), mas reconhecem a mudança da
composição social e a referendam política e juridicamente. O povo que se expressa no Estado nacional é agora composto por séries de indivíduos soberanos que
parcialmente delegam – e só parcialmente – sua vontade, para construir contratualmente a vontade geral encarnada pelo Estado, o qual deixa presumivelmente de
ser o poder externo que transcende a sociedade e ao mesmo tempo a fundamenta.
No entanto, haverá que esperar ainda um tempo para que a revolução industrial,
com sua produção de bens em série e trabalho homogeneizado, impulsione o processo de massiﬁcação do indivíduo cuja universalidade, até aquele momento, era
apenas um enunciado, mas agora se torna uma realidade nas sociedades que se
industrializam. Este processo terá, a partir de 1848, sua própria expressão política
e jurídica com a generalização do princípio democrático de que a soberania se
expressa no poder constituinte do povo, que é a associação de todos os indivíduos
soberanos (Carl Schmitt, 1985, p. 51).
O liberalismo anterior a 1848 não é democrático. Embora as categorias
que surgem do intercâmbio mercantil sejam abstratas e universais e, portanto, a ﬁgura do indivíduo soberano também o seja, até então esta universalidade se esgota
no enunciado com pouco ou nenhum efeito prático. O fato de que a Constituição
dos Estados Unidos tenha declarado esta universalidade não impediu que a escravidão continuasse existindo, nem a revolução francesa impediu a discriminação
locatária ou de gênero. De fato, poderíamos dizer que ainda hoje este processo de
aﬁrmação do princípio democrático não foi concluído. O discurso liberal pertence
à sociedade moderna, cuja coesão é sempre um compromisso entre práticas sociais mercantis e despóticas. Portanto, o liberalismo, mesmo que aﬁrme em princípio a soberania individual, sempre reconheceu a necessidade de aceitar a ordem
despótica, o que obviamente não deixa de ser conceitualmente contraditório. Por
sua vez, o princípio democrático se impõe como consequência do conﬂito social que a massiﬁcação industrial do indivíduo produziu. Mas abriu caminho para
uma recomposição da ordem despótica fechada que, paradoxalmente, se baseia
na legitimidade democrática. Esta legitimidade, como se disse, fundamenta-se no
poder constituinte do povo, entendido como toda a série homogênea de indivíduos soberanos que converge, porém, para o Uno despótico re-institucionalizado
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como Estado liberal que não necessariamente coincide com a população (o povo
francês não coincide com a população da França...). Apesar desta série constituir
uma massa, um conjunto de indivíduos sem outras diferenças particulares que as
formas que os individualizam, sendo, portanto, formalmente iguais e perfeitamente intercambiáveis, qualquer um deles pode se converter em princípio de vontade
que simultaneamente expressa a vontade de todos, bastando que um desses indivíduos concentre em sua pessoa o desejo narcisista dos outros, isto é, que estabeleça
uma relação carismática para converter-se no líder. A vontade e o desejo do líder
reverberam, assim, em cada um dos indivíduos massiﬁcados da série, formando a
unidade líder-massa. A massa quer o que o líder quer, sente o que o líder sente e
vice-versa. Desse modo, recompõe-se a velha unidade que estabelece o déspota e
seu povo; mas, desta vez o Uno não é um princípio transcendente à sociedade que
fundamenta mediante instâncias hierárquicas; é um princípio imanente à própria
sociedade, coesão sem mediações. O velho despotismo transcendente, por mais
vigoroso e abrangente que fosse, sempre deixava espaços autônomos nas estratiﬁcações. Em lugar disso, o novo despotismo democrático é exaustivo e compromete cada indivíduo em sua totalidade e, portanto, é totalitário. O século XX
experimentou esta mudança com as grandes reestruturações que o marcaram.
O compromisso moderno entre práticas sociais mercantis e despóticas
conduziu-nos à disjuntiva entre democracia representativa ou ditadura democrática. Ambos têm seu princípio de legitimidade no poder constituinte do povo; mas
expressam uma composição distinta deste último. A democracia representativa
reconhece a soberania do povo, justo na medida em que esta é representada nas
instituições liberais, enquanto a ditadura democrática a reconhece na vontade do
líder. A primeira só é possível em uma sociedade segmentada em séries de indivíduos que conﬂuem para centros distintos de organização despótica (como as empresas privadas ou públicas, famílias, escolas etc.) e, portanto, constituem grupos
de interesses diversos que devem ser compatibilizados mediante o sistema institucional liberal, que é o mais idôneo para isso e complementa a compatibilização
feita pelo mercado quando esses grupos se apresentam como agentes econômicos.
A relação entre composição social e representatividade institucional determina
a racionalidade da governança que qualquer governo pode realizar. Esta racionalidade procura manter as condições que tornam possível o funcionamento do
mercado como principal regulador da atividade econômica e assegura um equilíbrio entre as múltiplas organizações verticais e suas tendências à centralização
despótica e os âmbitos de exercício da soberania individual. Dentro desses limites
cabem múltiplos conjuntos de políticas em que os diversos agrupamentos políti-
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cos podem agir. A representatividade institucional é possível em uma sociedade
onde prevalecem séries massiﬁcadas de indivíduos que estabelecem uma relação
carismática com o líder, sem nenhuma ou poucas mediações institucionais (exército, partido, etc.); nesse caso, todas as séries convergem para um único centro
de direção que uniﬁca todas as atividades sociais mediante o cálculo planiﬁcador,
a sociedade tende a se constituir em uma grande fábrica, com um só centro de
direção convertendo todas as instâncias da vida em departamentos de um único
processo produtivo e de consumo. Forma-se uma nova estratiﬁcação que obedece a critérios operacionais e funcionais e, portanto, não questiona o princípio de
igualdade formal de todos os indivíduos que se dividem em sujeitos de planiﬁcação e objetos da planiﬁcação.
De toda maneira, esta é uma descrição estilizada de dois modelos extremos e simpliﬁcados. A realidade admite múltiplas combinações de ambos. Aqui
só interessa assinalar, em primeiro lugar, que existe uma correlação entre a composição social e o tipo de institucionalidade que a expressa; em segundo lugar,
que todas elas se diferenciam pelo modo como recompõem relações de submissão
despóticas que impedem ou deformam a verdadeira constituição de uma sociedade de indivíduos soberanos, cuja coesão social deveria se dar exclusivamente
mediante relações totalmente horizontais que subsumam toda a potência social
em cada soberania individual. Esta é a utopia moderna da sociedade de homens
livres e iguais que sempre esteve no horizonte, tanto do liberalismo quanto do
socialismo, e que implica uma negação da concepção tradicional despótica ou
reacionária do poder transcendente como princípio ordenador da sociedade. O
que distingue a matriz liberal da matriz socialista é, ao contrário, o modo como
ambas estabelecem seu compromisso com o princípio de organização despótica,
compromisso que é típico da modernidade.
Sociedade e Estado na América Latina
Pois bem, se observarmos o que ocorreu na América Latina à luz das considerações acima não achamos que o modelo do Estado nacional, bem como sua
forma liberal – que a independência tratou de impor às antigas colônias – eram
incongruentes com sua composição social. Sem analisar detalhadamente, basta
dizer que a expansão das práticas mercantis que deram impulso à constituição da
sociedade moderna na Europa – e na qual a conquista do continente teve papel
determinante – favoreceu uma forte articulação da sociedade colonial ao mercado internacional, mas em contrapartida limitou seu desenvolvimento doméstico.
A ﬁgura do indivíduo soberano teve, portanto, pouco desenvolvimento em uma
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sociedade onde as relações eram principalmente de tipo despótico servil. Os princípios liberais só poderiam ser, como de fato foram, consoantes com uma minoria que, por seus vínculos diretos ou indiretos com o setor exportador, podiam
compreendê-los e, sobretudo, ver sua utilidade para a reacomodação mundial que
a revolução industrial estava levando a cabo.
Os novos Estados latino-americanos constituíram-se como repúblicas baseadas no princípio de legitimidade liberal da soberania individual, mesmo que
a acepção de povo que se tinha fosse ambivalente, em consonância com espúria
composição social. Uma população formada justamente por uma minoria de indivíduos era um povo essencialmente de tipo despótico; de modo que, mais do
que indicar, ao modo liberal da Revolução francesa, a associação de todos os cidadãos sem diferenças de castas sociais, referia-se, ao modo romântico da época
da Restauração, a um povo mítico que ressurgia desde suas raízes ancestrais, para
livrar-se de um suposto jugo estrangeiro. De todos os modos, reconhecia-se em
princípio o respeito das liberdades individuais, estabelecia-se a divisão dos poderes e se aﬁrmava que a soberania residia no povo que a exercia mediante seus
representantes eleitos. Porém, como a população de indivíduos livres era exígua
e o ordenamento vertical da sociedade não havia sofrido maiores mudanças, não
existia um tecido social idôneo para o funcionamento das instituições liberais.
As tensões entre os diferentes setores que retinham o poder não podiam ser estabilizadas por intermédio das instituições liberais, as quais, como dissemos, só
podem operar com uma composição adequada, isto é, com amplos espaços onde
predomine a soberania individual. Essas instituições, embora constitucionalmente
vigentes, não tendo apoio nas práticas nas práticas sociais conﬁguradoras da soberania individual, não podiam operar e eram de fato permanentemente suspensas, recorrendo à ditadura, a qual tinha sempre um caráter provisório. A ditadura
signiﬁcava fazer colapsar a ordem institucional na vontade de um caudilho que,
mediante um sistema de alianças despóticas pessoais, constituía o verdadeiro Estado, paralelo ao ordenamento oﬁcial puramente nominal.
Desde a independência até grande parte do século XX, em todos os países da região28, a discrepância entre a forma liberal do Estado e a ordem real
da sociedade, hierárquica e vertical, aparece sempre como disfunção transitória, devida a uma situação de emergência. O poder despótico unipessoal se exerce desde sempre no horizonte das instituições liberais a serem reinstauradas tão
logo cesse a emergência. O ditador latino-americano é um déspota liberal que
se esforça permanentemente para por em vigor ou melhorar a Constituição, ou
28 América Latina (N.R.).
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a suspende para criar as condições futuras de sua vigência. A ditadura precede e
segue à Constituição, a qual, mais que um pacto social que emerge da associação
de indivíduos soberanos é, ao contrário, uma carta de intenção para a criação de
uma sociedade democrática que a dinâmica social desloca permanentemente. A
história republicana da América Latina é a história do esforço de impor ao subcontinente, na ausência de uma sociedade de indivíduos soberanos, a forma do
Estado liberal.
No ﬁnal do século XX, a composição social começou a mudar nos países
da região e os principais problemas de governança deixaram de ser aqueles relacionados com a ocupação efetiva do território por parte das instituições do Estado
nacional. A economia exportadora ﬁnanciou o surgimento de classes médias e,
portanto, a ﬁgura do indivíduo soberano adquiriu um novo protagonismo, especialmente naqueles países que tiveram forte integração à nova divisão do trabalho internacional. A governança concentrou-se então em consolidar e expandir as
classes médias; tal objetivo se fazia mais urgente na medida em que essas classes
médias adquiriam maior poder político. Todavia, dois obstáculos fundamentais
limitavam a eﬁcácia governamental neste sentido: a vulnerabilidade do setor exportador frente ao ciclo do mercado internacional e o exíguo desenvolvimento
do mercado interno. As bruscas mudanças nos preços de exportação obrigavam a
políticas restritivas que incidiam diretamente no nível de vida das classes médias
gerando instabilidade política. A participação destas classes médias via-se freada
pelo lento desenvolvimento do mercado interno, subordinado ao ciclo econômico
internacional, mas quando se fez suﬁcientemente importante foi capaz de impulsionar a aceleração das práticas sociais mercantis mediante a política de substituição de importações, que teve indiscutível êxito em seus inícios, criando pela
primeira vez um amplo mercado doméstico e a consequente dissolução das velhas
relações semi-servis. O crescimento do mercado transformou a velha população
camponesa e semi-servil principalmente em trabalhadores empregados, proﬁssionais, comerciantes, etc. No entanto, devido ao tipo de industrialização baseada
em uma tecnologia de capital intensivo e, portanto, desajustada com a dotação
inicial dos fatores nacionais, nem toda a população semi-servil que emigrava para
o setor moderno da sociedade era absorvida pelo mercado. A disfuncionalidade
entre o tipo de tecnologia e a dotação inicial de fatores resultou na criação de
amplas séries de pessoas liberadas dos velhos vínculos, que não ingressavam nas
práticas sociais mercantis pela via da atividade produtiva, mas por sua participação residual na nova sociedade de consumo, participação esta que os convertia
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em marginais massiﬁcados; indivíduos, portanto, mas somente do ponto de vista
formal e cada vez mais esvaziados de sua velha subjetividade.
As mudanças na composição social apresentam, então, certas diferenças
notáveis em relação a composição social que surgiu na Europa após a Revolução industrial, onde vai aparecer uma classe operária claramente diferenciada das
classes médias. Isto fez com que o próprio conceito de classe – enfatizado pelo
movimento operário europeu em seus inícios, para subtrair-se à tutela das classes
médias empenhadas na luta contra a velha ordem absolutista – fosse diluído no
conceito mais ambíguo de povo, justamente para atenuar a diferença entre camponeses, operários e marginais, por um lado, e as classes médias, por outro. O
populismo se converte assim em uma prática política que transcende uma organização política ou um discurso ideológico especíﬁco para se expressar em distintas
organizações e em distintas posições políticas, inﬂuindo inclusive naquelas ideologias bem estruturadas que provêm do exterior, como o marxismo. Assim como
a oligarquia criolla colonial havia assumido o liberalismo como expressão de suas
necessidades de independência, adulterando-o para adaptá-lo a práticas sociais
incongruentes com suas instituições, também as novas camadas médias urbanas
vão assumir as distintas ideologias socialistas, recompondo-as em modalidades
populistas que quase sempre integram o conceito moderno de massa com o velho
caudilhismo neocolonial. Em alguns casos, o populismo adquire a forma de um
movimento dirigido por uma ﬁgura carismática, com um discurso demagógico
que mistura reivindicações e preconceitos sociais que o assemelham ao movimento fascista europeu, como é o caso do peronismo argentino e o varguismo brasileiro de primeira hora. Em outros casos, assume uma organização partidária e um
discurso que o aproxima ao movimento social-democrata, como foi o caso do PRI
mexicano, do APRA no Peru e da Acción Democrática na Venezuela.
O populismo latino-americano é essencialmente distinto do fascismo e
do socialismo europeus. Estes, embora tenham uma origem comum no movimento operário administrado do século XIX, solidiﬁcaram-se em discursos e práticas
sociais cada vez mais irreconciliáveis. O fascismo é a expressão dessa massiﬁcação geral do indivíduo que, reduzido a mera formalidade jurídica, só é capaz de se
converter em sujeito político mediante a adesão carismática ao líder que orienta o
desejo das massas a partir de uma mitologia arcaizante. Ao contrário, o socialismo
em sua versão totalitária preenche esta subjetividade vazia e massiﬁcada com a
racionalidade planiﬁcadora que a integra à sociedade fábrica regida pelo novo
déspota democrático ou, em sua versão reformista, a integra à padronização e
homogeneização próprias da sociedade de consumo. Se a composição social dos
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sujeitos políticos tende a fazer o fascismo irreconciliável com o socialismo nas
sociedades de capitalismo avançado, na América Latina a composição social dos
sujeitos políticos outorga ao discurso e à prática populista uma ﬂexibilidade para
se deslocar, sem solução de continuidade, da extrema direita à extrema esquerda,
passando pelas posições mais moderadas de caráter social-democrata e democrata
cristã; mas sempre preservando sua característica essencial de adesão a uma liderança caudilhesca e demagógica que reivindica os direitos de seu povo contra a
estrutura despótica tradicional ou oligárquica. Este enfrentamento é o que deﬁne
a natureza da composição social latino-americana e não sua adesão nominal a
algumas das grandes correntes ideológicas internacionais.
O tipo de poder que se expressa no Estado nacional latino-americano
também foi se modernizando com as mudanças na composição da sociedade. O
surgimento de novos setores empresariais foi modiﬁcando o antigo caráter oligárquico de suas instituições em prol de formas de organização mais modernas e entre os setores dirigentes difundiu-se a tendência a aderir, pelo menos formalmente,
a um discurso liberal para o qual vale o mesmo esclarecimento já assinalado
para o populismo, de adulteração com relação ao liberalismo clássico. Todavia,
na maioria dos países da região, este tipo de poder conservará, durante a maior
parte do século XX, suas características de despotismo aristocrático, não importa
quão modernizado esteja e de quanto se tenha ampliado para acolher os setores
industriais. Por essa razão, além de todo enfeite modernizante – como o discurso
liberal ou o partido político – não deixa de se manifestar em caso de necessidade,
mediante a organização mais genuína de toda ordem aristocrática, a organização
militar.29 O militarismo latino-americano é o modo como o poder constituído em
Estado nacional pretende reconquistar permanentemente um território social que o
populismo tende a lhe subtrair. O militarismo mostra o mesmo caráter difuso e ﬂexível do populismo; ambos cruzam transversalmente a institucionalidade formal
do Estado nacional liberal que, como se disse, não é uma forma de Estado de todo
congruente com as práticas sociais prevalecentes nestes países. O militarismo é de
fato uma prática de conquista permanente de um território social que tende fugir
ao controle do poder organizado como Estado nacional, devido à ausência de um
sólido tecido social construído por relações entre indivíduos soberanos, isto é, por
falta de uma sólida base de práticas sociais mercantis que são as únicas que po29 O exército é o braço com o qual o déspota, desde seus inícios na Antiguidade, conquista
o território sobre o qual impõe sua vontade, enquanto o outro braço – o clero – inscreve suas
codiﬁcações sobre a sociedade conquistada e, deste modo, ergue-se no poder externo que fundamenta a ordem social.
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dem eﬁcazmente mediatizar a ordem despótica e transformá-la em Estado liberal.
O militarismo é precisamente essa racionalidade de governo que, desde um poder
externo, recompõe a coesão social mediante a ocupação militar do território social
e que o reorganiza, com a ameaça de violência, impondo a submissão. Lá onde as
práticas sociais mercantis não podem compor uma sociedade civil, o militarismo a
substitui com a sociedade quartel, como mostra o caudilhismo do século XIX.
No século XX o militarismo também adquire sua modernização, com a
substituição das velhas e montoneras guardas pretorianas por exércitos modernos,
mantendo, porém, a função essencial de ocupação do território. Assume, além disso, o caráter de mediador político na nova conﬂitualidade social da classe média
que, com frequência, leva ao vazio institucional. Propõe-se então como o restaurador da eﬁciência administrativa comprometida pela corrupção. Pois bem,
vazio institucional e corrupção são duas expressões fundamentais de dissolução
da ordem social; de modo que o militarismo tem sua legitimidade no golpe de
Estado, o qual, enquanto ato fundacional da reconstituição de um poder externo
ao tecido social em crise, reconquista o território para a ordem institucional. Neste
sentido, pode-se dizer que o golpe de Estado é uma reiteração da independência
e, portanto, uma “revolução”; mas a ditadura militar latino-americana não é uma
expressão do poder constituinte do povo, senão ato de constituição do povo nacional. Apoia-se mais no princípio de legitimidade despótica tradicional do que no
princípio de legitimidade democrática. De modo que o militarismo, como governança, origina-se na ausência de uma microfísica social solidamente formada por
práticas sociais regidas pelas regras mercantis que conﬁguram as pessoas como
indivíduos soberanos. O Estado formalmente liberal revela-se como constituição
não de um poder por delegação de soberania por parte dos indivíduos que constituem a sociedade, mas como um poder externo, em processo de conquistar um
território social. O militarismo é a governança própria de um Estado não consolidado. Pelo que acabamos de dizer, deve ﬁcar claro que se tradicionalmente o
militarismo está quase sempre associado a interesses e discursos de direita, pode
também se associar com o populismo e com ideologias de esquerda, dependendo
da composição social do poder externo que queira reconquistar o território social.
A história da América Latina no século XX é uma curiosa sucessão de governos
democráticos e ditaduras militares que brotam dessa conﬂitualidade que acompanha a modernização estritamente vinculada à substituição de importações. Além
de particulares organizações partidárias, de ideologias explícitas e programas de
governo particulares, o populismo e o militarismo como modalidades de governabilidade misturam-se com oscilações, algumas vezes se opondo e outras se com-
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plementando. As convulsões institucionais e as políticas econômicas imbricam-se
em uma dinâmica que acompanha a industrialização e a modernização.
O populismo latino-americano expressa as reivindicações dos setores
modernos de maior participação tanto na renda nacional quanto no poder de Estado. Assim, a racionalidade de sua governança tem inclinação estatista, uma vez
que emprega o poder do Estado para ampliar o mercado interno e as práticas sociais mercantis. Trata-se, no entanto, de uma ampliação fortemente condicionada
pelo excesso de regulações que, mesmo favorecendo inicialmente ao desenvolvimento do mercado interno, terminam por estancar seu crescimento posterior com
um sistema clientelista que faz da corrupção administrativa elemento importante,
quando não indispensável, de governabilidade. Esse sistema torna-se disfuncional
nos anos 1970, e a crise da dívida externa de 1982 foi o episódio emblemático
disso. A necessidade de superar a paralisia e os desequilíbrios motiva, em meados
dos anos 1980, a incorporação dos países da região à reestruturação neoliberal
mundial. A nova racionalidade, com sua ênfase nos equilíbrios macroeconômicos,
na desregulação dos mercados, na abertura comercial e na redução e reforma do
Estado, foi um antídoto aos abusos da receita desenvolvimentista e, na medida em
que serviu para corrigir tais abusos, teve um êxito importante. Mas logo a partir da
segunda metade da década de 90, todas as promessas iniciais dissolveram-se em
crescimento lento e aumento da disparidade nos níveis de renda.
Se o populismo havia submetido totalmente a racionalidade econômica
à lógica política de atenuar o conﬂito social com a mediação, inclusive abusiva,
do Estado, a proposta neoliberal inverteu a relação subordinando, sem nenhuma
sensibilidade política, as necessidades sociais à racionalidade econômica. O simplismo tecnocrático substituiu o oportunismo politiqueiro. O mal-estar social daqueles setores mais fracos que o populismo desenvolvimentista havia começado
e desatender em sua fase de declínio agravou-se com as reformas neoliberais. No
ﬁnal dos anos 90 se inverte o movimento pendular que havia conduzido a região
para o neoliberalismo, embora sem regressar ao velho populismo.
O processo bolivariano na Venezuela
No marco das considerações teóricas e no contexto histórico latino-americano até aqui esboçados, analisaremos brevemente a natureza da governança que
tem sido implementado na Venezuela desde 1999 até a presente data, como parte
do que se denominou o processo ou revolução bolivariana. Embora este fenômeno político seja o primeiro episódio da inversão pendular que se difunde na região
no novo século – e é parte da multiplicidade de reações que a globalização veio
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suscitando nas últimas décadas em todo o mundo – sua modalidade é nacional e
consequência do modelo rentista petroleiro que determinou o desenvolvimento
venezuelano ao longo de todo o século passado. O Estado nacional venezuelano se consolida realmente em seus aspectos territoriais e institucionais nas primeiras décadas do século XX, quando a exploração petroleira permite substituir
uma economia fraca por uma mais forte capaz de permitir o desenvolvimento de
amplas camadas médias urbanas e transformar o caráter rural do país devastado
pelo caudilhismo e pelas guerras civis durante todo o século XIX. Depois de um
período de transição, após as ditaduras de Juan Vicente Gómez, em meados dos
anos 1940 as novas camadas médias se convertem em sujeito político e assumem
o poder instaurando uma governança cuja racionalidade tem por objetivo a criação de um Estado democrático com economia industrial desenvolvida e ocupação
racional do território físico, ajustada às mudanças da composição social, o que foi
propiciado tanto pelo crescimento econômico quanto pela migração do campo e a
imigração estrangeira. Este projeto nacional desenvolvimentista deveria ser ﬁnanciado pela renda do petróleo e, portanto, tinha com eixo central uma política de
apropriação progressiva, por parte do Estado venezuelano, da atividade petroleira,
em mãos das grandes empresas multinacionais. Este objetivo seria cumprido com
a nacionalização da indústria em 1976.
Embora com diferentes matizes, as linhas gerais desse projeto nacional
eram compartilhadas por todos os novos partidos políticos que expressavam a
maioria esmagadora do país. Mas as diﬁculdades iniciais, devidas à imaturidade
política dos novos sujeitos e à debilidade institucional para canalizar o conﬂito
político, tornam inevitável a instrumentalização deste plano pelo primeiro governo autenticamente democrático, surgido do sufrágio universal em 1948. De modo
que a ala militar dessa aliança, que três anos antes havia acabado com o governo oligárquico, assume diretamente o poder na clássica modalidade militarista
latino-americana e ultrapassa as primeiras fases do projeto para permitir retomar
o caminho democrático em 1958. Depois de alguns anos, o sistema democrático
se estabiliza com um bipartidarismo que representa quase 90% da população e
com frequente alternância no exercício do poder. Além disso, uma sociedade civil organizada em sindicatos, grêmios proﬁssionais e confederações empresariais,
dão à democracia venezuelana uma aparência clássica quase perfeita. Por trás
das aparências, no entanto, esconde-se um sistema clientelista que se sustenta
mediante a redistribuição concertada da renda petrolífera através de alguns mecanismos legais e outro nem tão legais assim. As políticas desenvolvimentistas de
substituição de importações, com suas restrições, regulações, promoções estatais
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etc., assim como as políticas populistas, formam um mecanismo idôneo para a redistribuição desta renda que sustenta o clientelismo, base da estabilidade política
em um marco de setores sociais com crescentes aspirações. O rentismo democrático desloca o militarismo como modo de governabilidade, precisamente em um
período em que este último ﬂoresce no restante da região.
Contudo, o modelo rentista petroleiro entra em crise nos anos 80 devido
à situação do mercado internacional e ao crescimento e complexiﬁcação da sociedade venezuelana. As diﬁculdades na distribuição da renda afetam primeiramente
às camadas mais pobres da população; essa população que emigrou do campo
não tem lugar no mercado de trabalho formal pelas razões já assinaladas. Esses
grandes setores de camponeses não-urbanos e convertidos em indivíduos massiﬁcados se transformam de peões dispostos a seguir ao caudilho em indivíduos que
mantêm relação clientelista com o partido e seus líderes. Nestes termos, começam
a funcionar como cidadãos, reforçando o tecido democrático da sociedade e sua
estabilidade institucional. Porém, sua condição de indivíduos massiﬁcados tornaos cada vez mais sensíveis à liderança carismática, ao mesmo tempo em que vão
ﬁcando sem a liderança partidária à medida que a crise do modelo rentista torna
disfuncional o sistema distributivo clientelista, o que faz com que a participação
nas eleições se vá reduzindo ou inclusive cesse inteiramente. Com a crise, as
classes médias também empobrecem e vão reduzindo sua adesão aos partidos
tradicionais, até que estes se convertem em confederações de pequenos grupos de
interesse sem maiores vínculos com a população em geral.
O esforço das administrações por manter a mesma governança durante os
anos 1980 e sua hostilidade em instrumentalizar as necessárias reformas, não faz
senão agravar a situação que culmina na explosão popular do Caracazo de 1989.
O novo governo, recém eleito através da mesma dinâmica político-clientelista
tradicional, assume, mais por necessidade do que por convicção, um programa de
reformas neoliberais que frustram as expectativas de um rápido regresso à época
de auge dos 70. Além disso, embora as políticas de ajuste melhorem os equilíbrios
macroeconômicos, criam um corte anti-produtivo que reduz o aparato industrial
venezuelano e agrava a conﬂitualidade social, criando um ambiente propício para
as tentativas de golpe de Estado de 1992, com os quais tem início a instabilidade
institucional. A situação parece se estabilizar com as eleições de 1993, e o novo
governo assume com um programa de reformas que deveria conduzir o país, dentro do marco democrático, a uma transformação do modelo rentista petroleiro em
uma economia produtiva diversiﬁcada e competitiva no mercado internacional.
Fundamentalmente, tratava-se de integrar à atividade produtiva essas grandes
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massas marginais, rompendo a intermediação clientelista do Estado. Devido à
fragilidade política do novo governo, esta tentativa é abortada quase no começo
da nova gestão, fatigada pela crise ﬁnanceira que herdara. Aos poucos, vai se
esquecendo de toda intenção de reforma e se limita a administrar a crise o melhor
possível, ao passo que se acelera a destruição da velha ordem. Deste colapso
surge, como fenômeno eleitoral para as eleições seguintes, a ﬁgura de Hugo Chávez Frias. O ex-chefe do falido golpe de 1992 surge como o clássico fenômeno
eleitoral nas últimas eleições. Recebe os votos de protesto contra o sistema, mas
logo estabelece uma relação carismática entre sua ﬁgura, essencialmente midiática, e as séries de indivíduos marginalizados, incluindo aqueles provenientes das
classes médias recentemente empobrecidas. Sua candidatura se converte em um
movimento eleitoral aluvial que, sustentada por uma igualmente aluvial aliança
eleitoral, varre o que restava dos velhos partidos.
A governança do novo governo se concentra nas mudanças institucionais
de refundação da república, para assim resolver os problemas que os governos
anteriores criaram ou não souberam resolver. O processo formal de convocar uma
Constituinte e aprovar nova Constituição é parte desse tradicional nominalismo
latino-americano, o que expressa uma mentalidade que, ao invés de tratar de mudar as práticas sociais, acredita que pode transformar a realidade mudando os
enunciados legais. A origem desse nominalismo está, como vimos, nessa tentativa
forçada de criar Estados nacionais liberais em territórios coloniais e as subsequentes “revoluções” periódicas que se faziam para refundar a república. Mas, por trás
desse nominalismo tradicional latino-americano, do qual a Venezuela é um caso
particularmente exagerado com suas vinte e sete constituições em menos de duzentos anos, esconde-se também uma mudança real, que é a destruição deﬁnitiva
do velho sistema clientelista da Quarta República, como se começou a designar
os quarenta anos anteriores de democracia. A destruição do velho sistema clientelista e sua substituição por outro é a única verdadeira mudança da revolução
bolivariana, que foi deslocando muito dos velhos grupos de interesse econômico
e político para favorecer o rearranjo de outros e, acima de tudo, impulsionar a
formação de novos grupos dirigentes provenientes daqueles setores sempre excluídos ou incorporados durante o auge do modelo rentista, mas re-marginalizados
durante a crise da Quarta República. Momentos chave deste processo “revolucionário” foram os períodos imediatamente posteriores ao golpe de Estado de
abril de 2002 e a subsequente greve petroleira que terminou com a vitória total do
governo. De certa forma, esta “revolução” parece continuar as práticas do velho
populismo, na medida em que este era essencialmente um esforço para substituir
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as velhas oligarquias do século XIX pelas novas classes médias, na constituição
do poder do Estado. A revolução bolivariana quer ser não apenas um episódio no
movimento histórico deste deslocamento, mas sua etapa culminante, como se aﬁrma explicitamente em seu discurso ideológico, que analisaremos mais à frente.
Todavia, o chavismo distingue-se do populismo tradicional na medida
em que não se baseia na ascensão das classes médias, mas avança opondo-se a
alas. E, numa demonstração de continuidade ideológica, identiﬁca-as de modo
espúrio com a velha oligarquia tradicional desaparecida já faz muito tempo. Enquanto o populismo clássico era uma aliança de classes médias que incorporavam,
mediante relações clientelistas, os camponeses, os trabalhadores e os novos marginais urbanos, ao contrário, a força fundamental do chavismo reside na aliança
carismática entre o líder e a série de indivíduos massiﬁcados, sejam marginais já
consolidados ou provenientes das classes médias marginalizadas durante a crise.
Cada indivíduo desse setor massiﬁcado e serial exerce sua soberania através do
líder, o qual plasma seu desejo dando conteúdo a essa soberania esvaziada de toda
subjetividade própria pela massiﬁcação. Esse setor marginal carismaticamente
integrado agora estabelece mediante seu líder uma relação clientelar com certos
setores das classes médias emergentes que são chavistas, contanto que possam
se apropriar de uma parte da renda petroleira. Desaparece a relação clássica do
populismo das classes médias emergentes que se organiza em partidos políticos,
através dos quais se estabelecem relações clientelistas com os setores camponeses
e marginais. Além disso, o populismo tradicional certamente propicia o desenvolvimento de líderes políticos que podem inclusive assumir características do velho
caudilhismo, mas suas lideranças estão condicionadas pela organização partidária
e pelo programa ideológico da governabilidade, sem a qual é impossível manter
a coesão clientelista.
A nova composição social do movimento agora favorece a relação direta
e sem mediações entre o líder e a massa serializada, no que aparece como uma
perfeita identidade de líder e povo. Ocorre algo curioso. A relação despótica clássica que constitui com propriedade essa ordem social historicamente denominada
povo coloca o Uno fundacional da ordem hierárquica como um poder transcendente ao próprio povo, característica que conserva mesmo no Estado liberal, apesar dos esforços das teorias associacionistas liberais, o que pode consistir no fato
de que o Estado transcende a sociedade civil que fundamenta, como aparece claramente em Hobbes e de maneira mistiﬁcada em Rousseau e Hegel. Ao contrário,
o líder agora é idêntico a cada um dos indivíduos da série massiﬁcada e, portanto,
pertence à própria série e coincide com ela. E, nesta coincidência reside seu po-
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der externo a cada um dos indivíduos. Em outras palavras, o líder é um efeito de
poder imanente da série massiﬁcada que se constitui em povo na medida em que
atua como seu poder constituinte. Esta identidade líder-povo ajusta-se totalmente
ao antes mencionado princípio de legitimidade democrática e torna possível a
ditadura democrática. Portanto, a organização real do movimento chavista não se
dá através do partido ou das instituições do Estado liberal tradicional, mas é principalmente mass-mediática. A comunicação através dos meios de comunicação
de massa converte as massas serializadas em audiência que reverbera a palavra
do líder como a sua própria. A submissão despótica se fez imanente à soberania
de cada indivíduo massiﬁcado. A consigna “quando Chávez fala, fala o povo” é
muito mais que um slogan demagógico.
Isto tem importantes implicações para a governança, cuja racionalidade
agora é idêntica à vontade do líder-povo e encontra na institucionalidade do Estado liberal simplesmente um obstáculo operacional, apesar de não político. O
programa de governo ou inclusive a proposta de sociedade que motiva as políticas
se reduz à vontade do líder-povo, sempre transversal à racionalidade consolidada
nas instituições. A população excluída da identidade líder-povo se mantém dentro
do ordenamento tradicional e é identiﬁcada pelo líder com o poder despótico tradicional, isto é, a oligarquia. Mas, pode seguir operando livremente no marco das
instituições do Estado. A ditadura democrática permite sobredeterminar as instituições da democracia representativa sem modiﬁcá-las ou adulterá-las em sua legalidade, como era o caso do velho populismo ditatorial.30 As instituições liberais
se mantêm e podem prosperar na medida em que são canalizadas por indivíduos
massiﬁcados que se alimentam da voz do líder e só têm eﬁcácia como momentos
da cadeia de decisões do líder; do contrário permanecem operando normalmente,
mas com eﬁcácia zero.
Esta articulação da composição social que produz o novo poder como
algo externo ao próprio Estado busca estender a massiﬁcação serial a todo o território social. Diferente do velho militarismo que era instrumento do Estado para
ocupar um território vazio de indivíduos e práticas sociais mercantis, isto é, de
sociedade civil, busca-se agora colonizar todo o território com indivíduos massiﬁcados integrados carismaticamente à série que produz o líder. Isso dá a aparência
de querer diluir o poder externo na soberania individual ou de dar poder ao povo
através da criação de instituições de decisão mais individualizadas, como os conselhos comunais, as comunas etc., que se recompõem por modulação até chegar,
30 Por não compreender isto, a oposição venezuelana fracassa permanentemente em sua tentativa de demonstrar com argumentos legais que Chávez é um ditador.
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por via paralela, à institucionalidade tradicional, à pessoa do líder, para a qual
sempre convergem estas séries. Na realidade, estas “sociedades solidárias de indivíduos que exercem sua soberania”31 são um simples reﬂexo do líder que “lhes
dá” o poder. Ilustrativa dessa ordem é a proposta de reforma constitucional atualmente em discussão, que busca explicitamente desenvolver uma nova geometria
do poder com ﬁns político-territoriais que começa pela comuna, cuja agrupação
forma a Comunidade, e assim sucessivamente. Esta construção modular depende sempre do presidente, o qual poderá intensiﬁcá-la criando distritos federais,
cidades federais, etc.32 A lógica desta estratégia é propiciar o desenvolvimento
econômico e social ou como disse o texto da reforma: “Os Distritos Funcionais
se criarão conforme às características históricas, sócio-econômicas e culturais do
espaço geográﬁco correspondente, assim como com base na potencialidades econômicas que, a partir deles, seja necessário desenvolver em benefício do país”. Já
não se trata de reger manu militari um território social cujas práticas sociais não
se conformam aos requerimentos da forma liberal do Estado, mas de colonizá-lo
com novas práticas sociais.
Em conclusão, o processo bolivariano não é um movimento que se possa simplesmente reduzir às tradições populistas e militaristas latino-americanas.
Ainda que tenha pontos em comum com estas, representa justamente uma importante ruptura. Trata-se de um movimento que preferimos denominar neo-arcaico,
porque é um arcaísmo na medida em que recorre a um mosaico ideológico feito
de restos de velhas doutrinas, incompatíveis entre si, mas que permite expressar
a diferença que o separa das práticas sociais tradicionais. Por outro lado, é novo

31 Tomado da proposta de reforma constitucional do presidente Chávez.
32 Eis um trecho do texto da reforma: “Las Comunas serán las células geo-humanas del territorio y estarán conformadas por las Comunidades, cada una de las cuales constituirá el núcleo
espacial básico e indivisible del Estado Socialista Venezolano, donde los ciudadanos y
las ciudadanas comunes tendrán el poder para construir su propia geografía y su propia historia.
A partir de la Comunidad y la Comuna, el Poder Popular desarrollará formas de agregación
comunitaria político-territorial, las cuales serán reguladas en la Ley, y que constituyan formas de Autogobierno y cualquier otra expresión de Democracia Directa. La Ciudad Comunal
se constituye cuando en la totalidad de su perímetro, se hayan establecido las Comunidades
organizadas, las Comunas y los Auto Gobiernos Comunales, estando sujeta su creación a un
referéndum popular que convocará el Presidente de la República en Consejo de Ministros. El
Presidente de la República, en Consejo de Ministros, previo acuerdo aprobado por la mayoría
simple de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional, podrá crear mediante decreto,
Provincias Federales, Ciudades Federales y Distritos Funcionales, así como cualquier otra entidad que establezca la Ley”.
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enquanto expressa um novo mal-estar social frente à ordem doméstica e ao global
que desde logo se acrescenta a outros mal-estares mais antigos. Um mal-estar
novo que expressa arcaísmos porque a própria condição de grupos sociais massiﬁcados e marginalizados não lhes permite compreender a verdadeira natureza da
ordem social que os afeta e, portanto, não sabem nem como substituí-la nem como
transformar seus valores, compensando estas carências com uma retórica que pretende ressuscitar velhos valores – que não são velhos em sentido cronológico,
mas por serem incompatíveis com a soberania individual das pessoas, isto é, com
a nova subjetividade que necessita incrementar as diferenças e a heterogeneidade
social para romper com a massiﬁcação e a exclusão.
A mesma necessidade que o movimento tem de mudar a microfísica social manifesta a presença, tímida e pouco evoluída, de uma nova subjetividade
social emergente que tende a romper com a massiﬁcação e a exclusão da ordem
despótica moderna. Mas, encontra-se por ora embrulhada pelo neo-arcaísmo bolivariano. Os enunciados arcaicos, com sua inércia conceitual oriunda das grandes
narrativas políticas modernas, servem, sobretudo para compor uma ideologia encobridora da verdadeira estratégia de poder dos novos atores políticos cujo objetivo fundamental é substituir os anteriores.
O pot-pourri ideológico do discurso de Chávez é ilustrativo a este respeito. O movimento golpista de 1992 fundava seu programa na chamada árvore das
três raízes: o bolivarianismo, o zamorismo e o robinsianismo. O bolivarianismo
refere-se a Bolívar como pai fundador da pátria, convertido em herói cultural pela
oligarquia do ﬁnal do século XIX para uniﬁcar um território social heterogêneo,
formado por uma maioria de mestiços e pardos e algumas minorias de brancos,
negros e índios que nada tinham em comum para formar uma nação. Decretá-los
todos ﬁlhos do mesmo pai Bolívar era um modo de homogeneizar nominalmente
o território social. O chavismo inverte o culto oligárquico, e ao se basear no mito
de que todos somos ﬁlhos de Bolívar reivindica que também os marginalizados
pertencem à pátria, isto é, ao poder do Estado. Deste modo, com a apropriação
do Estado por parte dos bolivarianos, culmina a tarefa inconclusa de fundar a pátria. O zamorismo é o complemento social da linha jurídico-política representada
pelo bolivarianismo, pois permite conectar o movimento chavista com a luta pela
emancipação dos pardos e contra a oligarquia durante a Guerra Federal de metade do século XIX. Também aqui se trata de completar uma tarefa inconclusa no
século XIX e, acima de tudo, traída pelo populismo do século XX. Por isso que o
movimento chavista ao retomar esta bandeira, o faz precisamente para enfrentar
essa “oligarquia” surgida da traição dos partidos democráticos e conformada por
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essas classes médias que agora se sentem cada vez mais integradas à nova ordem
global. A luta anti-oligárquica torna-se então luta antiimperialista, contra a nova
ordem da globalização que divide o país em integrados às novas práticas sociais
que cruzam transversalmente o velho sistema de Estados nacionais e aquelas setores sociais que este processo marginaliza, retendo-os na velha estrutura do Estado
nacional. O chavismo também expressa o sincretismo entre os velhos marginalizados da época desenvolvimentista e os novos marginalizados pela globalização,
que inclui também os setores empresariais que só sabem operar no marco do
Estado nacional clientelista e corretamente veem na globalização uma ameaça.
O robinsianismo se inspira nos ensinamentos radical-democráticos do mestre do
Libertador que apontava precisamente para a criação de uma ﬁgura de subjetividade adequada para sustentar o Estado liberal e que, portanto, serve de base para
a colonização do território social. Essa raiz deveio ao calor do conﬂito social
gerado desde que Chávez assumiu o poder, no que agora se chama o “socialismo
do século XXI”. Muitos observadores tratam inutilmente de decifrar em que consiste este socialismo do século XXI. A maioria dos opositores de Chávez tentam
identiﬁcá-lo com o socialismo cubano. E certamente, além da estreita colaboração
entre ambos os governos, é indiscutível uma certa paródia da revolução cubana
que Chávez encena com frequência. Mas, na realidade, trata-se apenas de uma necessidade de escorar a teatralidade revolucionária, já que a imaginação doméstica
é muito pobre a respeito. Além disso, a realidade social econômica e política dos
dois países é muito diferente. O socialismo do século XXI não é mais do que a
racionalidade da atual governança e seu conteúdo ideológico e pragmático não é
outra coisa que “o que Chávez diga”, e Chávez diz de tudo. Se analisarmos esta
expressão muito usada pelos chavistas à luz do que foi dito sobre a relação líderpovo, veremos que é algo mais que uma ocorrência, que corresponde perfeitamente à racionalidade da ditadura democrática.
Se avaliarmos esta governança em termos dos indicadores tradicionais:
voz e participação, estabilidade política e violência, eﬁciência do governo, carga
regulatória e império da lei, o saldo é sumamente negativo. Mas este juízo é válido somente para o que temos chamado de população que não participa da identidade líder-povo; para o líder e seu povo esta negatividade é justamente o positivo
do processo revolucionário. O verdadeiro indicador para determinar a viabilidade
da governança do socialismo do século XXI é o preço do petróleo. No fundo o
que Chávez fez foi levar ao extremo o modelo rentista petroleiro que aproxima
bastante sua governança ao socialismo centrado no Estado como único produtor.
Neste sentido, justiﬁca-se perfeitamente chamar ao neo-arcaísmo chavista de so-
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cialismo. Além disso, mediante as estatizações de atividades “estratégicas”, este
socialismo também proporciona boas oportunidades para criar postos de alto ganho para os seguidores do presidente e, portanto, é muito funcional para o novo
clientelismo. De modo que, se desde o ponto de vista ideológico, o socialismo
do século XXI é o que Chávez diga, enquanto prática social é fundamentalmente
substituição pragmática de uns atores dirigentes por outros. A pergunta “é possível o socialismo do século XXI com baixo preços do petróleo?” ﬁca ainda por
responder.
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O caso Battisti e o caso dos refugiados
congoleses: a justiça em termos de luta
Fabrício Toledo de Souza

A experiência da fuga é como um
treinamento para o desejo da liberdade
Antonio Negri

No debate travado com Noam Chomsky em 1974, Foucault (2006) aﬁrmava que “melhor do que pensar a luta social em termos de justiça é preciso enfatizar a justiça em termos de luta social”. Foucault tentava contrapor-se, com sua
aﬁrmação, à ideia de uma justiça “mais pura”, “ideal” e “transcendente”, defendida
por Chomsky. A divergência entre os dois autores acerca da ideia de “justiça” deriva de outra divergência – talvez mais fundamental e profunda – a respeito da ideia
de “natureza humana”. Contra a aﬁrmação de Chomsky de que existe uma natureza
humana dotada de habilidades e qualidades inatas, Foucault sustenta que a noção
de natureza humana sempre esteve articulada a determinado modelo social.
Em contestação à ideia de justiça “mais pura” de Chomsky, diz Foucault:
É verdade que, em todas as lutas sociais, há uma questão de justiça. Mais precisamente, o combate contra a justiça de classe, contra sua injustiça, sempre faz
parte da luta social: demitir os juízes, mudar os tribunais, anistiar os condenados, abrir as prisões, desde sempre isso fez parte das transformações sociais,
do momento em que elas se tornaram um pouco violentas. Nos dias de hoje, na
França, as funções de justiça e de polícia são o alvo de numerosos ataques da
parte daqueles chamados de ‘esquerdistas’. Mas, se a justiça está em jogo em
um combate, é como instrumento de poder; não é na esperança de que ﬁnalmente, um dia, nessa sociedade ou em uma outra, as pessoas serão recompensadas
de acordo com seus méritos, ou punidos conforme suas faltas.

Existem vários casos que poderiam atestar a pertinência e atualidade desta
noção de “justiça” de que fala Foucault. Não apenas no Brasil, mas certamente em
quase todo o mundo, o sistema de justiça pode ser visto como instrumento de poder.
Falta de punição aos torturadores do regime militar, arquivamento de investigações
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sobre execuções sumárias e criminalização de movimentos sociais são alguns dos
exemplos brasileiros. Para a presente reﬂexão interessará outro caso, ou melhor, um
caso que é desdobramento de muitos: a disputa em torno do caso Battisti acontece
ao mesmo tempo em que centenas de imigrantes africanos chegam ao Brasil buscando refúgio. Em ambos os casos, é a luta por democracia que está em questão.
A polêmica a respeito do refúgio concedido pelo governo brasileiro ao
ex-militante comunista Cesare Battisti serve para provar o quão equivocada é a
crença em uma justiça ideal e abstrata, mesmo porque o embate judicial acerca da
situação de Battisti não é estritamente jurídico. A batalha midiática é tão ou mais
importante do que os argumentos registrados nos autos dos processos.
A promiscuidade entre mídia e sistema de justiça tem sido investigada
por vários autores, que acusam a imprensa de usurpar das instituições de justiça a
função de persecução criminal. Apenas para indicar um quadro teórico sobre este
ponto, vale dizer que Nilo Batista (1996) trata da “executivização” da imprensa,
aﬁrmando, a partir de casos ocorridos no Brasil, que a mídia pauta o sistema de
justiça, deﬁnindo quem deve ser perseguido. Aaron Doyle (2006) sustenta que o
“espetáculo” do qual falava Michel Foucault deslocou-se da fase de sentença para
a fase de perseguição e, desta forma, a imprensa tornou-se ator fundamental para
o novo modelo de justiça baseado na excessiva visibilidade dos acusados. David
Garland (1999), por sua vez, trata da relação entre mídia e justiça ao falar da diferença entre a “criminologia do eu” e a criminologia do outro.
O Processo: caso Battisti
A disputa sobre a situação de Battisti ganhou maior destaque a partir de
janeiro de 2008, quando o governo brasileiro lhe concedeu refúgio, por ato do
Ministro da Justiça. Se antes quase ninguém sabia sobre sua existência, agora
a maioria dos brasileiros saberia que o italiano Cesare Battisti, ex-militante comunista, foi condenado à prisão perpétua na Itália, acusado pela morte de quatro
pessoas no período de 1978 a 1979.
O refúgio foi concedido por despacho do Ministro da Justiça, atendendo
ao recurso de Battisti contra decisão negativa do Comitê Nacional para Refugiados (Conare)33. A despeito de a lei34 determinar o arquivamento de extradição
33 A Lei nº 9.474/97 determina que os pedidos de refúgio serão analisados e julgados pelo
CONARE, órgão composto por representantes de cinco ministérios, incluindo o Ministério
da Justiça, mais os representantes da polícia federal e de uma organização não-governamental
dedicada à assistência e proteção de refugiados.
34 Artigo 33 da Lei nº 9.474/97.
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quando é concedido o refúgio, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter
Battisti sob prisão, até o julgamento do pedido, contrariando jurisprudência da
própria Corte sobre o assunto. Desrespeitando o texto legal e negando sua própria
jurisprudência35, o STF julgou procedente o pedido de extradição, sob alegação de
que os crimes cometidos por Battisti são “comuns” e não têm caráter “político”.
Os jornais tornaram pública a polêmica sobre a democracia na Itália, e a
isenção e imparcialidade de seus juízes. Um lado do debate aﬁrmava que a Itália
ainda perseguia os militantes de esquerda, como fez durante os “anos de chumbo”,
valendo-se de medidas de exceção, da parcialidade de magistrados conservadores
e da ausência de uma “esquerda” autêntica. O outro lado defendia que o processo
de condenação de Battisti é justo e que na Itália, desde a queda do fascismo, vigora ampla democracia.
Esta suposta isenção dos jornais é apenas aparente e não se sustenta diante de uma análise mais cuidadosa. A verdade é que houve unânime ataque da
imprensa contra a decisão do governo. A desigualdade na cobertura aparece em
manifestações fragmentadas e aparentemente menos importantes, cuja principal
característica é criar um cenário que valoriza e legitima um ponto de vista, em
detrimento de outras perspectivas. Valorizando uma perspectiva, esta estratégia
pretende deslegitimar a defesa e os defensores do refúgio concedido a Battisti,
revelando que de fato o que está em questão não é tanto a democracia na Itália,
mas sim as lutas por democracia no Brasil36.
Dois dias após o Ministro conceder o refúgio, a “Folha de São Paulo”,
um dos jornais de maior circulação no país, publicou matéria37 aﬁrmando que a
decisão de conceder refúgio a Battisti contrariou posição do Conare e do Itamaraty e ainda “atropelou” o julgamento da extradição no STF. O jornal destacou ainda
que a Ministra Dilma Rousseff participou da reunião em que o Presidente e o
Ministro da Justiça discutiram o refúgio de Battisti. Adiante, a colunista do jornal
acrescenta que a Ministra Dilma foi presa e torturada durante o regime militar.
35 Achilles Lollo foi preso em 1993 a pedido da Itália, mas teve sua extradição negada pelo
Supremo. Luciano Pessina teve seu pedido de extradição negado pelo STF em 1996. Em 2005
o Supremo também negou a extradição de Piero Mancini, por considerar os crimes como “políticos”. Convém anotar que a Lei de Refúgio é de 1997 e, portanto, não estava em vigência
quando Achilles Lollo e Luciano Pessina foram presos.
36 “Mirar Battisti, acertar a multidão”, Giuseppe Cocco, Le Monde Diplomatique – Caderno
Brasil, 13/03/09.
37 “Com aval de Lula, Tarso contraria Itamaraty”, artigo assinado pela jornalista Eliana Catanhêde, Folha de São Paulo, Caderno Brasil, 15/01/09.
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Na edição de 14/01/09, a “Folha” aﬁrma que é rara a reforma de decisões
negativas38. O jornal esclarece, na edição de 30/01/09, que dos 2026 casos de refúgio, em apenas 25 houve mudança da decisão39. Embora a “Folha” aﬁrme que seja
raro mudar a decisão negativa do Conare, ela mesma informa, em 22/01/09, que
das 25 vezes em que isso ocorreu, desde a criação do órgão, em 1998, 23 foram
durante o governo Lula40.
O discurso da “Folha” destaca o caráter extraordinário da medida. Entretanto, os dados fornecidos pelo próprio jornal também servem para o argumento
contrário: de que era bastante provável o deferimento do recurso, uma vez que a
decisão em primeiro grau se deu por maioria de votos, em disputa bastante apertada (três votos contra e dois a favor), diferente do que costuma ocorrer na maioria
dos casos, em que se obtém unanimidade. A “Folha” não disse, mas poderia ter
dito, então, que durante o governo do Presidente Lula a chance de sucesso de um
recurso é muito maior do que em outros governos.
Ao dizer que a decisão do Ministro “atropela” o julgamento do STF, a
“Folha” omite que a Lei de Refúgio atribui competência exclusiva ao Ministro da
Justiça para decidir se o solicitante é ou não vítima de perseguição por motivos
políticos, e, portanto, se os crimes cometidos por Battisti podem ser considerados
comuns ou políticos.
Informar que a Ministra Dilma, presente na reunião entre Tarso e Lula,
foi presa e torturada durante a ditadura serve para construir o argumento – sem
precisar torná-lo explícito e, portanto, sem se comprometer – de que ela foi uma
militante de esquerda (fato que o jornal irá explorar depois, não sem consequências41) assim como Battisti. Esta construção do jornal está em sintonia com a
declaração feita à “Folha” pelo senador de oposição Heráclito Fortes, para quem o
ministro age de forma “ideológica”. Os discursos veiculados pelo jornal levam o
leitor a concluir que a Ministra Dilma compartilha as mesmas convicções ideoló38 “Tarso concede asilo a italiano condenado por terrorismo”. Folha de São Paulo, Caderno
Brasil, 14/01/09.
39 “Decisão de comitê contradiz todas as alegações de Tarso”. Folha de São Paulo, Caderno
Brasil, 30/01/09.
40 Folha de São Paulo, Caderno Brasil, 22/01/09.
41 Apresentando uma suposta ﬁcha criminal, a Folha publicou matéria tratando do envolvimento da ministra em grupo “terrorista”, sob a seguinte manchete: “Grupo de Dilma planejava
seqüestrar Delﬁm” (Folha de São Paulo, Caderno Brasil, 05/07/09). Após protestos da ministra
e de ex-militante entrevistado, o jornal admitiu falha em matéria intitulada “Autenticidade de
ﬁcha de Dilma não é provada” (Folha de São Paulo, Caderno Brasil, 25/05/09)
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gicas com o Ministro Tarso e com Battisti, descontextualizando os fatos e ligando
a esquerda brasileira ao terrorismo.
A despeito de toda polêmica, o fato é que a decisão do Ministro é difícil
de ser contestada, pois não faltavam motivos para crer, ou ao menos suspeitar – o
que já seria suﬁciente para conceder o refúgio – que Battisti sofria perseguição
política. Dentre todas provas neste sentido, é possível citar a “conﬁssão” assinada
pelo senador italiano Francesco Cossiga, um dos responsáveis pela criação, nos
anos 70, das leis de repressão que acabaram por condenar Battisti, na qual aﬁrma
expressamente que os crimes por ele cometidos têm caráter político42. Outro ponto, analisado pelo Ministro em seu despacho, é o fato de que a condenação judicial
de Battisti está fundamentada unicamente na delação de um ex-militante “arrependido”, que se beneﬁciou de perdão judicial em troca de seus depoimentos.
Em uma entrevista concedida à Carta Maior43, o Ministro Tarso Genro
aponta para o silêncio da imprensa brasileira sobre o refúgio concedido a dezenas
de bolivianos responsáveis por ações ilegais contra o governo de Evo Morales.
Citando este exemplo, Tarso pretendia provar que a concessão de refúgio independe de questões “ideológicas”. Poderia ter ido além e explicar que a imensa
maioria de pessoas que consegue refúgio no Brasil não apresenta qualquer “prova” de que é perseguido além de seu próprio depoimento. Na realidade, o pedido
feito por Battisti contém elementos muito mais consistentes do que a maioria dos
pedidos deferidos pelo Conare ou pelo Ministro.
O caso congolês
Nenhuma das 291 pessoas que nos últimos três anos fugiram da República Democrática do Congo e chegaram ao Rio de Janeiro em busca de refúgio
trouxe qualquer documento que sequer comprovasse sua nacionalidade e, não
obstante, pelo menos 214 já foram reconhecidas como refugiadas pelo governo
brasileiro44. Considerando o período entre 1984 e 2008, o Brasil contabiliza mais
de 4000 pessoas que conseguiram refúgio ou aguardam resposta ao seu pedido.
São pessoas que vieram de setenta países diferentes.

42 “Tarso concede asilo a italiano condenado por terrorismo”. Folha de São Paulo, Caderno
Brasil, 14/01/09.
43 Entrevista disponível
cfm?materia_id=16255.

em

http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.

44 Dados colhidos no Setor de Atendimento a Refugiados da Cáritas Arquidiocesana do Rio de
Janeiro, onde o autor do presente texto trabalha desde janeiro de 2008.
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A maior parte dos pedidos de refúgio requeridos no Brasil neste período
foi apresentada por congoleses45 e a principal razão para explicar o elevado índice
de aprovação dos pedidos é a notória violência que castiga aquela população: perseguição maciça, prisão arbitrária, tortura e execução de opositores do governo,
recrutamento forçado de crianças e adolescentes pelo exército dos rebeldes na
região leste, violência sexual contra meninas e mulheres etc.
A República Democrática do Congo, ex-Zaire, é uma ex-colônia belga
que há décadas vive sob intermitentes conﬂitos. A violência teve seu período
mais sangrento entre 1998 e 2003, quando Ruanda, Burundi e Uganda aliaramse aos rebeldes congoleses para destituir Laurent Kabila, pai do atual presidente, que, por sua vez, recebeu apoio dos governos de Angola, Zimbábue, Chade,
Sudão e Namíbia. O saldo foi 3,5 milhões de mortos, o maior número de vítimas
fatais desde a Segunda Grande Guerra. Depois de um período de relativa paz,
os conﬂitos voltaram a se agravar, especialmente por causa das lutas entre os
rebeldes e as tropas do governo no leste do país, na região de Kivu Norte. Nos
últimos dois anos, 250 mil pessoas abandonaram aquela região – deixando algumas aldeias absolutamente vazias – juntando-se aos mais de 1.2 milhões de
deslocados
A lei brasileira – em consonância com os princípios e tratados de direito internacional dos refugiados e de direitos humanos – não exige comprovação
documental nem de nacionalidade nem dos motivos alegados para o pedido de
refúgio. Por isso, a credibilidade da declaração feita pelo solicitante é quase sempre suﬁciente para aprovação do pedido. O mais importante princípio a reger o
instituto de refúgio, não só no Brasil, mas em plano internacional, é o princípio in
dúbio pro refugiado; ou seja, na dúvida decide-se em favor do refugiado, a exemplo do in dúbio pro réu do direito penal.
Uma vez que a lei brasileira – embora bastante generosa ao incorporar
todas as garantias previstas no direito internacional – admite o refúgio apenas em
relação às situações de evidente violência (fundado temor de perseguição, grave
desrespeito a direitos humanos e apatridia), e deixe de fora situações tão dramáticas como a pobreza extrema, fome e os desastres ecológicos, é natural que muitos
estrangeiros solicitem refúgio para regularizar seu deslocamento, mesmo que para
isso tenham que denunciar violências das quais nunca foram de fato vítimas.

45 Amnesty International, Fighting in Democratic Republic of Congo causes humanitarian
tragedy, edição online, 11/11/2008. UNHCR Refworld, disponível em: http://www.unhcr.org/
refworld/docid/491d3d4e1a.html.
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O rigor na concessão do refúgio, sob o pretexto de evitar fraudes pode
signiﬁcar irreversível injustiça, não só pela falibilidade do processo de análise
e julgamento dos casos, mas também porque seria indesculpável ingenuidade –
quando não cinismo – ignorar a relação entre as várias formas de privação e violência. Na maior parte das vezes será impossível perceber distinção signiﬁcativa
entre uma solicitação “falsa” de uma “verdadeira”, pois mesmo os congoleses
que não estiveram sob a mira de uma arma, sentiram na pele a violência da guerra
genocida que explodiu em suas cidades.
Aqui se trata menos de reivindicar a ampliação da condição de vítima daqueles indiretamente atingidos ou para aqueles vulneráveis (as virtuais e
potenciais vítimas), e mais de indicar o quanto pode ser irrelevante (para não
dizer injusto) distinguir entre os que são verdadeiramente refugiados do que
apenas ﬁngem ser. Trata-se, pois, de lutar pela ampliação do próprio conceito
de refúgio como forma de legitimar o direito à mobilidade, ainda que para isso
seja necessário aﬁrmar a condição de vítima (atual, virtual, potencial ou mesmo
ﬁctícia).
Talvez valha a pena recorrer às reﬂexões de Eduardo Viveiros de Castro
sobre quem é índio e quem não é (2001/2005, p. 41-49), para sustentar, primeiro,
que não cabe a alguém dizer quem é refugiado e quem não é, e, mais do que isso,
que este é um problema impossível de se decidir. Restaria apenas persistir na luta
pelo direito de fugir. Mas também interessa pensar sobre o verdadeiro caráter
deste movimento: seria mesmo um movimento de fuga? Trata-se de reivindicar
um direito de fuga?
As pistas para as questões aqui levantadas são fornecidas por Antonio Negri, para quem, paralelamente à condição negativa dos movimentos migratórios,
caracterizada pela fuga da violência, fome e privação, existe o “desejo positivo de
riqueza, paz e liberdade”. Como diz Negri, o caráter ao mesmo tempo negativo
e positivo da migração, a recusa e o desejo, apresenta uma força extraordinária,
pois, como conclui, fugir de uma vida de constante insegurança e imobilidade forçada é uma boa maneira de se preparar para enfrentar e resistir às formas típicas
de exploração do trabalho imaterial (Negri e Hardt, 2005). E, mais do que resistir,
os imigrantes em seu êxodo investem as grandes cidades com seus “desejos subversivos”. Em suas palavras, “a experiência da fuga é como um treinamento para
o desejo da liberdade”.
Como imaginar que a necessidade de fuga possa se tornar força constituinte de democracia? Negri dá outras pistas:
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(...) Sua mobilidade e sua partilha são uma ameaça constante de desestabilização das hierarquias e divisões globais de que depende o poder capitalista
global. Eles se esquivam pelas barreiras e cavam túneis que enfraquecem as muralhas. Além disso, essas classes perigosas estão permanentemente perturbando
a constituição ontológica do Império; em cada interseção de linhas de criatividade ou de fuga, as subjetividades sociais tornam-se mais híbridas, misturadas
e miscigenadas, escapando ainda mais aos poderes fusionais de controle. Elas
deixam de ser identidades, tornando-se singularidades. No inferno da pobreza e
na odisséia da migração, já começamos a ver surgirem alguns dos delineamentos da ﬁgura da multidão.

E aqui começa a aparecer uma linha que relaciona o julgamento do caso
Battisti, com a consequente discussão acerca das lutas sociais brasileiras, com as
lutas dos “africanos” por riqueza e pela extinção das fronteiras. Em resposta à
acusação de “terrorista assassino”, a luta de Battisti (e por Battisti) denuncia o poder em sua forma mais crua e desumana, travestida em legalidade judicial. Denunciando a violência genocida em seu país, os congoleses invocam a circunstância
de vítimas para garantir sua liberdade. Lutas de resistência, mas em sua potência
aﬁrmativa. Como diz Tatiana Roque (2002),
Em realidade ganharíamos muito pouco ao falar de uma resistência ativa em vez
de uma resistência passiva ou de uma resistência aﬁrmativa em vez de uma resistência negativa. Não há dois tipos de resistência, mas uma resistência, com sua
metade de positividade e sua metade de contrariedade, porque ambas precedem
a síntese do negativo. Para resistir a algo é preciso supor este algo ao mesmo
tempo presente e ausente. E, por isso mesmo, a ação aponta para o futuro.

E Negri dá ainda outras pistas, aﬁrmando crer que os migrantes não estão
apenas fugindo da miséria, mas também buscando “liberdade, saber e riqueza”.
O desejo, como diz ele, “é uma potência construtiva e é tanto mais forte quanto
mais está implantada na pobreza”. Na linha sempre aﬁrmativa de seu pensamento,
Negri sustenta que a “pobreza não é simplesmente miséria, mas a possibilidade de
muitíssimas coisas que o desejo indica e o trabalho produz”. Em suas palavras:
O migrante tem a dignidade de quem busca a verdade, a produção, a felicidade.
E é essa a força que rompe a capacidade inimiga do isolamento e da explicação e
que retira, juntamente, ao suposto universalismo de Prometeu, qualquer nuança
heróica e/ou teológica do comportamento dos pobres e dos subversivos. Quando
muito, o prometeísmo dos pobres e dos migrantes é o sal da Terra, e o mundo é
realmente modiﬁcado pelo nomadismo e pela mestiçagem (Negri, 2003).
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Conclusões
É possível concluir então que o alto índice de refúgio concedido às vítimas das guerras e violências, como é o caso dos congoleses, demonstra o acerto
na concessão de refúgio a Battisti. Como dito anteriormente, os elementos para
sustentar o pedido feito por Battisti são, de certo modo, “materialmente” mais
consistentes do que a grande maioria das solicitações feita por quase todos os que
conseguiram o status de refugiado.
A segunda conclusão é que a decisão do STF, sob o pretexto de aplicação “técnica” da lei, pretende oprimir as lutas sociais. Os discursos construídos e
reverberados pelas empresas de comunicação (os principais jornais da região de
São Paulo e Rio de Janeiro) legitimaram o STF em seu “golpe de estado” contra
o avanço político e social que o Governo Lula promove.
A terceira diz respeito ao caráter de resistência das lutas sociais. Aparentemente, nada liga a questão de Battisti à luta dos migrantes pelo enfraquecimento
das linhas de fronteira. Se de um lado a Justiça responde a Battisti com o recrudescimento, encurtando o alcance da lei de refúgio e usurpando a competência
do Executivo, por outro, as multidões africanas forçam o movimento contrário,
persuadindo o Estado a expandir os limites da lei e das instituições. Neste sentido,
a batalha entre poder e resistência liga Congo, Itália e Brasil.
No Brasil, enquanto milhares de pobres estão lutando contra a política de
“remoção” implantada pela prefeitura do Rio de Janeiro, as elites conservadoras
exigem a extradição de Battisti, atacam o novo Programa de Direitos Humanos
e garantem a impunidade de torturadores. Na República Democrática do Congo,
76% da população é afetada direta ou indiretamente pelo conﬂito armado, mais
da metade teve que se deslocar e quase o mesmo número de pessoas já perdeu um
familiar, sem contar que mais de um quarto da população conhece alguém que foi
vítima de violência sexual46.
Mesmo assim, a violência da guerra não apaga o desejo dos congoleses
por “liberdade, saber e riqueza”. No Brasil, apesar da violência das elites, a política “assistencialista” de um governo de origem operária garantiu renda a milhões
de pessoas que viviam na miséria. E na Itália, onde supostamente a disputa política não faz mais vítimas fatais, Battisti denuncia uma perseguição injusta que dura
mais de três décadas. No Congo também há potência e na Itália também há perigo.

46 “Conﬂito afeta 76% da população congolesa”. Refugees United Brasil, 09/07/09: http://
refunitebrasil.wordpress.com/2009/07/09/conﬂito-afeta-76-da-populacao-congolesa/.
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E é fato que no Brasil, neste momento, congoleses, italianos e brasileiros travam
lutas para deﬁnir o que é justo e o que é Justiça.
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Os Cursos Pré-Vestibulares para Negros
e as Políticas de Cotas nas Instituições
de Ensino Superior no Brasil
Alexandre do Nascimento

Políticas de ação aﬁrmativa são medidas que têm como meta a promoção à igualdade (de oportunidades, de tratamento e de condições objetivas de
participação na sociedade) e, portanto, à democratização (concreta) de direitos
civis, políticos, sociais e culturais em uma dada sociedade. De forma mais especíﬁca, as políticas de ação aﬁrmativa “têm por objetivo garantir a oportunidade
de acesso dos grupos discriminados, ampliando sua participação em diferentes
setores da vida econômica, política, institucional, cultural e social” (Jaccoud e
Beghin, 2002). As políticas de cotas que vêm sendo experimentadas por diversas
instituições de ensino superior no Brasil inserem-se nesta lógica, pois através de
um acesso diferenciado para negros, indígenas, estudantes pobres e estudantes
oriundos de escolas públicas, propõe-se uma recomposição (racial e social) das
instituições e, com isso, a democratização dos direitos e a valorização, nas instituições e na sociedade, da multiplicidade de diferenças (étnico-raciais, sexuais,
sociais, etc.). Ajudam a constituir uma dinâmica em que as singularidades possam
produzir e difundir a produção, trocar entre si, apreendem e aprendem culturas,
diferenças, conhecimentos, valores, afetos, visões de mundo.
No Brasil, a primeira política de cotas para negros numa instituição
de ensino superior foi instituída nas Universidades Estaduais do Rio de Janeiro
(UERJ e UENF) por Lei aprovada na Assembléia Legislativa do Estado em 2001.
A partir daí, outras universidades passaram a adotar políticas de cotas, a maioria
por decisão dos seus Conselhos Universitários.
Em 2004, por iniciativa do governo federal, foi enviado para a Câmara
dos Deputados um projeto de lei para instituir cotas nas universidades federais.
Esse projeto foi apensado a um projeto de 1999 e, hoje, possui um similar no
Senado47. Os dois projetos propõem cotas de 50% para estudantes oriundos de escolas públicas, nas Instituições Federais de Ensino Superior e Ensino Técnico de

47 Projeto de Lei 73/1999 da Câmara dos Deputados e Projeto de Lei 180/2008 do Senado
Federal.
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nível médio e, dentro desse percentual, cotas para negros e indígenas na promoção
desses grupos em cada unidade da federação, de acordo com o IBGE.
Hoje, em 2010, dezenas de universidades brasileiras adotam cotas para
negros, mas o tema ainda mobiliza vários setores da sociedade em posições favoráveis e contrárias. Duas ações de inconstitucionalidade contra as cotas para negros tramitam no Supremo Tribunal Federal (STF) e provocaram dois manifestos
públicos, que foram entregues àquela casa em 2008, um posicionando-se contra
as cotas e, consequentemente, contra a constitucionalidade e outro a favor e sustentando a constitucionalidade das cotas raciais, ambos com argumentos jurídicos
e políticos. Ou seja, a deﬁnição sobre a continuidade ou não das cotas para negros
existentes em dezenas de universidades brasileiras passou para os ministros do
STF.
O Movimento Social Negro, entretanto, continua o seu ativismo para que
as cotas para negros sejam mantidas e, mais do que isso, tornem-se obrigatoriedade legal das instituições de ensino superior. A aprovação do projeto de lei que
institui cotas nas instituições federais de ensino superior e ensino técnico e tecnológico, fruto das reivindicações do movimento e enviado em 2004 à Câmara dos
Deputados pelo Governo da União, é um dos objetivos desse ativismo político.
Esse processo de lutas e institucionalização de políticas de cotas para
negros no Brasil conta com um importante agente político: os Cursos Pré-Vestibulares para Negros. Além de constituir a base concreta que, desde o início do
debate no ﬁnal da década de 1990, serve de referência aos proponentes das políticas de cotas, os Cursos Pré-Vestibulares para Estudantes Negros e Negras atuam
ativamente no debate, posicionando-se em favor das cotas para negros e, mais do
que isso, atuando politicamente, interna e externamente, através de aulas, textos,
reuniões, acordos, palestras e debates, audiências públicas, ações judiciais, manifestações e manifestos, em que fundamentam suas posições, defendem, propõem,
chamam a atenção do Estado e da sociedade, denunciam e reivindicam direitos e
políticas de ação aﬁrmativa de acesso e permanência para estudantes de origem
popular e negros(as).
Ou seja, os cursos pré-vestibulares para negros, além de se organizarem
para trabalhar no sentido de ajudar os estudantes negros e de origem popular a
romper as barreiras sociais e raciais que diﬁcultam o acesso de determinados grupos sociais ao ensino superior público, contribuem decisivamente para colocar em
ação e como pauta na agenda política do Estado Brasileiro o conceito de ação aﬁrmativa e, dentro deste marco, as propostas de políticas de cotas raciais e sociais

Alexandre do Nascimento

como reivindicação geral de inclusão, combate aos efeitos do racismo e redução
das desigualdades observadas na composição do ensino superior.
Tanto a difusão da política de cotas e sua adoção por algumas universidades públicas, quanto o advento do Programa Universidade para Todos – PROUNI,
iniciado em 2005 pelo Ministério da Educação, que oferece bolsas em instituições
privadas de ensino superior para estudantes de famílias pobres e possui cotas para
negros, são produtos da aceitação, por legisladores e formuladores de políticas
públicas, do conceito de ação aﬁrmativa forjado pela luta histórica do movimento
social negro e da mobilização e ação política promovida pelos Cursos Pré-Vestibulares para Negros. Esses cursos pré-vestibulares constituíram a base social que
concretiza a demanda pelas cotas e começaram a fazer, através de acordos com
instituições privadas de ensino superior, o que se transformaria no PROUNI. Foi
a ação dos Coordenadores do primeiro Curso Pré-Vestibular para Negros e Carentes (PVNC), em 1993, no Rio de Janeiro, que concretizou o primeiro acordo com
a PUC-RJ de uma série de outros acordos posteriores com instituições privadas
de ensino superior, possibilitando aos estudantes do PVNC e, posteriormente, de
outros cursos pré-vestibulares populares, bolsas de estudos integrais aos que obtinham aprovação no vestibular.
A difusão das ações aﬁrmativas é fruto de uma luta histórica e de uma
extraordinária mobilização social que pressiona instituições políticas e universitárias em todas as regiões do país a colocar as cotas para negros em suas pautas
de discussões e deliberações, o que implica mobilização, articulação política e
produção intelectual de ideias, argumentos, modelos e propostas de como promover a igualdade racial no ensino superior. Foi essa luta histórica protagonizada
pelo movimento negro que levou o Estado Brasileiro a iniciar, em 2001, a adoção
de medidas de ação aﬁrmativa para a população negra. Entre as universidades,
as primeiras a instituírem cotas para negros em 2002 foram a Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e a Universidade Estadual do Norte Fluminense
(UENF), por iniciativa própria, mas por meio da Lei 3.708, de 09 de novembro
de 2001, aprovada na Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro48. Na
proposição, aprovação e regulamentação da Lei no interior das Universidades
48 A Lei Estadual 3.708 instituiu reserva de 40% das vagas nas Universidades Estaduais para
pretos e pardos. Essa lei foi revogada em 2003, pela Lei 4.151, de 04/09/2003, que instituiu, por
cinco anos, reserva de 45% das vagas para “estudantes carentes” oriundos de escolas públicas
(20%), negros (20%) e pessoas com deﬁciência (5%). Em 2008, por ocasião dos cinco anos de
vigência da Lei 4.151, uma nova Lei foi aprovada, a Lei 5.356,de 11/12/2008, com o mesmo
teor da Lei anterior (e uma vigência de 10 anos).
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Estaduais, foi decisivo o trabalho dos cursos pré-vestibulares, cujas lideranças
participaram ativamente das audiências públicas e debates internos que aconteceram nas duas instituições. A consolidação das cotas para negros no Rio de Janeiro
abriu as portas para que outras universidades adotassem a mesma medida. Na
Universidade de Brasília (UnB), por exemplo, a proposta de um sistema de cotas
é de 1999, mas só foi aprovada em 2003, pelo Conselho Universitário. A UnB,
além de ser a primeira universidade federal a adotar cotas para negros, foi também
a primeira universidade do Brasil a tomar essa decisão com base na autonomia
universitária.
Outras mobilizações em que os Cursos Pré-Vestibulares têm tido importante participação são as que dizem respeito aos Projetos de Lei que tramitam na
Câmara e no Senado Federal, e ao debate sobre a constitucionalidade das cotas.
Através de reuniões com deputados e senadores, de participações propositivas
em audiências públicas e da elaboração, com professores e lideranças do movimento negro, de dois Manifestos Públicos49 entregues ao Congresso Nacional e
ao Supremo Tribunal Federal, os cursos pré-vestibulares para negros, mais uma
vez, aparecem como referências e atores fundamentais na luta pelas cotas para
negros.
Os Cursos Pré-Vestibulares para Negros começaram no início da década
de 1990 (Instituto Steve Biko na Bahia em 1992; Pré-Vestibular para Negros e
Carentes no Rio de Janeiro em 1993; Curso do Núcleo de Consciência Negra
da USP em São Paulo em 1994; Zumbi dos Palmares no Rio Grande do Sul em
1995; EDUCAFRO50, criado em 1997 em São Paulo), com objetivo de aumentar
49 Manifesto “Em favor da Lei de Cotas e do Estatuto da Igualdade Racial”, entregue aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, em 04/07/06; e, Manifesto “120 anos
de luta pela igualdade racial no Brasil: Manifesto em defesa da justiça e da constitucionalidade
das cotas”, entregue ao presidente do STF, em 13/05/2008.
50 Embora seja um projeto que segundo a Igreja Católica teria surgido em 1993 no Rio de
Janeiro, a EDUCAFRO foi constituída por um grupo dissidente do PVNC. Seu fundador, Frei
David Raimundo dos Santos, foi também o idealizador e um dos fundadores do PVNC, este sim
criado em 1993. Porém, como o PVNC não foi concebido exclusivamente por quadros católicos, outras visões impuseram-se e disputaram o formato do movimento. Em texto que analisa
os conﬂitos internos no PVNC, Ribeiro descreve a existência de dois grupos em disputa: “O
campo negro-eclesial”, grupo ligado ao Frei David, que valoriza o espaço eclesial como meio
irradiador para o desenvolvimento do movimento dos ‘prés’”, e o “Campo Amplo”, “uma tendência a um discurso totalizante ou aglutinador que busca um modelo híbrido de movimento,
que estaria entre a autonomia, a institucionalização formal e a busca por novas relações de
gestão democrática (...) O Campo Amplo é assim chamado, porque considero que este campo
não está formalmente gravitando em torno de nenhuma instituição identiﬁcada (...) Nele estão
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o número de estudantes negros nas universidades brasileiras, sobretudo nas universidades públicas, historicamente ocupadas por estudantes oriundos de famílias
de classes média e alta, e na maioria brancos. O mais conhecido desses cursos,
o Pré-Vestibular para Negros e Carentes (PVNC)51, iniciou um processo de divulgação e articulações que favoreceu o surgimento de um grande Movimento
de Cursos Pré-Vestibulares para Negros e fortaleceu a produção de demandas e
exigências de políticas de acesso e permanência para estudantes negros e de baixa
renda ao ensino superior público.
Esse movimento de Cursos Pré-Vestibulares para Negros, ao trazer para
suas práticas e para o debate sobre democratização do ensino a discriminação e
a desigualdade racial como questão, ampliou signiﬁcativamente a base social do
Movimento Social Negro e ajudou a mobilizar as atenções da sociedade, da pedagogia, da pesquisa acadêmica e dos formuladores de políticas públicas para a centralidade do conceito de raça nas relações e dinâmicas sociais, e na produção de
instrumentos de promoção da igualdade racial. Os Cursos Pré-Vestibulares para
Negros e Carentes foram importantes para a consolidação de um novo ciclo de
lutas anti-racistas, pois desde seu surgimento denunciam o racismo, o preconceito
e a discriminação como elementos determinantes das desigualdades educacionais,
em especial das desigualdades entre negros e brancos na composição do universo
de estudantes, e também como elementos que inﬂuenciam os processos de seleção
para a ocupação de vagas nas universidades. Os Cursos Pré-Vestibulares para Negros resistem aﬁrmando direitos e produzindo questionamentos, conhecimentos e
propostas alternativas; e produzem resistindo às diﬁculdades de acesso ao ensino
superior, através de atividades de ensino de conteúdos preparatórios para os concursos vestibulares das instituições de ensino superior e de propostas de políticas
de ação aﬁrmativa, implementadas em algumas dessas instituições. Com essas
práticas de resistência produtivas, os Cursos Pré-Vestibulares para Negros deixaram mais nítidas as barreiras sociais (e institucionais) encontradas por negros e
negras nos diversos âmbitos das relações sociais, o que fortaleceu muito o debate
sobre a pertinência das políticas de ação aﬁrmativa. Com o Movimento dos Cursos Pré-Vestibulares para Negros, a luta pelas cotas para negros nas universidades
ganhou mais força e aceitação na sociedade.

pessoas de várias tradições religiosas, de vários partidos políticos, militantes de vários movimentos sociais, agnósticos etc., que fundamentalmente se caracterizam pela descentralidade”
(citado por NASCIMENTO, 1999).
51 Para maiores detalhes, consulte o site do PVNC: http://pvnc.sites.uol.com.br.
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Podemos aﬁrmar, portanto, que os Cursos Pré-Vestibulares para Negros
concretamente mostraram que, com políticas de ação aﬁrmativa para os grupos
sociais historicamente discriminados, a diversidade étnico-racial pode começar
enﬁm a constituir-se efetivamente nas instituições de ensino superior, deixando
de ser a retórica que encobre a discriminação de cor.
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LUGAR COMUM Nº30, pp. 101-117

Vivendo no limbo?
Projeto Turbulence52

Estamos presos num limbo, nem uma coisa nem outra. Há mais de dois
anos o mundo é sacudido por uma série de crises, e não há sinal de que elas serão
resolvidas tão cedo. As inabaláveis certezas do neoliberalismo, que nos mantiveram presos por tanto tempo, desabaram. Apesar disso, não conseguimos mover
adiante. Fúria e protestos irromperam à volta de diferentes aspectos das crises,
mas não pareceram resultar em nenhuma reação comum ou consistente. Um sentimento generalizado de frustração marca as tentativas de sair do pântano de um
mundo em colapso.
Há uma crise da crença no futuro que nos deixa ante um presente inﬁndável, que, embora se deteriore, permanece por pura inércia. Apesar de todo esse
torvelinho – nosso tempo de ‘crise’, quando parece que tudo poderia e deveria
ter mudado – há o sentimento de que, paradoxalmente, a história parou. Não há
disposição ou habilidade para encarar a verdadeira escala da crise. Indivíduos,
empresas e governos enﬁaram-se nas respectivas tocas, na esperança de só reaparecer quando o velho mundo volte a emergir dentro de alguns anos. O pensamento
positivo que enxerga ‘retomadas’ em toda parte trata o que é uma crise epocal
como se fosse uma crise cíclica; nada mais que otimismo assustado. Sim, quantidades astronômicas de dinheiro conseguiram impedir o completo colapso do sistema ﬁnanceiro, mas o ‘resgate’ (de bancos, empresas e seguradoras) serviu para
evitar, não para desencadear, qualquer mudança. Estamos presos num limbo.
A crise do meio
Mesmo assim, algo aconteceu. Lembra daqueles dias assustadores, mas
excitantes, do ﬁnal de 2008, quando tudo aconteceu tão depressa, quando os velhos dogmas tombavam como folhas secas? Eles eram reais. Algo ocorreu ali: os
modos de fazer as coisas mil vezes tentados e testados, bem ensaiados depois de
quase trinta anos de neoliberalismo global, começaram a enguiçar. O que se considerava óbvio já não fazia sentido. Houve uma mudança naquilo que chamamos

52 Original em inglês disponível em http://turbulence.org.uk/turbulence-5/life-in-limbo/. Tradução para o português do Brasil por Caia Fittipaldi (caia.ﬁttipaldi@uol.com.br).
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o meio do campo [middle ground]: nos discursos e práticas que deﬁnem o centro
da arena política.
Obviamente, o meio do campo não é tudo, mas é aquilo que atribui às
coisas no mundo à volta maior ou menor relevância, validade, marginalidade.
Trata-se de um centro relativamente estável, em relação ao qual tudo mais é medido. Quanto mais distante do centro estejam uma ideia, um projeto ou uma prática,
maior a probabilidade de que sejam ignorados, publicamente desqualiﬁcados ou,
seja como for, suprimidos. Quanto mais próximos do centro, maior a chance de
serem incorporados – incorporação que, em maior ou menor grau, altera o meio
do campo de alguma forma. O meio do campo tampouco é deﬁnido ‘de cima’,
como em algum sonho conspiratório. O centro emerge de diferentes modos de
fazer, ser, pensar, falar, que vão se entretecendo de modo a se reforçarem mutuamente enquanto elementos individuais e enquanto todo. Quanto mais uniﬁcado
‘de baixo para cima’ como meio de campo, mais esse meio de campo adquire um
poder de uniﬁcação ‘de cima para baixo’. Nesse sentido, os contornos de algo
como o ‘neoliberalismo’ foram deﬁnidos antes que uma coisa com esse nome
existisse; mas o momento de sua nomeação enquanto tal marcou um salto qualitativo: foi o ponto no qual políticas, teorias e práticas relativamente desconexas
tornaram-se identiﬁcáveis, formando um todo.
A nomeação de coisas como “o Thatcherismo” na Grã-Bretanha ou “o
Reaganismo” nos EUA marcaram aquele salto qualitativo para coisas que se vinham constituindo desde antes, havia algum tempo, e que, durante as três ultimas décadas têm dominado o meio do campo: o neoliberalismo, ele mesmo uma
resposta à crise do meio do campo de antes – o Fordismo/Keynesianismo. A era
do New Deal e seus vários equivalentes internacionais tinham assistido ao crescimento de uma poderosa classe trabalhadora que crescera habituada à ideia de que
suas necessidades básicas deveriam ser supridas pelo Estado de bem-estar; que os
salários reais deveriam aumentar; e que teriam direito sempre a mais. De início, a
pedra central do projeto neoliberal foi um ataque contra essa classe trabalhadora
sempre mais ‘exigente’ e contra as instituições do Estado nas quais se inscreveram
as antigas concessões de classe. Os serviços prestado pelo Estado começaram a
encolher, os salários ou não aumentaram ou foram reduzidos, e generalizou-se a
precariedade como condição de trabalho.
Esse ataque custou seu preço. O New Deal havia integrado poderosos
movimentos de trabalhadores – sindicatos com base de massa – ao meio de campo, o que contribuiu para dar estabilidade a um longo período de crescimento
capitalista. E garantiu salários suﬁcientemente altos para que toda a produção
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gerada por um sistema industrial repentinamente muito mais produtivo – baseado
na linha de montagem de Henry Ford e na ‘administração cientíﬁca’ de Frederick
Taylor – pudesse ser consumido. Pouco a pouco, o feroz ataque contra a classe
trabalhadora do norte global foi compensado por baixas taxas de juros (i.e. crédito
barato) e pelo acesso a bens baratos, produzidos em massa em áreas nas quais os
salários eram mais baixos (como a China). No sul global, a perspectiva de um dia
chegar às mesmas condições foi prometido como possibilidade futura. Nesse sentido, a globalização neoliberal foi a globalização do sonho americano: enriqueça
ou morra tentando.
Claro, o neoliberalismo também repousava sobre algum tipo de ‘pacto’.
Mas a palavra aqui tem signiﬁcado diferente: o seu modo de atrair/incorporar era
bem diferente do modo Fordista/Keynesiano. O Fordismo/Keynesianismo envolvia forças coletivas visíveis e constituídas, mediadas por sindicatos ou organizações de agricultores e produtores rurais; o neoliberalismo trabalhou como um
suborno que progressivamente diluía o pacto original, dirigindo-se aos indivíduos
diretamente como indivíduos. Foi um meio de campo que emergiu de desejos, discursos e práticas ‘desviantes’ que buscavam modos de escapar do meio de campo
então existente (o medo de que os sindicatos se houvessem tornado poderosos
demais; o incômodo com a tediosa uniformidade geral; práticas paraestatais de
corrupção, que compensavam uma vida super-regulamentada). Nesse sentido, seu
vetor principal era a individualização. De fato, ele buscava criar um certo tipo de
indivíduo, um empreendedor atomizado cujos laços sociais coletivos são subordinados à busca de ganho privado.
Crise do comum
Hoje, o pacto neoliberal está nulo e sem efeito; o meio do campo esfacelou-se. Acabou a era do crédito barato, quando a valorização de patrimônios e
desvalorização de commodities compensavam a estagnação dos salários. Aquele
tempo passou, mas ainda não se vê novo meio de campo já ‘retecido’. Ninguém
‘fechou’ qualquer novo ‘pacto’. Por isso estamos num limbo.
É essencial deixar claro: pactos e meio de campo não andam necessariamente de mãos dadas. Um novo meio de campo pode resultar de um pacto, explícito (como o do New Deal dos anos 30s) ou implícito (como o neoliberalismo);
de fato, se resultar de pacto, o meio de campo será mais ﬁrme, mais estável. Mas
um novo centro da arena política pode também emergir sem pacto algum. O meio
de campo não exige o grau de consenso que tem de existir num pacto; o consenso
é condição suﬁciente, mas não necessária. O meio de campo, isso sim, envolve
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sempre um processo de atração e incorporação de forças que o podem ameaçar –
um processo deﬁnido pelos próprios termos de cada meio de campo emergente.
Fazer um pacto é como aceitar – conscientemente ou não – uma trégua
(temporária) depois de uma batalha feroz. Mas é possível que um meio de campo
se estabeleça em pleno período de conﬂito e contestação – uma arrastada guerra
de atrito. Do ponto de vista especial no qual estamos hoje, ainda desconhecemos
muitas coisas. Evidentemente, não podemos predizer a duração ou o resultado da
disputa em torno do que se poderá se converter em novo “senso comum” político.
Os lados ainda não estão claros; só depois de a luta estar em curso é que se pode
saber quem são nossos aliados. Assim sendo, quem combaterá quem, e em torno
do quê? Qual será o território comum aos movimentos nas novas lutas, e nas que
virão depois?
Nosso conceito de “território comum” é, como o de “meio do campo”,
uma ferramenta de teoria. Usamo-lo para dar nome às intersecções e ressonâncias
de várias lutas, práticas, discursos, alvos e referentes. No movimento de altermundialização de antes, o território comum foi o “Um Não” que partilhamos –
contra a lógica monopolizante do neoliberalismo –, ao lado da aceitação de que
havia “Muitos sims”53, a multiplicidade de noções alternativas de economia, do
comum e da socialidade. Por muitos anos, muitos movimentos encontraram-se e
reconheceram-se como semelhantes nesse território comum de rejeição ao neoliberalismo – sem negar as diferenças entre eles. Mas o esfacelamento do meio do
campo signiﬁca que um território comum baseado em um antagonismo contra o
próprio meio de campo está hoje reduzido a ruínas.
Da loucura à normalidade?
Até há pouco, quem sugerisse a estatização dos bancos seria tomado por
charlatão ou doido varrido, ignorante das ideias mais rudimentares de economia e
do funcionamento de um ‘mundo complexo e globalizado’. O peso da ‘ortodoxia’
era tal, que ideia como essa seria desqualiﬁcada sem que sequer fosse preciso
oferecer contra-argumentos. Contudo, ano passado, governos em todo o planeta
efetivamente estatizaram porções enormes do setor ﬁnanceiro, ao mesmo tempo
que entregavam quantias vertiginosas de dinheiro público a instituições que, mesmo assim, continuaram sob o comando de mãos privadas. Movimentos semelhantes na órbita das ideias dominantes aconteceram em relação aos discursos sobre
mudança climática e sobre o comum (commons). Um político ‘sério’ hoje em dia

53 Referência ao slogan zapatista “um não, muitos sims”.
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tem de, no mínimo, parecer preocupado com o aquecimento global. E a ideia de
“comum”, há muito foco exclusivo da esquerda, também já entrou no vocabulário de intelectuais e políticos de centro: desde o reconhecimento dos ‘benefícios
públicos’ do livre acesso a remédios mais baratos e a outros itens de propriedade
intelectual, até cautelosas defesas na catecismo neoliberal da The Economist, e o
falso54 prêmio Nobel de economia dado a Elinor Ostrom por seus estudos sobre
propriedade comum [the commons]. Junte-se tudo isso, e alguem poderia dizer
que o centro de gravidade do discurso público moveu-se em direção à esquerda.
Mas, ao mesmo tempo, não se pode deixar de perceber que que as recentes estatização receberam, foram defendidas precisamente com o argumento de
que era preciso salvar o capitalismo ﬁnanceirizado, não como parte de um programa social-democrata de redistribuição e, muito menos, de alguma estratégia de
transição para o socialismo. Do mesmo modo, a nova economia verde que hoje
ﬁgura na pauta de todos os políticos visa a manter o mesmo modelo de produtivista desenvolvimento baseado em grandes corporações através de sua combinação
com processos e energias mais ambientalmente sustentáveis.
A conclusão é que as coisas realmente mudaram; mas, desde nosso limbo, ainda não podemos saber a extensão dessa mudança. Sejamos mais claros, então, sobre o que exatamente se moveu. A mudança mais óbvia, parece, aconteceu
no plano do que se pode dizer – o que pode ser aceito como argumento válido ao
invés de ser descartado e remetido às margens habitadas por ideólogos de olhos
vidrados e os ignorantes. Nos seus dias de glória, a ideologia neoliberal foi vitoriosa em banir qualquer pensamento discrepante porque se apresentava como
não-ideológica; como a simples aplicação ‘racional’ de uma ‘ciência’ da utilidade.
Mas hoje já se pode ver (e dizer) que os pressupostos daquelas decisões racionais
eram, é claro, ideológicos. O mercado não ‘tende’ ao equilíbrio; a maximização
do autointeresse pode derrotar os instintos de autopreservação e levar a resultados
menos que ótimos; e, em tempos de crise, o que quer que pingue [trickle down55]
em direção aos pobres pode virar um enxurrada na direção contrária por meio
de milionários ‘resgates’. As premissas desses argumentos supostamente não54 O Nobel de Economia é o único premio da Real Academia Sueca de Ciências que não foi
criado por Alfred Nobel, mas criado posteriormente por economistas e banqueiros com dinheiro
da Fundação Nobel.
55 “Trickle down effect” [“efeito de ‘pingamento’ ou ‘gotejamento’”] é um pilar do pensamento neoliberal segundo a qual a redução de impostos e desregulamentação para o “andar de
cima” é do interesse da sociedade como um todo porque a riqueza gerada para os mais ricos
progressivamente “pinga” ou “goteja” sobre os mais pobres (N.T.).
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ideológicos – como a conversão do “mercado” em dado natural governado por
leis cientíﬁcas só acessíveis aos economistas ortho-doxos (os da ‘opinião certa’),
nunca aos hetero-doxos (os das ‘outras opiniões’) – foram, aﬁnal, desmentidas.
O núcleo mais duro da ideologia neoliberal tende a deixar de deﬁnir os termos
do debate e, assim, deixará de modelar o espaço da política – o que é bom e mau
(gasto, em vez de investimento público; privado eﬁciente versus público ineﬁciente; mercados, não planejamento). Assim, deixará de atrair em sua direção o centro
de gravidade do debate. A ortodoxia neoliberal já não constitui o meio do campo
da política em relação ao qual todas as demais opiniões têm de posicionar-se.
Liberalismo zumbi
Mas o desaparecimento do meio do campo ideológico signiﬁcaria que a
era neoliberal realmente acabou? Ou trata-se de apenas uma pausa, uma espécie
de dieta radical para livrar-se de capitais e instituições ineﬁcientes, para que o
neoliberalismo reemerja ao ﬁnal do processo mais magro e mais saudável? Por
um lado, em vez de o sistema bancário ser reestruturado e os capitais ﬁnanceiros
ﬁcarem subordinados a um comando político, a recente loucura dos ‘resgates’
mostrou-se apenas como nova modalidade de assalto massivo aos recursos públicos, exacerbando trinta anos de redistribuição de riquezas para cima. Por outro,
esse grande assalto perdeu a justiﬁcativa ideológica e, aﬁnal, foi revelado apenas
com tal: um assalto. O neoliberalismo sempre teve dois lados. Sempre foi, ao
mesmo tempo, um contra-ataque pelas elites contra conquistas dos trabalhadores
e outros movimentos dos anos 30 em diante, uma tentativa de transferir riquezas
de volta ao topo da escada social; e um projeto ideológico que dizia libertar ‘os
mercados’ do jugo de intervenções arriscadas por governos e adjuntos.
Retirada a cobertura ideológica, o que sobra do neoliberalismo? Não
mais um programa político-econômico (relativamente) coerente, ele tornou-se
exército em retirada, um modo de minar o sistema político antes de abrir mão
completamente de qualquer controle sobre ele. Mas as minas e armadilha que
esse exército semeia pelo caminho, mesmo que sem sua antiga camuﬂagem, são
ainda perigosas, mortais. Em todos os países nos quais se viram resgates e/ou
crises ﬁnanceiras, os gigantescos déﬁcits gerados estão sendo usados exatamente
por aquelas forças sociais que mais se beneﬁciaram deles (em termos absolutos)
para argumentar que os débitos precisam ser pagos através de novas rodadas de
austeridade e cortes de gastos. No momento em que entrega o comando a testasde-ferro livres de qualquer tipo de obrigação de prestar contas, o neoliberalismo
vai aprofundando suas raízes. O truque é simples: o setor ﬁnanceiro usa as dívidas
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que se criaram para ‘resgatá-lo’ para fortalecer o seu continuado comando sobre
a política.
O quadro é confuso, e ﬁca ainda mais. À medida que o crédito seca e os
preços de alimentos e energia sobem, os trabalhadores vêem os salários encurtarem e, no norte global, as dividas aumentarem – uma chamada ‘recuperação’ que
não aumente massivamente os salários e/ou cancele dívidas pessoais nada poderá
mudar nesse processo. O ‘pacto’ acabou. Mas se já não há pacto possível, nem
há mais ideologia, que ﬁm terá levado a base social do neoliberalismo – o bloco
de poder neoliberal? Ele está perdido, se não totalmente esfacelado. Já não há
qualquer grupo social que possa, com alguma credibilidade, declarar-se ‘líder’ na
sociedade, na política, na cultura ou na economia. ‘O centro não se mantém’, o
meio de campo está esfacelado, deixando atrás de si um exército confuso e cruel,
instituições que já não são orientadas por qualquer marco coerente, partidos políticos que ainda disputam poder, mas que não têm qualquer programa político
real.
Assim, se o bloco de poder está fraco, comprometido só com o transparente saque em grande escala do sistema que comandava; e se – sobretudo – o
núcleo ideológico do neoliberalismo foi-se, por que um novo meio de campo não
consegue emergir? Por que essa aparente mudança dos discursos em direção à
esquerda não se traduz em medidas práticas? A resposta tem de considerar que o
projeto neoliberal dependia muito menos da ideologia do que seus críticos tendem
a pensar. Teorias e ideologias servem para criar ideólogos e ativistas neoliberais;
mas a maneira como o neoliberalismo transforma nossa subjetividade e nossa
percepção do possível não passa pela persuasão e argumentos. Essas são mudanças que ocorrem por via mais operacional que ideológica, quer dizer, ocorrem
mediante intervenções na composição da sociedade. O neoliberalismo reorganiza
os processos materiais de modo a fazer existir a realidade social que sua ideologia
aﬁrma que já existe. Ele trabalha para tornar reais os seus próprios pressupostos.
Ao invés de serem persuadidas pelo poder dos argumentos neoliberais,
as pessoas são treinadas a ver-se como maximizadoras racionais de lucros, aquelas impalpáveis criaturas geradas pela teoria econômica. Esse adestramento ocorre mediante engajamento forçado nos mercados, não apenas em nossas atividades
econômicas, mas em todas as esferas da vida: na educação, no tratamento de
saúde, na atenção às crianças, em tudo. Consideremos, por exemplo, o sistema
escolar britânico. Um exército de inspetores e estatísticos governamentais compilam montanhas de dados de desempenho das escolas; e espera-se que os pais usem
essa informação para tomar melhores decisões no momento de escolher a escola
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dos ﬁlhos. A educação é vista como meio para adestrar o corpo para o mercado
de trabalho; então, invoca-se a ‘escolha racional’ para justiﬁcar a canalização de
alguns alunos para os sistemas de educação vocacional desde pequenos. Enquanto
isso, pais ‘de classe média’ tentam maximizar a chance de os ﬁlhos ‘começarem
bem desde cedo’ e contratam preceptores particulares, ou arrastam os ﬁlhos para
a igreja todos os domingos (porque as escolas dominicais da Igreja Anglicana
gozam de boa reputação).
De fato, as pessoas são forçadas a converterem-se em capital humano,
pequenas empresas-de-uma-pessoa-só em encarniçada competição com outros
– um átomo isolado, inteiramente responsável por si mesmo. Nesse contexto, faz
sentido aceitar o ‘pacto’ individual que o neoliberalismo oferece. O neoliberalismo não é – ou não foi – uma questão apenas de mudança da governança global ou
do modo como se devem governar os Estados. O neoliberalismo sempre tratou do
gerenciamento de indivíduos, de como as pessoas seriam obrigadas a viver. Ele
estabeleceu um modelo de vida e, em seguida, ﬁxou mecanismos que conduzem
as pessoas a ‘livremente’ escolher aquele modelo. Os dados são viciados. Hoje, se
você quiser participar na sociedade, você terá de agir como homo economicus.
Em vários sentidos, é essa codiﬁcação neoliberal, que não rege só instituições públicas e programas políticos, mas também o nosso próprio ser, que nos
mantém presos no limbo. O neoliberalismo está morto, mas parece que ainda não
percebeu. Embora o projeto já não ‘faça sentido’, sua lógica continua a operar,
como um zumbi de um ﬁlme de horror dos anos 70: feio, persistente e perigoso.
Se ainda não há novo meio do campo suﬁcientemente coeso para substituir o
velho, essa situação pode perdurar por algum tempo... Todas as grandes crises
– da economia, do clima, de alimentos, de energia – seguirão sem solução; a
estagnação se estabelecerá como tendência de longo prazo (lembre que a crise
do Fordismo durou mais de uma década, os anos 70, antes de ser superada). Essa
é a ‘não-vida’ de um zumbi, um corpo que perdeu sua projetualidade, incapaz
de ajustar-se ao futuro, incapaz de fazer planos. O zumbi só consegue atuar pelo
hábito, continuando a operar à medida em que se decompõe. Não é o estado em
que nos vemos hoje, no mundo do liberalismo-zumbi? O corpo do neoliberalismo
ainda anda, mas sem direção ou teleologia.
Qualquer projeto que vise a destruir esse zumbi terá de operar em vários
diferentes níveis, exatamente como o neoliberalismo fez; o que implica que tem
de articular-se enquanto um novo modo de viver. E tem de começar do aqui e agora, da atual composição da sociedade global, grandes porções da qual ainda estão
sob o domínio do zumbi neoliberal. Esse é o maior desaﬁo que enfrentam os que
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defendem um Novo Pacto ou um Pacto Verde. Não é caso de simplesmente mudar
o modo de pensar da elite ou de dar palpites sobre gastos do governo: é preciso
uma mudança mais fundamental. Não apenas uma mudança de consciência na
cabeça da sociedade, mas uma transformação do corpo social.
O centro e o comum
Podem-se detectar vários sintomas da degradação do velho meio de campo. Em certo sentido, aí está o signiﬁcado do fenômeno Obama. Um projeto político que chega ao poder numa maré de vagas promessas de ‘esperança’ e de ‘mudança’ diz menos sobre a força de suas ideias do que sobre a fraqueza de outras
ideias. Ao mesmo tempo, do outro lado do Atlântico, vimos o colapso da esquerda
parlamentar em inúmeras eleições recentes. No poder ou fora dele, vários partidos
europeus de centro-esquerda foram punidos nas urnas, e aumentou o número de
votos da direita. Muitos se espantaram que a as culpas pela crise econômica parecer cair sobre a esquerda, mas a esquerda que abraçou o neoliberalismo tornou-se
mais neoliberal que a encomenda: aquela esquerda viu o neoliberalismo como
força progressista que poderia levar o desenvolvimento até as pobres do mundo.
(Não há pior crente que um convertido.) O colapso dessa ilusão levou ao colapso
da esquerda neoliberal.
Será que isso signiﬁca então que os muitos críticos pela esquerda do
neoliberalismo (e às vezes, o capitalismo), dos partidos da esquerda radical aos
altermundialistas de Seattle e Gênova, podem agora dormir sobre os louros? Podem dizer agora que sempre tiveram razão ao não se opor apenas à tríade neoliberal de ﬁnanceirização, desregulação e privatização, mas a toda a ‘Terceira
Via’? Incluímos-nos entre esses críticos, e não há dúvidas de que acertamos sobre
alguns desses temas – por exemplo, quanto à fragilidade do sistema neoliberal de
crédito. Mas um dos maiores erros que cometeríamos agora seria pretender que
as velhas respostas e certezas ainda sejam válidas. Com o desaparecimento do
velho território comum de todos os anti-neoliberalismos, e a emergência de novas
lutas, temos agora de reexaminar a questão sobre quem somos (ou fomos) ‘nós’.
Temos também de construir um novo ‘nós’. Precisamos de uma nova atenção
às respostas que estão surgindo na atual conjuntura. Precisamos ter capacidade
para reconhecer os níveis nos quais essas respostas ocorrem e empreender esforço
efetivo para identiﬁcar os pontos nos quais elas sobrepõem-se e reforçam-se. Em
outras palavras, precisamos – coletivamente – criar, identiﬁcar e nomear novos
territórios comuns.
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Dar nome a um território comum é, na maior parte, trabalho de análise:
visa a identiﬁcar os componentes e a direção de diferentes trajetórias, e atuar
sobre eles para reforçar as comunalidades, trabalhar as tensões que possam ser
resolvidas, reconhecer a fonte das tensões insuperáveis. Claro, o ato de nomear
algo como território comum sempre implica propor uma síntese parcial; mas essa
síntese só pode ser tão efetiva quanto for profunda a análise que lhe subjaz. E só
funcionará na medida em que o que for nomeado signiﬁcar algo para aqueles aos
quais se dirige o próprio ato de nomear.
Territórios comuns, como meios de campo, têm dois aspectos. De um
lado, são ‘objetivos’: várias práticas, subjetividades, lutas e projetos podem partilhar vários aspectos comuns ou possuir ressonâncias mútuas, mesmo sem que
saibam da existência dos outros. De outro lado, territórios comuns podem ter um
lado subjetivo, que exige alguma autoconsciência e a habilidade para reconhecer o que há de comum em outras lutas e projetos. A rejeição pelo “Um Não”
ao neoliberalismo é exemplo óbvio de um território subjetivo autoconsciente. É
necessário um esforço ativo para identiﬁcar territórios comuns, mas identiﬁcá-los
e preservá-los pode torná-los mais efetivos. Essa autoconsciência cria um movimento de retroalimentação que contribui para dar mais consistência ao território
comum e extrapola a habilidade que o meio do campo tem de contê-lo. Territórios
comuns incluem um elemento de autonomia, fazendo suas próprias perguntas nos
seus próprios termos.
O que nos leva à questão seguinte: como os territórios comuns afetam o
meio de campo? Para começar, isso ocorre frequentemente de maneira invisível,
como forças centrífugas que contrabalançam o impulso centrípeto do meio do
campo. São novas práticas e modos de viver e pensar desviantes em relação à
síntese; espalham-se, sem necessariamente tornar-se um desaﬁo visível ao centro.
Pensem nas muitas lutas ocultas nas fábricas, nas empresas e escritórios, nas quais
os trabalhadores que lutam não chegam a fazer greve; no impacto sobre a sociedade de gays e lésbicas que cavam nichos para seus desejos; nas religiões sincréticas
da América Latina e África, mediante as quais nativos e escravos praticavam seus
cultos tradicionais bem diante do nariz dos colonizadores. Pensem no advento da
pílula e o poder que a mesma concedeu às mulheres sobre o próprio corpo, produzindo mutações nas relações sexuais, em papeis sociais e identidades.
Fenômenos como esses tornam-se visíveis quando atritam contra o meio
do campo, entrando em conﬂito com instituições e práticas existentes. Os territórios comuns problematizam o modo como o mundo está composto pelo meio
do campo, colocando questões que o meio do campo não consegue equacionar. O
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efeito desses territórios comuns não conscientes/nomeados e as mutações que eles
produzem podem ainda ser limitados, e muitas vezes são alvo de alguma forma
de desqualiﬁcação ou repressão. Territórios comuns tornam-se mais poderosos, e
seus efeitos, mais pronunciados, quando são feitos tanto visíveis quanto nomeados. É quando sua força centrífuga é transformada em antagonismo aberto.
Mas esse antagonismo não é simplesmente um ﬁm em si mesmo. Durante
os anos 90s, quando o meio de campo neoliberal estava no auge de sua força ‘hegemônica’, foi necessário nomear e manter um antagonismo à distância do meio
do campo, precisamente porque um dos dogmas do neoliberalismo – o ‘ﬁm da
história’ – proclamara o ﬁm de todos os antagonismos. Hoje, a situação é outra.
Globalmente, a esquerda parece fraca, mas a fraqueza simultânea e equivalente
do meio do campo dá a ‘nós’ oportunidade única para intervir na formação de um
novo meio de campo. O trabalho de nomear os novos territórios comuns é, ao
mesmo tempo, o trabalho de potencializar nosso poder para inﬂuenciar o resultado das muitas crises globais, inﬂuenciando o modo como são enfrentadas.
Temos de saber, contudo, que a emergência de um território comum que
desestabiliza um meio de campo não é necessariamente uma coisa boa. Pode-se
pensar aqui na própria gênese do neoliberalismo. A Sociedade Mont Pelerin, fundada por Friedrich Hayek em 1947, estudou ideias de livre-mercado ao longo da
‘idade de ouro’ do Keynesianismo, como fez o círculo de admiradores reunidos à
volta do escritor e ﬁlósofo russo-norte-americano Ayn Rand, nos anos 50s. Entre
os membros da Sociedade Mont Pelerin estavam George Shultz e Milton Friedman. – Shultz trabalhou para os governos de Nixon e Reagan e, na Universidade
de Chicago, ambos treinaram os “Chicago boys” que liberalizaram as economias
nacionais na América Latina nos anos 70s e 80s. O jovem Alan Greenspan, que
mais tarde seria presidente do Federal Reserve, participou do círculo de Rand.
Esses pensadores e ativistas do livre-mercado ﬁzeram um trabalho teórico crucial
na articulação e nomeação de um território comum que abalou profundamente o
meio de campo Keynesiano/Fordista, e viria a destruí-lo.
Rumo a novos territórios comuns?
Mas embora pareça que estejamos presos no limbo, a história continua
a ser feita. Nos anos recentes, vimos irromper uma multiplicidade de lutas, umas
mais visíveis que outras. Em áreas do norte global, emergiu um movimento de
ação direta contra a mudança climática e pela justiça climática que tem crescido
rapidamente. Houve uma crescente atividade política em torno das universidades
– como as ondas de ocupação e greves em toda a Itália contra a Lei de Reforma da
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Educação italiana, ou os protestos de massa contra aumentos nos salários pagos a
uns (e demissão de outros) professores da Universidade da Califórnia. Em alguns
casos, movimentos de protesto emergiram contra questões diretamente ligadas à
crise ﬁnanceira, por exemplo na Islândia, Irlanda, França (lembram da moda de
‘bossnapping’56?); ou, como na Grécia, eles se alimentaram do mal-estar social
difuso ante a falta de perspectivas para a ‘geração 700 euros’. Na América Latina,
a parte do mundo na qual as forças de esquerda têm estado em ascensão há uma
década, houve disputas explosivas de povos indígenas pelo controle de recursos
naturais. Povos nativos do Peru enfrentaram com sucesso o exército do governo, e
evitaram que ﬂorestas e rebanhos fossem destruídos no trabalho de prospecção de
novas campos de petróleo. Alhures, o Movimento para a Emancipação do Delta
do Níger enfrentou o exército nigeriano e impediu que várias instalações da Shell
continuassem a operar naquela área. Na Coreia do Sul, operários demitidos da
fábrica de carros SsangYong, em Seul, enfrentaram polícia e exército, ocuparam a
fábrica e só foram desalojados depois de massiva operação de segurança.
Embora a lista seja bem mais longa que isso, é difícil negar a impressão
de que essas lutas permaneceram relativamente desconectadas umas das outras.
Em geral, pode-se dizer que não tiveram suﬁciente ressonância para que, a partir
delas, se constituíssem novos territórios comuns. Mas pode-se extrair delas algumas certezas e, a partir delas, talvez seja possível identiﬁcar algumas tendências
emergentes. Em primeiro lugar, e o mais importante, sabemos que numa crise
epocal como essa, tanto o centro quanto os novos territórios comuns terão de
emergir, primeiro, em torno das problemáticas que pressionaram a era antiga por
dentro.
Consideremos outra vez a crise do Fordismo. À altura dos anos 70s, não
apenas os salários persistentemente altos haviam levado a uma crise de rentabilidade, mas, ainda, havia medos largamente disseminados de que os sindicatos
se tivessem tornado fortes demais; de que o Estado gastasse demais e estivesse
burocratizado demais; de que a vida estivesse uniforme demais. O sucesso do
projeto neoliberal, pelo menos em sua pátria anglo-norte-americana, deveu-se em
parte ao fato de que o projeto neoliberal efetivamente enfrentou esses medos e
problemas, que capturou desejos, discursos e práticas previamente ‘desviantes’,
prometendo aos indivíduos que seriam capazes de realizá-los. Quando esmagou
os sindicatos, detonou a burocracia do Estado de bem-estar, derrubou a inﬂação
56 Bossnapping [ing.] e séquestration du patron [fr.], literalmente “seqüestro de patrão”.
Para uma referência na mídia corporativa brasileira, ver: http://colunas.epoca.globo.com/
pelomundo/2009/05/15/a-nova-moda-entre-os-franceses-e-o-boss-napping/ (N.T.).
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e pôs ﬁm à estagnação, o neoliberalismo, por um lado, efetivamente atacou os
problemas que haviam forçado a crise do New Deal; por outro lado, lançou as
sementes de um novo conjunto de problemas sistêmicos que logo emergiriam.
A primeira e mais imediatamente óbvia problemática aparente na crise
do neoliberalismo mostra diferentes feições, conforme o ponto de onde seja observada. O que, olhado ‘de cima’, parece ser uma ‘crise econômica’ (crescimento
insuﬁciente, lucros insuﬁcientes, demanda insuﬁciente) é experienciado ‘desde
baixo’ como uma ‘crise de reprodução social’. O desemprego cresce, enquanto
os déﬁcits nacionais impõem limitações cada vez mais pesadas à seguridade social. A resposta liberal zumbi tem sido, aﬁnal, autodestrutiva: resgatar os bancos
e algumas indústrias ‘bem relacionadas’ (mas com alto custo para os governos,
aumentando os gastos deﬁcitários); tentar re-inﬂar a bolha do crédito barato; e
esperar que alguém tome emprestado o dinheiro oferecido. Infelizmente, não há
fonte de demanda de massa, nenhum consumidor de último recurso, nem oportunidade de novos investimentos em larga escala. No ﬁm dessa estrada só há ruína
à espreita.
Essas duas perspectivas de uma mesma crise obviamente requerem duas
diferentes respostas ‘lógicas’. Enquanto a reação do liberalismo zumbi faz sentido
segundo sua própria lógica morta-viva, a resposta lógica à crise de reprodução
social talvez seja uma estratégia de construir comuns. Seria uma defesa, criação
e expansão de recursos feitas em comum e acessíveis a todos: expandir o transporte público, socializar o atendimento à saúde, garantir renda mínima universal
etc. Esse tipo de estratégia alcançaria duas metas essenciais e associadas uma
à outra. Primeiro, responderia aos nossos medos imediatos de não sobreviver –
porque criaria espaços nos quais se torna possível a reprodução social, fora dos
circuitos do capital curto-circuitados pela crise. Segundo, iria contra a atomização
causada por três décadas de subjetivação nos mercados – assim como engajar-se
em interações baseadas no mercado tende a criar sujeitos-de-mercado, engajar-se
na construção de comuns tende a criar subjetividades ‘comunísticas’. E se outra
resposta, também ‘lógica’, à crise econômica é a barrar o acesso das pessoas a
recursos coletivos, então a criação de comuns abertos, como resposta à crise de
reprodução social, enfrentaria também essa questão. Comuns abertos enfraqueceriam as políticas nacionais, racistas, que estão ganhando espaço na Europa, com
certeza, e em partes da África e da Ásia.
Uma segunda problemática central é a da biocrise, das muitas crises socioecológicas que atualmente aﬂigem o mundo como resultado da contradição entre a necessidade de crescimento inﬁnito de parte do capital, e a evidência de que
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habitamos um planeta ﬁnito. Aqui também, a biocrise tem duas faces. Do ponto
de vista dos governos e do capital, aparece como ameaça emergente à estabilidade
social. A mudança climática está matando rebanhos e plantações, o que faz subir
o número de pessoas obrigadas a garantir sua reprodução por vias extralegais.
Muitos governos temem movimentos em larga escala de ‘refugiados climáticos’.
A pirataria é uma resposta de pescadores da Somália e de outros à pesca predatória e poluição na costa do Chifre da África. Mas o capital e os Estados também
percebem precisamente essas ameaças à estabilidade social como oportunidades
para relegitimar a autoridade política, para expandir os poderes de governo e dar
a partida numa nova rodada de crescimento econômico ‘verde’, cujo combustível
será composto de urânio e austeridade.
Mas a biocrise, como diz o nome, ameaça a vida; e, desproporcionalmente, ameaça mais a vida dos que menos ﬁzeram para causá-la. Cada vez mais,
os movimentos que crescem em torno dessa contradição – entre capital e vida,
crescimento e limites – o fazem em referência à noção de justiça climática: a
ideia que respostas à crise deve desmontar, ao invés de exacerbar, as injustiças
e desequilíbrios de poder existentes, e que sua construção do conceito de justiça
climática deve envolver a participação direta de afetados e afetadas.
Claro, não podemos ter certeza de que emergirão novos meios de campo
e novos territórios comuns à volta dessas questões – a crise econômica/crise de
reprodução social e a biocrise –, mas estamos convencidos de que qualquer novo
projeto, para ser bem-sucedido, terá necessariamente de levá-las em consideração.
Dos comuns às constituições
Deixar que brote um novo território comum implica um momento de
graça, um distanciamento dos pressupostos, táticas e estratégias do ciclo de protestos anti-neoliberal e antiglobalização da virada do século. O território comum
construído e mantido a partir daquele período tem de ser recomposto pelo prisma
de nossa situação contemporânea.
O movimento antiglobalização tinha grande desconﬁança – frequentemente uma aberta oposição – às instituições per se, a todo forma constituídas
de poder.. Essa suspeita foi evidente, por exemplo, nas tensões internas de uma
de suas manifestações mais institucionalizadas, o Fórum Social Mundial. As suspeitas e o ceticismo do movimento antiglobalização tiveram, é claro, seus bons
motivos: resultado do reconhecimento, por todos, de que a ideologia neoliberal
conseguira colonizar a maioria dos partidos e sindicatos social-democratas.
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Mas quando irrompeu a crise do neoliberalismo, ﬁcou evidente que essa
desconﬁança das instituições implicara uma incapacidade de dar forma consistente à políticas e à economia. O antagonismo contra as instituições, como um ﬁm
em si mesmo, é beco sem saída. O poder para esvaziar instituições abre um vácuo
que a política – que abomina o vácuo – tende a preencher com as artimanhas da
cooptação aos pouquinhos. Momentos de antagonismo ou são parte do processo
de construção de autonomia e constituição de novas formas de poder, ou se expõem ao risco de dissipar-se ou, pior, de reações brutais. Hoje, é preciso ter mais
do que demonstrações esporádicas de força: precisamos de formas de organização
que comecem no manejo coletivo de necessidades, que politizem as estruturas e
mecanismos da reprodução social e que, de lá, gerem e acumulem força. Que formas poderiam ter, nas condições atuais? Campanhas contra despejos, em torno do
custo de contas de luz, água etc., da dívida privada, dos recursos energéticos…?
Em qualquer caso, precisamos de intervenções que partam da vida compartilhada
e daí alimentem sua consistência; que usem os momentos de antagonismo para
fazer aumentar o seu próprio poder constituinte, nunca como ﬁm em si mesmos.
Se, há dez anos, com a doutrina neoliberal no auge de seu poder e muitas
vias institucionais completa e verdadeiramente bloqueadas, a rejeição direta foi
tática crível, o chão rachado no qual andamos hoje nos propõe problemas muito
diferentes.
Temos, na verdade, alguns exemplos atuais de importantes transformações que conseguiram inscrever-se em formatos institucionais. As mais notáveis
são sem dúvida os processos constituintes na Bolívia e no Equador, que resultaram em constituições políticas que representam inovações radicais, não só em
relação à história de cada país, mas em relação ao próprio constitucionalismo.
Antes de tudo, porque dão forma a novos arranjos de forças nos quais, pela primeira vez na história de cada país, a vasta maioria da população realmente tem
direito à voz e alcançou certo grau de representação. Mais que isso, contudo, ao
instituir a plurinacionalidade como princípio do Estado, aqueles países apontam
para uma ruptura com as noções modernas de soberania, e reconhecem múltiplas
formas de soberania autônoma dentro do próprio Estado, ao mesmo tempo em que
declaram e reconhecem a dívida histórica do processo de colonização. No caso
do Equador, de fato, não é apenas a plurinacionalidade, mas o conceito indígena
de “bom viver” (sumak kausay) e os “direitos da natureza” que foram legislativamente inscritos como princípios. O conceito de “direitos da natureza”, inovação
única na história do Direito, decorre diretamente do conceito de “bom viver”: o
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“bom viver” implica necessariamente o ambiente onde se vive – não como fonte
de que, mas como meio em que se vive.
A ideia de que o mundo teria encontrado no Estado parlamentar moderno
uma forma deﬁnitiva não aperfeiçoável foi o eixo em torno do qual se construiu
a doutrina do ‘ﬁm da história’. Ao mesmo tempo em que se opôs enfaticamente
àquela doutrina, o ciclo do altermundismo pareceu aceitar a mesma premissa, em
forma invertida: as instituições seriam, então, imunes a qualquer mudança. Mas
rejeitar as instituições-como-as-conhecemos não implica rejeitar as instituições
em si.
Seja como for, aquelas constituições não podem ser mais que apenas um
começo e, em certo sentido, o verdadeiro processo constituinte começa depois
de as leis estarem escritas: o preencher a letra da lei com signiﬁcado por meio
de transformações reais. Esse, sim, é o teste crucial pelo qual, em pouco tempo,
a ‘maré rosada’ latino-americana terá de passar. A questão está menos na ameaça
de algum tipo de regressão organizada (como no caso de Honduras e, suspeita-se
agora, talvez em breve o Paraguai), quanto no destino futuro daquelas que são
tidas como suas maiores ‘histórias de sucesso’. Claro, trata-se também de novo
meio de campo e de novos territórios comuns: trata-se de o quanto esses processos
podem afastar-se do velho meio de campo, e de quais novos territórios comuns
terão de ser construídos para dar-lhes forma. As experiências recentes na América
Latina foram e continuam a ser contraditórias: o reconhecimento dos “direitos de
natureza” e do “bom viver” anda de mãos dadas com o renascimento do desenvolvimentismo, com a exploração cada vez maior dos recursos naturais e com
uma renovada ênfase na exportação de matérias primas. A pergunta que realmente
importa é: terá todo o poder constituinte dos movimentos existentes se consumido
nesse processo? O período que virá será mais de consolidar ganhos ou mais de
aumentar as apostas – de manobras táticas de retaguarda, ou de movimentos de
avanço estratégico? No Brasil, como na Bolívia, Venezuela etc., novas dinâmicas
ativas abaixo do plano do Estado recuperarão a energia de transformação que
criaram a situação que há hoje, ou veremos esfriamento e cristalização?
***
Que relevância têm esses processos e essas questões, para os que não vivem na América Latina? Em vários sentidos, o continente, com atores institucionais sensíveis ao território comum dos movimentos sociais, parece uma anomalia.
De fato, esse status anômalo talvez seja sintoma do fracasso do neoliberalismo.
A maior parte do mundo enfrenta sintomas diferentes e um conjunto diferente de

Projeto Turbulence

questões: se o liberalismo zumbi é modalidade ainda existente de governança,
como podem os movimentos sociais afetar o mundo ao largo? Se não há meio de
campo dominante contra o qual os territórios comuns emergentes se confrontem,
como, aﬁnal, podem as lutas se tornar visíveis? Como constituir antagonismos
um contra um inimigo que perdeu a coerência? Se as subjetividades neoliberais
continuam a ser reproduzidas, como, então, interromper esse processo e criar novos sujeitos?
De fato, muitas das atuais lutas tem como premissa a ideia de que o liberalismo zumbi não durará muito e que um novo meio de campo emergirá. Consideremos os movimentos em torno da mudança climática, nos quais não se combate apenas a inação, mas também, simultaneamente, o modo como o problema
tem sido proposto e enquadrado e as soluções propostas. Dessa perspectiva, a
anomalia latino-americana pode parecer um posto avançado de um futuro potencial, e suas problemáticas podem aparecer como oportunas. Aí está a verdadeira
diﬁculdade de agir numa crise. Quando o futuro é muito incerto, temos de operar
em vários diferentes mundos ao mesmo tempo. Temos de nomear um território
comum, ao mesmo tempo em que o mantemos abertos para novas direções. Temos de procurar interlocutores institucionais, ao mesmo tempo em que, pelo menos em parte, caberá a nós mesmos criá-los. Temos de deﬁnir as condições para
que um novo meio de campo possa emergir, sem, ao mesmo tempo, nos deixar
prender dentro dele.
Todas essas, é claro, são tarefas difíceis, mas esse é o meio para construir
um novo ‘nós’. Hoje, até o menor passo talvez pareça quase impossível, mas uma
vez que novos territórios comuns comecem a tomar forma, as coisas podem andar
muito depressa. A fragilidade do atual estado de coisas é tal que qualquer pequeno
movimento pode levar a efeitos dramáticos. Pode não ser preciso muito para fazer
um mundo preso na entropia converter-se em um mundo pleno de potencial.

Turbulence é um projeto editorial coletivo produzido por sete pessoas vivendo em
quatro países, em três continentes, existente desde 2006, embora muitos de nós já se conhecessem e tivessem trabalhado juntos antes, em diferentes movimentos e espaços do alterglobalismo. Esperamos oferecer um espaço sempre em construção no qual se possam pensar, debater e
articular as teorias políticas, sociais, econômicas e culturais desse ‘movimento de movimentos’,
além das redes de práticas e alternativas diversas que orbitam à sua volta. Podemos ser contatados pelo e-mail: editors[at]turbulence.org.uk.
Turbulence são: David Harvie, Keir Milburn, Tadzio Mueller, Rodrigo Nunes, Michal Osterweil, Kay Summer, Ben Trott.
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Biopolítica e teatro contemporâneo57
José da Costa

No texto intitulado Soberania e Disciplina (FOUCAULT, 1982, p. 179191), Michel Foucault expõe sua concepção de que o poder não deva ser considerado como algo que divide os homens entre aqueles (poucos) que o possuem
e aqueles (muito mais numerosos) que são submetidos aos primeiros, mas como
algo que funciona e se exerce em rede. “Nas suas malhas os indivíduos estão sempre em posição de exercer este poder e de sofrer sua ação; nunca são o alvo inerte ou consentido do poder, são sempre centros de transmissão” (ibidem, p.183).
Como se sabe, foi no livro Vigiar e Punir (FOUCAULT, 198758), que Foucault
sistematizou inicialmente sua visão de uma mudança na estrutura do poder, em
seus modos de auto-estabilização e de sujeição das individualidades e do coletivo.
A função do castigo exemplar, público e espetacular do período clássico (séculos
XVII e XVIII) não se confunde, conforme as observações de Foucault, com a
prisão e com os outros modos de conﬁnamento e formas de controle que o século
XIX consolida. O ﬁnal do século XVIII seria assim um período de ruptura nas formas de estruturação do poder (das relações de força), bem como do saber (das formas estratiﬁcadas, historicamente estabelecidas, de visibilidade e de dizibilidade
das coisas e das pessoas). O século XIX dá lugar a outro diagrama das forças que
compõem o poder e das formas historicamente viáveis (em termos de horizonte e
condições de possibilidade) para se ver e dizer o mundo. Faz emergir uma série de
práticas medicalizantes e de controle dos hábitos cotidianos, por via, por exemplo,
dos modos de higiene individuais e familiares. A estrutura de consolidação social
do poder, de sua legitimação e de suas formas de agenciamento já não se aﬁna
com o privilégio de aplicação da morte como o antigo direito supremo e inquestionável do soberano. Essa estrutura transmuta-se em dinâmica disseminada de
controle das populações (da saúde, da educação, da moradia etc.), dinâmica essa
que se constitui como modos horizontais de gestão da vida.

57 O presente ensaio foi produzido pelo autor no interior da pesquisa intitulada Subjetividade
e políticas da cena: os sertões do Teatro Oﬁcina e o palco presente, desenvolvida com ﬁnanciamento do CNPq.
58 O livro, sob o título Surveiller et punir, foi publicado originalmente na França no ano de
1975, pela Gallimard.
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A torre central da arquitetura panótica descrita por Foucault, como um
dos paradigmas da sociedade disciplinar do século XIX, é um elemento nuclear
não só da vigilância efetivamente exercida por alguém que se encontre no ponto
(dentro da torre) em que se pode ver o comportamento e as atitudes corporais
dos prisioneiros em suas celas, mas é um fator arquitetonicamente estruturante
da disciplinarização extensiva e reticular. A própria consciência da visibilidade
a que estão expostos os corpos cria um sistema geral de autovigilância em rede.
Foucault explica que, nas prisões, nas escolas, nas fábricas e nos hospitais, essa
rede de controle horizontal e expandido se estrutura de tal maneira que, em seu interior, nenhum inspetor, nenhum vigilante, nenhum agente individual tem apenas
o privilégio da condição de sujeito do olhar. Sempre se ocupa simultaneamente da
condição dupla que inclui a de objeto do regime de visibilidade e de controle dos
corpos no espaço (atitudes, saúde, sexualidade) e no tempo (os horários e turnos
de trabalho na fábrica, a duração de cada aula na grade de matérias a serem estudadas na escola etc).
A esse sistema horizontal e múltiplo de controle e gestão da vida, de incidência capilar do poder sobre os corpos, a saúde e o comportamento cotidiano
das pessoas é que Foucault chamará de biopoder ou biopolítica. O biopoder nos
atinge no íntimo e no pequeno, nos corpos e na vida cotidiana, na vizinhança e
nos movimentos diários, mas não somos apenas vítimas ou focos individuais de
incidência das ações de controle de algum dispositivo central de poder. A eﬁciência do controle tem a ver com o grau de descentralização e de introjeção subjetiva do aparato colonizador (de dominação dos corpos e dos sujeitos). Somos
simultaneamente sujeitados e “centros de transmissão” do poder, dos modos de
controle, do esquadrinhamento das subjetividades. A própria arte e suas dinâmicas
institucionalizadas e estabelecidas, seus consensos a propósito do que se entende
como uma qualidade técnica adequada, como uma funcionalidade de um tipo tal
ou qual na relação com o público, como uma suposta eﬁciência comunicativa, são
aspectos que integram igualmente as tramas reticulares do aprisionamento. Esse
aprisionamento reticular atinge não só as formas artísticas, mas também os modos
de subjetivação que elas ensejam (visões de mundo, sentimento de identidade
individual e coletiva etc.).
A noção foucaultiana de sociedade disciplinar produzida pelo biopoder
será desdobrada por Deleuze, com a conceituação de sociedade do controle, categoria operacional por meio da qual o autor busca dar conta das singularidades
pós-disciplinares do poder e dos modos de controle das populações, no contexto
do capitalismo global contemporâneo, que é visto como capitalismo já não de pro-
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dução (“relegada com frequência ao terceiro mundo”), mas de sobre-produção (“o
que ele quer vender são serviços, o que ele quer comprar são ações”) (Deleuze,
1992, p. 223). Nas sociedades de controle, o consumo – e não apenas a produção
– determina as formas de controle. Os canais de captura dos indivíduos em prol da
reprodução do capital e do poder são muito diversiﬁcados, mas é possível tentar
enumerar alguns deles: a integração dos indivíduos em grupos de consumidores, a
sua inserção em faixas de mercado organizadas tendo em vista os diferenciais de
poder aquisitivo ou de estilo de vida dos vários setores da população, o controle
móvel do sujeito por meio do chip do cartão de crédito, a dominação do indivíduo por meio do endividamento que permite e facilita o consumo, são alguns dos
canais de captura dos indivíduos. Essas são algumas das formas disseminadas do
biopoder nas sociedades contemporâneas e incluem, no campo da arte, muitos dos
consensos mais estratiﬁcados no mundo proﬁssional, muitos dos formatos nos
quais se enquadram as produções criativas individuais para viabilizar a inserção
das obras nos circuitos comerciais e institucionais.
A perspectiva (foucaultiana e deleuziana) de tematização do poder gera
uma problemática correlata que dirá respeito às possibilidades de resistência, de
produção de vias alternativas (em termos de comportamento pessoal, de organização de ações coletivas, de reunião de forças) para se escapar à rede do poder e para
promover a emergência de forças de contra-poder (melhor entendidas como forças
de potencialização da vida). Mas essas vias – também elas – são pensadas, nesse
horizonte teórico, como móveis, rizomáticas, exercidas em rede, horizontalizadas, enﬁm. A potencialização da vida que se confronta com o poder disseminado
de gestão e de controle da mesma vida não se fará essencialmente por meio do
fortalecimento de lideranças individuais representativas (verticalizadas, hierárquicas, centralizadas, institucionalizadas), mas por meio de conexões plurais e de
movimentos internos de circulação e de trocas na multidão. No que diz respeito à
arte, veriﬁcam-se também dinâmicas especíﬁcas de insurgência horizontalizada e
de contra-poder em rede. A ruptura dos circuitos proﬁssionais mais institucionalizados e estáveis; a sua descentralização e des-hierarquização por meios diversos;
a multiplicação de acontecimentos, ações e vivências artísticas não compatíveis
com os formatos que reproduzem imediatamente os consensos mais habituais, são
fatores que ajudam a conﬁgurar modos artísticos de resistência aos discursos de
verdade e às estruturas de poder no campo da arte.
Como explicam Antônio Negri e Michael Hardt, a multidão, que inclui
as múltiplas singularidades, não se confunde nem com a noção de classe operária, nem com a ideia de massas dominadas e passivas e nem com a concepção
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de comunidade como grupo identitário fechado (HARDT e NEGRI, 2005b, p.
12-14). Negri e Hardt, em livros como Multidão (idem) e Império (HARDT e
NEGRI 2005a), desenvolvem sua reﬂexão sobre os modos de controle e as formas de resistência possíveis nos dias de hoje. Os dois autores partem do legado
foucaultiano e deleuziano-guatarriano a propósito do biopoder, para pensar as
possíveis linhas de fuga (descentralizadas, não hierárquicas, móveis) pelas quais
se pode, nos dias de hoje, escapar ou resistir aos agenciamentos do poder, eles
também organizados em rede. Também na arte, já não é o caso de se imaginar um
poder individualizado contra o qual a reunião dos artistas resistentes se volte em
seu movimento de insurgência ou revolta. Os consensos aprisionadores sobre as
técnicas, sobre valores estéticos e sobre os formatos supostamente apropriados,
mas limitadores, constituem-se também em rede, tanto quanto é igualmente em
rede que as alternativas redeﬁnidoras dos espaços de produção, de vivência e de
circulação de arte podem gerar conﬁgurações inovadoras ou surpreendentes no
campo da arte e de suas relações com os receptores.
O horizonte da reﬂexão sobre a política como biopolítica – termo que,
segundo Peter Pál Pelbart, designa tanto a capilaridade da gestão controladora da
vida, quanto o caráter rizomático da potencialização da mesma vida por meio de
linhas de fuga individuais e coletivas (PELBART, 2003, p. 55-59) – deﬁne uma
dimensão e uma perspectiva muito diferentes daquela na qual a produção cultural
politicamente engajada produzia sua atividade artística e teatral, no contexto do
Brasil do início dos anos 60. Em uma peça como A mais valia vai acabar seu
Edgar (1960), de Oduvaldo Vianna Filho, a pedagogia em relação aos oprimidos
de classe é exercida na perspectiva do que se entendeu como arte popular revolucionária nos Centros Populares de Cultura (CPC), e é promovida a partir de
um sentido determinado de solidariedade do intelectual de esquerda frente aos
desfavorecidos. Esse sentido de solidariedade implica pelo menos três aspectos:
o fortalecimento da função que o discurso individual do sujeito consciente (líder)
exercerá como direcionador dos processos de libertação coletiva; a concepção
unívoca do poder do qual se pretende libertar as massas oprimidas vistas apenas
como sujeitadas e não como centros de transmissão do poder; a ideia de que os aspectos macropolíticos (gerais, ligados à organização do trabalho e da produção) é
que constituem os fatores decisivos nos processos revolucionários, em detrimento
das singularidades moleculares (micropolíticas), isto é, das subjetividades e, dos
modos de subjetivação (estilos de vida, maneiras de experimentar o desejo e a
sexualidade, sensos de pertencimento coletivo por critérios culturais, geracionais,
étnicos, de gênero, etc.).
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Esse horizonte pedagógico de um teatro político, simultaneamente pautado pelo arsenal teórico do materialismo dialético e pelas formas de organização
das lutas proletárias como propostas no interior de partidos comunistas, esteve
presente também nas produções do Teatro de Arena a exemplo das peças de Augusto Boal como Revolução na América do Sul (1960) e Arena conta Tiradentes
(1967), essa última escrita por Boal em parceria com Gianfranceso Guarnieri. O
que há de essencialmente semelhante em relação à peça de Vianinha é a visão unilateral e unívoca do poder por um lado e dos que a ele estão submetidos por outro.
Também se destaca, no caso de Arena conta Tirandentes (mais do que em Revolução na América do Sul) o papel do sujeito individual, capaz de ter uma visão
superior a dos demais, na uniﬁcação e no direcionamento das lutas. O subjetivismo da abordagem teatral (dramatúrgica e cênica) de Arena Conta Tiradentes foi
criticado por Roberto Schwarz 2001, que detectou uma visão idealista e burguesa
na construção do personagem Tiradentes como herói dramático59.
Iná Camargo Costa diferencia, em sua leitura do teatro épico no Brasil, o
valor de uma obra como Revolução na América do Sul em relação à peça escrita
anteriormente por Guarnieri, Eles não usam Black-Tie (1958), igualmente encenada pelo Teatro de Arena (COSTA, 1996, p. 60-69). A autora organiza sua análise a
partir da veriﬁcação do tipo de visão de mundo cristalizada nas formas estruturais
das obras, seguindo uma orientação teórica adorniana que inspirou também Peter
Szondi em seu conhecido ensaio sobre a passagem histórica do drama ortodoxo
para a forma moderna (de traços narrativos e líricos) na dramaturgia do ﬁnal do
século XIX e primeiras décadas do XX (SZONDI, 2001). Para a pesquisadora, interessada na discussão política do teatro, a maior fragilidade da peça de Guarnieri
frente à de Boal diz respeito ao fato de, apesar de os temas na obra do primeiro
se voltarem para a opressão de classe e os modos de resistir a ela, manter-se a estrutura dramática ortodoxa no que tange à construção das personagens e da ação.
No campo formal da construção dramatúrgica, a estrutura reproduz, em Eles não
usam Black-Tie, o parâmetro da visão burguesa de mundo (em termos concepção
do indivíduo e da subjetividade, por exemplo), que o tema da peça pretende superar (COSTA, 1996, p. 19-39).
Em texto recente sobre a cultura brasileira no contexto conhecido como
tropicalista, Flora Süssekind, discute tipos distintos de impulso político-cultural
de contestação em associação com modos diversos de lidar com a noção de coro
e de vozes coletivas. Süssekind confronta, em certo momento de seu ensaio, a
59 O ensaio de Roberto Schwarz foi escrito entre 1969 e 1970, em um período de tempo bastante próximo historicamente dos eventos culturais que comenta.
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peça Arena conta Tiradentes do Teatro de Arena com trabalhos do Teatro Oﬁcina
e de José Celso Martinez Corrêa, a exemplo de Roda Viva (1968), texto de Chico
Buarque de Holanda, encenado por Zé Celso, líder do Teatro Oﬁcina que dirigiu
a peça fora da companhia paulista, com elenco carioca predominantemente jovem
(SÜSSEKIND, 2007, p. 47-49).
Para Flora, a diferença apontaria em um caso (Arena conta Tiradentes)
para a tendência uniﬁcadora, paciﬁcadora das diferenças internas, produtoras de
uma enunciação em uníssono (univocidade) e, no outro (Roda viva e trabalhos de
Zé Celso no Oﬁcina), para um sentido coral de vozes múltiplas, contraditórias,
díspares e diferenciadas (plurívocas). O que a pesquisadora localiza nas encenações do Teatro Oﬁcina realizadas no ﬁnal dos anos 60 (assim como nos trabalhos
atuais da Companhia dirigida por Zé Celso) é a potencialização das possibilidades
de gerar atritos internos nos discursos identitários estáveis. Já a peça de Boal e
Guarnieri, para Süssekind, trabalharia o coro em um registro unilateral, em possível consonância, eu acrescentaria, com uma concepção do movimento revolucionário popular e das formas de resistência ao poder e ao capital que pressupõe,
como condição para a eﬁcácia da luta, a sua uniﬁcação orgânica e unidirecionada
para os objetivos libertadores fundamentais.
Com seu raciocínio a propósito das concepções de coros e de coletivos,
Flora Süssekind apresenta um esquema de leitura e avaliação simetricamente
oposto ao que preside a análise comparativa de Roberto Schwarz a propósito das
produções do Teatro de Arena e do Teatro Oﬁcina datadas do ﬁnal dos anos 60,
uma vez que, para o crítico, o Oﬁcina, naquele período, estaria radicalmente preso
a um espírito individualista burguês, ao contrário do Teatro de Arena, ao qual o
autor dirige outro tipo de crítica. A ressalva do autor ao Arena associa-se à limitação da companhia quanto ao correto dimensionamento da luta de classes e do
processo revolucionário, por conta de uma ênfase excessiva à denúncia do imperialismo no lugar de enfocar as condições e os ﬁns efetivos da revolução proletária
(SCHWARZ, 2001, p. 39-50)60.
A contribuição de um texto como o de Flora Süssekind, para a constituição de um novo horizonte de reﬂexão política do teatro diz respeito, dentre outros
aspectos, à conexão epistemológica que ele permite entre a noção do político e a
60 A perspectiva ﬁnalista da abordagem feita por Schwarz, não só sobre o Teatro Oﬁcina, mas
em relação à produção cultural mais ampla realizada no ambiente tropicalista do ﬁnal dos anos
60, merecerá fortes ressalvas de Heloisa Buarque de Hollanda, em livro escrito quase dez anos
depois (1979) quando do aparecimento do ensaio de Schwarz (1970) (HOLLANDA, 2004, p.
68-69).
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produção de litígios e desestabilizações no interior mesmo da linguagem. Pode-se
estabelecer uma associação entre o interesse de Süssekind pela desestabilização
da ordem consensual por meio das fraturas e divisões internas nas estruturas e
procedimentos artísticos com a reﬂexão de Jacques Rancière sobre a política. Para
Rancière, o campo institucional das representações e organizações estatais diz
respeito ao que ele designa como ordem policial (em um sentido amplo do que
serve ao controle, à paciﬁcação interna do signiﬁcado do comum da comunidade)
e não ao político que seria o que gera desentendimentos, ﬁssuras, diferenças internas de níveis de sentido no interior dos discursos sobre o supostamente comum
da comunidade (RANCIÈRE, 1996:, p. 35-54). Seguindo essa acepção, podemos
dizer que a produção de discursos internamente unívocos e orgânicos é um agenciamento que se aproxima da ordem policial do poder, enquanto os gestos artísticos que promovem a diferença interna de vozes multidirecionadas no interior de
cada fala é que constitui um operador verdadeiramente político.
Como mostra Jacques Rancière em livros como A partilha do sensível
(2005) e O desentendimento (1996), existem em nossas sociedades regimes determinados de visibilidade (estabelecendo somente para alguns a possibilidade
de se tornarem visíveis ante os demais) e de dizibilidade (que concerne à divisão
do espaço social entre os que têm voz e chance de serem ouvidos e os que estão
excluídos desse espaço da fala). Os regimes de visibilidade e de dizibilidade atrelam a maioria dos homens e mulheres a dinâmicas cotidianas nas quais não lhes
são facultadas as condições de tempo ou os meios para partilharem do espaço do
visível e do dizível reservado a alguns. Assim, é problemático, em primeiro lugar,
falarmos das sociedades democráticas e republicanas como aquelas nas quais os
assuntos de interesse comum são tratados e decididos por todos. O sentido do que
é o comum (ao nível linguístico e social) e a determinação de quem são aqueles
que se inserem no conjunto de todos os que podem interferir, de fato, no âmbito
do comum são dimensões puramente problemáticas, e assim devem ser tratadas,
evitando-se a paciﬁcação signiﬁcacional do comum da comunidade. Mostrar a
dimensão problemática do comum, explicitar sua parcialidade e a relatividade do
conjunto de todos da comunidade talvez seja hoje uma das ações políticas e um
dos agenciamentos artísticos dos mais cruciais para a multidão de anônimos que,
mesmo quando não são totalmente excluídos, tampouco são partícipes efetivos e
por completo do suposto comum da comunidade.
Penso também que o teor político do teatro – e das artes de modo geral
nos dias de hoje – diz respeito, dentre outros aspectos, mas de maneira decisiva,
aos procedimentos por meio dos quais se estabelecem litígios (problematizações,
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interrogações) a respeito do que parece comum a todos os que supostamente integram a comunidade, seja esta última compreendida como sociedade ou como
nação (numa segmentaridade mais ampla ou geral); seja percebida como campo
identitário ligado a questões de gênero, de orientação sexual ou de tradições étnico-culturais especíﬁcas (nível mais delimitado de segmentaridade). Parece-me
hoje fundamentalmente política a indagação teatral (cênica, dramatúrgica, performática) e, de um modo mais amplo, a indagação artística, nos diversos campos
expressivos sobre os modos individuais de sentir, sobre o senso de pertinência
do sujeito, sobre a maquinaria do biopoder para a produção de subjetividade na
sociedade de controle. Entretanto, essa indagação não se deﬁne apenas (e nem
primordialmente) ao nível temático, não se organiza como mera exposição de
boas intenções individuais. Constitui-se, antes, como atitude poético-política dos
criadores (visível diretamente nos gestos e movimentos dos atuadores, bem como
no plano do espaço e da temporalidade cênica e artística de modo geral, do tipo e
do regime de imagem que a cena, a dramaturgia e a criação artística fazem emergir). A indagação a que me reﬁro aqui se constitui como proposição de jogos (de
ensaios criativos) ao receptor, convidado a interagir com os artistas de modos distintos, como parceiros de uma lida com as forças experimentais da sensibilidade.
Nesse sentido é que creio que o problema da subjetividade não é ligado
estritamente a uma noção de interioridade fechada e identitária do sujeito individual. A subjetividade não pressupõe um campo interior imune aos modos de
sociabilidade, às interações culturais, às circulações de forças no espaço urbano
etc. O campo da interioridade subjetiva diz respeito também à dimensão social, à
conﬁguração histórica das relações de força (poder) e das formas temporalmente
viáveis e delimitadas de saber, isto é, das formas historicamente estratiﬁcadas do
enunciável (as condições de possibilidade discursivas) e do visível (as condições
de possibilidade da visão e da inteligibilidade)61.
Em sua apreensão do pensamento foucaultiano, Deleuze explica a subjetividade (como aparece nos últimos livros de Foucault dedicados à História da
Sexualidade no período clássico da antiguidade grega), não como pura interioridade, vista de modo substancialista, mas como uma interioridade produzida a
partir de uma dobradura das forças do poder (cada indivíduo livre na democracia
61 Em seu livro sobre o pensamento de Michel Foucault, Gilles Deleuze dedica dois capítulos
para a exposição e a análise a propósito das determinações históricas do saber e sobre a concepção do poder como estrutura ou dinâmica (diagrama) de relações de força, intitulando esses textos de Os estratos ou formações históricas: o visível e o enunciável (saber) e As estratégias ou o
não-estratiﬁcado: o pensamento do lado de fora (poder), (DELEUZE, 1988 57-77 e 78-100).
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grega sendo visto como força) que, em certo momento, deixam de agir, como de
hábito, sobre outras forças (outros sujeitos livres) e se voltam para si mesmas,
dobram-se sobre si mesmas, em auto-reﬂexão, produzindo assim, a partir de fora
(a força e seus agenciamentos são sempre externos), uma interioridade, isto é, um
modo de subjetivação (DELEUZE, 1988, p. 101-130; 1992, p. 140-144). O que
me importa nesse raciocínio deleuziano sobre os processos de subjetivação entre
os gregos, conforme apreendidos no estudo realizado por Foucault, é a imagem
da subjetividade como construção (agenciamento) de interioridade a partir de forças exteriores, e não como dimensão orgânica e substancial de uma interioridade
auto-centrada, fechada e egóica.
Gostaria, agora, de comentar brevemente alguns espetáculos e eventos
cênicos tendo em mente esse horizonte de indagações que tentei delinear aqui.
Quero me referir, a princípio, a um trabalho intitulado Não olhe agora62 dirigido
por Enrique Diaz e Mariana Lima e realizado pelo Coletivo Improviso, agrupamento de artistas que integra criadores de diferentes campos expressivos, especialmente bailarinos e atores. O evento cênico Não olhe agora apresenta um teor
performático acentuado: localiza-se na fronteira entre teatro e dança; dispensa
diálogos dramáticos e linha narrativa contínua; atenua a separação entre arte e
vida, fazendo os atores-bailarinos, ao ﬁnal do espetáculo, dispersarem-se no espaço urbano, sem a necessidade de uma distinção clara em relação aos passantes
entre os quais se imiscuem63.
O trabalho tem início com performances individuais no foyer do teatro.
Essas performances são, mais apropriadamente, ações individuais que trabalham
a interação dos performers-atuadores com os espectadores. Lembro, entre outros
elementos (como o uso de pequenos aparelhos de som portáteis), da utilização de
quadros (estruturas de madeira ou passe-partout de telas de pintura sem a presença
das telas). Por meio desses quadros vazados chamava-se a atenção para os recortes da visibilidade, para a separação do que é enquadrado e destacado em relação
ao entorno plano (da parede) ou ao ambiente tridimensional (do espaço que ocupamos). Após a entrada dos atores-bailarinos e dos espectadores na sala de espetáculos propriamente dita (um teatro em formato de arena), o que se via era uma
sucessão de cenas soltas, parecendo falar de situações íntimas e privadas, cenas
62 O espetáculo estreou em 2003, foi exibido em diversas cidades francesas em 2004 e 2005.
Em 2007 fez uma temporada curta no Centro Cultural da Caixa Econômica Federal no Rio de
Janeiro. Assisti ao trabalho na temporada carioca de 2007.
63 Um dos modos de distinção poderia ser, por exemplo, um foco de luz ou outro procedimento de enquadramento e separação (emolduramento).
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não interligadas por elos narrativos, constituindo-se antes como performances individuais isoladas e simultâneas. Em certo momento, um dos atores vai se barbear
e começa a usar espuma industrializada, passando pouco a pouco a cobrir não só
o rosto, mas todo o corpo com a espuma de vários frascos que esvazia para esse
ﬁm. Esse ator vai sair da sala e os espectadores vão acompanhá-lo até as vidraças
que permitem, de dentro do edifício, a visão do espaço externo, onde transitam
os homens e mulheres comuns em meio a seus afazeres cotidianos no centro do
Rio de Janeiro e, mais especiﬁcamente, no Largo da Carioca. Aos poucos, vemos
os demais atores aparecerem entre os transeuntes. Depois de algum tempo, nos
damos conta que o homem nu com o corpo coberto de espuma de barbear circula, também ele, no espaço público. O privado excedeu a si mesmo, os recortes e
enquadramentos se confundiram. As linhas estáveis dos regimes de visibilidade
parecem ter sofrido momentaneamente certo abalo.
Tenho ainda em mente espetáculos que me geram indagações especíﬁcas no horizonte das questões que estive apresentando até aqui. Certos trabalhos
teatrais recentes de inegável qualidade artística e dotados de intenções políticas
e culturais extremamente louváveis (no sentido da solidariedade manifesta em
relação às culturas oprimidas e da vontade de aﬁrmação de identidades coletivas
não hegemônicas) parecem-me, entretanto, ratiﬁcar, involuntariamente, os regimes vigentes de visibilidade, reproduzir certos modos de esquadrinhamento do
sujeito, de ﬁxação de identidade, operados pela sociedade do espetáculo. Lembro
agora de dois trabalhos completamente diferentes entre si surgidos no Rio de Janeiro recentemente. Reﬁro-me aos espetáculos As Centenárias (Rio de Janeiro:
Teatro Poeira, 2008), com texto de Newton Moreno e direção de Aderbal Freire
Filho, e Besouro Cordão-de-Ouro (Rio de Janeiro: Centro Cultural Banco do Brasil e Casa França-Brasil, 2006-2007), escrito por Paulo César Pinheiro e encenado
por João da Neves.
O domínio técnico e a inteligência artística, nos dois casos, dizem respeito tanto às estruturas não convencionais da dramaturgia (com diferenciados
traços de um teatro épico-narrativo nas duas peças), quanto ao tratamento do espaço cênico como instalação (conceito radicalizado belamente no caso de Besouro Cordão de Ouro64). A sensibilidade e qualidade teatral aparecem também no
potencial de evocação simbólica e alegórica dos elementos visuais (os bonecos e
mamulengos de As Centenárias, bem como as cores dos ﬁgurinos, o tipo de tecido
utilizado em sua confecção e os adereços de cena tanto no espetáculo de Aderbal
64 A Cenograﬁa é de Ney Madeira, enquanto o cenário de As centenárias é de Fernando Mello
da Costa e Rostand Albuquerque.
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Freire Filho, quanto no de João da Neves65) e no aspecto musical (nuclear e contundente na fatura artística de Besouro Cordão de Ouro).
Marieta Severo e Andréa Beltrão lançam mão de traços caricaturais conscientes e deliberados para a eﬁciente composição teatralizada (não naturalista) das
carpideiras que representam em As centenárias. No caso de Besouro Cordão de
Ouro, a interpretação ritualística trabalha, também com grande eﬁcácia cênica,
com um registro de forças quase cultuais (nos momentos cantados solo ou em
coro, no jogo da capoeira, na maneira de apresentar como que secretamente as
versões misteriosas da morte do capoeirista de quem a peça trata).
Entretanto, nos dois espetáculos, ressalvada a qualidade impecável de
ambos, os modos de atuação, junto aos demais elementos cênicos, acabam por colocar os atores em um ambiente recortado, em um campo representacional muito
deﬁnido e mais ou menos cerrado. Penso que, em grande medida, os pressupostos
de qualidade e a eﬁciência, nos dois exemplos, ajudam a produzir um efeito de
fechamento e de controle do sentido. Em ambos os casos, as imagens simbólicoalegóricas construídas se aﬁrmam também em conexão com uma certiﬁcação ou
com um timbre autenticador ligado a uma noção de raízes culturais próprias ou
genuínas. Da dupla autenticação (técnico-proﬁssional e histórico-cultural) parece
resultar que as subjetividades representadas (e os modos de subjetivação produzidos) se fechem num espaço de visibilidade, num registro imagético e temporal (histórico e mítico) já viabilizado pelas mídias hegemônicas e já reconhecido
como próprio de certas identidades culturais (de certas épocas, regiões, ou setores
da população).
Não há, nos dois espetáculos, linhas de fuga que interceptem esses espaços e esses modos de visibilidade previamente deﬁnidos e ﬁxados. Não surgem,
por exemplo, falas ou intensidades mais marcadas pelo agora, a exemplo do que
seria a manifestação direta dos modos urbanos e cosmopolitas dos atores negros
que encenam hoje a história e a lenda de Besouro Cordão de Ouro. Não há, tampouco, em As Centenárias, qualquer injunção de sentido que extraia a cultura
popular nordestina de um registro identitário ﬁxo e ﬁxador, quase folclorista.
Creio, por outro lado, que certos agenciamentos teatrais como aqueles
liderados por Zé Celso Martinez Corrêa e Amir Haddad, têm conseguido, de maneira mais clara, interceptar os modos de produção de identidade dominantes (e
ﬁxadores) e gerar efeitos complexos de sentido, nos trabalhos tão distintos como
os que são produzidos pelo Teatro Oﬁcina e pelo Grupo Tá na Rua. Penso que a
65 Os ﬁgurinos de As centenárias foram concebidos por Samuel Abrantes, enquanto os do
espetáculo de João da Neves são assinados por Rodrigo Cohen.
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persistência que acompanha os esforços dos dois diretores no sentido de fazer o
ator-performer em cena não propriamente caracterizar personagens, mas atuar a
partir de urgências do presente, de necessidades do agora e do aparato subjetivo
dos artistas, opera linhas de fuga e modos de desterritorialização, pelo menos parcial, dos limites representacionais e dos regimes de imagens culturais autenticados
e autenticadores de identidades ﬁxas. As situações representadas nunca aparecem,
nos trabalhos liderados pelos dois criadores, inteiramente enquadradas nem numa
suposta coerência histórica unívoca, nem na caracterização das circunstâncias de
uma fábula, nem em pressupostos consensuais de qualidade artística. Elementos
narrativos, fabulares e representacionais se veriﬁcam, sem dúvida, nas peças e
espetáculos dos dois diretores, porém ali estão como plataformas para o que mais
importa, que são os modos de subjetivação desestabilizadores das identiﬁcações
hegemônicas, das formas de sujeição e esquadrinhamento pelo biopoder e pela
sociedade de controle.
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Em torno do ‘vírus de grupo’
Seminário Guattari não cessa de proliferar
Ricardo Basbaum

É preciso inicialmente dizer que o título desta comunicação não indica
especiﬁcamente preocupações médicas ou cientíﬁcas: não estou aqui como cientista ou doutor em medicina; estou aqui como artista praticante. Tampouco tenho
interesse em estar presente em laboratórios cientíﬁcos, manusear instrumentos da
ciência ou inserir-me na área de trabalho reconhecida entre as atividades da arte e
aquelas da ciência – o que tenho feito acontece na interface entre obra plástica e
discurso, recorrendo a ferramentas e meios da arte contemporânea (seja participativa, coletiva, conceitual, etc.) em entrelaçamento com estratégias de articulação
textual, adotando tanto uma escrita desdobrada em suas várias dicções (e ﬁcções)
quanto uma prática plástica que não abre mão de sua dupla inserção sensorial/
conceitual. Teríamos que ver em que consiste tal prática – mas também não nos
ocuparemos aqui de um olhar com este grau de auto-referência (não estou aqui
para tecer observações em torno de meu fazer, de modo isolado sumário). A tentativa seria de trazer à tona comentários acerca da construção do jogo artístico em
relação direta com suas dimensões de produção de uma coletividade, um estado
de grupo, algum agregado de vozes enquanto condição mesma da efetivação e
funcionamento da obra de arte.
Não há dúvida de que a natureza do campo da arte é plural: qualquer obra
de arte traz à superfície de modo eloquente os diversos atores que fazem parte de
seu jogo – a convicção básica desta presença indica imenso trabalho coletivo a
operacionalizar tal processo de emergência. Por um lado, a simples materialização
da obra, a construção do momento de potencialização do instante deﬂagrador de
visibilidade – objeto, vídeo, instalação, performance, etc., a ocorrer nas condições
concretas de um museu, galeria ou espaço independente; por outro, a intervenção
(que se faz simultânea a essa aparição) em um campo de conversa, em mediação
discursiva, na medida em que se delineia um discurso a se conectar com um campo
crítico, histórico, ﬁlosóﬁco, literário, etc. Mas, também – ainda e sobretudo – as
etapas desta dupla emergência – plástica e discursiva, material e imaterial – irão
se processar necessariamente enquanto “programa ambiental” – terminologia de
Mário Pedrosa e Hélio Oiticica (Oiticica, 1986, p. 9-13), formulada em torno de
1964/65, sem qualquer referência à atual noção de ‘auto-sustentabilidade’ – isto
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é, em contato direto com o mundo concreto, contextual, social, cultural e político,
uma vez que é aí – na efetiva presença da obra de arte junto ao real do mundo,
enquanto elemento produtor de problemas – que se processa a medida da importância da manobra desviante ‘arte’. A conhecida fórmula de Guattari e Deleuze,
de que “o enunciado é sempre coletivo, mesmo quando parece emitido por uma
singularidade”66 pode ser também compreendida em sua acepção pragmática, (o
passo a passo de sua inserção, igualmente conduzindo a processos temporais nãolineares) – isto é, em diálogo com as mediações institucionais, compreendendo
limites e agregando vozes. Daí que se pode perceber a condição da obra de arte
como plural igualmente na medida em que é índice efetivo de complexa articulação de conjunto – todos que encontram linhas de expressão nos múltiplos ﬁos
desse processo – e aí está a medida de valor: nas modalidades propostas para
esta articulação coletiva, mais do que na obra em si e sua resolução formal (sem
dúvida fundamental e necessária, mas desde já potencialmente limitada quando
do recalque de suas próprias linhas de construção de um processo de aparição ou
emergência).67
Assim, um tópico é claro: o trabalho de arte será sempre nó de um encontro coletivo, uma vez que indica, em seu funcionamento, tal coletânea de vozes –
não necessariamente convergentes, efetivamente instauradoras de complexidade
ao instaurar um espaço de problemas: a conﬁguração de conﬂitos e a ritualização
de confrontos pode ser aqui apontada como virtude, já que a obra investe na desmontagem de lugares-comuns e clichês, trazendo paradoxos, impasses e momentos de clausura para a arena do comum, em impulso sempre politizante. Cria-se a
impressão – que pode sempre ser implementada – de que ali se propõe um jogo
no qual qualquer um pode intervir para muito além do especialista, o qual tam66 Agradeço a Marcelo Expósito pela recuperação desta referência. Cf. Guattari e Deleuze,
Kafka: Por uma literatura menor, 1977, p. 121.
67 Em escrito anterior, a “condição coletiva da obra” foi assim caracterizada: “situação no
limite da matéria que traz a inscrição de múltiplos interesses, dos mais variados tipos, e cujo
valor cada vez mais lhe será atribuído a partir do conjunto de articulações que estaria a agenciar
(participante, público, crítica, mercado, cultura, etc). Desde logo, um alerta: não se trata aqui de
ter a obra/situação concebida como se lhe faltasse algo ou alguém que irá ﬁnalmente preenchêla; mas de compreendê-la como gesto de ação em mais de uma direção, cuja construção implica
em espacialidade própria, singular, caracterizada aqui (em um de seus aspectos) como potencial
terreiro de encontros a abrir-se a um conglomerado de alteridades – o que indica um impulso
para acolher a irregularidade das linhas do que é diverso de si, ali a se acoplar pelo magnetismo
afetivo da aﬁnidade, mas também pela guerra política dos interesses”. Cf. Basbaum, “Quem é
que vê nossos trabalhos?” (2009).
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bém ali realiza suas considerações (característica reveladora de uma polifonia de
facto). Mas: seria possível indagar, junto à arquitetura mesma da obra, acerca da
presença de certas demarcações que trabalhariam conscientemente a instauração
dos procedimentos coletivos apontados, ou estes seriam como que resultado de
sucessivas apropriações por grupos sociais no trânsito mesmo de sua circulação?
A pergunta é formulada nesse momento, pois já foram indicados aqui os limites de
qual pode ser a contribuição dos traços formais no agregado que é a obra de arte:
mesmo que a produção de valor – decorrente, sobretudo, das vozes articuladas
nesses processos – resulte de circulação e trânsito, há uma construção ou composição que deﬂagra algo a partir de momentos de contato (e aí se criam ﬁos de
textura singular e especial, de resistência ímpar); ou seja, não há que se diminuir
a importância das camadas sensíveis, as regiões de encontro entre corpo e obra –
pois sem tal dinâmica certamente não se poderá falar propriamente de ‘obra’, uma
vez que a problematização da sensorialidade é singularizadora e indicadora de um
tipo de encontro que tem no campo da arte um espaço de agudização e radicalização possíveis. Entre o deslocamento das ênfases, ora nos processos coletivos de
uma circulação discursiva e contextual/ambiental, ora nas regiões de contato sensorial indicadoras de uma corporalidade, percebe-se a presença de um dispositivo
regulatório, como que a administrar uma dinâmica que não se deve cristalizar em
um ou outro modo (evitando assim os pólos não-produtivos de abstração imaterial
ou auto-suﬁciência formal).
Trabalhando então no horizonte de determinadas preocupações comunicativas, parece ser interessante apontar a presença em certos trabalhos de alguns
mecanismos que indicaríamos como do tipo ‘vírus’, fazendo referência direta a
esta entidade ao mesmo tempo inanimada e viva, biológica e mineral, partícula
patológica e transformativa (perversa, por que não?), portadora de mensagens e
veículo de trocas. Para os biólogos, os vírus são “agentes de variação” (Hyman
Hartman, 2000, p. 233-242), cujo papel ultrapassa o de mero agente infeccioso,
colaborando para uma certa economia do ajuste e da adaptação. Ao mesmo tempo, são conhecidas as passagens de William S. Burroughs em que enfatiza a condição viral ou virótica das ferramentas comunicativas – sobretudo a palavra; mas
o autor norte-americano não se detém apenas aí: acaba por delinear o vírus como
“pequena unidade de palavra e imagem” ou “imagem e trilha sonora”.
The word is now a virus. (…) Modern man has lost the option of silence. (…)
Try to achieve even ten seconds of inner silence. You will encounter a resisting
organism that forces you to talk. That organism is the word [The Ticket That
Exploded, 1962].
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Fig. 1 Ricardo Basbaum,
diagrama (série eu-você), 1997.

Fig. 2, 3 e 4 Ricardo Basbaum,
eu-você: coreograﬁas, jogos e exercícios, (2003).
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My basis theory is that the written word was literally a virus that made spoken
word possible. (…) I suggest that the word is just such a virus. (…) [A] virus IS
a very small unit of word and image. I have suggested now such units can be
biologically activated to act as communicable virus strains. (…) Remember the
only image a virus has is the image and sound track it can impose on you. (…)
We have considered the possibility that a virus can be activated or even created
by very small units of sound and image [The Electronic Revolution, 1972].

Os traços comunicacionais seriam, logo, de teor multimídia, combinando traços discursivos e não-discursivos, transportando também pulsação e ritmo,
além da imagem e da palavra. Sobretudo, há um ímpeto em localizar na partículavírus um elemento formal-funcional delineado como pura provocação e produção,
agente deﬂagrador de inquietação cujo perﬁl seria aquele do excesso, elemento de
compartilhamento intersubjetivo enquanto absoluta exterioridade – uma vez que
o vírus é sempre agente estranho, alienígena, não pertencente ao humano, funcionando no limite de qualquer conceituação da vida (efetivamente o vírus funciona
como índice ou sintoma das linhas de fronteira entre vivo e não-vivo). Aqui, a
comunicação é contato, contágio, produção, provocação e compartilhamento –
processo que se estrutura a partir de uma dinâmica ao mesmo tempo interiorizante
e exteriorizante; índice de transformação e produção de subjetividade, mobilizando ao mesmo tempo discurso e camadas sensoriais, sensíveis (pois contágio e
contaminação se dão enquanto corporalidade: daí que qualquer abordagem nessa
direção apresente certa concepção do corpo e de suas membranas).
Tal imagem – pois o vírus é arrancado da biologia para manifestar questões extra-laboratório (e assim está claro que o laboratório não tem precedência,
pois também a ciência é índice de problemas que lhe são exteriores) – existe de
fato quase que como paradigmática da cultura e da subjetividade contemporâneas, articuladas sob as redes tecnológicas e comunicativas. Daí que o sociólogo
Thierry Bardini (2006) recorra à fórmula “hipervírus” (ou o “vírus vírus”) para
indicar sua recorrência – aﬁnal, desde a segunda metade do século XX há a emergência de outra dinâmica de formação subjetiva e da construção de um lugar
diferenciado para a arte junto à cultura (mais ativo, aberto e plural, mas também
mais instrumentalizado). Bardini localiza o contágio pelo “hipervírus” também no
pensamento ﬁlosóﬁco recente, em que o vírus é “teorizado de Derrida a Foucault,
de Baudrillard a Deleuze”. Em entrevista realizada em 1994, Jacques Derrida
comenta que
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Figs. 5, 6 e 7 Ricardo Basbaum, sistema-cinema (ccsp), 2009
câmeras de circuito fechado, sequencial, projetor, letras adesivas
Centro Cultural São Paulo

Tudo que tenho feito (…) está dominado pelo pensamento sobre o vírus, o que
poderia ser chamado de parasitologia ou virologia, um vírus podendo ser muitas
coisas (…) O vírus é em parte um parasita destrutivo, que introduz desordem na
comunicação. Mesmo do ponto de vista biológico, isso é o que ocorre com um
vírus; faz sair dos trilhos o mecanismo de tipo comunicacional, sua codiﬁcação
e decodiﬁcação. Por outro lado, é algo que não é vivo nem não-vivo; o vírus não
é um micróbio. E se você seguir estes dois caminhos, aquele do parasita que, do
ponto de vista comunicativo, interrompe uma destinação – interrompendo a escrita, a inscrição, a codiﬁcação e decodiﬁcação da inscrição – e aquele que por
outro lado não está vivo nem morto, você terá a matriz de tudo o que ﬁz desde
que comecei a escrever (Derrida, citado por Bardini, op. cit.).

Neste caso, é interessante perceber que o “projeto ﬁlosóﬁco de Derrida”,
segundo Bardini, desenvolvido entre 1967 e 1972 (de Gramatologia a Disseminação), seria marcado pelo esforço de “introduzir o outro no Eu – uma redeﬁnição
do sujeito”, em que persegue “a absoluta alteridade da escrita”. Tal busca por uma
alteridade estaria identiﬁcada com este “outro radical que é o vírus” – sempre a
partícula portadora de uma informação diferenciante, invasiva, circulando no corpo, um “suplemento, tomando e mantendo o lugar do outro”: a “ontologia viral”
como a “ontologia do suplemento imaterial”68.
Ao mesmo tempo partícula indicadora de processos comunicacionais –
instauração de rede e seus efeitos – e agente de variação; mas, também, signo de
68 De Jacques Derrida, pode-se ler ainda: “eu não tenho senão uma língua e ela não é minha,
a minha ‘própria’ língua é-me uma língua inassimilável. A minha língua, a única que me ouço
falar e me ouço a falar, é a língua do outro” (Derrida, 2001, p. 39).
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Figs. 8, 9 e 10 Ricardo Basbaum, sistema-cinema (lab-morro), 2009
stills de vídeo, Instituto de Biologia, UERJ

alteridade: estes poderiam ser indicativos de etapas de um processo relacionado à
obra de arte, em sua dinâmica intensiva e de contato, instalando dinâmica subjetivante a partir de uma operacionalidade dentro/fora. Isto é: assimilar as operações
propriamente sensíveis enquanto “corpo vibrátil afetado pela alteridade do mundo” (Suely Rolnik, s/d), em fuga de qualquer anestesiamento, atento às sensações;
processar tal alteridade nos ritmos e pulsações de uma contínua reversibilidade
exterior/interior, percebendo como aí é deﬂagrado um procedimento que se faz
coletivo, plural, da multiplicação do contato; proceder por ajustes ou regulações,
pois o elemento ‘vírus’ seria aqui especiﬁcamente um agente que atuaria transversalmente na pragmática da instauração de tal processo – a articulação de sensação,
conceito, sujeito e coletivo.
Ao introduzir a noção de “transversalidade de grupo” (Guattari, 1972, p.
72-85), Félix Guattari procura resolver algumas oposições e clausuras da prática
terapêutica institucional através de uma modalidade de deslocamento que recuperaria “uma circulação realizada de modo mais harmonioso”, trazendo à superfície
o “lugar do sujeito inconsciente de grupo” – seria preciso evitar tanto a hierarquização verticalizante quanto a dispersão fragmentária horizontal; a busca seria por
algum tipo de “ajuste” que pudesse funcionar enquanto regulagem ou economia
de deslocamento, em que não se abre mão de determinar a importância de cada
uma das regiões institucionais, mas se faz premente indicar seu funcionamento
conjunto de modo a articular análise individual com o coletivo, “a incidência do
signiﬁcante social sobre o indivíduo”, articular o grupo como sujeito de ação.
Trata-se de um percurso especial, não dicotômico, de um corte que procura integrar as áreas internas e externas de modo a (entre outros desdobramentos): redeﬁ-
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nir estruturalmente os papéis, demarcando-os; efetuar uma comunicação máxima
entre os níveis; alinhar diferenças entre poder real e poder manifesto. Além disso,
há “coeﬁcientes de transversalidade” a serem modiﬁcados nesse processo. Particularmente signiﬁcativo para nosso problema seria a indicação de que tal “coeﬁciente de transversalidade” (ou seja, o índice de realização efetiva da manobra
de atravessar estratos cristalizados) pode ser obtido a partir de referência direta a
uma economia do olhar, da visão:
[...] coloquem em uma área fechada cavalos com antolhos reguláveis: o coeﬁciente de transversalidade será justamente o ajuste dos antolhos. Imagina-se que se
forem ajustados de modo a tornar os cavalos completamente cegos, se produzirá
um certo encontro traumático. À medida que se for abrindo os antolhos, pode-se
imaginar que a circulação se realize de modo mais harmonioso. […] de maneira
que os homens se comportem uns em relação aos outros do ponto de vista afetivo.

Seja cegueira ou visibilidade absoluta, qualquer um destes estados de
produção de contato será sempre resultado de ajuste, gesto regulatório. Sob essa
condição não haverá sensação que não seja mediada – sempre existirá a atuação de
um “agente de variação”: “em um hospital, o coeﬁciente de transversalidade é o
grau de cegueira de cada membro da equipe”. Não existe aqui o olho espontâneo,
natural, retiniano; a operação proposta caracteriza uma condição de prótese, olho
administrado por dispositivo.69 Ou seja, a transversalidade é também um modo de
construção do olhar que articula visualidade e mediação – visibilidades e enunciados – propondo, é claro, um regime sensorial particular: estamos aqui também no
território do conceitualismo, onde a obra de arte se produz através de manobras
que sempre apontarão algum grau de relacionamento entre membranas sensíveis e
inscrições quaisquer – ambientais, institucionais, discursivas. Mas, é preciso logo
alertar que a compreensão dos jogos do ver e sentir, enquanto construção (“arte
contemporânea” e toda sorte de mediações), não elimina a operação de formação
(e também construção) de um “campo pático”, em que o envolvimento afetivo do
fruidor desempenha um papel decisivo na elaboração de seu relacionamento com
o trabalho – trata-se da condição de imediaticidade, fundamental para a obra de
arte.70 Tem-se um duplo funcionamento, necessariamente descontínuo, a ser ma69 “O que me faz ser um pouco distante, um pouco desconﬁado, em relação aos analistas
fenomenológicos, é que sempre temo que eles não vão até os pontos de artiﬁcialidade, que
caracterizam os pontos de subjetivação” (Guattari, 1993, p. 14).
70 “O que nos faz aﬁrmar fenomenologicamente que algo está vivo? É precisamente através
desta relação de afeto. (…) uma apreensão pática, imediata e não-discursiva ocorre do relacio-
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nejado pelo sujeito em seu contato com o trabalho (isto é, na medida em que interessa o processo contato-contágio-comunicação). Trata-se, então, de administrar
este percurso em corte, regulá-lo, ajustar seu grau, modo, intensidade: produzir
a composição sensível em dupla manobra, sensorial e conceitual. O recurso para
articular um caminho transversal (que coloca em relação binarismos e campos de
opostos) viria a ser – para a obra de arte, retomando o que foi apontado acima – a
colocação em funcionamento de um agente mediador cuja condição seja liminar
e operacional: ou seja, em seu duplo trânsito, isto é, ao mesmo tempo mediado e imediato, e em dupla presença, ao mesmo tempo parte da obra e estranho
a ela. Tais operadores – em sua veemência particular, agilidade comunicativa,
capacidade de deslizamento entre contágio em proximidade e multiplicação em
espaço aberto – se conﬁguram enquanto vírus, “agentes de variação”, componentes articuladores de transversalidade – na qualidade da contaminação centrípeta
e centrífuga, produzindo a palavra, o afeto e o percepto, fazendo falar e derivar
regiões do singular e do coletivo (colocadas em contato junto à pele, mas também
no corpo coletivo).
Pois se estamos falando do trabalho de arte como um vírus, ou da presença do vírus junto à obra de arte (uma ou outra opção não eliminaria a alteridade
em jogo – trata-se de uma mesma situação: obra e vírus devindo um sobre o outro,
vírus como obra e meta-elemento desta), seria preciso insistir no problema: como
se daria a relação entre o vírus e os processos sensíveis, sensoriais, qual a conﬁguração aqui em jogo? E será ainda preciso perceber aqui não uma sequência linear
de etapas, mas um funcionamento simultâneo – tal seria o índice ou coeﬁciente
de transversalidade: ao mesmo tempo em que se processa [1] o contato imediato,
a produção sensorial interna (corpo), ocorre [2] o contato mediado, de modo discursivo ou não-discursivo, trabalhando a externalidade nos termos de uma comunicabilidade. A partícula portadora de transversalidade traz o ajuste, a regulagem
dos momentos simultâneos – complexiﬁcação do processo, problematização em
progresso, produção de subjetividade e conexão do sujeito no coletivo. Ainda que
tal funcionamento possa trazer a impressão de algo já reconhecido ou familiar, o
que estamos indicando aqui é a atribuição desta maquinação (etapa de uma heterogênese, se quisermos) ao efeito de uma singularidade formal em acoplamento
junto à obra – uma ﬁbra ou modulação – que irá exatamente estabelecer uma
namento ontológico de auto-composição da máquina. (…) No momento da relação autopoiética, existe um conhecimento imediato e pático da situação – ‘algo está ocorrendo’” (Guattari,
s/d). As observações de Guattari são importantes para a conﬁguração de um campo pós-fenomenológico da experiência perceptiva com a obra de arte.
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economia do funcionamento sensível: a cada intervenção, condição especíﬁca ou
contexto em que a obra se constitua, o ajuste deverá se refazer, ser novamente
estabelecido, aqui & agora. Dupla tarefa: construir conexões (quebrando linhas
e redesenhando-as); estabelecer limiares de continuidade em que se apagam os
limites entre nosso corpo e a matéria sensível.
Um único vírus não existe: trata-se de palavra sempre no plural – um
vírus, dois, três, centenas ou milhares de vírus – sempre repito o mesmo termo,
sempre já ﬂexionado em número. Assim, quando se diz ‘vírus’, é a algum múltiplo a que se refere – há instalada no nome, no seu emprego e em seu funcionamento uma condição de reprodutibilidade. Mas, trata-se de condição multiplicadora
curiosa, sempre singular-plural: digo um, e signiﬁco muitos; descrevo milhões,
e tenho a singularidade. Daí, qualquer frase ou expressão que contenha o termo
requer sempre cuidadosa articulação – a escrita se faz avançar com cautela, pois o
período terá que ser construído através de uma gramática oscilante, funcionando
ao mesmo tempo no singular e no plural, desaﬁando a regência da norma culta.
Ao mesmo tempo, torna-se também – vírus – palavra adequada para expressar um
dos principais atributos da obra de arte, um os seus mais belos efeitos: funcionar
sempre enquanto conjunto, grupo, coletivo, em colaboração. Já foram apontados,
na abertura deste texto, traços desta condição de funcionamento plural; pois assim
como ocorre com ‘vírus’, se falo ou escrevo ‘arte’, também sou confrontado com
a estranha condição de me ver frente a frente a um agregado material qualquer
(massa de afetos, composto conceitual) que, de modo imediato, instantâneo (ou
pouco a pouco, em tempo lento viscoso – o que, curiosamente, dá no mesmo, pois
se trata de pulsação polirítmica, politemporal e não de batida única) me conduz a
uma cadeia de conexões e acontecimentos, a uma rede de atores e protagonistas,
que fazem com que aquele trabalho ou obra possa tornar-se expressivo, manifestar-se naquele momento para um sujeito qualquer. Ou seja, efetivamente entra-se
em contato com verdadeira manifestação, agenciamento coletivo.
Obras de arte produzem grupos, pois são manifestações de grupos: claramente um circuito de arte – seja local ou global – é composto por diversas
comunidades, cada qual articulando apoio e suporte a determinados artistas, mobilizando em torno instituições, mercados, redes. Há grupos estratégicos, outros
econômicos; redes institucionais, acadêmicas, cada qual com suas comunidades.
Claro, circuitos plurais, em que se encontram grupos diversos, articulados em
políticas comuns, plataformas de ação ou mesmo pesquisas de linguagem. Não
há dúvida de que o mundo da arte se perfaz em dinâmica de encontro de diversos
coletivos. Mas há também os grupos de afeto – aquele grupo que se percebe sin-
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Ricardo Basbaum, sistema-cinema (série membranosa), 2009
stills de vídeo, Museu de Arte Moderna de São Paulo

gular-plural, dedicado ao cultivo e disseminação de partículas de alteridade: seria
aí modulado o vírus de grupo (e todo vírus ﬂui em certa medida nessa direção)
– uma modalidade particular, ou melhor, um momento particular em seu trânsito
e ﬂuxo. Não haveria espaço de troca mais intenso para o trabalho de arte – não há
grande coleção ou modelo expositivo que substitua a força de tais momentos de
produção de pensamento, contaminação poética, pulsação coletiva. Todo vírus,
em alguma medida, seria vírus de grupo – mas coloca-se uma questão de escala:
há um momento de emergência da obra que se faz também enquanto conﬁguração
coletiva; ou será que é a emergência particular da situação de grupo que provoca a
instauração da obra? Nas linhas ambíguas desse momento especial – efetivamente
singular-plural – haveria uma delicadeza e uma força a serem compartilhados.
Pois seria aí, em meio às dinâmicas regulares da arte e seus processos sempre
plurais, que uma vibração poderia ser percebida e cultivada – enquanto efeito
e produção desse curioso estado de contaminação que se atribui ao não menos
curioso vírus de grupo.
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“Transgredir as sigilosas siglas do não”: a
linguagem como espaço de criação de saídas
Mariana Patrício

Partimos de uma questão direta: Como escapar às câmeras de vigilância
instaladas na subjetividade contemporânea? Uma atmosfera consensual parece
estar dominando o debate a respeito de temas como violência, medo e terrorismo, conferindo ao desejo de segurança e estabilidade dos cidadãos do mundo
globalizado um estatuto de certeza inabalável.Quando o pensamento, a política e
as experiências mais cotidianas na nossa vida atomizada nas grandes metrópoles
parece não ter outra preocupação que a segurança, o presente artigo tem como
proposição pensar: como é possível ainda se arriscar nestes domínios, sem que se
confundam desejo de aventura com desejo de morte?
Seria preciso antes de tudo reaprender a caminhar na escuridão? Desde
o século XVIII o ocidente parece ter esquecido essa resposta. Da construção do
conceito de progresso de Condorcet, à primeira demonstração do funcionamento
de uma lâmpada elétrica por Thomas Edison, em 1879, o que se tem visto é a realização do desejo de extirpar as trevas de uma vez por todas. A ﬁlosoﬁa iluminista
queria apagar da história a sua sombra - acreditava que o progresso cientíﬁco e
espiritual seria capaz de fundar um período de luzes. O sonho da revolução francesa residia na esperança de um mundo sem trevas, sem escuridão que coincidia
com a premência de um conceito de verdade vedado a qualquer espécie de malentendido – novo platonismo no qual o mundo das aparências recaia novamente
no limbo do conhecimento, e o mundo das ideias se encarnaria na vida cotidiana
privada da burguesia. A França como centro irradiador de luz. Em 1872, Victor
Hugo escrevia em Os Miseráveis a síntese de seu projeto romântico, defendendo
a tese de que o escritor deveria ingressar no lodo para limpá-lo:
O livro que o leitor tem sob os olhos nesse momento é, do princípio ao ﬁm, no seu
conjunto e nos seus pormenores, sejam quais forem as intermitências, as exceções ou os desfalecimentos, a marcha do mal para o bem, do injusto para justo,
do falso para o verdadeiro, da noite para o dia, do apetite para a consciência,
da podridão para a vida, da bestialidade para o dever, do inferno para o céu, do
nada para Deus. Ponto de partida: a matéria; ponto de chegada: a alma. Hidra
no princípio, anjo no ﬁm (Hugo, 2007, v. II, p. 587).
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O século XX, contudo, não parou de sofrer a dicotomia provocada pela
absoluta cisão entre um ideal ancorado em uma sociedade solar, e uma realidade
obscurecida por cogumelos atômicos. Dessa cisão produziu-se por um lado, um
niilismo cínico diante da vida e dos outros (individualismo depressivo cerceado
pela certeza de que onde há alteridade há sombra), e por outro, um idealismo
hostil ao presente, ao agora, visto como tempo a ser aniquilado, traidor do mundo
diurno que se instalaria.
Há alguns anos, porém, tem-se a impressão de que o céu se acinzentou
por completo, sem que soubéssemos exatamente identiﬁcar o que vem provocando essa escuridão repentina. Mesmo o futuro parece ter perdido a sua atmosfera
iluminada. A porta de entrada do século XXI foi escancarada por um insólito
acontecimento, no qual, um grupo político sem reivindicações claras, cujos componentes não temem a perda da própria vida, rostos desconhecidos, foi capaz de
por abaixo um dos maiores símbolos da civilização ancorada na ideia de luzes
e progresso. Desde então, as palavras de ordem da democracia e do Bem têm
sido entoadas com um objetivo de vingança que já não convence sequer os mais
crédulos seguidores do modelo político republicano ocidental. Fomos lançados à
sombra à nossa própria revelia.
Para seguir o ﬁo de Ariadne que nos conduz à resposta desta nossa questão inicial, partimos em busca de descobrir o destino de um herói extemporâneo:
Ulisses. A primeira parada desse trajeto seria inevitavelmente um dos maiores
romances da literatura moderna, o Ulisses de Joyce. Após um esforço extenuante, porém prazeroso (onde o próprio manuseio daquele livro-tijolo era parte de
um programa intenso de exercícios físicos) – através da quase mil páginas que
compõem o livro – não nos deparamos com uma única fala ou ação do Odisseu.
O que se encontrou foi uma presença fantasmática desse último, um personagem
desencarnado. O atlético e ardiloso Ulisses teria se transformado na sombra do
homem moderno, perdido em monólogos silenciosos, viagens sem sair do lugar,
sedentarismo esportivo, conversas com caveiras?
No poema Finismundo: a última viagem, de Haroldo de Campos, encontramos uma pista (Campos, 2004, p. 53) Nesse poema nos deparamos com duas
imagens distintas de Ulisses: a primeira, a do herói arcaico em sua última viagem
quando de volta a Ítaca, e não acostumado à vida cotidiana da cidade, decide enfrentar novamente o oceano em uma atitude de desmesura que tem como destino
certo a morte. Ulisses quer conhecer o que está para além das terras mapeadas, “o
não-mapeado, Finismundo” onde começa “a infranqueada fronteira do extra-céu”
(Campos, 2004, p. 54).
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A esse personagem, o poeta contrapõe um Odisseu contemporâneo, urbano e hipocondríaco, avesso a toda e qualquer aventura, “um postal do Éden / com
isso te contentas), vivendo em um mundo onde as sereias se transformaram em
sirenes de polícia e de ambulância, e o fogo prometeico se resume a uma cabeça
de fósforo (Campos,op. cit., p. 59).
O que terá acontecido ao nosso Ulisses, identiﬁcado por Haroldo de
Campos com o leitor, em uma citação direta a Baudelaire (“eu e você meu hipocôndrico crítico-leitor”)? (Campos, op. cit, p. 58). Ele já sequer é um hipócrita,
como em As Flores do Mal, mas um medroso, cujo epitáﬁo é a margem de erro, a
previsibilidade com que amortece seu terror da morte. De que será que tem tanto
medo?
Em A transparência do Mal: Ensaios sobre Fenômenos Extremos, Jean
Baudrillard aﬁrma estar a sociedade ocidental contemporânea enfrentando atualmente um período caracterizado pela marca da “pós-orgia”. Passado o momento
explosivo da modernidade que produziu uma série de liberações no plano individual e coletivo, vivemos atualmente como se já não houvesse nada de novo
para se viver, nos colocando em uma existência de claustrofóbica reprodução do
Mesmo. No tom marcadamente pessimista deste autor, o ﬁlósofo lamenta o vazio no qual foram lançados os antigos valores da modernidade, que permanecem
enquanto discurso, mas que perderam completamente sua essência, sua razão de
existir. O ideário moderno somente persiste na retórica
Assim, a idéia de progresso desapareceu, mas o progresso continua. A idéia de
riqueza que sustenta a produção desapareceu, mas a produção continua ﬁrme
(...) Haveria em todo o sistema, em todo o indivíduo, a pulsão secreta de livrarse da sua própria idéia, de sua própria essência, para conseguir proliferar em
todos os sentidos, em todas as direções? Mas as conseqüências só podem ser
fatais. Qualquer coisa que perca a própria idéia é como homem que perdeu a
sombra – cai num delírio em que se perde (Baudrillard, op. cit, p. 12).

Seria esse então o problema? Segundo Baudrillard, uma vez que os antigos valores já não podem ser experimentados em sua essência, nos defendemos
da constatação de sua ineﬁcácia através da ausência total de risco, ou de confronto
com a própria negatividade, para esquivarmo-nos de cair em um abismo, ou um
delírio fatal. A orgia emancipatória do século passado nos é negada e não nos resta
nada a fazer senão reproduzir o mesmo discurso, o que provoca uma sensação de
asﬁxia insuperável. Mas o pensamento do ﬁlósofo, ao invés de nos liberar dessa
falta de ar, apenas piora o mal-estar. O que parece é que não há saídas: de um
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lado o simulacro vazio e improdutivo de antigas ideias, de outro o abismo. Não
espanta que nós, urbanos odisseus, hipocondríacos, optemos por permanecer com
as janelas fechadas.
Haveria algum modo de restaurar a antiga hybris homérica nos dias de
hoje, de destampar o ouvido ao canto das sereias? Há uma diferença entre arriscar-se à morte e suicidar-se. O que a escrita de Baudrillard dá a entender é que
qualquer ousadia atualmente é uma morte certa e anunciada, uma vez que já não
estamos ligados à nossa essência. Mas como reencontrar a sombra sem sair atrás
dela?
É possível, sob uma outra perspectiva, que a reprodução do Mesmo que
Baudrillard enunciou, bem como o desesperado desejo contemporâneo de controlar todas as etapas da vida, desde o nascimento até a morte, de não se deixar
perder em terras desconhecidas, represente o último suspiro de um mundo no qual
o sujeito tem absoluta primazia – o ápice antes do ﬁm, como nos mostra a história
dos Impérios. Estaria se cumprindo, ﬁnalmente, o tempo pelo qual Foucault ansiava na conclusão de As Palavras e as Coisas?
O homem é uma invenção cuja recente data a arqueologia de nosso pensamento
mostra facilmente. E talvez o ﬁm próximo. Se estas disposições viessem a desaparecer tal como apareceram, se, por algum acontecimento de que podemos
quando muito pressentir a possibilidade, mas de que no momento não conhecemos ainda nem a forma nem a promessa, se desvanecessem como aconteceu,
na curva do século XVIII, com o solo do pensamento clássico – então se pode
apostar que o homem desvaneceria, como, na orla do mar, um rosto de areia
(Foucault, 2000, p.536).

Estaríamos, então, com medo de desaparecer na orla, sem epitáﬁo, como
o velho Ulisses? Pode a humanidade sobreviver à morte do homem? Como existir
sem uma consciência que o comprove, como não terminar no abismo ou no delírio
que nos leva à perdição temida por Baudrillard?
A esse impasse, o pensamento de Walter Benjamin, através da “sobriedade prosaica” sugerida no prefácio de sua tese Origem do drama barroco alemão,
apresenta algumas soluções. O artigo tenta pensar a partir desse texto, um novo
itinerário de viagem que o ﬁlósofo propõe em sua crítica, como uma maneira de
possibilitar ao hipocondríaco Ulisses contemporâneo uma forma de “tentar o não
tentado” em um “expatriado conjuro aos deuses lares” (Campos, op.cit, p.56).
Para não perder de vista o inﬁnito para além de si, mesmo depois da orgia.
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A morte da intenção: existir na linguagem
Somente uma perspectiva distanciada, disposta, inicialmente, a abrir mão da
visão da totalidade, pode ensinar o espírito, num processo de aprendizagem ascética, a adquirir a força necessária para ver o panorama, sem perder o domínio
de si mesmo. Essa introdução descreve o itinerário dessa aprendizagem (Benjamin, 1984, p. 79)

Esse é o último parágrafo do prefácio de Walter Benjamin à sua tese de
1925 sobre o Drama do Barroco alemão. Nessa descrição de seu “itinerário de
viagem” o ﬁlósofo apresenta algumas das questões sobre o fazer ﬁlosóﬁco que
lhe serão caras na escrita de toda a sua obra, aﬁrmando assim sua ruptura com a
linhagem moderna da ﬁlosoﬁa, cuja ênfase reside na primazia do sujeito.
Em oposição ao paradigma cartesiano, centrado na ação da consciência,
Benjamin descarta radicalmente a possibilidade de aproximação do ser da verdade através da intencionalidade de encontrá-la por parte do investigador:
A verdade é uma essência não intencional, formada por idéias. O procedimento
próprio à verdade, não é, portanto, uma intenção voltada para o saber, mas uma
absorção total nela, e uma dissolução. A verdade é a morte da intenção (Benjamin, op. cit, p. 58).

Como conectar, entretanto, ao mesmo tempo, uma perspectiva distanciada por parte do ﬁlósofo (a que se refere Benjamin no último parágrafo do Drama
Barroco Alemão) e uma absorção total na essência da verdade, uma dissolução
da consciência e do sujeito? De que distanciamento nos fala o ﬁlósofo, que não
permite que se perca o domínio de si mesmo, uma vez que não se trata de pôr em
ação as faculdades reﬂexivas de um sujeito mas, inversamente, de abandoná-las?
Antes de desenvolver essa questão, é preciso entender qual a relação estabelecida por Benjamin entre a Verdade e a linguagem, tal como por ele desenvolvidas tanto no prefácio de Origem do Drama Barroco Alemão, quanto em
um ensaio paradigmático, escrito em 1916, intitulado Sobre a linguagem geral e
sobre a linguagem humana.
No primeiro, já de início o ﬁlósofo estabelece uma diferenciação entre o
seu método e o pensamento sistêmico. Para Benjamin, este último, que dominou
o fazer ﬁlosóﬁco no século XIX equivoca-se ao sugerir uma ideia de verdade que
se encontra fora do problema de sua representação, jogando para segundo plano
a questão da forma:
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Na medida em que a ﬁlosoﬁa é determinada por um conceito de sistema, ela corre o perigo de acomodar-se num sincretismo que tenta capturar a verdade numa
rede estendida entre vários tipos de conhecimento, como se a verdade voasse de
fora para dentro (Benjamin, 1984, p. 50).

A ﬁlosoﬁa ancorada no sistema pensaria, então, segundo o ﬁlósofo, não
em termos de contemplação da verdade, mas de aquisição de conhecimento, na
tentativa de determinar seu objeto. Nesse sentido, o pensamento jamais poderia
almejar ir além do particular, ainda que se pretenda universal e totalizante. O
que o sistema faz é reunir em um sincretismo acomodado um aglomerado de
conhecimentos, amparando-se no primado do sujeito como lei constituinte do saber. O saber, portanto, transforma-se em uma questão de posse, priorizando um
procedimento no qual seu objeto precisa ser apropriado pela consciência. Isso
faz, segundo Benjamin, com que o método dedutivo de conhecimento, baseado
na intencionalidade do investigador, jamais seja capaz de conhecer a verdade,
uma vez que ela é justamente aquilo que nunca pode ser apropriado pelo sujeito
(ibidem, p. 64).
Nesse sentido, é para a estética que o ﬁlósofo se volta, aﬁrmando, a partir da sua leitura do Banquete de Platão, a relação intrínseca entre a verdade e a
beleza, o que traz novamente a tona uma questão que havia sido renegada pela
ﬁlosoﬁa do século XIX: a de sua representação.
Eros persegue a verdade porque ela é bela, e sua busca de amante é sem
ﬁm, “porque a beleza, para manter sua fulguração, foge da inteligência por terror,
e por medo do amante”. Esse movimento inﬁnito de Eros é totalmente distinto do
realizado pelo cientista ou matemático que pretende se apropriar de seu objeto
(Benjamin, 1984, p. 53). Nesse caso, não se trata de descobrir a verdade, mas
de presenciar o momento de sua fulguração. Em uma bela passagem, Benjamin
compara a apresentação da verdade como revelação incendiária de seu brilho. O
ser da beleza não pode ser descoberto perdendo seu segredo:
(...) ele não se manifesta no desvendamento e sim num processo que pode ser caracterizado metaforicamente como um incêndio, no qual o invólucro do objeto,
ao penetrar na esfera das idéias, consome-se em chamas, uma destruição pelo
fogo, da obra, durante a qual sua forma atinge o ponto mais alto de sua intensidade ﬁlosóﬁca (ibidem, p. 54).

Há aqui, nitidamente, uma inversão do paradigma ﬁlosóﬁco centrado no
primado da consciência, com a proposição de uma verdade que está fora do sujeito. A inteligência procura a verdade, como um amante, mas não a produz, nem
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dela se apropria. A verdade está justamente naquilo que o ultrapassa, do qual ele
não é, a primeira vista, senão testemunha de sua revelação. É nesse ponto que o
ﬁlósofo, para Benjamin, deve deixar de lado a matemática e voltar-se para o problema da linguagem.
É na linguagem que se torna possível liberar a ﬁlosoﬁa de seu ímpeto julgador ou proprietário, libertá-la de toda e qualquer intencionalidade, permitindo
ao ﬁlósofo o aparecimento da verdade. Mas deve-se aqui, desde já, estabelecer
uma distinção. Na concepção de Benjamin, não se trata da linguagem como expressão de signiﬁcados, da comunicação verbal entre os homens, que novamente
enclausuram a palavra no domínio referencial, mantendo a separação clássica entre signiﬁcante e signiﬁcado.
A verdade se apresenta na linguagem através da ruptura dessa dicotomia,
tendo simultaneamente, uma dimensão material e espiritual, o que leva Benjamin a relacionar sua teoria da linguagem com uma tradição mística, no ensaio de
1916.
Para o ﬁlósofo, nesse texto, tudo que se manifesta está inserido na linguagem, e uma existência pensada fora de seu domínio não pode ser senão uma ideia
que não frutiﬁca, pois ainda que haja uma diferenciação entre a essência espiritual
de uma coisa e sua essência lingüística, é somente na linguagem e não através
dela que essa essência pode se manifestar (Benjamin, 1992, p. 179). Esse instante
da manifestação, ou da revelação de uma essência na linguagem é o que constitui
a sua magia, sua inﬁnidade:
Precisamente porque através da linguagem nada se transmite, aquilo que se
comunica na linguagem não pode ser limitado de fora, nem medido, e daí que
cada linguagem seja inerente a sua incomensurabilidade e exclusiva inﬁnidade.
É sua essência linguística e não seus conteúdos verbais que demarcam os seus
limites (op. cit, p. 180).

Essa visão da linguagem como inﬁnitude, fora de sua dimensão utilitária,
implode com o primado do sujeito enquanto parâmetro fundador do conhecimento, uma vez que ele já não pode dar conta desse território inﬁnito, desse não-lugar,
do ﬁnismundo ao qual se dirigia o Odisseu de Haroldo de Campos. Nesse aspecto
a perspectiva de Benjamin se aproxima bastante do caminho trilhado por Michel
Foucault, na esteira de Maurice Blanchot, quando pensa na linguagem como o
Fora, aquilo que excede os limites ﬁxados pela consciência. Em um ensaio intitulado A linguagem ao inﬁnito Foucault escrevia sobre esse ultrapassamento da
linguagem em relação ao Eu:
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o ‘eu falo’ só instala a sua soberania na ausência de qualquer outra linguagem;
o discurso de que eu falo não preexiste à nudez anunciada no momento em que
digo ‘eu falo’; e desaparece no exato instante em que me calo. Toda a possibilidade de linguagem é aqui dessecada pela transitividade em que ela se realiza.
O deserto a circunda. Em que extrema delicadeza, em que agudeza singular e
sutil se recolheria uma linguagem que quisesse se refazer na forma despojada do
‘eu falo’? A menos justamente que o vazio em que se manifesta a debilidade sem
conteúdo do ‘eu falo’ seja uma abertura absoluta por onde a linguagem pode se
expandir inﬁnitamente, enquanto o ‘eu’ que fala – se despedaça, se dispersa e se
espalha até desaparecer nesse espaço nu (Foucault, 2006, p. 220).

Para Benjamin, no entanto, o homem ocupa um lugar fundamental nessa
conexão inﬁnita que a linguagem realiza entre as essências lingüísticas: o que
diferencia a linguagem humana da linguagem geral é justamente sua possibilidade de designar. Cabe à linguagem humana, fazer falar a essência espiritual das
coisas, que sem ela permaneceria muda (Muricy, 2008, p. 82). Seria preciso reencontrar a sua força, em sua “dignidade nomeadora” que tem sido perdida em
benefício de sua dimensão cognitiva (Benjamin, 1984, p.58). É no nome que as
palavras libertam-se da signiﬁcação, é o próprio nome o ser da verdade (Muricy,
1999, p.147).
Em Sobre a linguagem geral e sobre a linguagem humana Benjamin
retoma a tradição bíblica, situando o paraíso, o Éden, como momento em que
as palavras e as coisas não necessitavam da mediação do signiﬁcado, quando a
linguagem não havia perdido sua dimensão mágica. Como explica Kátia Muricy,
nesse momento adâmico:
o nomear dava acesso imediato à realidade: linguagem paradisíaca de inocência e magia. O pecado original, para Benjamin, um pecado lingüístico, introduziu nesse mundo a confusão do sentido, isto é a necessidade de uma mediação
julgadora entre palavras e coisas (Muricy, 2008, p. 79).

Concedendo ao homem à possibilidade de nomear, Deus transformava-o
assim em senhor da natureza, revelando através do nome a essência lingüística
das coisas. Mas aqui há um interessante paradoxo, para o qual o ﬁlósofo chama
a atenção: é novamente na linguagem e não através dela que o homem pode designar:
Só através da essência lingüística das coisas ele alcança, por si próprio, o conhecimento delas – no nome. A criação empreendida por Deus atinge a sua
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perfeição, na medida em que as coisas recebem seu nome do homem, do qual, no
nome, só a linguagem fala (Benjamin, 1992, p. 184).

Nomear, nessa perspectiva, não é criação espontânea, o que poderia fazer
crer numa absoluta autonomia do homem em relação à natureza. Apesar de Deus
ter concedido sua linguagem, a relação que o homem tem com as coisas, não é
idêntica a do Criador primordial. O homem é reconhecedor da palavra divina,
ainda que através do nome possa estabelecer íntimas relações com a palavra pura
da criação, no que Benjamin chama de uma relação de fronteira entre a linguagem
ﬁnita e inﬁnita (ibidem, p. 187). Mas é preciso distinguir a palavra humana da
palavra de Deus. No homem:
O conhecimento da coisa não é criação espontânea, não acontece a partir da
linguagem de forma absolutamente limitada e inﬁnita tal como a esta sucede; o
nome que o homem dá a coisa assenta no modo como ela se lhe transmite. No
nome a palavra de Deus não permaneceu criadora, numa parte ela se tornou a
receptora da língua. Esta recepção é dirigida para a linguagem das próprias
coisas, a partir das quais, por seu turno, irradia silenciosa e na magia muda da
natureza, a palavra de Deus (ibidem, p.188).

Essa nomeação, logo, é também um procedimento de tradução. Não se
trata, porém de fazer com que essa essência seja comunicável, o que terminaria
por incorrer novamente na dimensão utilitária da linguagem, mas inversamente
resgatar a língua pura, pré-babélica. Como explica Muricy, essa língua pura é justamente aquela que está livre de padrões referenciais ou conteudísticos:
A tradução – a boa tradução - é a que faz aparecer a estranheza das línguas
entre si e a que conduz o original para esta esfera de liberdade da língua pura.
Nesta esfera o que se encontra não é a conciliação das línguas, mas a sua irredutível diferença assinalada no original, pelo núcleo que resiste à qualquer
tradução, por aquilo que habitualmente se chama de ‘poético’ e que obriga o
tradutor fracassado, por sua vez a também criar (Muricy, 2008, p. 82).

O fôlego infatigável da contemplação: uma saída possível?
Entender o homem como criador e tradutor, talvez seja um caminho interessante para se repensar a sua relação com o mundo, subtraindo-o do isolamento
total, a que se entregou desde a modernidade, tendo se transformado em “homemestojo” nas palavras de Benjamin.
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Nessa perspectiva o ﬁlósofo é também um tradutor. Sua tarefa é restaurar
essa linguagem pura, encontrando no meio das palavras despotencializadas pelo
seu uso signiﬁcativo, como escreve Kátia Muricy, “uma centelha da antiga magia” (Muricy, 2008, p. 79). Para tanto, deve voltar as suas atenções para a questão
da forma. Já vimos como Benjamin, no Prefácio de Trauerspiel, descartava o
método sistêmico, por sua tentativa de criar uma falsa totalidade, encontrando a
verdade fora da linguagem. É também nesse texto, que o ﬁlósofo propõe um retorno à forma do tratado, relegada desde o período medieval, como método mais
adequado ao encontro da revelação do ser da verdade na linguagem.
A escrita do tratado, diferente do método sistêmico, possibilita o desvio,
a errância, a descontinuidade, sendo para tanto necessário por parte do ﬁlósofo
provocar em si a morte da intenção necessária para o aparecimento da verdade,
em sua escrita. Nesse sentido não pode criar uma falsa totalidade, devendo reconhecer o caráter fragmentado da verdade – o mundo pré-babélico não pode ser
restaurado por inteiro – permanecem dele apenas pequenas fagulhas, pedacinho
microscópicos que jamais poderão ser capturados.
É então que ganha espaço a contemplação, não como atitude simplesmente passiva, como comumente se entende. Ao renunciar a intenção é preciso
que o ﬁlósofo tenha um fôlego infatigável, pois “o pensamento começa sempre
de novo e volta sempre às mesmas coisas” (Benjamin, 1984, p. 50). Esse caráter
intermitente e circular do pensamento produziu a célebre comparação entre a contemplação e o mosaico:
Esse fôlego infatigável é a mais autêntica forma de ser da contemplação. Pois
ao considerar um mesmo objeto nos vários estratos de sua signiﬁcação, ela recebe ao mesmo tempo um estímulo para o recomeço perpétuo e uma justiﬁcação
para a intermitência do seu ritmo. Ela não teme, nessas interrupções perder sua
energia, assim como o mosaico, na fragmentação caprichosa de suas partículas,
não perde sua majestade. Tanto o mosaico quanto a contemplação justapõem
elementos isolados e heterogêneos e nada manifesta com mais força o impacto
transcendente, quer da imagem sagrada, quer da verdade (...). A relação entre
o trabalho microscópico e a grandeza do todo plástico e intelectual demonstra
que o conteúdo de verdade só pode ser captado pela mais exata das imersões do
conteúdo material (ibidem, p. 51).

Agora talvez já possamos retornar ao questionamento inicial. No que reside essa contemplação ativa? Colocando de outro modo: como pode a morte da
intenção não ser o desaparecimento total do homem? Como conseguir transportar
o “hipocôndrico odisseu” para fora de si mesmo? Talvez a ênfase dada por Benja-
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min à importância dada ao trabalho microscópico seja um possível caminho para a
retomada da viagem a territórios desconhecidos, proposta no início do trabalho.
Em primeiro lugar porque para contemplação, como escreve no Prefácio,
é necessária uma “sobriedade prosaica”. Por esse termo, Benjamin entende a desvinculação com qualquer princípio doutrinário ou imperativo. O estilo sóbrio não
quer nem arrebatar seu leitor, nem entusiasmá-lo (em períodos de pós-orgia ainda
seremos capazes de qualquer entusiasmo?). Essa sobriedade propõe também uma
outra relação com o tempo: a escrita contemplativa deve forçar o leitor a deter-se
sobre ela, a voltar-se para a reﬂexão (Benjamin, 1984). É de certa forma um abandono da consciência, o que permite a morte da intenção.
Em uma época em que a palavra de ordem é agir e produzir, essa postura contemplativa poderia ser entendida como depressiva. Nesse sentido, trata-se
aqui de restituir à melancolia sua positividade. Inspirado diretamente em Benjamin, Giorgio Agamben, em Estâncias – a palavra e o fantasma na cultura ocidental, mapeia algumas manifestações, desde a antiguidade clássica, de uma tradição
artística e ﬁlosóﬁca que relaciona diretamente melancolia e criação. A acedia medieval, a bílis negra da terapêutica antiga e a melancolia como reconhecida pela
psicanálise freudiana no célebre ensaio Luto e Melancolia de 1917, dão sinais
da força da ambivalência desse sentimento sombrio que se instala no corpo cuja
força vai além da pura negatividade.
Freud identiﬁca a melancolia como o pathos de não aceitação da realidade da perda do objeto. Para não se deparar com a realidade da ausência, o melancólico romperia com a consciência, garantidora da ﬁxação do eu na realidade,
desenvolvendo percepções alucinatórias. Uma “esquiva do real” que faz com que
este seja evitado e os fantasmas do desejo invadam a consciência, sendo aceitos
como realidades melhores (citado por Agamben, 2007, p. 49). O que é estranho,
entretanto, no comportamento melancólico, segundo Freud, é que de forma diferente do que acontece no luto, quando o objeto perdido é claramente reconhecido,
na melancolia não se sabe ao certo o que foi que se perdeu - como se o melancólico antecipasse a ausência do objeto. O que acontece, segundo Agamben, não é
tanto a perda de um objeto de amor, mas, paradoxalmente, “a capacidade fantasmática de fazer aparecer como perdido um objeto inapreensível”:
Cobrindo o seu objeto com enfeites fúnebres do luto, a melancolia lhe confere a
fantasmagórica realidade do perdido; mas enquanto ela é o luto por um objeto
inapreensível, a sua estratégia abre um espaço à existência do irreal e delimita
um cenário em que o eu pode entrar em relação com ele, tentando uma apro-
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priação que posse alguma poderia igualar e perda alguma poderia ameaçar
(Agamben, op. cit, p. 45).

A melancolia como exacerbação do desejo por algo que não pode ser
possuído também aparece em tratados medievais com o nome de Acedia, “demônio meridiano” do qual eram vítima monges e clérigos na baixa idade média. O
acedioso seria marcado pela incapacidade de viver no presente, tomado por uma
fadiga excessiva, desejando sempre estar em outro lugar do que aquele onde está,
quando “em contraposição, tudo o que está ao alcance da mão lhe parece áspero e
difícil” (Cassiani, citado por Agamben, p. 23). Esta ﬁgura, segundo o ﬁlósofo, foi
completamente esvaziada pela psicologia ocidental que a contrapôs à ética capitalista do trabalho, transformando-a em preguiça. Mas o que caracteriza a acedia,
não é a ausência de desejo, mas justamente o seu oposto: “trata-se da perversão
de uma vontade que quer o objeto, mas não quer o caminho que a ele conduz e ao
mesmo tempo deseja e obstrui a estrada e o próprio desejo” (Agamben, op. cit,
p. 29).
Apesar de incluir a acedia entre a lista de pecados e alienações, os teólogos medievais conseguiam entrever nesse corpo pesado e letárgico e nessa mente
evasiva de fantasia em fantasia, uma positividade. Existiria aí, paradoxalmente
uma busca incessante, um luto que se transforma em alegria, transformando sua
polaridade negativa em “fermento dialético, capaz de transformar a privação em
posse” (ibidem, p.32).
Já na antiguidade clássica, da mesma forma, ao mesmo tempo em que
Aristóteles reconhece o caráter destrutivo do caráter melancólico possuído pela
bílis negra (que posteriormente na Idade Média e no renascimento serão associados a Acedia), constatava sua presença na maioria dos poetas, criadores e ﬁlósofos. É que, dependendo de suas variações térmicas, a bílis era capaz de transportar
os corpos da apatia profunda ao mais intenso furor erótico, construindo um primeiro vínculo entre erotismo e criação.
A fantasia para a teologia medieval é concebida justamente como a ponte
entre o corpóreo e o incorpóreo, situado na ponta extrema da alma que pode em
determinados momentos separar-se do corpo para estabelecer visões do que ainda não é, do irreal, do ilusório, da imaginação (ibidem, p. 50). Trata-se de uma
presença fantasmática que possibilita a criação de novos mundos, daí a conexão
estabelecida entre melancolia e arte, desde Aristóteles.
Não sendo mais fantasma e ainda não sendo signo, o objeto irreal da introjeção
melancólica abre um espaço que não é nem a alucinada cena onírica dos fan-
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tasmas, nem sequer o mundo indiferente dos objetos naturais. Mas é esse lugar
epifânico, intermediário, situado na terra de ninguém, entre o amor narcisista
de si e a escolha objetual externa, que um dia poderão ser colocadas as criações
da cultura humana, o entrebescar das formas simbólicas e das práticas textuais,
através das quais o ser humano entra em contato com o mundo que lhe é mais
próximo do que qualquer outro e do qual dependem mais diretamente do que da
natureza física a sua felicidade e sua infelicidade (Agamben, op. cit, p. 53).

Nota-se então que é a partir dessa busca da inapreensibilidade que se abre
o espaço de um lugar desconhecido. Topos que é desde sempre um utopos, como
aﬁrma Agamben. Não lugar que abre a trilha para o impossível, para a criação do
novo, de devires até então desconhecidos, quando se rompe ﬁnalmente a barreira
cerceante do real e do impossível. Na melancolia o objeto é ao mesmo tempo real
e irreal, apropriado e perdido simultaneamente. É a vitória do objeto sobre um ego
identitário, que graças a sua ﬁdelidade quer devorá-lo, tornar-se o que não pode
possuir, romper os limites entre dentro e fora.
Para Benjamin, a função nomeadora da ﬁlosoﬁa reside justamente em
libertar a “linguagem do âmago da realidade”. Mas é aqui que se dá a volta para
sair-se da passividade inerte do melancólico. Não se trata simplesmente de contemplar a beleza, sua fulguração, sua aparição em uma postura paralisante. De
certa forma, a beleza só existe para o seu amante:
(...) o homem é belo para o amante, e não em si mesmo, porque seu corpo se
inscreve em uma ordem que é mais alta que a do belo. Assim, a verdade, que é
bela, não tanto em si mesma quanto para aquele que a busca (...) a beleza em
geral permanecerá fulgurante e palpável enquanto admitir francamente ser uma
simples fulguração. Seu brilho, que seduz, desde que não queira ser mais que
brilho, provoca a inteligência que a persegue, e só quando se refugia no altar da
verdade revela sua inocência (Benjamin, 1984, p. 53).

Dessa forma, a tarefa do ﬁlósofo é imergir na noite onde as ideias estão
adormecidas, para provocar aí a sua irrupção. É na interpretação que isso se torna
possível. Mas, como o demonstra Kátia Muricy (1999), o ato interpretativo não
consiste em criar relações explicativas de causalidade entre os fenômenos, mas de
inversamente causar uma interferência “capaz de quebrar o encadeamento temporal e causal, instaurando conexões inesperadas” (p. 141). Aqui retomamos o ponto
da dupla relação entre nomeação e tradução, contemplação e atividade, morte da
intenção e ato violento da interpretação. O que nos obriga a pensar, ainda, que
aqui tenha acontecido de forma simpliﬁcada, em uma nova possibilidade de ação
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que não implique dominação, posse. Uma ação que é paradoxalmente repouso,
contemplação que requer um fôlego infatigável, uma nova atitude do homem para
com o mundo, na qual não é nem o carrasco, nem a vítima. Eros persegue eternamente a beleza, mas essa só existe para Eros.
É desse modo que talvez possamos pensar de que forma a contemporaneidade pode transformar o seu vazio pós-orgiástico em espaço de criação. De dentro
de seu minúsculo apartamento em uma grande metrópole o Odisseu aposentado
fantasia viagens intensas. Mas para isso talvez seja necessário desligar a televisão,
apagar as luzes, deixar de tomar o remédio para dormir, libertar os espectros para
que realizem sua aparição - atitudes que podem parecer mais ameaçadoras do que
o mar aberto para o velho Ulisses. Há que saber perseguir, entretanto, sabendo que
não se alcançará jamais o que se persegue. O que resta do velho Odisseu, não são
pompas fúnebres, mas destroços de navio. No entanto, como escreveu Haroldo de
Campos em um texto sobre Finismundo: a última viagem, todo o ato de criação:
é um problema de viagem, um problema de enfrentamento com o impossível, uma
empresa que se por um lado é punida com um naufrágio, por outro é recompensada com os destroços do naufrágio que constituem o próprio poema (Campos,
s. d., p. 15).

E o movimento inﬁnito do mundo recomeça. É preciso mesmo ter um
fôlego infatigável...
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Entre a representação e a revelação.
Kevin Lynch e a construção da imagem
(do nomadismo) da cidade
Gerardo Silva

A importância da imagem e da comunicação para a compreensão da
aventura própria das cidades no mundo contemporâneo é fato indiscutível. O urbanista Kevin LYNCH (1918-1984) foi um dos pioneiros nesse debate. Sua obra
clássica A IMAGEM DA CIDADE ([1960] 1999) tornou-se rapidamente uma referência para arquitetos, geógrafos e sociólogos que até hoje se debruçam sobre
as questões da cidade71. Com base na análise de três cidades norteamericanas
(Boston, Jersey City e Los Angeles), LYNCH propõe-se oferecer uma metodologia de suporte ao design urbano capaz de reconduzir o problema da imagem para
as funções comunicativas. A hipótese principal é a de que houve uma perda dos
referentes visuais da cidade, causada pelo crescimento vertiginoso do periodo do
pós-guerra72. No futuro, diz LYNCH, o desaﬁo será o da imagem e da comunicação nas grandes metrópoles.
Independentemente da discussão sobre a atualidade ou não das suas principais hipóteses (acredito que a ênfase no design urbano seja de extrema atualidade, embora sua perspectiva seja bastante simpliﬁcadora; assim como a relevância
outorgada ao desaﬁo da comunicação visual nas grandes cidades), o que a obra
oferece é a possibilidade de levantar alguns questionamentos à própria concepção
de construção da imagem aí utilizada e à forma em que a mesma é vinculada à
cidade73. O ponto de partida de LYNCH, com efeito, é uma constatação tão evidente quanto problemática: que o vínculo que estabelecemos com cidade depende
tanto da sua constituição física, quanto da representação mental que fazemos dela.
71 O texto de LYNCH é considerado uma obra clássica e pioneira (cf. ARGAN, 1992; SENNET, 2000; JACOBS, 2000). Porém, trabalhos mais recentes têm expandido muito o campo de
estudo da imagem aplicado à cidade, sobretudo no contexto do debate sobre a pós-modernidade
(cf. JAMESON, 1984; 1994; HARVEY, 1992).
72 Seria o caso, utilizando os exemplos do autor, de cidades como Jersey City ou Los Angeles,
onde os sistemas referenciais de orientação seriam, em grande medida, descaracterizados e
deﬁcitários.
73 Embora restrita ao âmbito da cidade, entendo que a reﬂexão proposta possa ser estendida a
outros contextos da experiência e da ação em que a imagem constitua um elemento central.
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Mas, de que tipo de representação estamos falando? Qual é, aﬁnal, a relação entre
essa imagem mental da cidade e sua constituição física? A seguir problematizamos essa concepção representacional trazida pelo autor, e tentamos apontar outras
possibilidades expressivas para a questão da construção da imagem da cidade –
inclusive na própria obra.
I
A imagem da cidade da qual nos fala o livro é, como dissemos, a de
uma representação. Para o autor, essa representação adquire um valor social e
comunicacional, posto que ela pode servir não apenas como dispositivo de orientação, mas também como “um vasto sistema de referências, um organizador das
atividades, da crença ou do conhecimento” (p. 5). Nesse sentido, a preocupação
principal de LYNCH é conseguir um máximo de adequação e correspondência
entre atributos urbanos de organização espacial e sistemas de percepção e orientação na cidade. O conceito de “legibilidade”, em particular, indica de que modo
a imagem da cidade pode ser integrada num “modelo coerente” de representação:
“uma cidade legível seria aquela cujos bairros, marcos ou vias fossem facilmente
reconhecíveis e agrupados num modelo geral” (p. 3).
O conceito de legibilidade é acompanhado do de “imaginabilidade”, que
designa “a característica, num objeto físico, que lhe confere uma alta probabilidade de evocar uma imagem forte em qualquer observador dado” (p. 11). Para o
autor, uma cidade altamente imaginável é aquela cuja imagem consegue se destacar, isto é, ser digna de nota (“[que] convidaria o olho e o ouvido a uma atenção
e participação maiores”). Seria também o contrário de uma imagem previsível ou
enfadonha, capaz de chamar a atenção apenas para um número limitado de características do espaço urbano.
Esse modelo coerente de uma cidade legível e de alta imaginabilidade
traria, segundo o autor, várias vantagens para seus habitantes. Em primeiro lugar,
vantagens funcionais, tais como “locomoção fácil e rápida”, “eﬁciência na organização das atividades” e “facilidades de comunicação”; em segundo lugar, vantagens individuais e coletivas, em termos de sociabilidade, numa ordem social urbana cada vez mais complexa; e em terceiro lugar, vantagens emocionais e afetivas
vinculadas à segurança e à auto-estima derivadas de uma “relação harmoniosa”
(sic) entre a pessoa e o mundo à sua volta. Para reforçar esses atributos, LYNCH
aﬁrma enfaticamente que, por mais que alguém possa encontrar algum valor na
mistiﬁcação, no labirinto ou na surpresa provocados pelo ambiente, a verdade é
que o caos total, sem qualquer indício de conexão, nunca é agradável.
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Embora se reconheça que cada pessoa cria e assume sua própria imagem, e que haveria, portanto, tantas imagens da cidade quanto individuos que a
habitam, as que interessam ao autor são as consensuais, isto é, as imagens compartilhadas por um número signiﬁcativo de observadores: “este estudo tenderá a
passar por cima das diferenças individuais, por mais interessantes que possam
ser para o psicólogo. A primeira categoria abordada será aquilo que poderíamos
chamar de `imagens públicas´, as imagens mentais comuns a vastos contingentes
de habitantes de uma cidade” (p. 8). Essa imagem pública ambiental pode ser
decomposta, segundo LYNCH, em três componentes fundamentais: identidade,
estrutura e signiﬁcado. Identidade, no sentido do seu reconhecimento como unidade destacável ou separável do contexto da cidade; estrutura, enquanto atributo
relacional espacial e paradigmático; e signiﬁcado enquanto portador de sentido
prático ou emocional.
II
Estabelecidas as premissas que constituem o ponto de partida, entretanto,
algumas limitações do enfoque adotado tornam-se logo evidentes, sobretudo no
esforço que o autor deve fazer para manter a construção da imagem dentro dos
preceitos da representação. Acontece que, uma vez criada, ela (a imagem) parece
ter vida própria, desbordando permanentemente os limites de uma mera reprodução da ﬁsionomia urbana. Por um lado, comprova-se logo que existem outros
determinantes (que não elementos contextuais do espaço físico da cidade) operando nessa construção – como, de fato, ele mesmo reconhece74. Pelo outro, nesse
desbordamento a imagem torna-se elemento ativo de transformação daquilo que
ela diz representar. A partir desse momento, o próprio processo de representação
entra em crise porque é impossibilitado de designar o representado.
A vida própria da imagem também se alimenta da diversidade. Por mais
que LYNCH insista na composição dos elementos “consensuais” para a construção de uma “imagem pública” da cidade, ele mesmo é levado a reconhecer que
“A cidade não é construída para uma pessoa, mas para um grande número delas,
todas com grande diversidade de formação, temperamento, ocupação e classe social” ([1960] 1999, p. 123). (Na verdade, a cidade é construída por e não apenas
para um grande número de pessoas; mas não entraremos aqui sobre o mérito
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“Cada cidadão tem vastas associações com alguma parte da sua cidade, e a imagem de
cada um está impregnada de lembranças e signiﬁcados” (LYNCH [1960] 1999, p. 1)
(destaque nosso).
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dessa questão75). Assim, o autor também é obrigado a admitir que a construção
ou desenho da imagem deve adotar uma conﬁguração aberta, na qual diferentes
“observadores” (sic) disponham de elementos de percepção compatíveis com seu
modo especíﬁco de ver o mundo76.
Além da diversidade, a imagem deve capturar a mudança. Para o autor,
que acredita ser possível (e necessária) a manutenção de uma “imagem total”,
dado que, segundo a sua interpretação, a perda dos referentes comunicacionais
urbanos gera efeitos perturbadores sobre a percepção, a cidade não pode ser deﬁnida senão como “uma organização mutável e polivalente, um espaço com muitas
funções, erguido por muitas mãos num período de tempo relativamente rápido”
(LYNCH [1960] 1999, p. 101). O quanto seja possível (e desejável) construir essa
“imagem total” é uma questão que deixaremos em aberto77. Porém, resulta evidente que a imagem da cidade proposta por LYNCH tem muitas diﬁculdades para
permanecer aprisionada a uma forma urbana em mutação permanente78.
Por último, a imagem da cidade também é objeto de disputa política.
Existem imagens do poder, destinadas a reforçar o status quo, e existem imagens
de resistência a esse poder – atravessadas, por exemplo, por questões de gênero,
raça e religião. Trata-se, evidentemente, de uma relação conﬂitual que não se deixa enquadrar facilmente em uma imagem síntese ou alguma coisa parecida. A luta
pelo sentido e pelas formas de expressão atravessam a cidade, às vezes de modo
radical e violento, em que alguns defendem o que outros almejam destruir. Assim,
a possibilidade de um modelo de representação global, consensuado e harmonioso para o conjunto da cidade torna-se um objetivo no mínimo difícil de alcançar.
75 Somente para (e não também por) denotaria um ator singular (e não plural) autorizado a
deﬁnir o que relevante e signiﬁcativo para a imagem da cidade de um modo geral.
76 E não apenas: “Na verdade, a função de um bom ambiente visual pode não ser simplesmente a de facilitar os deslocamentos rotineiros, nem conﬁrmar signiﬁcados e sentimentos preexistentes. Seu papel como guia e estímulo de novas explorações pode ter a mesma importância.
Numa sociedade complexa existem muitas interrelações a serem dominadas” (LYNCH [1960]
1999, p. 122).
77 A justiﬁcativa pela “imagem total” de LYNCH baseia-se não apenas numa questão de comunicabilidade e convivência, mas sobretudo de segurança na orientação.
78 Nesse sentido, diga-se de passagem, LYNCH sugere transformar a imagem da cidade num
Plano, capaz de execer o controle sobre os atributos visuais considerados relevantes: “Os controles empregados para chegar à forma visual em escala urbana poderiam partir de providências gerais de zoneamento, da consultoria e da inﬂuência persuasiva sobre o design privado,
chegando ao controle rigoroso dos pontos críticos e ao design efetivo de espaços públicos,
como auto-estradas ou edifícios públicos” (LYNCH [1960] 1999, p. 130) (destaques nossos).
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III
Feitas essas ponderações, que levantam alguns questionamentos gerais
à perspectiva assumida por LYNCH79, podemos enfocar agora um aspecto mais
especíﬁco, porém estratégico, da IMAGEM DA CIDADE: a questão dos trajetos
ou “linhas” a partir dos quais se conﬁgura a experiência urbana. Diz o autor,
ao levarnos em conta o modo atual de vivenciarmos uma grande área urbana,
somos atraídos para uma outra forma de organização, isto é, aquela que se
deﬁne como um modelo da seqüência e da duração. É uma idéia familiar ao teatro, à música, à literatura e à dança. Portanto, é relativamente fácil conceber e
estudar a forma de uma seqüência de eventos ao longo de uma linha, como, por
exemplo, a sucessão de elementos que podem apresentar-se ao viajante numa
auto-estrada urbana. Com alguma atenção e os instrumentos apropriados, essa
experiência poderia tornar-se signiﬁcativa e bem conﬁgurada (LYNCH [1960]
1999, 127, destaque nosso).

Mas, quem é que determina quando essa experiência se torna signiﬁcativa
e bem conﬁgurada? Na verdade, o que é relevante é a maneira em que se constitui
essa experiência móvel, que carrega em si os modos diversos de habitar a cidade
das pessoas que nela vivem. Todos os elementos que organizam a imagem da cidade de LYNCH são de fato experiências móveis: as vias, os limites, os bairros, os
pontos nodais, os marcos ... porque dependem de trajetos. Os trajetos, isto é, seus
modos de realização e composição, é que devem, portanto, ser problematizados.
Se a imagem da cidade se propõe principalmente um sistema de referências capazes de orientar não apenas a circulação, como também a fruição desses elementos
visuais, é porque o autor pressupõe uma cidade em movimento80.
Ora, essa constatação da relevância dos trajetos nos aproxima bastante da
deﬁnição de habitat nômade proposta por DELEUZE E GUATTARI,

79 Alguns desses questionamentos foram considerados pelo próprio autor em um trabalho posterior chamado “Reconsidering The Image of the City” (1984), onde se reconhecem algumas
omissões, dentre as quais a necessidade de considerar a variação da imagem entre diferentes
observadores (“due to class, age, gender, familiarity, role, and other such factors – was expected to be a ﬁnding of subseqüente studies”), e a natureza dinâmica da percepção (“Our second
omission, less easy to repair, was that we elicited a static image, a momentary pattern. There
was no sense of development in it”). Contudo, LYNCH expressa grande satisfação pelo fato de
o livro ter sido útil ao desenvolvimento de outras áreas do conhecimento, tais como a antropologia, a sociologia, a geograﬁa e a psicologia.
80 A cidade, dizem DELUZE e GUATTARI, é o correlato da estrada.
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O nômade tem um território, segue trajetos costumeiros, vai de um ponto a outro, não ignora os pontos (ponto de água, de habitação, de assembléia, etc.) Mas
a questão é diferenciar o que é princípio do que é somente consequência da vida
nômade. Em primeiro lugar, ainda que os pontos determinem trajetos, estão estritamente subordinados aos trajetos que eles determinam, ao contrário do que
sucede no caso do sedentário. O ponto de água só existe para ser abandonado, e
todo ponto é uma alternância e só existe como alternância. Um trajeto está sempre entre dois pontos, mas o entre-dois tomou toda consistência, e goza de uma
autonomia bem como de uma direção próprias. A vida nômade é intermezzo.
Até os elementos de sus habitat estão concebidos em função do trajeto que não
para de mobilizá-los (1997, p. 50-51, destaque nosso).

Comparando ambas as proposições, observa-se uma diferença signiﬁcativa na importância atribuída aos trajetos. Por um lado, se em LYNCH a ênfase está colocada nos pontos de alternância (“sequência de eventos ao longo de
uma linha”, “sucessão de elementos que podem apresentar-se ao viajante”), em
DELEUZE E GUATTARI acontece exatamente o contrário: “ainda que os pontos
determinem trajetos, [esses] estão estritamente subordinados aos trajetos que eles
determinam”. Pelo outro, diferentemente do que se almeja em A IMAGEM DA CIDADE, isto é, “uma experiência [de mobilidade] signiﬁcativa e bem conﬁgurada”,
o que reforça nesses autores o predomínio dos trajetos sobre os pontos na vida
nômade é a consistência e autonomia da errância, o modo de habitar o deserto.
IV
É, no entanto, no livro A INVENÇÃO DO COTIDIANO (1980), de Michel de CERTEAU, que encontraremos uma perspectiva mais apurada da relação
entre os trajetos e a constituição da cidade. Da mesma forma que LYNCH, esse
autor admite que os trajetos ou linhas são importantes para caracterizar a experiência da cidade; diferentemente dele, porém, assume que a signiﬁcação atribuida
a esses trajetos é irredutível à construção de uma imagem comum81. A exploração
dos sentidos da cidade, com efeito, é vinculada à “marcha do pedestre”, às múltiplas possibilidades que se abrem à experiência quando as pessoas tornam-se
praticantes ordinários de trajetos e deslocamentos: “Esses praticantes jogam com
espaços que não se vêem; têm dele um conhecimento tão cego como no corpo-acorpo amoroso” (p. 171).
81 “A cidade-panorama é um simulacro ‘teórico’ (ou seja, visual), em suma, um quadro que
tem como condição de possibilidade um esquecimento e um desconhecimento das práticas”
(1980, p. 171).
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Toda reconstrução (ou representação) de um percurso, seja através de
imagens ou seja através de mapas, supõe uma perda do vivido, das operações subjetivas que constituiram a temporalidade desses trajetos (“o traço vem subtituir a
prática”). Por outra parte, se é verdade que existe uma ordem espacial que organiza um conjunto de possibilidades, também o é o fato de que elas são atualizadas
pelo caminhante, que também as desloca e inventa outras que deixam de lado os
referentes mudos. O caminhante, diz o autor, transforma permanentemente cada
signiﬁcante espacial,
E se, de um lado, ele torna efetivas somente algumas das possibilidades ﬁxadas
pela ordem contruída (vai somente por aqui, mas não por lá), do outro aumenta
o número dos possíveis (por exemplo, criando atalhos ou desvios) e o dos interditos (por exemplo, ele se proíbe de ir por caminhos considerados lícitos ou
obrigatórios). Seleciona, portanto (p. 178, destaque nosso).

Mas, não se trata apenas de uma seleção. Para Michel de CERTEAU o
que interessa verdadeiramente é que a “marcha do pedestre” é capaz de compor
enunciados e uma retórica ambulante (“A arte de ‘moldar’ frases tem como equivalente uma arte de moldar percursos”). Tal como a linguagem ordinária, a arte
de compor enunciados combina estilos e usos que visam, ambos, uma maneira
singular de fazer. Duas ﬁguras ambulatórias e/ou de estilo são valorizadas pelo
autor: a sinédoque e o assíndeto. A sinédoque consiste em empregar a palavra em
um sentido que é uma parte de um outro sentido da mesma palavra, tal como, por
exemplo, uma pequena elevação do terreno que é tomada como o parque na narrativa de uma trajetória; o assíndeto é a supressão deliberada dos termos de ligação,
conjunções e advérbios, numa frase ou entre frases. Assim, se uma substitui as
totalidades por fragmentos de cidade, a outra os desata suprimindo os conjuntivos: “Por essas inchações, diminuições e fragmentações, trabalho retórico, se cria
uma fraseado de tipo antológico (composto de citações justapostas) e elíptico (faz
buracos, lapsos e alusões)” (p. 182).
No ﬁm, são os relatos que importam. Trata-se, evidentemente, de relatos
construidos a partir de fragmentos semânticos, de variações e fugas de sentido.
A ﬁgura da cidade que emerge é a de um patchwork, de um trabalho feito de retalhos e de formatos variados e singulares – no caso, um patchwork de lugares.
So há lugar, porém, segundo o autor, quando as lembranças e os espíritos que a
habitam podem ser evocados, ou seja, quando a presença é constituida também de
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ausências, ou quando o visível e composto também do invisível82. O que pode ser
evocado confunde-se, enﬁm, com a mitologia, com as narrativas da origem que
compõem os relatos e autorizam percursos semânticos. Eis o que a imagem da
cidade de LYNCH não pode capturar, posto que ela opera na base de uma redução
semântica dos signiﬁcantes no âmbito do visível83.
V
Um vínculo possível entre a imagem da cidade e o habitat nômade
(DELEUZE E GUATTARI) ou as práticas da cidade (CERTEAU), entretanto, é
explorado por LYNCH no apêndice A de seu livro A IMAGEM DA CIDADE84.
Valendo-se de exemplos extraídos da antropologia e da literatura, tentando avaliar
diferentes tipos de sistemas referenciais, o autor indaga as relações entre a paisagem, os sistemas de referência e as práticas culturais, constatando o quanto esses
elementos aparecem intrincados na composição das imagens e da imaginabilidade
ambiental. Nesse sentido, o que se torna evidente nessa parte da obra é o quanto
esses sistemas de referência dependem das práticas culturais em que se inserem, e
das narrativas que povoam as paisagens habitadas. O próprio ato de dar nomes e
diferenciar os ambientes, diz ao autor, possibilita torná-los mais vivos e aumentar
a profundidade e a poesia da experiêencia humana85.
Mas, é justamente esse reconhecimento que nos leva ao dilema da construção da IMAGEM DA CIDADE tal como temos tentado mostrar ao longo deste
artigo. Enquanto o restante do livro opera no sentido do fechamento dos atributos semânticos (aprisionados em uma tentativa de representação ou de abstração
82 “Só se pode morar num lugar assim povoado de lembranças – esquema inverso daquele do
Panopticon” (1980, p. 189).
83 “Onde os relatos desaparecem (ou se degradam em objetos museográﬁcos), existe perda de
espaço: privado de narrações (como se constata ora na cidade, ora na região rural), o grupo ou o
indivíduo regride para a experiência inquietante, fatalista, de uma totalidade informe, indistinta,
noturna” (1980, p. 209).
84 Podemos considerar o apêndice A do livro A Imagem da Cidade como um exercício relativamente independente (talvez escrito em algum momento anterior à própria obra) de reconhecimento e reconstituição dos processos sociais e culturais que fundam a experiência de
referenciamento do espaço através da imagem. Nesse sentido, se por um lado ﬁca evidenciada
a importância e a validade universal desta questão, pelo outro também se revela, com clareza,
sua irredutibilidade a um encaminhamento sintético.
85 “Os desﬁladeiros do Tibet podem ter nomes como ‘A Diﬁculdade do Abutre’ ou ‘Desﬁladeiro da Adaga de Ferro’, que não são apenas extremamente descritivos, mas também evocações
poéticas de partes da cultura tibetana” (p. 144).
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dos elementos singulares que a compõem), agora se reconhece a importância da
“poesia da experiência humana”, ou da “qualidade viva do que é concreto”, ou da
“forma inconfundível”, como o próprio LYNCH deﬁne: “Embora hoje possamos
ter formas mais organizadas de nos referirmos ao nosso ambiente – através de
coordenadas, sistemas de numeração ou nomes abstratos –, frequentemente nos
falta essa qualidade viva do que é concreto, da forma inconfundível” (p. 145, destaque nosso). Ou seja, falta a disposição subjetiva associada à imagem, tal como a
encontramos na comovente descrição do campanário da Igreja de Combray feita
por Proust e que o autor cita como exemplo: “Era sempre ao campanário que era
preciso voltar, sempre ele que dominava tudo o mais, condensando as casas com
um inesperado pináculo”86.
Como construir então um ambiente capaz de suscitar imagens de referenciamento que, ao mesmo tempo, seja aberto a novos signiﬁcados, novas poesias e
novos desenvolvimentos? Um pouco a contragosto (e, supomos, bastante apesar
dele mesmo) no ﬁnal do apêndice, LYNCH aﬁrma:
Como exemplo peculiar de como esse dilema pode ser resolvido, mesmo de modo
irracional, podemos citar a pseudociência chinesa da geomancia. Trata-se de
um conhecimento complexo sobre a inﬂuência da paisagem, sistematizado e interpretado por mestres. Lida com ventos malignos que podem ser controlados
por colinas, rochas ou árvores que, visualmente, parecem bloquear desﬁladeiros
perigosos, e com entidades aquáticas benignas que são atraídas por pequenos
lagos, cursos d’água e regatos. As formas dos elementos circundantes são interpretadas como se simbolizassem diversos espíritos nele contidos. Esse espírito
tanto pode ser útil como inativo e inoperante. Pode ser concentrado ou disperso,
estar nas profundezas ou na superfície, ser puro ou de natureza mista, forte ou
fraco, e deve ser usado, controlado ou realçado por plantações, construções,
torres, pedras, etc. As interpretações possíveis são muitas e complexas; é um
campo em permanente expansão, e os especialistas exploram-no em todas as
direções possíveis ( [1960] 1999, p. 127).

86 Marcel Proust, “Em busca do tempo perdido/1. No caminho de Swann” (1913). Segundo POULET (1992), na obra de Proust “Cada lugar se revela como a sede de uma realidade
absolutamente original; cada lugar, por assim dizer, não tem nada de comum com os outros,
nem mesmo com os lugares vizinhos. Numa palavra, a concepção proustiana de originalidade
radical dos lugares negligencia precisamente a única característica que permite apreendê-los
em conjunto: [isto é, que] os lugares participam de um mesmo espaço, e estão situados num
mesmo mapa, separados por distâncias maiores ou menores, mas sempre mensuráveis” (p. 3839, destaque do autor).
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A geomancia, portanto, é o que o autor tem a agregar aos atributos da
vida nômade nas cidades. Uma leitura da paisagem mais animista, aliada a uma
interpretação dos sinais muitas vezes carregados de presságios87. A imagem da
cidade que adquire uma alma, um espírito que se insinua na ﬁsonomia e na composição de cada um dos seus elementos (vias, bairros, limites, pontos nodais, marcos). A própria imagem que já não exerce mais uma representação, mais sim uma
espécie de revelação, nos seus múltiplos sentidos: a) ação divina que comunica
aos homens os desígnios de Deus, b) descoberta de um fato que produz sensação,
c) divulgação de coisa ignorada ou secreta88. Em qualquer um desses casos, entretanto, nos encontramos muito longe da imagem-percepção que LYNCH tentou
sistematizar no restante da sua obra, e muito próximos de uma cidade dos sonhos,
dos símbolos e da imaginação.
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Play-Ground X Work-Out – Devaneios
nefelibáticos sob o céu de Copacabana
Marta Peres
Para Guigui

Caminho ao longo da Atlântica interditada para veículos num domingo
ensolarado de verão observando o alegre movimento dos pedestres, corredores,
famílias, crianças, ciclistas, cachorros, skatistas, patinadores, ambulantes, artistas
de rua, até adentrar pela areia. Numa extensão de menos de cem metros da praia,
reparo no antagonismo entre duas modalidades de jogo: a arena de lona e metal
de um campeonato internacional de vôlei de praia, próxima ao calçadão, e uma
roda de ‘altinho’ à beira d’água. Por sua divertida movimentação, percebo que o
objetivo do altinho é não deixar a bola cair. Só não vale usar as mãos, de resto,
vale rebatê-la com a cabeça, os pés, as coxas e o peito. A proximidade do mar refresca os jogadores, além da disponibilidade de um mergulho a qualquer instante.
Não há vencedores, tampouco perdedores. Um jogo, no sentido de brincadeira,
brinquedo, play-ground.
Volto o olhar para o calçadão. Para entrar e assistir, da arquibancada da
arena ali montada, ao campeonato internacional de vôlei de praia é necessário
pagar ingresso ou possuir crachá-credencial. As partidas possuem regras deﬁnidas, premiações, equipes técnicas, empresas patrocinadoras. Redes de televisão
de todo o mundo cobrem o evento. Como outras atrações desses espaços públicos,
o campeonato possui um nível elevado de soﬁsticação institucional, movimentando uma quantia considerável de capital. Além dos lucros da iniciativa privada, o
poder público está envolvido por mecanismos de permissão, concessão, impostos,
propaganda. Duas atividades lúdicas vizinhas e tão diferentes...
***
Olho para o céu indagando o que me diria Guilherme Veiga (1968/2007),
estudioso dos gregos antigos, jogos, esportes, rituais, festas, vida... Mais antigo
que a civilização, o jogo possui uma origem pré-histórica e um desenvolvimento
histórico posterior ao qual temos mais acesso, e que guarda marcas de seu passado remoto (Veiga, 1999, p. 6-7). Elementos do jogo estão presentes até hoje em
inúmeros domínios da vida social, como o direito, a política, o teatro, a guerra.
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Os gregos antigos consideravam o julgamento um ‘duelo de palavras’, tanto que
o vocábulo grego agón designava tanto discursos nas assembléias como também
competições olímpicas. Antagonismo quer dizer luta, disputa, e os termos agonista e antagonista descrevem músculos que participam em determinado movimento
de um segmento corporal, em oposição de forças. Na arena teatral, o protagonista
seria o primeiro (e principal) personagem ou lutador. A agonía, experiência extrema de proximidade da morte, o apogeu de um processo sagrado de luta, o agón.
Entretanto, para ser compreendida como um jogo, a guerra deveria envolve uma
matriz cultural comum, pois é necessário ‘estabelecer as mesmas regras a ambos
os lados’. Apesar da Guerra de Tróia se apresentar enquanto um conﬂito entre povos distintos, Homero mostra que Heitor e Aquiles, embora inimigos, estão perfeitamente de acordo com as regras da batalha. Para os homens da Ilíada, a competição, o jogo e, principalmente, a guerra, eram acontecimentos onde o homem
deveria ser levado à sua perfeição. Daí os artistas frequentemente utilizarem-se da
beleza física do esportista como ideal estético.
Enquanto período homérico o combate consistia em atos de bravura individual, no período clássico, a partir do século VII a.C., começa a vigorar um
princípio distinto: a técnica militar da falange, forma de luta própria da pólis, que
privilegia o grupo (Veiga, 1999, p. 23). Surge um exército proﬁssional fruto de
estados maiores e mais organizados, com novas máquinas de guerra e a luta entre
heróis passa a dar lugar às táticas dos generais (strategós). A batalha não poderia
ser feita somente por confrarias de guerreiros audaciosos em busca de ações heróicas. Ao mesmo tempo, a competição olímpica permanece viabilizando a vitória
como algo que se pode atingir através do mérito individual. A forma tradicional da
guerra homérica está entrando em declínio quando surgem as competições olímpicas. Contudo, seja na guerra ou no esporte, para os gregos antigos, jogar-lutar
era um evento crucial da existência. Isso não quer dizer que dela negassem o que
há de trágico, imprevisível, incontrolável, imponderável, muito pelo contrário.
Junto com a entrega por inteiro no afã da vitória (níkes), os desígnios
divinos são respeitados, sem perda da altivez. Daí implorarem aos deuses... O sagrado está presente no intervalo ínﬁmo de suspensão do corpo, da bola, do dardo,
dos dados, no ar. Nesse instante inﬁnitesimal, prenhe de eternidade, de perda do
fôlego (au bout de soufﬂe), cabe apenas o tudo-ou-nada... lance de dados propagado até os romanos: “A sorte está lançada”.
***
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Volto o olhar ao tráfego intenso e sua névoa cinzenta, os postes de iluminação, os edifícios altos, a arena do campeonato. Fragmentos de ideias formam
um mosaico inquietante. Desisto da coerência. Jogo/derramo peças. Nos poucos
metros de faixa de areia enxergamos um abismo entre a brincadeira e o jogo institucionalizado. Nossa cultura opôs os sentidos de brincar e trabalhar, prazer e dever. Trabalho, tarefa, obrigação, expiação. Fragmentada. Calculada. Sob controle.
Não mais a entrega plena. Posse das rédeas, previsão de todas as possibilidades,
urgência pela burocratização da vida como se fosse possível simplesmente descartar o trágico a ela inerente. Desencantamento do mundo, racionalidade intensiﬁcada com a Ciência Moderna. Levada às últimas consequências após a Revolução Industrial. Sob cores racionalmente planiﬁcadas, economia e eliminação das
oferendas rituais, ódio à despesa, destruição do acaso, do imprevisto, negação de
tudo que se pareça com jogar ou brincar. Esquecer como se lançar, pois o poder
não sabe perder...
No tempo livre, lazer compulsório, cuidar do corpo, sob um pseudo-heroísmo comedido – o play-ground fechou. Nada de riscos, excessos, perda de tempo;
repetida a fórmula, a malhação leva o mesmo nome que a obrigação: work out.
***
Quantos turistas! O Brasil está na moda lá fora. Nossa miríade de cores
de pele, de inﬂuências, caos saboroso que gera inusitadas formas, não somente
no carnaval. A ‘Nova Roma’ mestiça de Darcy... Brincar-gingar, jogo de cintura
diante do imprevisto, multiplicidade X previsão, pragmatismo, lucro, controle de
qualidade, cor-padrão... Meu devaneio nefelibático é interrompido por uma folha
de jornal que pousa a meu lado com a triste notícia: o aparentemente inofensivo
‘altinho’, tornou-se um dos mais recentes alvos do prefeito da cidade do Rio de
Janeiro Eduardo Paes. Após a escolha do Rio como sede da Olimpíada de 2016,
o ‘choque de ordem’ adotado há cerca de um ano, ganhou novo impulso. O ‘altinho’ está sendo restringido, dentre inúmeras regras destinadas a levar ‘ordem’
às praias cariocas – proibição de venda de mate em latão, de sanduíches, queijo
coalho, churrasquinhos e batidas preparadas na hora, exigência de padronização
de cor dos guarda-sóis de aluguel, ambulantes não podem mais gritar anunciando
seus produtos. Meu amigo psiquiatra, frequentador do Posto 9, apelidou as medidas de ‘eletrochoque de ordem’. Como ele, muitos banhistas temem a perda da
espontaneidade e liberdade características de nossas praias, tão características da
Nova Roma! As ações nas praias inscrevem-se num conjunto de medidas como
repressão aos camelôs, instalação de ‘unidades paciﬁcadoras’ nas comunidades
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dos morros, cobrança de novas taxas. Para o advogado criminalista André Barros,
esse aumento do Poder de Polícia do Estado sobre as liberdades individuais é
evidenciado pelos termos que dão nome à política: ‘choque’, recorda as torturas
sofridas por companheiros durante a ditadura militar (1964/85), ‘ordem’ remete
ao lema positivista da bandeira brasileira.
Medidas repressoras e resistência à sua implantação. Atitudes antagônicas ante a vida. Conﬂitos de interesse em outras arenas. Negação do brincar, mãe
do jogo, na cidade que sediará a Copa do Mundo e a Olimpíada.
Que visão de mundo nutre o eletrochoque social? Como reconhecer a
praia sem a imprevista miríade de tonalidades dos guarda-sóis, sem os anúncios
criativos, ‘moça bonita não paga, mas também não leva’, ‘óóóólha o sanduíche’,
sem o frescobol, sem o altinho? Seria o ﬁm dos tempos? Quem quer choque?
Quem vai levar?
A Nova Roma corre perigo... Evoé, deuses do Olimpo!

Marta Peres é professora adjunta da UFRJ – Departamento de Arte Corporal (Dança), Escola de Educação Física e Desportos. Fez Doutorado em Sociologia (UnB), Mestrado em
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MundoBraz. O Devir-Mundo do
Brasil e o Devir-Brasil do Mundo
Giuseppe Cocco
Editora Record, 2009
301 páginas

Bruno Cava

Escrito pelo franco-italiano
Giuseppe Cocco, radicado no Brasil
desde os anos 90, MundoBraz é uma
obra complexa que enfrenta os dilemas
contemporâneos a partir do recente processo democrático brasileiro. O devirBrasil, no título, refere-se ao surgimento de novos sujeitos sociais, programas
políticos e formas de luta, repercutindo
em múltiplas conquistas no campo da
geração e distribuição de renda, da democratização dos bens culturais, das
ações aﬁrmativas e da valorização das
periferias e comunidades pobres das
metrópoles. O objetivo principal do
livro reside em compreender as transformações econômicas, políticas e culturais do Brasil, sem perder de vista a
sua articulação com fenômenos globais
(o devir-mundo).
Graduado em Ciências Políticas pela Universidade de Paris 8
(Vincennes) e doutorado em História
Social por Paris 1 (Sorbonne), Cocco
é professor titular da UFRJ e mantém
efervescente atividade intelectual e
política. Além de editar publicações
de esquerda, como as revistas Global/
Brasil, Lugar Comum e a festejada
Multitudes (Paris), ele também é autor

de Glob(AL): Biopoder e luta em uma
América Latina globalizada (Record,
2005), escrito a quatro mãos com o ﬁlósofo, amigo e correligionário Antônio
Negri, além de Mundo real: Socialismo
na era pós-neoliberal (L&PM, 2008),
com o ministro da Justiça, Tarso Genro.
Todos os livros de Cocco repercutem a
sua prática concreta na militância pelo
acesso universal aos direitos, fazendo
dele um intelectual engajado que escasseia nos meios acadêmicos mais
“duros”. MundoBraz examina problemáticas diversas, apontando as oportunidades e vicissitudes de cada luta concreta, porém sem conclusão deﬁnitiva,
como uma espécie de work in progress,
concomitante à vida militante. Portanto, não se deve esperar uma exposição
linear e sistemática gradus ad Parnassum, mas um livro cuja (dis)forma decorre da urgência das lutas que é o seu
conteúdo mesmo.
As obras de Giuseppe Cocco
não se restringem a um campo cientíﬁco especíﬁco. Na realidade, constroem-se na interdisciplinaridade. Cada
assunto é abordado de vários pontos de
vista, num perspectivismo fértil, como
em Glob(AL), onde reina a imaginação
livre, não-dogmática, transitando por
temas tão variados quanto economia
política, ﬁlosoﬁa, sociologia, antropologia e literatura. MundoBraz dá continuidade às intervenções de “Glob(AL)”,
atualizando-as com base nos avanços
do processo político e social do Brasil
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no intervalo entre a publicação dos livros (2005 e 2009). Por conseguinte,
desenvolve-se no livro de que modo
os sucessos e conquistas no Brasil
decorrem de uma nova concepção de
trabalho e cidadania, que pode servir
como exemplo para as esquerdas do
mundo. É essa a centralidade mundial
do Brasil em pauta: a sua singularidade
como chave para o discurso e a prática dos movimentos de emancipação no
contemporâneo, tão solapados alhures
pelo recrudescimento da xenofobia, do
racismo e do fosso social entre incluídos e excluídos do sistema econômico.
Nesse sentido, MundoBraz aprofunda
o livro anterior de Cocco, Mundo real:
Socialismo na era pós-neoliberal, cujo
objetivo declarado foi a renovação do
pensamento de esquerda e das utopias
socialistas.
Ao contrário de parte da literatura ﬁlosóﬁca (pretensamente) de vanguarda, travestida ora de cabotinismo
acadêmico, ora de obscuridade udigrudi, – em ambos os casos para camuﬂar
a indesculpável carência de conteúdo
e interesse prático, – o livro de Cocco
ancora-se na materialidade das lutas.
Essa “ancoragem”, – no sentido que
lhe confere Barthes, – refere-se à força
textual em entretecer teoria e prática,
em simultaneamente dar vida aos conceitos e estrutura conceitual à vida. Em
conseqüência, se por um lado, em MundoBraz abundam conceitos tais como
devir, multiplicidade, biopolítica, mul-

tidão e precariado produtivo, por outro
eles se acoplam a problemas concretos, tais como a distribuição de renda,
ações aﬁrmativas, acesso universitário,
governança latino-americana e democratização cultural. Portanto, o instrumental teórico presta-se mais como
caixa de ferramentas para a prática do
que como totalização de uma ideologia
ou visão de mundo. A prática que subjaz aos discursos e neles transpira, por
sua vez, permite à teoria ultrapassar os
muros e démarches para ligar-se efetivamente à organização (política) da
produção. Nesse intento, assim como
em Glob(AL), MundoBraz se propõe a
mapear o terreno e organizar as lutas do
presente.
Ao invés de uma cartilha sobre
“o que fazer”, disparar propostas
em várias direções do brasilianismo, da
antropofagia à cosmologia ameríndia

A ﬁgura do mapeamento deﬁne bem a poética empregada por Cocco em MundoBraz, na sua constituição
dos espaços conﬂitivos. Porque menos
do que uma cartilha monológica sobre “O que fazer”, ao modo leninista,
o caso é disparar propostas em várias
direções, apresentando múltiplos caminhos e desaﬁos, apontando para diversos tesouros do brasilianismo – que vão
da antropofagia oswaldiana à cosmologia ameríndia.
A maior referência teórica de
Cocco é a ﬁlosoﬁa política de Antônio
Negri. Este pensador italiano compar-

183

184

MUNDOBRAZ / Bruno Cava

tilha da militância com Cocco desde
os movimentos da autonomia operária
na Itália dos anos 1970, quando uma
insurreição emergiu das fábricas, – à
margem e mesmo contra sindicatos e
partidos de esquerda, – e partiu para
a ação direta, com “greves selvagens”
que alternavam sabotagem da produção
e confrontos de rua, sempre sob violenta reação do sistema policial-penal. Um
movimento para proclamar que a meta
do operário não é somente granjear melhores salários e condições de trabalho,
mas abolir a sua própria condição de
operário.
Como resultado da ebulição
social dessa época, Negri chegou a ser
condenado a treze anos de prisão na Itália, pena que cumpriu a partir de 1997.
Defensor de vias alternativas para o capitalismo contemporâneo e de uma sociedade democrática global sem fronteiras, Antônio Negri publicou diversas
obras traduzidas para o português e
ﬁcou mais conhecido pela trilogia escrita com o professor americano de
literatura Michael Hardt: Império (Record, 2004), Multidão (Record, 2005)
e Commonwealth (Harvard, 2009, sem
tradução). De Negri, Cocco herdou a
ontologia positiva de um materialismo radical, enraizado em Maquiavel,
Spinoza e Marx, mas também a o estilo grandiloquente (especialmente nos
títulos) e a estruturação por assim dizer
pictórica, que condensa muitos argumentos e conceitos em pequenos espa-

ços. Reverbera assim, em MundoBraz,
um otimismo contagiante, que resta
claro nos arremates das teses, na síntese
de aforismos, nas ﬁliações com a antropofagia e o tropicalismo, tudo isso num
tom narrativo próximo ao épico que os
leitores de Império (2000) e Multidão
(2004) irão reconhecer.
Trata-se de livros com uma
abrangente proposta para a ação política, que pregam uma nova ordem mundial pautada por redes colaborativas
transnacionais de ação direta e produção
político-cultural. Um de seus principais
argumentos reside na identiﬁcação da
pós-modernidade como uma nova etapa do capitalismo. Chamada de sociedade pós-industrial ou pós-fordista, ela
enseja uma renovada teoria de valor e
um novo conceito de classe proletária.
Destarte, o trabalho imaterial (serviços,
informação, marketing, circulação etc)
torna-se a referência determinante para
as lutas e o caminho para a construção
do sujeito revolucionário pós-moderno:
a “multidão”. Esta se constitui do conjunto de singularidades produtivas que
não se totalizam em “povo”, nem se
confundem em “massa”, e tampouco se
reduzem a “indivíduos” desconectados.
Articulados na multidão, os “nômades”
constituem os agentes singulares dessa democratização radical baseada no
trabalho não-subordinado e autônomo,
organizado pela autogestão, que instaura a vida mesma na produção, sempre
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combinada e comum de valores, afetos,
bens e informações.
E é aí também, na formulação
conceitual do sujeito-multidão na sociedade pós-industrial, que a ortodoxia
de esquerda torce o nariz. Se Glob(AL)
foi recepcionado com relativo desdém
pela intelligentsia brasileira, foi menos
por sua ousadia e fecundidade como
ferramenta, do que pela proteção rancorosa de “reservas de mercado” na
tradição política de esquerda. Esta ainda se confrange ante essa escola, não
somente pela abjuração sonora ao socialismo real (um dos livros de Negri
intitula-se Goodbye Mr. Socialism),
mas principalmente por seu desprendimento ao tratar temas considerados
anátema, tais como mídia, consumo,
globalização, trabalho informal e renda
universal. Se para os conservadores de
esquerda, tais temas sempre signiﬁcam
e sustentam o capitalismo neoliberal,
para Negri e Cocco não são incompossíveis com a sua visão de democracia
radical, e identiﬁcam linhas de fuga em
todos os referidos temas, que devem
ser exploradas e fortalecidas.
Para Cocco, boa parte da esquerda brasileira anquilosa-se em
empoeiradas ideologias, não renova
o arsenal teórico e assim se recusa a
conceber os novos sujeitos políticos e
sociais. Ficam desamparados, portanto,
para explicar os avanços da sociedade
brasileira na última década, quanto à
melhor renda, consumo, produção cul-

tural e educação; e mesmo em aspectos
macroeconômicos como o crescimento
do PIB e a maior credibilidade ﬁnanceira do país. É por isso que a obra de
Giuseppe Cocco – assim como a trilogia de Negri e Hardt – soa tão herética,
quando transposta para a análise da realidade brasileira. Ela se propõe a explicar o que boa parte da academia não
explica.
Com efeito, um dos maiores
méritos dessa abordagem heterodoxa
está em passar em diagonal pela dialética entre estado e mercado. No debate do estatuto do trabalho, Giuseppe
investe numa via alternativa entre as
panóplias do neoliberalismo e do nacional-desenvolvimentismo. Pelo primeiro, entende-se a técnica de governo
baseada na fragmentação do trabalho e
na gestão econométrica do risco, que
administra a insegurança dos “mercados” e acentua a desigualdade entre
quem está “dentro” e quem está “fora”
do sistema produtivo. Pelo segundo,
as técnicas do neokeynesianismo, de
raízes estatistas e industrialistas (“fordistas”), numa ortodoxia de esquerda
que incensa o dito “setor produtivo de
base” (industrial), o emprego formal e a
aliança entre estado forte e empresários
industriais, tudo em louvor ao desenvolvimento nacional. Desta vez, o antagonismo não-dialético de MundoBraz
rejeita ambas as posições discursivas,
aparentemente opostas, ressaltandolhes uma cumplicidade material.
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Para Cocco, liberdade deve
se traduzir em remuneração da vida,
políticas sociais, trabalho livre.
Tal postura desagrada à esquerda
conservadora

Porque a posição de Cocco
ﬁlia-se às correntes de pensamento
que têm no trabalho não-subordinado
e autônomo o fundamento da atividade
produtiva. Isto signiﬁca propugnar por
políticas de renda universal, radicalizar programas como a bolsa-família e
universalizar o acesso à produção, distribuição e consumo de bens culturais
(inclusive carreiras universitárias). O
que é inaceitável tanto para o neoliberalismo, a reclamar do decorrente déﬁcit ﬁnanceiro e implosão do sistema de
risco, quanto para o desenvolvimentismo, que tacha a transferência de renda
de “assistencialismo” e não anota ganho duradouro à economia sem um planejamento e subsídio estatais ao “setor
produtivo”. Para Cocco, na sociedade
pós-industrial, não há que se bitolar
mais nos slogans do desenvolvimento, do emprego formal e da soberania
nacional, mas recolocar a emancipação
social em termos de remuneração da
vida (bio-renda), política social como
cerne da política econômica, trabalho
livre e governança global pelos muitos
– temas detalhados em MundoBraz.
Embora diversiﬁcado, o mapa
de Cocco não se furta a oferecer uma
rosa-dos-ventos nítida, contornando
qualquer esboço de enciclopedismo ou
relativismo moderninho e sem brilho.

Os vários territórios desenhados são
divididos em espaços antagônicos, em
que se contrapõem discursos intimamente atrelados a práticas concretas da
atualidade. Esse dualismo permite ao
professor da UFRJ conferir um sentido político aos conﬂitos que seleciona,
conectando as lutas em várias regiões
numa rede articulada de resistência.
Um procedimento dualista, porém nada
dialético: longe de sintetizar “pólos”, o
autor recodiﬁca-os, demonstra que amiúde o que se conhece por “esquerda”
e “direita” coabitam a mesma agenda
antidemocrática, e por ﬁm aﬁrma claramente o seu lugar prático-discursivo
na contenda, isto é, aﬁrma a sua diferença.
Por conseguinte, às teorias da
favela-inferno, o autor opõe a comunidade dos pobres também como espaço
constituinte de cultura e resistência.
Aos estudos da favelização como praga urbana a erradicar-se (o “poder do
crime”), que geralmente sustentam o
discurso do medo e da punição permanente (o “crime do poder”), o autor salienta a veia produtiva e potente
dos movimentos das periferias, na sua
reinvenção de formas de vida – que o
autor não hesita em promover. E o citado antagonismo teórico acede ao nível concreto da vida dos cidadãos, pois
as diferenças teóricas repercutem nas
políticas públicas: a aplicação cerrada
e sistemática do controle policial e do
extermínio versus a valorização das
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periferias por medidas de urbanização,
moradia, acesso gratuito à internet e investimento na produção e distribuição
da cultura e das artes.
Ao mesmo passo, o debate
ao redor do racismo é mapeado e polarizado pelo antagonismo entre os defensores do mito da democracia racial,
cuja argumentação circula ao redor da
igualdade formal e da meritocracia abstrata, e aqueles que sustentam medidas
reais para corrigir a aguda desigualdade social modulada pela raça. No que já
é marca registrada de suas publicações,
Cocco desconstrói as teses que negam
a existência de raças, sob o bordão do
“não somos racistas”, bem como o discurso liberal a-histórico e a sua concepção individual de preconceito – incompatíveis com uma análise materialista,
perante a qual o racismo é um dispositivo social estruturante. Novamente,
o autor coloca-se de modo cristalino
numa agenda política atual, urdindo
mais um nó da rede militante.
Em todos esses assuntos, –
periferias e metrópole, questão racial
e estatuto do trabalho – as referências
adotadas pró ou contra os objetivos políticos do autor assumem um perspectivismo típico de Nietzsche ou Deleuze.
Ou seja, a convocação de autores os faz
atuar personagens de um teatro ﬁlosóﬁco no qual, como no discurso indireto livre, o narrador fala em seu nome
por meio dos outros. Dialogicamente,
narrador e personagens estimulam-se,

na combinação (bom encontro) ou não
(encontro ruim) de seus desejos, na
formulação comum dos antagonismos
políticos, numa polifonia à Bakhtin.
Se, de um lado, o ímpeto aglutinador
da exposição pode parecer autoritário,
por instrumentalizar as citações para o
projeto político/sistema conceitual do
autor, de outro condiz com a concepção de produção em rede, na medida de
sua abertura a pensadores tão diversos
quanto Oswald de Andrade, Roberto
Schwarz, Euclides da Cunha e Viveiros
de Castro, dentre outros. Com efeito,
em MundoBraz a apropriação tornase aberta e multitudinária, visto que as
inter-relações conceituais operam nos
dois sentidos, como sésamo para novos
territórios e lutas. E assim, ao invés de
reaﬁrmar narcisicamente a identidade
do autor, elas conseguem manifestar a
sua diferença. Ou seja, o autor-narrador
se reinventa sucessivamente ao deixar
trespassar-se pelo pensamento dos outros, com quem compartilha de aﬁnidades eletivas.
Nos teóricos do “estado de sítio”,
MundoBraz enxerga geração
intelectual mortiça, para quem
qualquer resistência ﬁnda recodiﬁcada
e invariavelmente anulada

Enquanto em Glob(AL) o principal eixo antagônico descortinava-se
no diagnóstico/desmonte do nacionaldesenvolvimentismo e dos mitos da
igualdade racial, – tão presentes em esquerdas menos inovadoras, – Mundo-
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Braz polemiza diretamente contra uma
nova e soﬁsticada estratégia discursiva.
Trata-se da utilização, por uma parcela
da esquerda intelectualizada, da ontologia negativa de Giorgio Agamben, ﬁlósofo cuja signiﬁcativa penetração no
meio intelectual consolidou-se com os
livros Homo Sacer: o poder soberano e
a vida nua (1995) e Estado de exceção
(2003). Este autor popularizou-se com
a sua tese sobre como, na atualidade, o
estado de exceção tornou-se permanente e os dispositivos de controle difundiram-se pervasivamente sobre todos os
aspectos da vida.
Em vários níveis de uma análise inegavelmente de fôlego (ﬁlosoﬁa
da linguagem, direito, literatura, política, teologia), esgueirando-se em meio
a cipoal de referências (Kafka, Primo
Levi, Walter Benjamin, Carl Schmitt,
Paulo de Tarso), Agamben interpreta a sociedade contemporânea como
a culminação de um longo processo
hermenêutico de captura da vida, originado no berço da metafísica ocidental.
Essa captura desnuda a vida progressivamente de qualiﬁcações políticas e
inviabiliza a mudança e a resistência
coletivas. Vive-se assim o eclipse da
política e o ﬁm da história, numa espécie de “morte de Deus” nietzschiana
ou “clara noite do nada” heideggeriana.
Para esse ﬁlósofo, na mais pessimista
reﬂexão de sua obra tenebrosa, todo
esse rolo compressor ontológico-político se realiza ﬁnalmente na tanatopolíti-

ca. É ela quem, modelada pelo campo
de concentração, termina por reduzirnos à vida nua, isto é, matável e insacriﬁcável, exposta à violência sumária
pelo poder soberano.
Pelo menos na academia brasileira, as zonas de sombra projetadas por
Agamben aguçaram o spleen de uma
geração intelectual mortiça, para quem
tudo está perdido. Fortaleceu-se o argumento de que, na pós-modernidade capitalista, qualquer forma de resistência
ﬁnda recodiﬁcada e invariavelmente
anulada. Que a revolução nunca esteve
tão distante, devido ao triunfo do neoliberalismo, da globalização predatória, da dissolução do sujeito político e
da emasculação das lutas de esquerda.
MundoBraz enfrenta-os ao polemizar
nominalmente com a coleção “Estado
de Sítio” (editora Boitempo), coordenada pelo uspeano Paulo Arantes e
parcialmente inspirada pela obra agambeniana.
Cocco explica como a soﬁsticação dos argumentos encobre o fracasso dos projetos da ortodoxia socialista,
cada vez mais melancólica, imersa
numa atmosfera decadentista. Diante
da redução das desigualdades, de transformações democráticas na política e
da melhoria de todos os indicadores
sociais, – realizações à revelia dos receituários de suas ideologias, – essa esquerda refugia-se na ontologia negativa, que tem em Heidegger a referência
mais central. Em MundoBraz, o autor
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não somente ressalta a incompatibilidade formal da ﬁlosoﬁa de Agamben com
o nacional-desenvolvimentismo dessa
mesma esquerda, mas também sublinha
a esterilidade política e o imobilismo
prático associados a conclusões apocalípticas sobre o ﬁm da história como
vitória do “anticristo” neoliberal. Tais
pensadores aferraram-se à lógica do
“quanto pior, melhor” e assim, como
avestruzes contrariados, enﬁaram as
cabeças pensantes em buracos escuros
do pessimismo ﬁlosóﬁco.
Em atitude diametralmente
contrária à paralisia, Cocco avança sobre terreno até então intocado em seus
livros, ao resgatar a cosmologia ameríndia e a antropofagia andradiana. A
primeira força é invocada pelo prisma
da antropologia de Eduardo Viveiros
de Castro e sua abordagem pós-estruturalista – bastante inﬂuenciada, aliás,
pela ﬁlosoﬁa de Deleuze. Após anos
de interações e ambivalências junto de
comunidades indígenas, Viveiros de
Castro lhes identiﬁcou um perspectivismo radical – mais vital e impactante
do que o seu equivalente ocidental nas
ﬁlosoﬁas da diferença. Esse perspectivismo – que o antropólogo crê denominador comum dos povos ameríndios
como um todo – dissipa as divisórias
entre humano e animal e desse modo
embaralha referentes canônicos das
ciências humanas e naturais. Cocco
por sua vez apropria-se de Viveiros de
Castro para a sub-trama mais arriscada

e abstrata – e talvez menos rigorosa –
de sua obra multifacetada. Trata-se de
investir o perspectivismo ameríndio na
desconstrução das dicotomias fundantes do pensamento ocidental: humano/
não-humano (“máquina antropológica”), sujeito/objeto, cultura/natureza.
Se a tarefa monumental não caberia no
reduzido volume, pelo menos lampeja
sobre as implicações ontológicas de um
pensamento tão dissimilar ao nosso.
Por outro lado, seguindo a
linha de Viveiros de Castro, “MundoBraz” abraça o mentor do modernismo
literário brasileiro. Se para o citado
antropólogo o perspectivismo ameríndio revigora a antropofagia em outros
termos, como deglutição cultural do
europeu colonizador, para Giuseppe dá
respaldo à hibridização e à implosão
de identidades engessadas. De fato, a
beleza e a potência do manifesto antropofágico residem na sua dupla esquiva:
seja da subjugação pela cultura branca
“elevada” importada da Europa, seja de
uma identidade nacional calcada sobre
os mitos do indianismo, da democracia
racial e das raízes tropicais.
Junto da Geração de 1922,
Oswald foi tanto anticolonial quanto
antinacionalista, contrapondo-se aos
vendilhões europeizados e aos nativistas do movimento integralista. O que
não signiﬁca ignorar o estrangeiro e o
nacional, mas devorá-los indiscriminadamente e degluti-los para a criação de
uma cultura híbrida e mestiça, simul-
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taneamente local e global. Se iniciou a
trajetória como escritor pequeno-burguês, embora insubmisso, libertário e
extemporâneo, Oswald logo descobriu
– no bom encontro com Pagu – que “o
contrário do burguês não é o boêmio”,
mas o militante materialista – transformação ética narrada nos romances da
“Trilogia do Exílio” (1922, 27, 34).
O seu satírico e expressivo “O Rei da
Vela” (1937), na célebre montagem do
Teatro Oﬁcina de Zé Celso Martinez,
tornou-se literalmente a peça de resistência dos tropicalistas, em 1967.
E é aí que o nomadismo de
Deleuze, Negri e Cocco sintoniza-se
com a arte libertadora e profundamente democrática que nasce com os modernistas, retumba pelo tropicalismo e
ressurge no século 21, com a produção
cultural das periferias, a expressão da
Amazônia indigenista, a múltipla comunicação e colaboração da Internet,
as redes de coletivos e movimentos
minoritários que, no conjunto, ganham
enorme dimensão política. Fica claro,
em MundoBraz, que o devir-Brasil do
mundo e o devir-mundo do Brasil não
devem ser entendidos (simplesmente)
como a ascensão midiática, econômica ou geopolítica do país. Nem decerto como boutade publicitária do autor.
O recente foco sobre o Brasil – futura
sede da Copa de 2014 e das Olimpíadas
de 2016 – é mais efeito de superfície do
que a essência de um fenômeno molecular.

Este se enraíza na aparição de
novos atores político-culturais, articulados numa rede colaborativa, difusa
e livre, que luta em comum por renda,
liberdade e acesso aos direitos. Se por
“devir” se entende um conceito de renascimento, o devir-Brasil renova no
mundo um cadinho de elementos potentes, que vão da fome ontológica dos
ameríndios aos pontos cantados de Iansã – deusa guerreira dos ventos da mudança. Nas suas páginas, MundoBraz
invoca essa mesma força sincrética e
transformadora, ao devorar o inimigo,
varrer o pó de discursos encarquilhados
e arejar o corpo e a mente de quem procura por mapas e caminhos para a ação
política na pós-modernidade.

Bruno Cava escritor, cineclubista,
roteirista, colunista do Le Monde Brasil online e editor da Revista Global Brasil, publica o
blog Quadrado dos Loucos.
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Liberdade Operaísta (Homenagem a Romano Alquati)
Gigi Roggero
Resumo: Romano Alquati não possuía deuses e recusava mitos. A exemplo da geração política e humana excepcional que daria vida ao operaísmo, ele não estava em
busca de um sujeito metafísico e desmaterializado, heróico portador da vontade geral.
Alquati estava em busca de um poder antagonista; o conﬂito à sua frente não era mais
entre os de baixo e os de cima, mas entre trabalhadores e capital – poder contra poder
– e ele estava interessado nos trabalhadores proletários porque via neles uma grande
potência. Um dos criadores da conricerca, sua metodologia era orientada para uma
ruptura constituinte: nunca um pensamento à margem, sempre a política cultural de
um poder transformador – organização de um desenvolvimento que procede por meio
de saltos. Na realidade, conricerca é, acima de tudo, uma metodologia política. Aqui,
as categorias tradicionais de espontaneidade e de organização perdem sua consistência. “A espontaneidade era organizada”, e nada era alcançado de uma vez por todas.
Palavras-Chave: Romano Alquati – Marxismo – Operaísmo – Conricerca – Método
Abstract: Romano Alquati had no gods and refused myths. Like the politically and
humanly exceptional generation that would give life to operaism, he wasn’t in search
of a metaphysical, disembodied subject, heroic custodian of the general interest. Alquati was in search of an antagonistic power; the conﬂict in front of him was no longer
between below and above, but between workers and capital – power against power
– and he was interested in proletarian workers because, against all universalisms, he
saw them as strong, a power. One of the inventors of the conricerca, his methodology
was oriented to a constitutive breach. Never thinking at the margins, always the political culture of a transformative power – organization of a development proceeding
by leaps. In fact, conricerca is above all a political methodology. Here the traditional
categories of spontaneity and organization loose their consistency. “Spontaneity was
organized”, and nothing was achieved once for all.
Keywords: Romano Alquati – Marxism – Operaism – Conricerca – Method

Antecedentes políticos do operaísmo: os Quaderni Rossi
César Altamira
Resumo: Neste texto, César Altamira analisa as ideias do operaísmo italiano e seus
desdobramentos no movimento da Autonomia Operária, que na década de 1970 ainda ocupavam um lugar central na vida intelectual e política da esquerda italiana. As
discussões relativas à natureza cambiante do Estado, à estrutura de classe, à reestruturação econômica em curso, bem como às respostas adequadas que deveriam ser
construídas para todas essas questões eram atravessadas e apresentavam a marca da
concepção operaísta.
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Palavras-Chave: Operaísmo – Autonomia Operária – Composição de classe – Lutas
sociais na Itália
Abstract: In this article Cesar Altamira analyses the ideas of the Italian Operaism and
its developments into the Workers’ Autonomy movement which, in the years 1970,
still occupied a central place in the intellectual and political life of the Italian Left. The
debate surrounding the changing nature of the State, class structure, ongoing economic restructuring as well as to the adequate answers that should be found to address all
those questions were crossed and presented under the mark of operaist conception.
Keywords: Operaism – Workers’ Autonomy – Class composition – Social struggles
in Italy

Lutas cosmopolíticas: Marx e
América Indígena (Yanomami)
Jean Tible
Resumo: Um diálogo entre uma leitura de Marx e certas lutas yanomami. Lutas
cosmopolíticas, pois se leva em conta a problematização do grande divisor nós/eles,
natureza/cultura. Tal encontro ancora-se nos elos entre as lutas yanomami contra o
Estado – históricas e contemporâneas –, diversos escritos de Marx e criações políticas
dos trabalhadores. Ademais, estuda-se o discurso cosmopolítico de Davi Kopenawa e,
enﬁm, suas ligações com certas abordagens de Marx levando a uma compreensão de
convergências de múltiplas lutas na criação do comum.
Palavras-chave: Lutas cosmopolíticas – América Indígena – Yanomamis
Abstract: A dialogue between a lecture of Marx and some Yanomami struggles. Cosmopolitical struggles because it questions the great divisor we/them, nature/culture.
This encounter is based on the relations between Yanomami struggles against the state
– historical and contemporary –, some writings of Marx and workers’ political creations. Moreover, the Cosmopolitical discourse of Davi Kopenawa is studied and, to
conclude, also its possible links with Marx. This leads us to a comprehension of convergences of multiples struggles creating the common.
Keywords: Cosmopolitical struggles – Indigenous America – Yanomamis

Manifesto Político Cosmopolita Antropofágico
Carlos Enrique Ruiz Ferreira
Resumo: O autor propõe neste manifesto uma cosmogonia aplicada à política, um
cosmopolitismo subversivo em que as muralhas são derrubadas para dar lugar ao âmbito político transnacional da antropofagia oswaldiana; enquanto os imigrantes são
os usurpadores da moral positivista, os cosmopolitas antropofágicos são amigos dos
imigrantes e inimigos das polícias migratórias e dos passaportes.

195

Palavras-Chave: Cosmopolitismo – Antropofagia – Cosmogonia aplicada à política
Abstract: The author proposes in this manifesto a cosmogony applied to politics, a
subversive cosmopolitism in which the walls are demolished to give space to the transnational political ambit of Oswald de Andrade’s anthropophagy; while immigrants are
pictured as the usurpers of the positivist morale, the anthropophagous cosmopolitics
are friends of the immigrants and enemies of the migration police and passports.
Keywords: Cosmopolitism – Anthropophagy – Cosmogony applied to politics

Conversações no impasse: dilemas políticos
do presente, parte 1
Colectivo Situaciones
Resumo: O artigo discute a política na contemporaneidade e analisa os deslocamentos e as novas subjetividades produzidas pelos movimentos sociais na América Latina,
a partir da década de 1990. Destaca, ainda, as ambigüidades e os novos dispositivos
que contribuíram para estabelecer uma nova governabilidade. Nesse sentido, aponta
para a necessidade de um novo léxico que contribua para a ação política em um período marcado pela incerteza e que desaﬁa as novas formas de luta.
Palavras-chave: Impasse – Governamentalidade – Nova governabilidade
Abstract: The paper addresses the issue of contemporary politics and analyses the
shifts and the new forms of subjectivity being produced by Latin American social
movements throughout the years 1990’s. It highlights the ambiguities and the new
dispositives that have been contributing for the settlement of a new governability.
In this sense, it points out the need for a new lexicon that could help fostering political action in the context of a period marked by uncertainty and the challenge of new
forms of ﬁght.
Keywords: Impasse – Governmentality – New governability

Figuras da subjetividade e governabilidade
na América Latina
Enzo Del Búfalo
Resumo: O autor descreve como as diﬁculdades de governança ou governabilidade
estiveram tradicionalmente associadas a uma debilidade institucional que reﬂete a
heterogeneidade social sobre a qual se foram montados os distintos projetos de Estado
nacional na América Latina, para chegar à análise da natureza da governança que tem
sido implementado na Venezuela no âmbito do processo revolucionário bolivariano.
Palavras-Chave: Subjetividade – Governabilidade – Revolução Bolivariana – América Latina
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Abstract: The paper addresses the challenges of governance or governability which
have been traditionally associated to an institutional weakness, thus reﬂecting the
social heterogeneity over which distinct projects for the nation State have emerged in
Latin America, culminating with an analysis of the nature of governance being implemented in Venezuela in the context of the revolutionary Bolivarian process.
Keywords: Subjectivity – Governability – Bolivarian Revolution – Latin America

O caso Battisti e o caso dos refugiados congoleses:
a justiça em termos de luta
Fabrício Toledo de Souza
Resumo: A polêmica em relação ao refúgio concedido ao ex-ativista italiano Cesare
Battisti não é resultado apenas da complexa disputa jurídica quanto à natureza de
seus crimes, mas é, sobretudo, fruto de violenta campanha da imprensa conservadora
contra as lutas sociais no Brasil. O argumento utilizado pelos jornais de que o refúgio
concedido a Battisti signiﬁca um ataque às instituições italianas, revela que não é
tanto a democracia italiana que está em questão, mas sim as lutas por democracia no
Brasil. Comparando algumas implicações do “caso Battisti” com a atuação do Estado
brasileiro em resposta aos refugiados que fogem da violência na República Democrática do Congo, o texto pretende argumentar que o êxodo dos congoleses em busca de
segurança, liberdade e riqueza está ligado, de certa forma, com a luta por democracia
e justiça no Brasil.
Palavras-chave: Direitos Humanos – Refúgio – Mídia – Democracia
Abstract: The polemics surrounding the refuge concession to the former Italian activist Cesare Battisti hasn’t originated from the complex juridical dispute as to the nature
of his alleged crimes, but is indeed a result of a violent campaign perpetrated by the
conservative press against the social struggles in Brazil. The argumentation adopted
by the press that the refuge concession means an attack to Italian institutions reveals
that is not only a matter concerning the Italian democracy in itself, but much more
the ﬁghts for democracy in Brazil. Comparing some implications of the Battisti case
with the past resolutions of the Brazilian State as regards the refugees ﬂeeing from the
violence at Democratic Republic of Congo, the article’s line of argumentation is that
the exodus of the Congolese people in search of security, freedom and prosperity is
connected, in a way, with the ﬁght for democracy and justice in Brazil.
Keywords: Human Rights – Refuge – Media – Democracy
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Os Cursos Pré-Vestibulares para Negros e as Políticas de
Cotas nas Instituições de Ensino Superior no Brasil
Alexandre do Nascimento
Resumo: O artigo coloca em relevo o tema das lutas históricas por igualdade e democracia, em que movimentos como os pré-vestibulares para negros e o Movimento
Social Negro no Brasil são protagonistas e importantes agentes políticos para que a
diversidade étnico-racial possa efetivamente se constituir nas instituições de ensino
superior, deixando de ser uma retórica que encobre uma ainda presente discriminação
de cor.
Palavras-Chave: Pré-vestibulares para Negros – Movimento Social Negro – Ação
Aﬁrmativa – Política de Cotas nas Universidades brasileiras
Abstract: The article highlights the issue of the historical struggles for equality and
democracy in which movements such as the Pré-vestibulares para Negros and the
Social Black Movement no Brazil are in the foreground and constitute important political agents for the effective constitution of the ethnic diversity inside higher education institutions, taking distance of a mere rhetoric covering a still present color
discrimination.
Keywords: Pré-vestibulares para Negros – Social Black Movement – Afﬁrmative Action – Policies of Quotas at Brazilian Universities

Vivendo no limbo?
Coletivo Turbulence
Resumo: O artigo realiza uma análise das recentes crises econômicas defendendo que
atualmente vivemos em uma situação pouco deﬁnida – o limbo – em que os discursos
e práticas formulados pelo capitalismo nos últimos trinta anos perderam sua eﬁcácia.
Nesse contexto, o desaﬁo para a esquerda mundial é inaugurar um ciclo de múltiplas
lutas em que um novo território possa ser construído, levando em conta, por exemplo,
a criação e expansão de “recursos em comum”, a valorização da vida e de novas subjetividades: expandir o transporte público, socializar o atendimento à saúde, garantir
renda mínima universal, garantir os direitos da natureza e manter aberto o processo
constituinte que permitirá a constituição de um mundo pós-neoliberal.
Palavras-chave: Crise econômica – Neoliberalismo – Governança global – Lutas
sociais – Universalização dos direitos
Abstract: This article analyses the recent economic crises, adopting the idea that we
presently live in a scarcely deﬁned situation – a limbo – in which the discourses and
practices formulated by Capitalism in the past thirty years have lost efﬁcacy. In this
context, the challenge to the world’s left is to inaugurate a cycle of multiple struggles
in which a new territory can be built, taking into account the creation and expansion
of the “common resources”, the valuation of life and new subjectivities: through the
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expansion of public transports, socialization of health care, guaranty of a universal
minimum income, as well as the rights of nature, and maintenance the constituent
process open which allows for the construction of a post-Neoliberal world.
Keywords: Economic crisis – Neoliberalism – Local governance – Social struggles –
Universalization of rights

Biopolítica e teatro contemporâneo
José da Costa
Resumo: O artigo convida a uma reﬂexão sobre as possibilidades de resistência, de
produção de vias alternativas que escapem à rede do poder e que possam promover a
emergência de forças de contra-poder (melhor entendidas como forças de potencialização da vida). O autor aponta que o teatro, e também outras expressões artísticas,
pode ser um espaço fundamental para se estabelecer problematizações, interrogações
a respeito do que aparece como elemento comum a todos os que supostamente integram uma comunidade, e um potente instrumento político que faça emergir modos de
subjetivação desestabilizadores das identiﬁcações hegemônicas, das formas de sujeição e esquadrinhamento por parte do biopoder e da sociedade de controle.
Palavras-Chave: Resistência – Biopoder e Biopolítica – Sociedade do Controle –
Teatro Conteporâneo
Abstract: The paper invites for a reﬂection on the possibilities of resistance, of production of alternative paths escaping of the networks of power and able promote at
the same time the emergence of counterpower forces (better understood as forces of
potentialization of life). The author points out that theater, as everything that appears
as common elements to those supposedly integrating a community as well as a potent
political instrument revealing modes of subjectivation that challenge all hegemonic
identiﬁcations, the forms of subordination and investigation from the part of biopower
and the society of control.
Keywords: Resistance – Biopower and Biopolitics – Society of Control – Contemporary Theater

Em torno do ‘vírus de grupo’
Seminário Guattari não cessa de proliferar
Ricardo Basbaum
Resumo: Este artigo desenvolve argumentos acerca da produção da obra de arte enquanto processo virótico, deﬂagrador de uma dinâmica coletiva de contato e contaminação, expressa pela partícula do “vírus de grupo”. São estabelecidas conexões com a
obra de Félix Guattari, William Burroughs e Thierry Bardini, entre outros autores.
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Palavras-chave: Texto de artista – Arte contemporânea – Conceitualismo – Dinâmica
de grupo – Transversalidade
Abstract: This paper develops it argumentation around the production of a work of
art which a viral process, which deﬂagrates a collective dynamics of contact and contamination, expressed by the “group virus” particle. Some connections are being established with the works of Félix Guattari, William Burroughs and Thierry Bardini,
amongst others.
Keywords: Artist’s text – Contemporary Art – Conceptualism – Group Dynamics –
Transversality

“Transgredir as sigilosas siglas do não”:
a linguagem como espaço de criação de saídas
Mariana Patrício
Resumo: O presente artigo tem como objetivo pôr em diálogo as reﬂexões do ﬁlósofo
alemão Walter Benjamin acerca do potencial criativo da linguagem com reﬂexões
contemporâneas que diagnosticam uma situação claustrofóbica de reprodução vazia
de valores e sentidos, permeadas por um desejo de segurança. Através do poema de
Haroldo de Campos que apresenta um Ulisses contemporâneo hipocondríaco e excessivamente cauteloso, desejamos pensar em novas forma de lançar-se ao risco unindo
literatura, pensamento e política.
Palavras-chave: Walter Benjamin – Literatura – Linguagem – Política
Abstract: The article intends to create a dialogue between Walter Benjamin’s thoughts
about the creative potential of language with contemporary reﬂections that diagnose a
contemporary experience of empty reproduction of values and senses tamed by a desire for security. Through a poem by Haroldo de Campos that presents an contemporary hypochondriac and excessively cautious Ulysses we want to think in new forms
of risking through the connection between literature, thought and politics.
Keywords: Walter Benjamin – Literature – Language – Politics

Entre a representação e a revelação. Kevin Lynch
e a construção da imagem (do nomadismo) da cidade
Gerardo Silva
Resumo: O artigo problematiza a questão da imagem da cidade a partir da obra homônima do urbanista Kevin Lynch. Levanta alguns problemas gerais relacionados
ao vínculo explorado pelo autor entre imagem e representação e tenta apontar outras
possibilidades expressivas para a questão da construção da imagem da cidade, através
do diálogo com outros autores (Deleuze e Guattari, De Certeau) e de inﬂexões contidas na própria obra.
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Palavras-chave: Imagem da cidade – Trajetos – Nomadismo – Práticas urbanas –
Geomancia
Abstract: The article problematizes the issue of the image of the city departing from
the work of urbanist Kevin Lynch. It raises some general aspects relating to the link,
explored by the author, between image and representation, and attempts to point out
other expressive possibilities for the matter of the construction of the city image dialoguing with other authors (Deleuze and Guattari, De Certeau) and the inﬂections
contained in his own work.
Keywords: Images of the city – Trajectories – Nomadism – Urban practices – Geomancy

Play-Ground X Work-Out - Devaneios nefelibáticos
sob o céu de Copacabana
Marta Peres
Resumo: O texto parte de uma critica às políticas públicas punitivas no espaço urbano
implantadas pelo atual prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes, para desenvolver a
ideia de jogo desde suas raízes mais remotas. Num passeio pela praia de Copacabana,
são identiﬁcadas práticas como o ‘frescobol’ e o ‘altinho’, que vêm sendo reprimidas
pelo ‘Choque de Ordem’ ao lado de campeonatos proﬁssionais com alto nível de soﬁsticação, divulgação e lucro. São discutidas as medidas repressoras no espaço urbano e
a resistência à sua implantação. No jogo, as regras, o apito do juiz e a punição podem
abafar a ideia do ‘brincar’ (play), evidenciando atitudes antagônicas ante a vida e
conﬂitos de interesse em outras arenas na cidade que sediará a Copa do Mundo e os
Jogos Olímpicos.
Palavras-chave: Jogo – Esporte – Luta – Brincadeira – Ritual – Choque-de-ordem
– Praia
Abstract: The article departs from a critic consideration of the punitive measures implemented by Rio de Janeiro’s current mayor Eduardo Paes to develop the idea of the
game since its remotest roots. During a walk on the beach of Copacabana a few practices and games like ‘frescobol’ and ‘altinho’ can be detected alongside with other more
sophisticated and professionalized tournaments. Some of these popular practices are
being severely repressed by the mayor’s Order Shock and the author discusses the
repressive measures on urban space against those resisting to the Order Shock. In the
game, the rules, the judge’s whistle and the punishment end by suffocating the ideas
of ‘playing games’, which evidence antagonistic attitudes towards life and conﬂicts of
interest in several areas of the city hosting the World Cup and the Olympic Games.
Keywords: Game – Sports – Fight – Play – Ritual – Order shock – Beach
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reconstrução da História em Maus
André Cardoso

CIBERESPAÇO
Hipertexto, fechamento e o uso do conceito
de não-linearidade discursiva
Marcos Palácios
CORPO E SEXUALIDADE
Do tabu ao totem: Bundas
Nízia Villaça
NAVEGAÇÕES
Imaginários globais, medos locais:
a construção social do medo na cidade
Rossana Reguillo
MEDIAÇÕES
Adeus, AM/FM. o rádio nunca será o mesmo
Marcelo Kischinhevsky
A respeito da questão do espaço em the
emperor of the north pole
Jorge Luiz Mattar Villela
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NOTAS DE CONJUNTURA
Política de segurança e cidadania
Pedro Cláudio Cunca Bocayuva
MST: o julgamento das vítimas
Ignez Paulilo
Biopirataria ou bioprivatização?
Richard Stallman
TRABALHO E TERRITÓRIO
Globalização das economias, externalidades,
mobilidade, transformação da economia e da intervenção pública
Yann Moulier Boutang
A cidade policêntrica e o trabalho da multidão
Giuseppe Cocco
O valor da informação: trabalho e apropriação
no capitalismo contemporâneo
Marcos Dantas
CIBERESPAÇO
Matrix. o ﬁm do panóptico
Katia Maciel
As novas tecnologias e a democratização
da informação
Luis Felipe Miguel
CORPO E SEXUALIDADE
Somos todos travestis: o imaginário Camp
e a crise do individualismo
Denilson Lopes
NAVEGAÇÕES
Rio de janeiro, cidade cinematográﬁca.
A cidade como produção de sentido
Karl Erik Schøllhammer
MEDIAÇÕES
Gattaca: sobre o governo totalitário
das identidades
Sérgio Oliveira
A viável democratização do acesso
ao conhecimento
Waldimir Pirró e Longo
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NOTAS DE CONJUNTURA
Como bloqueamos a OMC
Starhawk
O paradigma das duas fronteiras do Brasil
Abdul-Karim Mustapha
ESTRATÉGIAS DA MEMÓRIA
A mídia e o lugar da história
Ana Paula Goulart Ribeiro
Isso não é um ﬁlme? Ídolos do
Brasil contemporâneo
Micael Herschmann e Carlos Alberto Messeder Pereira
Museu da Tecnologia jurássica
Erick Felinto
Cidade de Deus: Memória e etnograﬁa
em Paulo Lins
Paulo Jorge Ribeiro
CIBERESPAÇO
Cooperação e produção imaterial em softwares
livres.Elementos para uma leitura política
do fenômeno GNU/Linux
Laurent Moineau e Aris Papathéodorou
CORPO E SEXUALIDADE
Navegar é preciso, viver é impreciso
Ieda Tucherman
NAVEGAÇÕES
Caminhando para uma renovação da economia
política. Conceitos antigos e inovação teórica
Antonella Corsani
MEDIAÇÕES
José Oiticica ﬁlho e o avatar da fotograﬁa brasileira
Antônio Fatorelli
O Joelho aprisionado: o “caso Ronaldo” como
construção das estratégias discursivas da mídia
Antônio Fausto Neto
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NOTAS DE CONJUNTURA
Notas e impressões sobre as eleições
norte-americanas
Américo Freire
Pós-modernismo.com e a geração ‘Y”
Felipe Ehrengerb
INTENSIDADES ERÓTICAS
O homossexual no texto
Christopher Lane
O sadomasoquismo em dois tempos
Nízia Villaça
Prazeres desprezados: a pornograﬁa,
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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25 / 26
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]

27
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
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RESENHAS

MÍDIA E CULTURA

BACHELARD, Gaston. A intuição do instante
Por Wanessa Canellas

Rádio: alguns aspectos estéticos dos estudos de
recepção
Wanessa Canellas

AGAMBEN, Giorgio. Estado de Exceção
Por Antonio Negri

28
UNIVERSIDADE NÔMADE

Manifesto da Rede Universidade
Nômade em apoio à luta dos trabalhadores pobres sem-teto da cidade
do Rio de Janeiro
Antonio Negri no Fórum Livre do
Direito Autoral
Conferência de Abertura
Nada será como antes: dez teses sobre a crise ﬁnanceira Para uma reﬂexão sobre a situação socioeconômica
contemporânea
Andrea Fumagalli
A revolução inconclusa dos direitos humanos: pressupostos para uma nova concepção de cidadania
Alexandre Mendes
As novas formas de lutas pós-mídias digitais
Ivana Bentes
A crise da política é a crise da representação e da
grande mídia
Giuseppe Cocco
O kirchnerismo e as últimas eleições: uma leitura crítica
Cesar Altamira
UNIVERSIDADE

Tecendo a democracia – Reforma universitária, governo
e movimentos sociais
Pedro Barbosa Mendes
Todo o poder à autoformação!
Coletivo edu-factory
Universidade Aberta
Paolo Do
Movimento Estudantil e Universidade: apontamentos a
partir da experiência da UFPB
Felipe de Oliveira Lopes Cavalcanti e Paulo Navarro de
Moraes
NAVEGAÇÕES

Educação na saúde, saúde coletiva e ciências políticas:
uma análise da formação e desenvolvimento para o
Sistema Único de Saúde como política pública
Ricardo Burg Ceccim, Fábio Pereira Bravin e Alexandre
André dos Santos
Poder Viver
Simone Sobral Sampaio
Tecnologias, hacks e liberdade
Gilvan Vilarim
As comunidades que vêm... Experiência e pensamento em torno de uma utopia contemporânea – ONG
CEASM/Maré
Glaucia Dunley

Gordon Matta-Clark entre fotograﬁas: fragmentos de
uma performance
Elena O´Neill
A gente saía de manhã sem ter idéia
Yann Beauvais
Colaboração, uso livre das redes e a evolução da
arquitetura p2p
Fabio Malini
A Prática da Vida (Midiática) Cotidiana
Lev Manovich
RESENHAS

Entre os muros da escola
Por Leonora Corsini
Glob(Al): Biopoder e Luta em uma América Latina
Globalizada
Por Alexandre Mendes
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