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seção Universidade nômade
nem xenios, nem são Francisco de assis. o milagre pertecem
aos pobres
Fabrício Toledo de Souza
Resumo: Fugindo das mais diversas formas de opressão e miséria, os refugiados e
imigrantes enfrentam barreiras cada vez mais severas, principalmente nos países do
norte. As garantias legais são deixadas de lado em favor de medidas arbitrárias, como
imigrantes. A crise dos refugiados nunca parou de crescer e em 2013 o mundo testemunhou a pior crise humanitária das últimas décadas. Quanto aos imigrantes, atravessar clandestinamente as fronteiras é por vezes a única opção, cada vez mais perigosa, como provam as mortes no Mediterrâneo ou no deserto do Níger. A agonia do
capitalismo se traduz em verdadeira guerra contra os imigrantes e refugiados e contra
os pobres em geral. A fuga, ainda assim, surge como possibilidade de resistência e
criação de novos mundos e formas de vida.
Palavras-chave: Imigrantes; Refugiados; Crise; Pobreza; Trabalho Vivo.
Abstract: Fleeing from various forms of oppression and misery, refugees and immigrants face increasingly severe barriers, especially in northern countries. Legal
expulsion and criminal prosecution, including the condemnation of those who shelter. The refugee crisis never stopped growing and in 2013 the world witnessed the
worst humanitarian crisis in decades. As for immigrants, smuggled across borders is
sometimes the only option, increasingly dangerous, as evidenced by the deaths in the
Mediterranean or in the desert of Niger. The agony of capitalism translates into real
war against immigrants and refugees and against the poor in general. The exodus still
emerges as a possibility of resistance and creation of new worlds and life forms.
Keywords: Immigrants, Refugees, Crisis, Poverty, Living Labour.

Alexandre do Nascimento
Resumo: Ubuntu, palavra existente nos idiomas sul africanos zulu e xhosa que sig-

pessoas com a vida, a natureza, o divino e as outras pessoas em formas comunitárias.
A preocupação com o outro, a solidariedade, a partilha e a vida em comunidade são
princípios fundamentais da ética Ubuntu. Neste texto, procuro pensar as chamadas
com o conceito de Comum em Antonio Negri.

Palavras-chave
Abstract: Ubuntu existing word in South African Zulu and Xhosa languages that
means “for all humanity”, is the name of a kind of common form of life, a “Philosophy of Us”, a collective ethic whose meaning is connecting people with life, nature,
the divine and the other people in community forms. Concern for others, solidarity,
sharing and community life are fundamental principles of ethics Ubuntu. In this text,
making relationship with the concept of Common in Antonio Negri.
Keywords

biopotentes
Natacha Rena, Paula Berquó e Fernanda Chagas
Resumo: Este texto aborda as relações de poder no espaço das metrópoles contemporâneas geridas pelo estado-capital neoliberal. As políticas públicas atuais sobre o
território urbano vêm deixando um rastro de evidências claras de como a cidade vem
se tornando um lugar de segregação e exclusão social. Em tempos de capitalismo
cognitivo, no qual a tendência da produção cotidiana no mercado vem construindo
redes de trabalho voltadas para setores criativos e sociais, as biopolíticas implementadas consolidam uma dinâmica de produção do espaço complexa, mas realizando,
com evidência, processos de exclusão das classes mais baixas de regiões de interesse
do mercado. Compreender estas dinâmicas e as estratégias de políticas territoriais
que legitimam o estabelecimento de parcerias público-privadas, é fundamental para o
entendimento dos processos de valorização de determinadas áreas da cidade que têm
mamos Império e sua forma de produção baseada no capitalismo cognitivo passando
pela conceituação de biopoder, biopolítica, assim como, por um delineamento rápido
serão abordadas as táticas de resistência positiva ou bipotências da multidão, às estratégias de urbanização neoliberal na construção de cidades-empresas via o conceito
de cidade criativa.
Palavras-chave
Abstract: This paper addresses the power relations in the space of contemporary metropolises managed by the neoliberal state capital. The current public policies on urban territory come leaving a trail of clear evidence of how the city has become a place
of segregation and social exclusion . In times of cognitive capitalism , in which the
trend of daily production market has been building networks work focused on creative
and social sectors , the biopolitics implemented consolidate a dynamic production
complex space, but performing with evidence , processes of exclusion of classes lo-

wer regions of interest in the market . Understanding these dynamics and strategies
of territorial policies that legitimize the establishment of public-private partnerships ,
is fundamental to understanding the processes of recovery of certain areas of the city
what we call Empire and its form of production based in cognitive capitalism through
the concept of biopower , biopolitics , as well as a rapid design logic of public- private
tive resistance or bipotências the crowd , the strategies of neoliberal urbanization in
city building enterprises via the concept of creative city .
Keywords

Cidades insurgentes
Ricardo Gomes
Resumo: O capitalismo e sua forma de controle atualizam-se a partir dos avanços
conseguidos pelos trabalhadores em sua luta contra as disciplinas. Agora se trata de
de e o novo trabalhador. Já não falamos mais de uma cidade como um espaço ligado
a raízes culturais, ela é atravessada e atravessa redes de comunicação, numa constante
reformulação relacional ditada pelos mercados. Ao mesmo tempo este espaço é o mais
apropriado para a proliferação da diversidade de lutas horizontais, múltiplas e cooperantes, ou seja, as cidades são os novos espaços privilegiados para um antagonismo
revolucionário.
Palavras-chave: cidade, trabalho, produtividade, resistência.
Abstract: Capitalism and its shape control is updated from the advances made by
workers in their struggle against the disciplines. Now it comes to modular entire social
longer speak of a city as a space connected to cultural roots, it is crossed through and
communication networks in a relational constant recasting dictated by the markets.
While this space is the most suitable for the proliferation of horizontal diversity of
struggles, multiple and cooperative, ie, cities are the new privileged spaces for a revolutionary antagonism.
Keywords: city, work, productivity, resistance.

a favor de althusser. notas sobre a evolução do pensamento do
último althusser
Pedro Davoglio
Resumo: Trata-se de uma defesa apaixonada do que o autor chamou de “o último Al-

o conduzirá a um giro decisivo do seu pensamento. Serão aí ressaltados elementos
de continuidade e de inovação, e a tomada da hegemonia por estes. A continuidade
gico: ele continua, com efeito, a desenvolver uma leitura sintomal do real (dos textos
e dos acontecimentos) ou dito de outra maneira, uma leitura que não exalta tanto os
elementos que constituem logicamente o conceito ou o acontecimento, mas os que
desorganizam e debilitam sua ordem. Aplicado a Marx em Ler O capital, o “método
sintomal” estende-se, porém – e é nisso que consiste a novidade da pesquisa – à análise da crise do marxismo, da catástrofe do socialismo real e, sobretudo, da coerência
capital, entendida como totalidade do controle ideológico. O Althusser aqui retratado,
portanto, é dramaticamente – mas não arbitrariamente – aproximado à concepção negriana de materialismo.
Palavras-chave: materialismo aleatório; crise do socialismo; vazio; ideologia; último
Althusser.
Abstract: This article exposes a impassioned defense of what the author calls “the last
Althusser”, a reconstruction of the philosophy of a thinker on the brink of a life crisis
that will lead him a decisive turning point in his thinking. There will be emphasized
elements of continuity and innovation, and the taking of hegemony by the last. The
continuity of the thought of Althusser occurs particularly on the methodological point
of view: it remains to develop a “sintomal lecture” of the real (texts and events), a
reading that does not exalt the elements that constitutes logically the concept or event,
but those who disrupt and weaken its order. Applied to Marx on Read Capital , the
“sintomal method” extends to the analysis of the crisis of Marxism, the disaster of
transition to real subsumption of society under capital, understood as the totality of
ideological control. The Althusser pictured here, therefore, is dramatically – but not
arbitrarily – approximated to the negrian materialism.
Keywords: aleatory materialism; crisis of socialism; empty; ideology; last Althusser.

dossiê devir menor, espaço, território e emancipação
susana Caló)
devir autónomo e imprevisto: por novos espaços de liberdade
Susana Caló
Resumo: Um pensamento das problemáticas do espaço e do território orientado pelo
conceito de devir menor começa por reconhecer que o espaço e o território devem
ser pensados na continuidade com disputas maiores sobre a vida e processos de au-

tonomia. A partir da re-avaliação cuidada do conceito de devir-menor avançado por
Deleuze e Guattari, particularmente o seu desenvolvimento no âmbito de uma prática
de resistência à axiomática do capital na forma do problema do minoritário, este texto
procura abrir possibilidades de pensamento de uma prática do espaço para além da
aparente inevitabilidade dos modelos de governação neo-liberais. Importa distingui-lo
claramente de uma apologia do marginal, do pequeno, ou do não-institucional. Procura-se aqui enfatizar a necessidade de procurar formas de articulação e de formalização
seguindo o argumento de que a política é sempre uma micro e uma macro-política.
Reconhecer que a política se faz e se pratica na luta pelos espaços da existência como
uma luta pela vida, implica defender que o direito ao território é também o direito à
participação na invenção de um mundo – uma participação que depende da construção
de articulações constitutivas entre uma micro e uma macropolítica.
Palavras-chave: Emancipação, devir-menor e minorias, prática, micro e macro-política, articulação politica, formalização, participação, vida, movimentos sociais
e instituições
Abstract: A thought of the problems of space and territory guided by the concept of
becoming minor entails recognizing that space and territory should be problematized
in continuity with larger struggles for life and processes of autonomy. Drawing on
a careful re-evaluation of the concept of becoming minor advanced by Deleuze and
Guattari, particularly their development within a practice of resistance to the axiomatics of capital in the form of the problem of the minority, this text seeks to open
possibilities of thinking a spatial practice beyond the seeming inevitability of neo-liberal logic. It is key to clearly distinguish it from an apology to marginal, small,
and formalization, following the argument that politics is always a micro and a macro- politics. Recognizing that politics is made and practiced in the struggle for spaces
of existence as a struggle for life, implies to defend that the right to territory is also
the right to participate in the invention of a world – a participation that depends on
building constitutive links between a micro and a macro-politics.
Keywords: Emancipation, becoming minor and minority, practice, micro and macro-politis, political articulation, formalization, participation, life, social movements and
institutions

latina
Eduardo Pellejero
Resumo: Num livro de 1977 sobre a obra Alejo Carpentier, Roberto González Eche-

ções dos escritores que, em maior ou menor medida, procuram pôr em questão essas

projectos políticos instituintes das nações latino-americanas (e do imaginário associado), mas também da sua potência subversiva (enquanto mecanismo de desincorporação).
O certo é que, do romantismo ao modernismo, e do modernismo até nós, um verdadeiro devir-menor perpassa a literatura latino-americana, que na exigência de consdeslocações estratégicas e de passos ao costado que a levaram além dos horizontes
maiores ou maioritários da expressão estética. Vicissitudes de uma literatura que, num
território sem lugares comuns, assumiu a tarefa de produzir a memoria de uma experiência partilhada (quando não estilhaçada).
Palavras-chave
Abstract: In a book of 1977 on the work of Alejo Carpentier, Roberto González Echeverría stated that, short of its geographical, economic and political determinations,

continually reviving the tale of its foundation. This critical distinction gives account
rican nations (and associated imaginary), but also of its subversive potency (as a mechanism of disincorportaion). The truth is that, from romanticism to modernism and
modernism to u , a real becoming minor pervades Latin American literature, which in
series of strategic displacemens and steps to the side that led it beyond the majoritarian horizons of aesthetic expression. Vicissitudes of a literature which, in a territory
without commonplaces, took on the task of producing the memory of a shared experience (if not shattered).
Keywords

o devir-mundo das práticas menores
Anne Querrien
Resumo: As encomendas de arquitectura por parte das construtoras imobiliárias ou
das instituições públicas, a pretexto de dar resposta às necessidades de alojamento,

da crise actual.
Com o devir-menor da arquitectura aparece o carácter plural daqueles a quem ela se
destina, carácter plural no tempo da frequentação, nos desempenhos esperados das
construções. Este devir-menor pode tomar forma de múltiplas maneiras. Aqui abordarei o caso do Atelier d’architecture autogerée, e a sua experiências de organização da
transição ecológica em bairros pobres e periféricos de Paris. Poderá esta prática situada intervir como referência num contexto ibero-americano, transatlântico e do Sul?
As culturas do Sul alimentam uma relação com o outro a que os escritores e artistas
brasileiros, na esteira de Oswald de Andrade, chamaram antropófaga, consistindo em
Acolher a arquitectura europeia tal como esta é deixa de ser recomendável nesta nova
produção. E para tanto é já necessário escapar aos programas monumentais e aos modelos. Trata-se de desenvolver no espaço público pequenas intervenções no limite da
arte contemporânea, da performance e da arquitectura, de fabricar uma arquitectura da
rua, que se desenvolva nos interstícios da cidade, e que não se autorize senão da sua
própria iniciativa – uma arquitectura que poderíamos dizer autogerida, mais centrada
na ecologia e na formação dos habitantes. Enquanto o Sul ofereceu durante muito
tempo a imagem do sofrimento humano, pontuada por alguns focos de resistência que
a atenuavam, a sua potência recente em termos de desenvolvimento económico revela
de deslocar as linhas. A este apelo as experiências do Norte respondem por meio da
crítica da pretensão das disciplinas à hegemonia e a profusão das experimentações.
Mas a proliferação é impedida pelas vontades de controle e pelas crispações repetitivas que persistem. A convergência das emergências prepara-se lentamente, numa
dispersão completa das suas manifestações.
Assistimos a uma nova crioulização do mundo, a uma hibridação, que reemerge a
partir do Sul e prepara o advento do mundo-todo (tout-monde) cantado por Edouard
Glissant.
Palavras-chave
-menor da arquitetura, Atelier d’architecture autogérée, Ibero-América, Arquitetura
e Psiquiatria, L’école mutuelle, micropolítica, ecologia, miscigenação, convergência
das emergências, Edouard Glissant.
Abstract: The control of architecture by real estate companies or public institutions
speculation in part responsible for the current crisis. With the becoming minor of
architecture appears the plural character of those to whom it is intended, plural character of time attendance, in the expected performance of buildings. This becoming
minor can be shaped in many ways. I will consider that of the L’atelier d’architecture
autogérée , and its experience of organization of the ecological transition in poor

neighborhoods and peripheries of Paris. Could this situated practice echo the Ibero-American context, transatlantic south? Cultures of the South feed a relationship with
the other that the writers and Brazilian artists have called Antropofagic, in the wake
of Oswald de Andrade, consisting of the appropriation of what the other has best to
offer, in order to assimilate it and transform. To wellcome the European architecture
such as it is is no longer recommended in this new mode of production. And for this
it is necessary to escape the monumental programs and models. It is about developing
small interventions in the public space on the edge of contemporary art, performance
and architecture, to create an architecture of the street, which develops in the interstices of the city, authorized of its own initiative, – an architecture we could say that is
self-managed, more focused on ecology and the development of its inhabitants. (...)
While the South has long offered the image of human suffering, punctuated by a few
diversity and the ability to establish a dialogue between knowledges, and move lines.
To this appeal, the experiences the North respond through criticism of the claim to the
hegemony of the disciplines and the profusion of experimentations . But proliferation
is impeded by the will to control and repetitive nervousness that persist. The convergence of emergencies sets slowly, in a complete dispersion of its manifestations. On
assiste à une nouvelle créolisation du monde, à une hybridation, qui remonte du Sud et
prépare l’avènement du tout-monde (tout-monde) chanté par Edouard Glissant.
Keywords
nor of architecture; Atelier d’architecture autogérée; Ibero-America; Architecture and
Psychiatry, L’école mutuelle, micropolitics; ecology; miscegenation; convergence of
the emergences, Edouard Glissant.

Patricio del Real
Resumo: A mobilização do termo e da ideia de uma comunidade ibero-americana
pode ser um acto de reivindicação, mas a ideia esconde uma consagração implícita
de valores e tradições que reclamam unidade de espírito e transformam a história e
a cultura em essências, por mais que as fragmentemos em pluralidades. A noção de
Ibero-América depende da ideia de território; esta convergência entre espírito e território manifesta-se hoje como sintoma do retraimento e alargamento do Estado frente
ao mercado internacional. Deve ter-se presente que o imaginário luso-tropicalista do
brasileiro Gilberto Freyre, que serviu para exaltar as bondades do colonialismo e da
ditadura num momento de debilidade democrática no chamado Terceiro Mundo, serve
e exclusões. Creio que hoje o mais importante é falar de uma rede de cidades do
que de territórios, uma vez que a crescente urbanização agenciada actualmente pela

A chamada comunidade transnacional ibero-americana exerce as suas próprias exclusões, e se há alguma coisa que da globalização devamos recuperar, é precisamente a
sua força de inclusão. Assim, devemos menorizar a Ibero-América.
Palavras-chave: barbacoas, favelas, ranchos, barriadas, visualização, espaço urbano, Michel de Certeau, Iberoamérica, migrações, bricolage, Eve Kosofsky Sedgwick, Programa Favela-Barrio, Medellín, Mazzanti, ELEMENTAL, estratégias
informais, estética, minimalismo, desigualdade, arquitectura menor, crítica arquitectónica, Pezo von Ellrichshausen, bão tradição.
Abstract: The use of the term Iberoamérica or of the idea of an Ibero-american community can be an exercise in legitimization; it can be a call for plurality and diversity.
However, the idea of Iberoamérica carries with it the defense of traditional values
that call for a singular spiritual unity that sees history and culture as eternal essences.

the expansion and contraction of the state within the dynamics of the international
market. The luso-tropicalist imaginary deployed by Brazilian intellectual Gilberto
Freyre, serves as a warning of the dynamics of any meta-geography, since his parcolonialism and need for dictatorship. Today, rather than insisting on grand territorial
constructs, it is more salient to speak of networks of cities. The growth of urban zones,
driven by the expansion of the international market, solicits new geographical imaginaries. Since the so-called transnational Ibero-american community exercises its own
forms of exclusion, it is best to imbue this idea with the positive force of inclusion
found in globalization. Iberoamérica must become minor.
Keywords: barbacoas, favelas (slums), ranchos, barriadas (neighborhoods), visualization, urban space, Michel de Certeau, Iberoamérica, migrations, bricolage, Eve Kosofsky Sedgwick, Programa Favela-Barrio, Medellín, Mazzanti, ELEMENTAL, informal strategies, aestethics, minimalism, unequality, minor architecture architectural
critique, Pezo von Ellrichshausen, bão tradição,

Godofredo Pereira
Resumo: A transformação do Solar do Unhão em Museu de Arte Popular (1959) representa, na obra de Lina Bo Bardi, o encontro de dois aspectos que lhe foram centrais: por um lado, o interesse por arte popular que traz já desde Itália, por outro, a
descoberta da realidade política do Brasil, e em particular do seu Nordeste. O programa original, como concebido por Bo Bardi, procurava articular a ideia de “Civilização
Brasileira” através de um encontro cultural entre “O Índio”, “África-Bahia” e “Europa

sobre o posicionamento político da obra de Lina Bo Bardi, assim como a proximidade
desta com a conceptualização de uma ecologia radical desenvolvida por Félix Guattari, este texto procura pensar a importância “feiticista” de certos objectos (artesanais,
populares, ex-votos, relíquias) enquanto elementos transversais que dão corpo uma
relação entre território e existência, enquanto lugar de transformação e luta política.
Palavras-chave: Lina Bo Bardi, Feitiço, Objectos, Territórios Existenciais, Ecologia
Radical
Abstract: The refurbishing/recuperation of Solar do Unhão Popular Art Museum
(1959) represents, within Lina Bo Bardi’s oeuvre , the encounter between two of its
central aspects: an interest in folk art which Lina carries from Italy, and the discovery
of the political reality of Brazil, and particularly of its northeast. The original program,
as designed by Bo Bardi , sought to articulate the idea of “Brazilian Civilization”
through a cultural encounter between “The Indian”, “Africa-Bahia” and “Europe and
on the political positioning of Lina Bo Bardi’s pratice, and its increasing proximity
to the conceptualisation of a radical ecology as developed by Félix Guattari, this text
tries to think the importance of “fetish” objects (hand-made, popular, amulets, relics)
as transversal elements that embody a relationship between territory and existence, as
a place of transformation and political struggle.
Keywords: Lina Bo Bardi, Fetish, Objects, Existential Territories, Radical Ecology

abertura – triologia da terra
Paulo Tavares
Resumo: Abertura (trilogia da terra) é uma instalação de vídeo que investiga as dimensões espaciais do processo de re-democratização do Brasil na década de 80, depois de mais de 20 anos de regime militar. Nesta publicação, apresentam-se imagens
e trechos de entrevistas que fazem parte do projecto, na sequencia da sua estrutura
escalar baseado em uma trilogia: urbana, agrária, territorial. Observadas em conjunto,
estas revelam que no centro das “revoluções moleculares” que ocorreram no Brasil
durante esse período foi central a questão da abertura de um velho nó colonial – la
tierra.
Palavras-chave: Félix Guattari; ‘Abertura’; Triologia da Terra: Escala Agrária, Urbana e Territorial, Ermínia Maricato, Darci Frigo, Carlos Marés.
Abstract: Abertura (trilogia da terra) is a vídeo installation that investigates the spatial dimensions of the process of re-democratization of Brazil in the 80s after more
than 20 years of military rule. In this publication I present images and excerpts of interviews that are part of the project following its trilogy-based scalar structure: urban,
agrarian, territorial. Observed together, they reveal that at the centre of the “molecular

revolutions” that took place in Brazil during that period there was the question of
opening an old colonial knot – la tierra.
Keywords
of the Earth: Urban, Agrarian and Territorial Scales, Ermínia Maricato, Darci Frigo,
Carlos Marés

a Cidade multiforme: o caso do indoamericano
Atelier Hacer Ciudad e Colectivo Situaciones
Resumo: Em dezembro de 2010, teve lugar uma ocupação maciça e em princípio
inesperada do Parque Indoamericano, na Zona Sul de Buenos Aires. O Indoamericano
nenhuma das mensagens retóricas que ambicionam captar o espírito de uma cidade
cosmopolitismo, crisol de raças, além de sede de amabilidade cívica e laboratório de
criatividade política. Encontramos neste fragmento cru da vida urbana chaves de compreensão do que existe, e do que poderia existir. O presente e os seus possíveis. Os
episódios violentos que marcaram a desocupação do Parque Indoamericano conjugam
num só movimento a procura de terra e habitação ao mesmo tempo que a dinâmica da
valorização imobiliária; a acção directa das massas ao mesmo tempo que operações
punteriles; o racismo que transversaliza o social, as instituições governamentais e
nacionalidade argentina vinculada à defesa da propriedade privada; a violência criminal, civil e policial, ao mesmo tempo que momentos agónicos da vida colectiva e
(“vecino”).
Palavras-chave: Parque Indoamericano, vecino, valorização imobiliária, operações
punteriles, propriedade privada, espaço público, migração, racismo, fragmento
Abstract: In December 2010, a massive and unexpected occupation of the Indoamericano Park took place, in the south of Buenos Aires. The Indoamericano composes
open to tourism, a shrine of culture, a mecca of cosmopolitanism, a melting pot, and
place of civic kindness and lab of political creativity. In this raw fragment of urban
life we found keys to understand what exists and what could exist. The present and
its possibles.The violent episodes that marked the evictions of the Park Indoamericano combine in one single movement the demand for land and housing and at the
same time the dynamics of real estate speculation; the direct action of the masses at
the same time as the punteriles operations; the racism that cuts across the social, the
governmental institutions and media stereotypes and at the same time the revival of

the sacrosanct Argentinian nationality attached to the defense of private property; the
criminal, civil and police violence at the same time as agonizing moments of collecti“neighbor” (“Vecino”).
Keywords: Indoamericano Park, vecino (neighbor), real estate speculation, punteriles
operations, private property, public space, migration, racism, fragment

algumas considerações acerca da prática de mapeamento
Colectivo
Iconoclasistas
Resumo: Desde 2008, organizamos workshops com organizações políticas, movimentos sociais e grupos culturais, promovendo um trabalho colaborativo em torno a
ritórios para transformar a invisibilidade de saberes, situações e comunidades em narrativas colectivas críticas. A partir do desenho e facilitação uma séria de ferramentas
os participantes socializam saberes não especializados e experiências do quotidiano,
compartilhando conhecimento para visibilidade questões mais prementes críticas do
expandido no processo de relembrar e assinalar experiências e espaços de organização
de “ olhar de cima “ sobre o nosso território como um “voo de um pássaro “ que desde
vo é uma ferramenta lúdico-política com grande potencial, mas não é desprovida de
ambiguidades. É preciso ter em conta que o conhecimento crítico que emerge a partir
das workshops, se cair em mãos erradas, pode ser usado para vulnerabilizar os direitos
representam a complexidade sempre problemática e dinâmica, por isso é importante
que o espaço de discussão e de criação que não se feche sobre si mesmo, mas que
se posicione como um ponto de partida disponível para ser retomado por outros, um
dispositivo apropriado que construa conhecimento, potenciando a organização e a
elaboração de alternativas emancipatórias.
Palavras-chave
Abstract: Since 2008, we have been organizing workshops with political organizations, social movements and cultural groups, fostering a collaborative work in cartographic mapping. The collective mapping is a practice and mode of creation which
subverts the place of enunciation challenging dominant narratives over the territories

to transform the invisibility of knowledges, situations and communities in critical and
collective narratives. From the design and liberation of a number tools and everyday
experiences, the participants socialize non-specialized knowledges and daily life experiences, sharing knowledge for the critical visualization of the most pressing issues
of territory, identifying responsible connections and consequences. This view is expanded in the process of remembering and signaling experiences and organizational
requirements or conditions to participate in the workshops, as we all have the ability
cal tool with great potential but it is not fully unambiguous. It is important to keep in
mind that the critical knowledge that emerges from the workshops, if it falls into the
wrong hands, can be used to violate the rights of the participants. On the other hand,
the maps are a “snapshot” of the moment and do not make justice sometimes to the
always problematic and changing complexity, so it is important that the space for discussion and creation is close upon itself, but it is facilitated as a starting point available to be taken up by others, an appropriate apparatus to build knowledge, promoting
the organization and development of emancipatory alternatives.
Keywords: collective mapping, critical cartographies, collaborative practices, popular pedagogies, graphic and creative resources

seção navegações
situadas
Jésio Zamboni e Maria Elizabeth Barros de Barros
Resumo: Trata-se de uma pesquisa clínica do trabalho que, pela intercessão entre
clínica da atividade e esquizoanálise, procura acompanhar a produção desejante entre
trabalho, a pesquisa-intervenção aborda a atividade como construção de paradoxos
pelos trabalhadores. Destaca-se o paradoxo dos nomes riscados como analisador das
dimensões éticas, estéticas e políticas do trabalho em questão. As questões da atividade de pesquisa e da atividade de motorista cruzam-se pela criação de dispositivos
analíticos situados. Analisa-se o desejo do motorista como oscilação entre os polos
esquizofrênico e paranoico, de maneira que estes processos não se reduzem aos indivíduos, mas expõem como o desejo se produz coletivamente.
Palavras-chave: motoristas de ônibus, esquizoanálise, clínica do trabalho, desejo,
esquizofrenia, paranoia.

Abstract: This is a clinical research work, the intersection between clinical activity and schizoanalysis looking monitor desiring production among urban bus drivers
in Vitória-ES. Operating as mapping work, the research intervention addresses the
paradoxes of activity as construction workers. Noteworthy is the paradox of names
scratched analyzer as the ethical, aesthetic and political dimensions of the work in
question. The issues of research activity and activity driver intersect the creation of
analytical devices located. Analyzes the desire of the driver as the oscillation between
paranoid schizophrenic and poles, so that these processes can not be reduced to individuals but to expose the desire to collectively produce.
Keywords: bus drivers, schizoanalysis, clinical work, desire, schizophrenia, paranoia.

proliferar oásis: por uma história politizada do desejo e da
contingência
Pedro Demenech
Resumo: Este ensaio utilizou os discursos políticos sobre as atuais manifestações
como forma de se repensar a escrita da história. Saindo de uma conjuntura, na qual
a história é submetida as fabulações do cálculo político promovido pelo Estado, que
monopoliza o passado, inviabilizando manifestações contrárias às suas, entra em voga
a necessidade da produção de uma história que se faz na contingência. A proliferação
de pessoas nas ruas, nesse sentido, promoveu uma reorganização da conjuntura política, demarcando a concepção de que uma história mestra da vida já não serve mais.
Entra em pauta, agora, a necessidade de produzir uma história que se faz pela continPalavras-chave: discurso político; história; solidariedade e resistência; desejo e sociedade.
Abstract: This paper used the political discourses about the present manifestations as
a form of rethinking the writting of history. Leaving a context that submits history to
the fabulations of the State’s political calculation, which monopolizes the past making
impracticable manifestations against its own, the need of producing history in the contingency becomes popular. The crowds in the streets reorganized the political context,
making useless the conception of a leading history of life. It matters now a history
Keywords: political discourse; history; solidarity and resistence; wish and society.

sobre as manifestações de junho e suas máscaras
Javier Alejandro Lifschitz
Resumo: Neste artigo indagamos sobre alguns aspectos simbólicos das manifestações
ocorridas no mês de junho de 2013 no Brasil, principalmente sobre o sentido político
do uso das mascaras e da participação dos jovens. Destacamos algumas interpretações
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sobre os acontecimentos, chamando a atenção para as transformações na iconograa mudança de ícones está relacionada com novas representações sobre o Estado e a
liberdade, e articulamos esse tema com o caráter trágico e dramático das mascaras.
Palavras-chave: Manifestações populares no Brasil- movimentos urbanos- protesto
social.
Abstract: In this article we inquire about some of the symbolic aspects of the demonstrations occurred in the month of June, 2013 in Brazil, mainly about the political meaning of
the use of masks and youth participation. We highlight some interpretations of the events,
calling attention to the changes in iconography and the scene of protests over other periods. We note that changing icons is related to new representations of the state and freedom,
and articulate this theme with the character of the tragic and dramatic masks.
Keywords: Popular demonstrations in Brazil-urban movements- social protest.

arte, mídia e Cultura
Martha Rosler
Resumo
banas supostamente degradadas ou, ao contrário, procuram resistir à lógica da cidade
mercadoria e inventar novas formas de vida é o tema central deste artigo. A autora
da economia, deslocalização da produção e precarização do trabalho que foram fundamentais para alavancar um novo ciclo de movimentos de protestos a nível global.
Assinala também, neste novo ciclo, o papel ambíguo das universidades e a potência
das “Ocupações” com seus modos de vida singulares que tensionam os modelos de
contrapõe a ocupação das cidades.
Palavras-chave
Abstract
supposedly degraded or, on the contrary, seek to resist the logic of commodity city and
invent new forms of life is the central theme of this article. The author examines some
tion of production and precariousness of work: all elements that were fundamental to
leverage a new cycle of global protest movements. Also notes, in this new cycle, the
ambiguous role of universities and the power of the “Occupations” with their singular
modes of life that pressure brand new models of “creative city” sold by consultants. In
Keywords

Economia e subjetividade
manifesto aceleracionista
Nick Srnicek e Alex Willians
Resumo: O Manifesto Aceleracionista, publicado em maio de 2013 por Alex Williams e Nick Srnicek, da London School of Economics,lança mão de um rigoroso exercício de diagnóstico dos impasses políticos da esquerda contemporânea. Em verdadeiro
tour de force, que incendiou o debate entre os anti-capitalistas, os autores apontam
ras e ameaças de fome) não são apropriadamente processadas pela esfera política, em
que reina a confusão e a impotência em pensar e pôr em prática alternativas de futuro.
O plano de ação que o texto sugere tem na aceleração seu termo-chave: acelerar as
velocidades do modo de produção até o ponto de ruptura; apropriar-se das tecnologias
e métodos do capital para lutar dentro e contra o sistema.
Palavras-chave: Aceleracionismo; Neoliberalismo; Pós Capitalismo.
Abstract: Accelerate Manifesto, published in May, 2013, by Alex Williams and Nick
Srnicek, from London School of Econimcs, draws on a rigorous exercise in diagnosing the political dilemma of the contemporary left. In a veritable tour de force, which
has ignited the debate among the anti-capitalists, the authors show how the catastrohunger threats) are not adequately dealt with in the political sphere, where confusion
and impotence in thinking and putting into practice alternatives for the future reign.
The plan of action the text suggests has in accelerate its key-word: accelerate the speeds of the present mode of production to the point of rupture; take ownership of the
technologies and methods belonging to capital, in order to struggle inside and against
the system.
Keywords: Acceleracionism; Neoliberalism; Post Capitalism.

sobre o aceleracionismo
Steven Shaviro
Resumo: Neste artigo, o professor Steven Shaviro, da Wayne University, valendo-se
de um largo espectro teórico, que vai de Marx a Nick Land, passando por Keynes e
rama do debate atual sobre aceleracionismo. O autor lembra que o aceleracionismo
começou como uma resposta ao dilema de porque, apesar de as contradições dentro do
não sucedeu, como previra Marx, a superação do modo de produção. Face à enorme
plasticidade do capitalismo, que incorpora seus mal-funcionamentos e crises à dinâmica de sua própria conservação e constante renovação, a proposta aceleracionista é
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suma, sem invocar purismos ou passadismos mitológicos, derrotar o inimigo em seu
próprio território.
Palavras-chave
Abstract: In this article, professor Steve Shaviro, from Wayne University, making
use of a large teorethical spectrum that ranges from Marx to Nick Land, and encomoutlines a panorama of the current debate on acceleracionism. The author reminds us
that acceleracionism began as an answer to the dilemma of why, despite the intensiof production didn´t come about, as Marx had foreseen. Given the great plasticity
displayed by capital in incorporating its malfunctionings and crisis to the dynamics
of its own conservation a constant renovation, the acceleracionist proposition is to
radicalize the gaps inside the system, to force its contradictions – in short, without
invoking purisms or any kind of mithological nostalgia, we need to beat the enemy in
its own territory.
Keywords: Science Fiction; Acceleracionism; Resistence

antiprometeísmo
Alberto Toscano
Resumo
de prometeísmo em política, procede a uma análise das estratégias discursivas e práticas da direita e esquerda no início do novo século. À direita, os neoliberais, com impressionante desfaçatez, promovem o enxugamento do Estado e alardeam o mercado
espectro ideológico, debate-se uma esquerda melancólica e iludida, temerosa de que
um projeto de emancipação radical reavive os fantasmas do totalitarismo. A saída à
esquerda que o autor propõe, como linha de fuga do presente opressivo, passa por encarar de frente a questão prometéica de tomar o destino coletivo em nossas mãos, sair
para articular ação e teoria na perspectiva da totalidade.
Palavras-chave
Abstract: In this article, the sociologist and philosopher Alberto Toscano, drawing on
the concept of Prometheism in politics, goes on to analyse the discursive and practical
strategies of the right and left in the dawn of the new century. In the right-wing circle,
the neoliberals, with astonishing cynicism, promote the shrinking of the State and
side of this gloomy ideological spectrum, agonizes a melancholic and deluded left, fearful that a radical emancipatory project may bring back the ghosts of totalitarianism.
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involves facing the prometheic question of taking in our hands the collective destiny,
to leave the confort zone of slacktivism and abandon the passionate but harmless rhetoric, in order to articulate action and thinking in the perspective of totality.
Keywords: Prometheism; Neoliberalism; Catastrophism.

Uma crítica hacker ao manifesto aleceracionista
McKenzie Wark
Resumo: Neste artigo, o sociólogo e teórico de mídias McKenzie Wark desenvolve
uma crítica amistosa, mas incisiva ao Manifesto Aceleracionista, publicado em maio
de 2013 por Alex Williams e Nick Snircek, da London School of Economics, que inas preocupações em evidência no Manifesto, como a questão ambiental e seu futurismo e abertura para pensar o papel das novas tecnologias. Por outro lado, censura-lhe a
posição demasiado centrista, sua tendência ao escapismo e ao planejamento tecnocrático, em detrimento do real engajamento com as novas formas de luta. O autor faz uso
lutando lado a lado com o trabalhador, dentro e contra o capitalismo, trabalha como
um acelerador da modernidade, povoando-a de novos conceitos e ideias.
Palavras-chave: Hacker; Futurismo; Crítica
Abstract: In this article, the sociologist and media-theorist McKenzie Wark develops
a friendly but sharp criticism of the Accelerate Manifesto, published in May 2013,
by Alex Williams and Nick Srnicek, from the London School of Economics, that
kindled the debate among the left. Wark salutes as necessary and welcome the main
issues in the Manifesto, such as the enviromental debate and its futurism and openess
to thinking the role of new technologies. On the other hand, the author upbraids its
excessive centrist position, its tendencies to escapism and bureaucratic planning, to
the detriment of real engagement with the new forms of struggle. Wark makes use of
who, struggling side by side with the worker,inside and against capitalism, works as
Keywords: Hacker; Futurism; Critique.

