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Editorial

A atual conjuntura mundial, marcada pela crise do capitalismo cognitivo,
justiﬁca a publicação de um número especialmente elaborado da Revista LUGAR
COMUM. Na esteira de tais acontecimentos, o conjunto das questões postas em
discussão pela revista procura abordar de maneira abrangente a problemática econômica, política, social e ideológica colocada pela crise.
Nesse sentido, este número da revista tem como primeiro núcleo temático “Lutas, Governos e a Crise Global”, reunindo artigos que buscam discutir
os reﬂexos da dita crise ﬁnanceira em andamento, indo além de uma análise que
privilegie meramente os países centrais. A esse respeito, registramos, em especial,
a conferência de Antonio Negri no Fórum Livre de Direito Autoral, ocorrido em
dezembro de 2008, na UFRJ.
O segundo núcleo temático enfatiza políticas públicas que estejam, de
alguma maneira, relacionadas à construção do comum. Com especial atenção ao
governo Lula, aponta para as conquistas e desaﬁos apresentados para a realização
de uma política do comum, cujo eixo de atuação pode perpassar diferentes áreas
por meio de um processo efetivo de democratização.
Dessa maneira, estes dois núcleos procuram captar e registrar algumas
das contribuições atuais sobre a crise capitalista, ao mesmo tempo em que apontam para o deslocamento promovido pela entrada em cena de novos protagonistas,
dentre os quais destacamos o Brasil. Este cenário de abertura tem indicado que
um “outro mundo possível” deve se amparar cada vez menos em um enfraquecido
G-7 e em decisões construídas na lógica centro–periferia.
Em nossa tradicional, mas plástica seção Universidade Nômade, Michael
Hardt apresenta a concepção de transição revolucionária de Thomas Jefferson,
que articula de modo inovador a renovação periódica da revolução, educação para
a democracia e processo constituinte. Esta seção conta, ainda, com uma pungente
homenagem a “Índio”, militante “sem-teto” e das causas indígenas, assassinado
recentemente de forma covarde.

Em “Mídia e Cultura”, o tema privilegiado versa sobre o surgimento de
novas formas midiáticas produzidas na Internet e a discussão sobre a possibilidade de novas práticas sociais a partir da cultura das redes. Por último, “Navegações” apresenta textos que trazem novamente à tona a questão da biopolítica
nas sociedades, com discussões sobre o tema da clínica na saúde e a questão do
tráﬁco de drogas nas favelas. O instigante projeto de mestiçagem “Cão Mulato”
fecha a seção.
Boa leitura e até o próximo número!

Universidade Nômade

LUGAR COMUM Nº27, pp. 11- 27

Thomas Jefferson ou a
transição da democracia1
Michael Hardt

Não poderia deixar de soar estranho falar sobre Thomas Jefferson, ﬁgura
que ocupa um lugar de destaque no panteão norte-americano, e que tem para o
moderno pensamento revolucionário a mesma importância que tiveram Vladimir Lenin, Mao Tse-Tung e Fidel Castro. Com efeito, o governo norte-americano
tem sido, há quase um século, a principal força anti-revolucionária do mundo,
em seu empenho para eliminar movimentos revolucionários, conspirando abertamente para a derrubada de governos revolucionários vitoriosos e apoiando forças
contra-revolucionárias mundo afora. Por outro lado, tradições políticas nacionais
não são feitas do mesmo tecido; às vezes, sua trama contém surpreendentes divergências e contradições. Esta atual vocação “anti-revolucionária” norte-americana
faz, na verdade, com que ﬁque ainda mais interessante descobrir o coração do
pensamento de um revolucionário como Thomas Jefferson. Em alguns dos escritos mais radicais de Jefferson, é difícil não se assustar com o abismo que separa
seu pensamento daquele que vigora nos Estados Unidos de hoje, sua ideologia,
sua constituição, seu sistema político e sua cultura.
Passada a surpresa inicial pelo fato do pensamento de Jefferson pertencer
à tradição revolucionária, temos que reconhecer como ele ainda tem importantes
contribuições a fazer e o quanto pode nos ajudar a superar alguns dos principais
obstáculos para pensar a revolução hoje. As declarações de independência proclamadas por Jefferson ao longo de sua vida serviram não apenas para separar
as colônias do poder colonial, como também, e sobretudo, procuraram manter
viva a busca pela liberdade no seio da sociedade – no empenho de conceber uma
maneira de o processo revolucionário continuar indeﬁnidamente, na instituição
de um governo que os revolucionários do século XVIII qualiﬁcavam como de

1 Este artigo consiste na introdução de Michael Hardt à coletânea de textos escolhidos de
Thomas Jefferson intitulada The Declaration of Independence (Nova York: Ed. Verso, 2007),
© Verso 2007. Todas as citações feitas pelo autor foram traduzidas diretamente do texto, assim
como foram conservadas as referências originais do inglês. Tradução de Pedro Mendes, Felipe
Cavalcanti e Leonora Corsini.
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‘felicidade geral’ (public happiness) e, ﬁnalmente, como meio de realizar o autogoverno e a democracia.
Na minha opinião, a melhor forma de captar a contribuição de Jefferson
para o pensamento revolucionário contemporâneo é focalizar o seu conceito de
transição revolucionária. Como todo grande pensador revolucionário, Jefferson
compreendeu bem que o evento revolucionário – a ruptura com o passado e a
destruição do antigo regime – não signiﬁca propriamente o ﬁm da revolução,
mas apenas seu começo. O evento revolucionário “abre” um período de transição
que aponta para a realização dos objetivos da revolução. O conceito de transição,
entretanto, é hoje um obstáculo fundamental para o pensamento e a prática revolucionária. Os meios (freqüentemente autoritários) empregados nas “transições
revolucionárias” normalmente entram em conﬂito, e até mesmo contradizem, os
ﬁns (democráticos) desejados; mais ainda, essas transições parecem nunca chegar
ao ﬁm. Os viajantes desta longa jornada pelo deserto acabam se perdendo, não
conseguem se aproximar da terra prometida; e o líder com o grande cajado começa a se parecer demais com o antigo faraó. De fato, quando os revolucionários começam a falar em “transição” hoje em dia, é bom prestar atenção: provavelmente
estarão tramando alguma coisa!
Por outro lado, o pensamento de Jefferson propõe uma nova concepção
de transição, que pode ajudar o pensamento revolucionário a contornar os atuais
obstáculos. Ele reúne, provocativamente, constituição e rebelião, por um lado; e
transição e democracia, por outro. Em outras palavras, para Jefferson, o trabalho
da revolução deve continuar incessantemente, reabrindo periodicamente o processo constituinte, através do qual a população se prepara para a democracia através
de práticas democráticas.
Antes de prosseguirmos no conteúdo revolucionário do pensamento de
Jefferson, é necessário apontar algumas diﬁculdades de lê-lo nesse contexto. Jefferson não é um pensador sistemático e, apesar de suas obras completas preencherem dúzias de volumes, ele não deixou nenhum tratado ou ensaio político. A
vasta maioria de seus escritos, e os mais interessantes dentre eles, consiste em sua
correspondência com amigos e ﬁguras públicas. Essas cartas tratam principalmente de eventos contemporâneos, utilizando-os como ponto de partida para reﬂexões políticas e ﬁlosóﬁcas mais gerais. Além disso, as cartas são sempre redigidas tendo destinatário especíﬁco: a John Adams, por exemplo, Jefferson expressa
visões muito mais moderadas do que quando se dirige a James Madison. As cartas
exigem, portanto, um método de leitura diferente dos textos tradicionais de teoria
política, partindo de questões especíﬁcas para discussões gerais.
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Além disso, Jefferson não raro se contradiz, tanto em seus escritos quanto
em suas ações como político. Ler sua obra, neste sentido, demanda um rigoroso
processo de seleção a ﬁm de identiﬁcar e reunir suas idéias mais interessantes em
conjuntos coerentes.
Naturalmente, o que se pretende aqui não é elaborar uma imagem mais
equilibrada do pensamento de Jefferson como um todo, mesmo que isso fosse
possível, tendo em vista um pensador tão pouco sistemático e de tamanho alcance.
Esta seleção, portanto, não tem o objetivo de ser representativa – de fato, qualquer
um poderia selecionar textos com um enfoque totalmente diferente. O objetivo
desse texto, ao contrário, é descobrir e aprender com o que permanece sendo revolucionário no pensamento de Jefferson.
Finalmente, devemos sempre ter em mente os elementos reacionários de
seu pensamento e prática políticos, mesmo em se tratando do que Jefferson tem
a contribuir para a tradição revolucionária. Por esse motivo, incluí, ao ﬁnal desta
antologia, uma seleção dos escritos de Jefferson sobre a questão racial, nos quais
ele tece considerações a respeito dos negros escravos e dos nativos americanos.
Esses textos podem ajudar o leitor a reconhecer não só as opiniões racistas de Jefferson, mas também suas ações racistas enquanto proprietário de escravos e ﬁgura central na destruição da terra e da cultura dos nativos americanos. Um projeto
útil e fascinante seria explorar o quanto a inabilidade de Jefferson para pensar a
igualdade racial pode corresponder às contínuas formas de desigualdade que persistem na sociedade e na cultura norte-americanas de hoje, mas isso estaria, sem
dúvida, além dos objetivos deste livro. Por outro lado, acreditamos que a leitura
do presente texto pode servir, minimamente, para mantermos um distanciamento
saudável e não incorrermos em nenhuma celebração acrítica de Jefferson.
Transição enquanto solução e problema
Antes de passarmos a explorar a noção que Jefferson possuía sobre transição, devemos delinear o papel deste conceito e as diﬁculdades a ele relacionadas
na moderna tradição revolucionária. Foi Lenin quem propôs a função da transição
com maior clareza e realismo, e suas análises efetivamente serviram para balizar
toda a discussão que se seguiu sobre o tema. Para Lenin, o processo de transição
resolve uma dilema central da revolução: o papel do poder Estatal e do governo
democrático após o evento revolucionário. Por um lado, ele se coloca contra os
oportunistas e social-democratas que pleiteiam que o aparato Estatal deva ser permanentemente mantido, servindo de órgão de reconciliação entre as classes. O
Estado, contrapõe Lenin, é sempre um instrumento de opressão a obstruir o cami-
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nho até o objetivo revolucionário de se criar uma nova e mais completa democracia: não mais uma “democracia para a minoria, apenas para as classes proprietárias, para os ricos,” mas sim uma “democracia para os pobres, democracia para o
povo”.2 A democracia que Lenin tem em mente é aquela em que as pessoas têm a
capacidade de se auto-governar ativa e coletivamente, administrando a economia,
organizando debates políticos e resolvendo os conﬂitos sociais, sem nenhum poder pairando acima delas. Portanto, para o bem da democracia, o Estado deve ser
abolido. Por outro lado, Lenin se posiciona contra os anarquistas que propõem a
abolição do Estado de uma só tacada, no dia 1 da revolução, num ato que permitiria, segundo eles, às pessoas se auto-governarem de forma democrática. Pensando
primeiro em termos militares, Lenin não faz nenhuma objeção a que o aparato repressivo do Estado seja necessário para proteger a revolução contra seus inimigos.
Sua segunda e mais profunda objeção política vai no sentido de que os anarquistas
falham em reconhecer a real condição da população e, mais especiﬁcamente, a
falta de capacidades necessárias para a auto-gestão e para a democracia. Temos
que compreender como fazer uma revolução, ele insiste “de acordo com a natureza humana tal como ela está agora, uma natureza humana que não consegue agir
sem subordinação, controle e direção”.3 Não faz sentido sonhar com a política de
uma população ideal – e esse é um dos vários momentos maquiavélicos de Lenin
–; devemos pensar a política em termos das condições presentes, reais.
Lenin propõe sua solução, como se dentre duas posições inadequadas –
a preservação do Estado pelos social-democratas e sua imediata abolição pelos
anarquistas – pudesse haver um processo de transição. A revolução se realizaria ao longo do tempo. O aparato estatal não seria então abolido imediatamente,
mas desapareceria gradativamente. Paralelamente, uma ditadura do proletariado
substituiria a ditadura burguesa, adiando a democracia, que chegará quando a
transição estiver completa. Os argumentos de Lenin estão aqui focados na temporalidade do evento revolucionário. Por um lado, na visão dos social-democratas, o
evento revolucionário nunca se realiza e em seu lugar ocorreria apenas uma contínua série de reformas sem ruptura. Para os anarquistas, por outro lado, o evento
revolucionário é pontual e absoluto, assumindo que tudo pode mudar do dia para
a noite. Lenin, por sua vez, concebe o evento revolucionário como ruptura e duração, uma ruptura na história que inaugura um novo processo histórico.

2 Cf. Lenin, State and Revolutions, Nova York: International Publishers, 1971, p. 72-73. Todas
as outras referências futuras a Lenin referem-se a esta edição.
3 Ibidem p. 43.
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A chave para o pensamento de Lenin, e aqui o ponto que nos conduzirá
de volta a Jefferson, é o processo necessário para transformar a natureza humana, o processo que permite à multidão desenvolver as capacidades para o autogoverno. O verdadeiro erro dos social-democratas é considerarem que a multidão
não é nem nunca vai ser capaz de viver democraticamente, que a natureza humana
requer uma divisão entre governantes e governados e que, portanto, o poder do
Estado deve ser mantido. O erro dos anarquistas, por sua vez, é presumir que a
multidão já é capaz de viver democraticamente, como se as capacidades para o
auto-governo ﬁzessem parte da natureza humana e aﬂorassem espontânea e completamente prontas, assim que os aparatos repressivos da dominação de classe
fossem removidos. O que nem os social-democratas nem os anarquistas compreenderam é que a natureza humana pode e deve ser transformada. A natureza
humana, tal como ela é agora, como disse Lenin, formada através da subordinação, precisa ser renovada. Em outras palavras, as habilidades necessárias para a
democracia e o auto-governo podem e devem ser aprendidas; elas requerem, para
tanto, educação e prática. Com o passar o tempo, Lenin explica, “observar as regras mais simples e fundamentais da vida em comum terá se tornado um hábito”4
A transição revolucionária, para Lenin, é assim um período de educação e prática
no qual a multidão aprende a governar a si própria, no qual a democracia se torna
uma característica inerente à sua condição.
Analisando retrospectivamente a proposta de transição revolucionária de
Lenin, escrita às vésperas da Revolução de Outubro, é fácil utilizar os acontecimentos históricos subsequentes para desqualiﬁcá-la. Poder-se-ia argumentar, por
exemplo, que a história da União Soviética demonstra que as transições nunca
acabam, que o Estado não desaparece, mas apenas assume uma nova forma. Esse
tipo de raciocínio histórico, entretanto, não é suﬁciente para avaliar um argumento
conceitual. Ao contrário, seria muito mais adequado concentrar-se nos próprios
conceitos. Assim, o elemento mais frágil da noção de transição defendida por Lenin – a qual poderia ﬁgurar na descrição de algumas das tragédias da experiência
soviética – reside na separação radical entre meios e ﬁns, entre a forma de um
governo de transição e os objetivos revolucionários. Eis o ponto em que Jefferson
pode nos ajudar a dar um passo além do impasse do pensamento revolucionário

4 Ibidem, p. 85.
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Rebelião contra o governo
A primeira chave para compreendermos a noção de transição proposta por
Jefferson é a relação contínua e dinâmica que existe entre rebelião e constituição,
ou melhor, entre revolução e governo. A visão convencional de revolução concebe esses termos em sequência temporal: a rebelião é necessária para derrubar o
antigo regime, mas quando ele cai e um novo governo é formado, a rebelião deve
acabar. Em outras palavras, o poder constituinte da revolução deve dar lugar a um
novo poder constituído. Em contraste com essa visão, Jefferson insiste na virtude
e na necessidade de rebeliões periódicas – até mesmo contra o governo recém
formado. O processo do poder constituinte, aﬁrma, deve irromper continuamente
e abrir passagem, através da instituição do poder constituído.5 Jefferson celebra
a virtude da revolta contra o governo de forma clara e radical nas cartas em que
comenta a Rebelião de Shays. No verão de 1786, enquanto Jefferson servia como
ministro na França, apenas uma década após a Guerra de Independência e três
anos após o tratado de paz com a Grã-Bretanha, um tribunal no oeste do estado de
Massachusetts determinava a prisão dos fazendeiros que não conseguissem pagar
suas dívidas, conﬁscando suas terras e propriedades. Os fazendeiros, muitos dos
quais veteranos da Guerra de Independência – incluindo Daniel Shays, seu líder –
organizaram uma frente de resistência armada para bloquear o tribunal, proteger
suas propriedades e libertar seus camaradas da cadeia. Após um ano, os rebeldes
foram derrotados e caçados, e seus líderes executados.
A Rebelião de Shays ocupa na história dos Estados Unidos uma posição
análoga à da rebelião de Kronstadt de 1921 na história soviética. Embora este
último evento tenha se dado em escala muito maior e mais sangrenta, além de
também ter estado envolto em questões de conspiração internacional, ambas as
rebeliões envolveram veteranos das guerras revolucionárias que desaﬁaram os
novos governos em disputas sobre agricultura e economia; ambas foram consideradas pelos governos recém-formados como sérias ameaças, tendo sido violentamente reprimidas.
Poderíamos imaginar que a reação de Abigail Adams aos acontecimentos
nos Estados Unidos fosse representativa da maioria dos colegas de Jefferson, que
lutavam para formar o novo governo e se envolveram, na época, em debates sobre
a Constituição. “Ignorantes, sem esperança, sem qualquer consciência ou princípios”, Abigail Adams escreve numa carta a Jefferson, “levaram uma multidão ilu-

5 Sobre o conceito e a história do poder constituinte, cf. Antonio Negri, Insurgencies, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1999.
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dida a segui-los, sob o pretexto de agravos que só existiram na sua imaginação”.
Jefferson, no entanto, não só não sentia a mesma indignação diante das ações dos
rebeldes, como as celebrava. “O espírito de resistência ao governo”, responde,
“é tão valioso em certos momentos, que gostaria que se mantivesse sempre vivo.
Eventualmente será exercitado em momentos errados, mas é melhor isto do que
não ser exercitado em momento algum. Agrada-me a idéia de uma pequena rebelião, agora e sempre. É como uma tempestade na atmosfera”. Jefferson sustenta
que a rebelião contra o governo é tão virtuosa que deveria não apenas ser tolerada
como também encorajada.
Um elemento notável desta posição é o fato de Jefferson não defender
os rebeldes apenas pela justeza de sua causa. Apesar de as notícias recebidas em
Paris serem aparentemente insuﬁcientes para permitir julgar de maneira adequada
a situação em Massachusetts, a princípio, ele considerou equivocados os motivos
dos rebeldes. “As pessoas não tem como estar sempre bem informadas”, escreve
a William Short, prosseguindo no tema, “porém, sua ignorância não anula a virtude de sua rebelião. Se eles tivessem permanecido quietos com seus equívocos”,
prossegue, “teria sido a letargia, dando os primeiros sinais da morte da liberdade
do povo”. O fato de Jefferson sustentar inclusive ações baseadas na ignorância
e em equívocos torna ainda mais forte seu argumento sobre a necessidade da
continuidade da rebelião. A rebelião não é apenas uma questão de corrigir erros
cometidos pelo governo e, nesse sentido, valiosa somente na medida em que sua
causa for justa; a rebelião tem um valor intrínseco, a despeito da justeza de suas
queixas e objetivos. Rebeliões periódicas são necessárias para garantir a saúde da
sociedade e preservar a liberdade das pessoas. “Deus ordena que nós não passemos vinte anos sem uma rebelião como esta”, escreve Jefferson. Na sua visão, a
rebelião não deveria se tornar nossa condição normal; devia, ao contrário, estar
eternamente retornando.Para a eventualidade de o leitor pensar que tal concepção
é muito inocente, até mesmo angelical, Jefferson agrega algumas linhas em sua
carta a Short para enfatizar a brutalidade e a violência que caracterizam a rebelião.
Jefferson sabe perfeitamente o quanto as rebeliões são sangrentas, mas ele aceita
o sacrifício de algumas vidas quando a liberdade está em jogo. “A árvore da liberdade deve ser regada de tempos em tempos com o sangue de patriotas e tiranos.
Este é seu [sic] fertilizante natural”. Termos como ‘patriotas’ e ‘tiranos’ remetem
à retórica heróica da década anterior e da Guerra de Independência. Naquele momento, os patriotas eram os colonos rebeldes e o tirano, o rei inglês. Agora, no
entanto, no contexto da Rebelião de Shays, Jefferson atribui o papel de patriotas
aos rebeldes fazendeiros endividados e a posição de tirano ao novo governo. Os
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papéis mudaram, mas o princípio mantivera-se o mesmo. O fato de os Estados
Unidos terem conseguido sua independência não diminui a virtude da rebelião
contra o novo governo.
Jefferson endossa a necessidade de violência ainda mais enfaticamente
ao escrever em apoio à Revolução Francesa. No sangrento ano de 1793, após
retornar aos Estados Unidos, Jefferson escreve a William Short, que o havia substituído como emissário na França, em defesa dos jacobinos. No decurso da revolução muitos culpados haviam sido mortos pelo “braço do povo” como também
alguns inocentes, mas isto, em sua visão, seria um pequeno preço a se pagar. “A
liberdade de todo o mundo dependia das questões em conﬂito, acaso alguma vez
foi tão importante prêmio conquistado com tão pouco sangue de inocentes? Meus
próprios sentimentos foram profundamente abalados por alguns dos mártires desta causa, mas antes assim, do que ver a metade do mundo desolada. Se restassem
um Adão e uma Eva em cada país, mas restassem livres, tudo estaria bem melhor
do que está agora”. Jefferson não se embaraçava por aceitar banhos de sangue
pela causa da liberdade. E esta posição vale nos dois casos, na rebelião e na revolução; é impressionante como, de fato, Jefferson escreve coisas bem semelhantes
sobre os dois eventos.
A virtude do contínuo retorno da rebelião corresponderia, no pensamento
de Jefferson, à necessidade de uma reabertura periódica do processo constituinte.
Muita gente olha para a constituição formal com demasiada reverência, considerando-a imutável. Jefferson claramente não acredita que as futuras gerações
devam estar presas àqueles que moldaram originalmente a constituição. “Sendo
assim, também poderíamos exigir que um homem vestisse o casaco que lhe pertenceu quando era criança”. Para Jefferson, os mortos não são nada, a terra pertence aos vivos. “Ao ﬁm de dezenove anos cada constituição e cada lei torna-se
naturalmente vencida. Caso se estenda por mais tempo, torna-se um ato de força,
e não mais de direito”. Portanto, a cada vinte anos, que Jefferson calcula como
sendo o tempo de passagem de uma geração para a outra, um novo processo constituinte deve jogar fora o peso morto do passado e escrever uma nova constituição
baseada nos desejos e necessidades da nova geração.
Não vejo coincidência no fato de Jefferson propor, em termos muito semelhantes, o eterno retorno em intervalos de vinte anos desses dois eventos: rebelião contra o governo e a revisão da constituição. Com efeito, trata-se das duas faces de um mesmo evento: uma face, com banho de sangue e a outra, relativamente
pacíﬁca. Não se pode permitir que a sociedade se feche em torno de um poder
constituído, ela deve ser periodicamente aberta a um novo processo constituinte.

Michael Hardt

A questão de saber se deve ou não haver derramamento de sangue depende das
circunstâncias, mas o essencial para Jefferson é que a liberdade seja mantida e que
o projeto da revolução continue.
Transição e democracia
Ao juntar rebelião e constituição, Jefferson formula uma noção de transição revolucionária como algo parecido a uma revolução permanente ou, mais
precisamente, como uma renovação periódica da revolução. Essa transição nunca
acaba; Jefferson insiste, de fato, que ela deve ser sempre mantida viva. Signiﬁcaria isto que o processo revolucionário é continuamente frustrado, nunca atingindo
seus objetivos? Não, já que para Jefferson, a transição tem uma direção clara,
apesar de não ter um ponto ﬁnal. O que precisamos entender aqui – e essa é provavelmente a mais importante contribuição de Jefferson para a teoria revolucionária
contemporânea – é que os meios e os ﬁns da transição não estão completamente
separados: a democracia é o objetivo do processo revolucionário e, paradoxalmente, também o meio para atingi-lo.
Deve-se notar, porém, que Jefferson não utiliza o termo “democracia” –
raramente usado em sentido positivo pelos revolucionários daquele período –, mas
seu pensamento contém um forte signiﬁcado de democracia que corresponde a
alguns dos usos contemporâneos mais radicais do termo. Podemos ler democracia
quando Jefferson adota o termo “republicanismo”. “Tivesse eu que atribuir uma
idéia precisa e deﬁnida [sobre o termo república] eu diria, pura e simplesmente,
que signiﬁca um governo composto por seus cidadãos que agem em massa, direta
e pessoalmente, de acordo com regras estabelecidas pela maioria; e que todo governo é mais ou menos republicano na medida em que tiver mais ou menos deste
ingrediente de ação direta de seus cidadãos”. A particular insistência de Jefferson
na ação direta da população no governo – e não através de representantes eleitos
ou algo parecido – é um elemento que torna sua concepção de democracia tão
radical. Nossa tarefa, nesse sentido, é de compreender como um governo democrático, constituído pela ação direta e participação ativa dos cidadãos, pode ser ao
mesmo tempo o objetivo e o meio de atingir a transição revolucionária.
Vimos antes, junto com Lenin, que “a natureza humana conforme é agora,” treinada para ser subserviente e passiva, não é capaz de viver democraticamente. Ela possui os hábitos errados. Ou, poderíamos dizer com Spinoza, se a população é ignorante e supersticiosa, estabelecer a democracia seria simplesmente
instituir o governo da ignorância e da superstição. A multidão não se transformará
espontânea ou imediatamente quando do evento revolucionário. Essa é uma tarefa
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a ser cumprida pela transição: tornar a multidão apta para a democracia, com as
habilidades, os talentos e conhecimentos necessários para o auto-governo. Eis o
primeiro desaﬁo para o pensamento revolucionário, obstáculo que, a menos que
seja transposto, pode derrubar qualquer teoria.
Antes de prosseguirmos em nossa análise sobre o pensamento de Jefferson, seria útil examinar como alguns dos mais inﬂuentes e inovadores teóricos
contemporâneos enfrentam essa mesma questão. Slavoj Žižek é um dos poucos
pensadores contemporâneos cujo arsenal teórico é suﬁcientemente rico para poder confrontar a questão da revolução e articular como ela pode ser concebida
hoje. O elemento central da provocação de Žižek de um “retorno a Lenin”, há
poucos anos, pode ser resumido na necessidade de uma transição revolucionária
que seja capaz de transformar as pessoas. “Deveríamos admitir com bravura que
é um dever – talvez o dever – de um partido revolucionário ‘dissolver o povo e
eleger outro’”, escreve, citando ironicamente um poema de Brecht, “ou seja, levar
a cabo a transubstanciação da ‘antiga’ população oportunista (a massa inerte) em
um corpo revolucionário ciente de sua tarefa histórica, transformando o corpo
empírico do povo em um corpo de Verdade”.6 Um dos grandes méritos de Žižek
é insistir de maneira ﬁrme e clara na necessidade dessa transformação e criticar
aqueles que não conseguem encarar esse desaﬁo, contando ingenuamente com a
virtude espontânea, a sabedoria e a bondade das pessoas. A primeira diﬁculdade
de sua proposta, no entanto – e neste ponto Žižek aparentemente segue Lenin – é
que a fonte dessa transformação vem de cima, de fora do povo. A forma de autoridade que deve liderar essa operação de transição é radicalmente diferente, talvez
até contraditória, da nova e mais ampla democracia que Lenin vê como meta (embora ﬁque menos claro se Žižek compartilha com Lenin esse ideal democrático).
O segundo problema, que provavelmente deriva do primeiro, é que Žižek não
propõe nenhum mecanismo para alcançar essa transformação. Provavelmente ele
se refere à transubstanciação apenas para enfatizar o quão drasticamente o corpo
social deve ser transformado, mas sua proposta também implica que essa operação não é um processo contínuo; ao contrário, ela envolve um salto radical cuja
lógica é misteriosa, talvez até mística.
Ernesto Laclau tem igualmente contribuído para o pensamento radical
e, apesar das constantes trocas de críticas envolvendo Žižek e Laclau, no tema
especíﬁco que estamos tratando a visão de ambos é próxima. Difícil fazer justiça à
complexidade do pensamento de Laclau sem adotar integralmente seu vocabulário
altamente soﬁsticado e preciso, mas vamos apenas indicar o ponto de seu pensa6 Slavoj Žižek, The Parallax View, Cambridge: MIT Press, 2006, p. 149.
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mento que corresponde ao problema em discussão aqui. Laclau considera a política democrática como o ponto ﬁnal de uma extensa sequência lógica, começando
pela assertiva de que o campo social é radicalmente heterogêneo e não segue uma
ordem espontânea previamente dada. O processo lógico que conduz a política até
a democracia começa, para Laclau, com as demandas especíﬁcas que emergem do
campo social – demandas por pão, por exemplo, ou por direitos ou por serviços ou
por liberdades. As correspondências entre tais demandas devem ser reconhecidas
de forma que estas possam ser articuladas em conjunto formando uma cadeia
de equivalentes. Essa cadeia de equivalentes deve ser composta com coerência
para que uma identidade popular seja construída em meio à pluralidade – ou seja,
para que o próprio ‘povo’ seja produzido. E, ﬁnalmente, a produção do ‘povo’ é a
condição necessária para a democracia. A questão essencial, para Laclau, é identiﬁcar o motor movimenta essa sequência já que, a exemplo de Žižek, ele insiste
que a criação do povo não é espontânea: “nada nessas demandas, se consideradas
individualmente, anuncia um ‘destino manifesto’ pelo qual se deveria forjar uma
unidade; nada nelas indica que devessem constituir uma cadeia”.7 E uma cadeia
de equivalentes também não cria o povo de maneira imediata ou espontânea. O
que é necessário, insiste Laclau, é que uma ﬁgura hegemônica situada acima do
campo social e, a partir dessa posição transcendente, possa conduzir o processo,
articulando os elementos individuais, forjando uma unidade e criando, dessa forma, o povo. Laclau revela seu embaraço quando insiste em não se tratar de uma
transcendência completa, mas de uma “transcendência falha”, que, embora não
seja plena, é capaz de cumprir o papel de hegemonia; de maneira semelhante, a ﬁgura hegemônica não é necessariamente o partido, mas deve realizar a função deste.Caso não acreditemos ingenuamente que a multidão se transforma espontânea e
imediatamente após o evento revolucionário, incorrendo no erro que Lenin atribui
aos anarquistas, somos forçados a concordar com Žižek e Laclau que o povo deve
ser transformado por uma ﬁgura de autoridade ou hegemônica que se sobrepõe. O
problema, mais uma vez, é a separação entre os meios e os ﬁns determinada por
essa visão: o processo hegemônico e não-democrático de transição que pretende
eventualmente resultar em democracia. E aqui retornamos a Jefferson porque,
embora ele também reconheça que a multidão tal como ela existe agora deva ser
transformada, ele concebe o processo que deve levar à democracia como uma
espécie de prática democrática.
Tal como vários outros teóricos da revolução, dos quais talvez os mais
notáveis sejam Mao e Gramsci, Jefferson dedica considerável atenção à educação
7 Ernesto Laclau, On Populist Reason, London, NovaYork: Verso 2005, p. 162.
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do povo. Escolas e bibliotecas são extremamente relevantes para essa discussão
porque são essenciais na criação de novos hábitos, habilidades e conhecimentos
capazes de sustentar o auto-governo democrático. Porém, o que revela mais claramente a essência da noção jeffersoniana de transição revolucionária é a proposta,
feita na segunda década do século XIX, de um sistema de distritos ou “pequenas
repúblicas”, como uma experiência de autonomia local. Naqueles anos, Jefferson
fazia repetidas críticas à falta de democracia na política e na constituição norteamericanas. Conforme vimos anteriormente, seu modelo de republicanismo consiste na ação direta, na participação dos cidadãos e no controle sobre os órgãos de
poder. Assim, Jefferson cobra o fato de os Estados Unidos serem menos republicanos do que seria de se esperar. Quarenta anos após a Guerra de Independência, o
processo revolucionário havia terminado e se voltado para si mesmo, fechando-se
em um poder constituído. A proposta de Jefferson de reabrir o processo revolucionário consiste em dividir cada condado em distritos de maneira tal que todo cidadão possa participar em pessoa e de maneira ativa das deliberações políticas. Essas
pequenas repúblicas teriam autonomia total para decidir sobre todos os assuntos
locais, controlando questões de justiça, polícia, bem-estar público e daí por diante.
Paralelamente, Jefferson propõe que cada distrito envie delegados para compor o
escalão de governo superior – o condado – que, por sua vez, enviaria delegados
para o estado o qual, ﬁnalmente, enviaria delegados ao governo nacional.
É incrível como esse esquema remete às instituições estabelecidas na Comuna de Paris, aproximadamente cinquenta anos depois.8 Marx admira na Comuna exatamente os mesmos elementos que Jefferson propõe para o sistema dos distritos: participação ativa, autonomia local e uma delegação em forma de pirâmide.
Tanto Marx quanto Jefferson viam o governo participativo como um antídoto para
a forma anti-democrática de representação parlamentar. “Ao invés de decidir a
cada três ou seis anos qual membro da classe dominante deveria (mal)representar
o povo no parlamento”, escreve Marx, “as medidas da Comuna apontam para a
tendência de um governo do povo pelo povo”.9 Jefferson antecipa as palavras de
Marx e acrescenta que a participação no governo transforma as pessoas: “quando
8 Hannah Arendt nota a similaridade entre a proposta dos distritos de Jefferson e a Comuna
de Paris, juntamente com o sistema de sovietes Russo e os conselhos comunistas Alemães.
Ver On Revolution, New York: Viking 1963, p. 248-50 e 256-58. Uma diferença importante,
naturalmente, é que Jefferson não reconhece tão claramente a natureza de classe de tal projeto
político.
9 Karl Marx, Civil War in France: The Paris Commune, New York: International Publishers
1988, p. 59, 65
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Quando todo homem ﬁzer parte da condução de seu distrito-república, ou de algum dos níveis superiores, e sentir que participa do governo dos acontecimentos,
não apenas de uma eleição uma vez ao ano, mas todo dia; quando não houver um
só homem no estado que não seja membro de um de seus conselhos, em maior
ou menor escala, ele fará com que seu coração lhe seja arrancado do corpo antes
que algum César ou Bonaparte lhe conﬁsque seu poder”. Na visão de Jefferson, o
auto-governo participativo não está apenas em oposição à atual farsa democrática,
mera legitimadora da autoridade através de mecanismos eleitorais, como cria uma
população que vai lutar contra qualquer forma de autoridade que queira tomar o
poder. Talvez Marx estivesse se referindo a um processo semelhante quando sugere que as estruturas da Comuna indicam uma “tendência” em direção ao governo
democrático.
O aspecto mais importante da democracia participativa é a forma como
ela modiﬁca as pessoas. Ela serve de experiência educacional, treinando a multidão nas habilidades e capacidades necessárias governar a si mesmo. Devemos
deixar claro que Jefferson não está repetindo o erro apontado por Lenin daqueles
que acreditam ingenuamente que a democracia emerge de maneira espontânea, a
partir da natureza humana. Concordando com Lenin (e, de diferentes maneiras,
com Žižek e Laclau), Jefferson reconhece que a população tem que ser transformada, que um novo povo deve ser criado. Reﬂetindo sobre os movimentos de
independência sul-americanos da década de 1820, Jefferson reconhece que “as
qualidades para o auto-governo na sociedade não são inatas. Elas resultam do
hábito e de um longo período de prática e, portanto, haverão de requerer tempo
e, provavelmente, mais sofrimento”.10 Criar uma nova natureza humana é, para
Jefferson assim como para Lenin, uma questão de prática e de hábitos. Essa nova
humanidade não é o pré-requisito sobre o qual revolução ocorrerá, mas, antes, o
‘resultado’ do processo revolucionário. “Não tenho medo de que o resultado de
nosso experimento seja de que se deve conﬁar aos homens governarem a si mesmos sem um mestre”, escreve Jefferson a respeito da Rebelião de Shays. O lento
processo de criação de uma multidão apta a governar a si própria sem um mestre
– processo doloroso e, muitas vezes, sangrento – nos faz retornar mais uma vez
ao tema da transição.
A diferença fundamental no pensamento de Jefferson reside no fato de
os meios envolvidos na transição não estarem separados dos ﬁns. O esquema de
autonomia e participação democrática, tal como os sistemas de distritos ou a Co10 “Jefferson to Edward Everett, March 27, 1824,” in Jefferson, Writings, Volume 16, Andrew
Lipscomb, ed., Washington (DC): Thomas Jefferson Memorial Association 1904, p. 22.
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muna de Paris, não é o ﬁm da transição revolucionária, mas seu principal meio. As
pessoas se transformam praticando a autonomia e participando no governo. Nesse
sentido, a transição não deve ser conduzida por uma ﬁgura hegemônica, seja a
ditadura do proletariado ou qualquer outra força que esteja acima ou transcenda a
multidão. Aﬁnal, como poderia a democracia resultar de seu oposto? A transição
dirigida por uma ﬁgura hegemônica não ensina às pessoas nada sobre auto-governo; apenas reforça seus hábitos de subserviência e passividade. As pessoas só
aprendem sobre democracia praticando-a. A transformação necessária – aprender
a se governar sem um mestre – só pode acontecer na prática, na ação cotidiana.
Alguém poderia então argumentar que um tal conceito de ‘transição’ é
paradoxal na medida em que junta meios e ﬁns; ao pretender atingir a democracia
pela democracia, ele permanece imóvel. Para resolver o paradoxo, devemos simplesmente reconhecer que meios e ﬁns aqui não são idênticos, mas também não
estão totalmente separados. A democracia almejada sempre excede a democracia
praticada, por isso a transição é retomada como um processo de inﬁnito vir-a-ser.
Vamos nos ater um pouco mais em como a noção jeffersoniana de transição mina os argumentos em favor da hegemonia. Não estamos mais presos a
ter que escolher entre conﬁar nas capacidades espontâneas das pessoas como são
agora, ou aceitar o mando de uma ﬁgura de poder hegemônica encarregada de
criar um novo povo. Ao invés disso, entre essas duas opções, ou melhor, fora
dessa falsa alternativa, Jefferson declara que quando as pessoas participam ativamente do governo, decidindo sobre todos os problemas que lhe concernem, seja
diretamente ou através de delegados, elas se transformam. Não há um instrutor
superior que vá ensiná-las as lições necessárias. O processo de transição é um
auto-treinamento nas capacidades do auto-governo. Através da prática, as pessoas
desenvolvem as habilidades, conhecimentos e hábitos necessários para o auto-governo e, durante o processo, uma nova humanidade é criada. Os que são formados
nesse processo são conﬁáveis, aﬁrma Jefferson, para governar a si próprios sem
um mestre e atacarão violentamente, de fato, qualquer mestre em potencial que
tentar usurpar seu poder. Eles defenderão a revolução contra seus inimigos, contra
qualquer César ou Bonaparte.
Da rebelião à democracia
Como vimos, Jefferson altera radicalmente o conceito de transição ao
juntar constituição e rebelião, por um lado, e transição e democracia, por outro.
No entanto, seria mais exato dizer que Jefferson altera totalmente o conceito de
transição, já que cada uma dessas operações conceituais implica uma nova tem-
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poralidade do evento revolucionário. Não há mais um começo e um ﬁm – que o
conceito de transição parecia requerer – mas um evento incessantemente repetido,
um processo revolucionário sem ﬁm.
A primeira operação conceitual, que junta constituição e rebelião, torna o
tempo da revolução uma repetição periódica. Daí em diante, o evento revolucionário não acontecerá apenas uma vez. Cada geração deve manter vivo o espírito
da revolução contra o governo, revisando a constituição e reabrindo o processo
constituinte. Em outras palavras, a única maneira de se manter ﬁel à revolução é
repetindo-a. Consequentemente, a ﬁgura temporal do evento revolucionário é o
eterno retorno – não o retorno do mesmo, é claro, mas o retorno do diferente, ou
seja, daquilo que cada geração julga diferente.
A segunda operação conceitual, que toma a democracia simultaneamente
como meio e ﬁm, desmantela de forma ainda mais dramática o tradicional conceito de transição. Essa relação entre meios e ﬁns é, de fato, como uma espiral
em expansão. A democracia almejada sempre excede a democracia praticada, de
forma que, na medida em que a democracia praticada expande através do processo de auto-treinamento, expande também a democracia almejada, o horizonte do
auto-governo. O treinamento pela prática, em outras palavras, nutre o poder da
imaginação política e o desejo. Portanto, nessa perspectiva, o real evento revolucionário é a transformação progressiva da humanidade, a constante auto-construção democrática da multidão. A revolução deixa de ser um acontecimento isolado,
para ser um processo incessante de vir-a-ser.
Assim, o aspecto mais importante da concepção jeffersoniana de processo revolucionário não é a sua dimensão temporal, mas sua substância. O verdadeiro cerne do evento revolucionário é a metamorfose da multidão, o desenvolvimento de novas habilidades, conhecimentos e hábitos necessários para governar
a si própria sem mestres, em passo com a expansão de sua imaginação e de seu
desejo por democracia. O evento revolucionário não é um abismo sem conteúdo e
não vem do exterior; é um processo imanente, um aprendizado da democracia na
sua prática, uma auto-transformação.
E da democracia à rebelião
Contudo, esse enfoque da democracia não nos deve fazer esquecer a insistência de Jefferson na rebelião para o bem da sociedade, para sua saúde. Em
outras palavras, não devemos assumir que, uma vez que o processo democrático
tenha se instalado, a rebelião contra o governo não é mais necessária e desejável.
Mesmo que Jefferson advogue a necessidade das rebeliões contra a tirania em
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todas as suas formas, ele não clama por rebelião apenas quando as coisas vão mal;
tampouco acredita que, para ser virtuosa, a rebelião precisa estar assentada em
causas justas. O constante vir-a-ser do processo revolucionário precisa ser pontuado periodicamente por rupturas (muitas vezes sangrentas). Assim, o pensamento
revolucionário de Jefferson movimenta-se para a frente e para trás entre esse dois
pólos: da rebelião para a democracia e da democracia para a rebelião.
E por quê Jefferson advogaria rebeliões periódicas, mesmo quando a revolução já tenha inaugurado um processo democrático? Uma possível resposta
é que, com o tempo, o processo revolucionário tende a se acomodar – seja pelas
mãos de inimigos internos e externos, ou simplesmente por causa da corrupção e
do esgotamento –; neste caso, a rebelião periódica seria uma maneira de se manter ﬁel ao evento revolucionário, renovando-o. Uma outra resposta é que, mesmo
quando o processo democrático avança, ele precisa atravessar obstáculos que não
podem ser superados sem a ruptura provocada pela rebelião. Novas tiranias emergem ou tornam-se visíveis bloqueando o processo de transformação democrática.
(É pouco provável, por exemplo, que o sistema de distritos proposto por Jefferson
pudesse ser implantado no alvorecer do século XIX sem algum ato de força). Mas,
apesar destas duas respostas estarem corretas, elas ainda não chegam ao cerne da
questão.
A dinâmica entre democracia e rebelião deve ser entendida nos termos
da noção jeffersoniana de transformação da natureza humana, de uma ontologia
constitutiva. Neste contexto, podemos vislumbrar o quão absurdas e inúteis são
aquelas discussões sobre os humanos serem naturalmente bons ou intrinsecamente
maus. (A propósito, eles não são nem uma coisa nem outra). O fato relevante para
a política é a natureza humana ser suscetível a mudanças, os humanos poderem
se tornar diferentes. É assim que a dedicação à educação ocupa um papel central,
como vimos antes, no pensamento revolucionário de Jefferson. O processo revolucionário requer um remodelamento da natureza humana tal que possa destruir
hábitos de servidão e desenvolver as capacidades de auto-governo. Em paralelo,
cresce também a imaginação política e os desejos, que podem levar a situação
política presente sempre mais além. A satisfação com o regime político é sinal
não de saúde política, na visão de Jefferson, mas de letargia, do início da morte
da liberdade pública. A rebelião é a forma como cada geração joga fora as antigas
e as novas formas que a confrontam, é a maneira como ela expressa a disjunção
entre seus desejos e a realidade política, impondo uma ruptura que deslancha um
novo ciclo “educacional” de transformação da natureza humana.

Michael Hardt

Esse contínuo movimento entre rebelião e processo democrático marca
de maneira radical a incongruência entre os ideais revolucionários de Jefferson e
a história dos Estados Unidos. Numerosos esforços heróicos de rebelião contra o
governo norte-americano, assim como vários projetos de autonomia local e participação democrática foram de fato lançados, mas com uma freqüência e sucesso
que são uma pálida sombra daquilo que Jefferson imaginava.11 Assim, o prestígio
da ﬁgura de Jefferson no panteão norte-americano poderia servir para renovar
estas discussões e para abrir espaços para a participação e para a rebelião.
Em nossos dias, no entanto, já não podemos considerar essa dinâmica no
interior do espaço nacional, como Jefferson fez; temos que tentar compreendê-la
em um território global, num contexto que obviamente traz enormes desaﬁos,
mas também oportunidades surpreendentes. Temos que imaginar que estruturas
de autonomia e participação democrática podem servir para treinar a multidão nas
habilidades necessárias para o auto-governo hoje em dia e, mais ainda, insuﬂar o
desejo e a imaginação de uma nova e mais ampla democracia. Temos que descobrir quais formas de rebelião podem irromper e transformar com sucesso a ordem
imperial global, abrindo para novos processos democráticos constituintes. Para
alcançar isto, deveríamos primeiro observar como as pessoas ao redor do mundo
colocam em prática novas formas de participação democrática e novas formas de
rebelião.
Tudo isso faz com que tenhamos que ir além daquilo que Jefferson propôs. No entanto, seu pensamento revolucionário nos oferece os meios para pensar a transição revolucionária hoje, entre democracia e rebelião, impondo, neste
sentido, uma agenda rigorosa: uma rebelião a cada vinte anos, pelo menos. Pelos
meus cálculos, estamos bastante atrasados.

Michael Hardt é professor de Literatura e de Italiano da Universidade de Duke nos
Estados Unidos da América. Entre outros livros, escreveu, junto com Antonio Negri, Império e
Multidão: guerra e democracia na era do Império.

11 W.E.B. Du Bois, em vários sentidos o legítimo herdeiro do pensamento de Jefferson na tradição norte-americana, nos dá um exemplo deste revezamento entre rebelião e democracia na
descrição da “greve geral” nas fazendas escravocatas durante a Guerra Civil e o processo democrático no período pós-guerra. Cf. Black Reconstruction, Nova York: Russel & Russel, 1935.
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Para meu Parceiro Vanderlei12
Marta Peres

Mataram o índio
Mataram do tempo verbal
Não sei quem foi
Nenhum sinal
Nenhuma pista
Era só um índio
Mataram o índio
Não sei quem foi
Nem porquê
O índio não botava o tacape dentro
Sua língua não tinha papas
Não levava desaforo
Não tinha para onde
Não tinha casa
Era só um índio
Mataram o índio
E o sonho
De advogar por seu povo
Usurpado da terra

12 Vanderlei, apelidado de ‘Índio’, era militante do PT, fazia parte do movimento dos ‘SemTeto’ e das lutas dos povos indígenas, era o braço direito do André Barros em suas campanhas
eleitorais. Deixou um ﬁlho adolescente e nenhuma herança.
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Rabo de cavalo
Cara de brabo
Bem humorado
Com quem sacava bom astral
Era só um índio
Mataram o índio
Fiel escudeiro
Das causas impossíveis
Das utopias remotas
General do nosso exército de Brancaleone
Primeiro-Ministro da Pindorama pós-tudo
Era só um índio
Mataram o índio
Tinhoso que só
Amigo até a morte
Às vezes implicante com preto
Botava o dedo na cara de branco
Fosse artista político intelectual
Verdade crua
De quem possuía a terra
Era só um índio
Mataram o índio
Minha garganta se contorce em soluços
Feito os espasmos de seu corpo envenenado
Mistura exata de cultura e natureza
No coração da metrópole
Era só um índio

Marta Peres

Mataram o índio
Atravesso a passarela sobre o mangue
Recordando nossas aventuras panﬂetárias
Encrencas inﬁndas ante a apatia política geral
Era só um índio
Mataram o índio
Ontem choveu
Lágrimas conseguiram escorrer
Agora ele sabe tudo
Todo o universo lhe pertence
Era só um índio
Mataram o índio
O azul se exibe por trás do cinza
E do volumoso branco
largas poças negras
Calotas de carros pneus lixo porcos
Dois meninos brincam
Vidas vidas vidas
Matáveis como a sua
Era só um índio
Tupã
Acolha este homem com as honras de um valente guerreiro
E abençoe
a nós também

Marta Peres é professora adjunta da UFRJ (Departamento de Arte Corporal, Escola
de Educação Física e Desportos), bailarina, ﬁsioterapeuta e doutora em Sociologia pela Universidade de Brasília.
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As categorias abertas da nova Constituição
boliviana. Formação do Estado Plurinacional:
alguns percursos intelectuais13
Salvador Schavelzon

Ainda que qualquer observador pudesse aﬁrmar que, na administração
estatal, os indígenas continuam sendo uma minoria e que, ao mesmo tempo, continuam sendo os setores mais esquecidos do país; no debate político boliviano, e na
nova Constituição, são protagonistas. “O” indígena – talvez mais do que “os” indígenas – está no centro da fase política iniciada com a chegada do MAS ao poder,
com Evo Morales reconhecido como primeiro presidente indígena, com a idéia
de refundação, descolonização e de segunda república com que foi promulgada a
nova Constituição. O indígena também está como norte de algumas medidas governamentais, como a criação de universidades indígenas e, mesmo que os setores
políticos indígenas se sintam fraudados e não incluídos ainda no novo Estado,
na campanha contra a nova Constituição – depois aprovada –, alguns críticos do
governo chegaram a falar do estabelecimento de um Estado Estamental e Etnocrático14, pelo lugar que a nova ordem constitucional dá aos povos originários.
Na Assembléia Constituinte que elaborou o texto aprovado em janeiro
de 2009, várias reivindicações vinculadas ao indígena foram introduzidas. As primeiras versões do texto, de fato, foram diretamente elaboradas por organizações
campesinas e indígenas e seus assessores técnicos. Posteriormente, o texto foi
várias vezes modiﬁcado na busca por acordos com a oposição, e em especial nas
negociações no Congresso para possibilitar o referendum aprobatório. Apesar dos
pontos propostos pelas organizações nestas negociações serem justamente os que
iam ﬁcando de lado, as marcas do indígena se mantiveram até a versão ﬁnalmente
ratiﬁcada.
A participação dos indígenas na elaboração e o lugar dos mesmos no
novo Estado que o texto constitucional busca conﬁgurar, responde a duas matrizes. Por um lado, é um projeto orientado às maiorias; maiorias que – segundo
censos – na Bolívia, se auto-identiﬁcam como indígenas ou descendentes de in13 Tradução de Desirée Tibola e Leonardo Retamoso Palma, pelo coletivo Attraverso
14 Tribulaciones plurinacionales, José Antonio Quiroga T. En Nueva Crónica, n.º 32, 9, 22 de
jan. de 2009, pg. 8-9.
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dígenas. Assim, as medidas governamentais orientadas à população mais pobre
– como as rendas para idosos e crianças – podem ser vistas como medidas inclusivas da população indígena. A outra matriz é a que busca incluir instituições
próprias do mundo indígena e comunitário que eram alheias ao Estado e à ordem
constitucional anterior. Nesse sentido, apesar dos aportes de organizações e povos
indígenas ao projeto original terem sido eliminados, limitados ou condicionados
ao existente, ﬁcam como saldo alguns elementos em tensão com a forma clássica
da república e do Estado-nação moderno.
O preâmbulo da Constituição, estranhamente, manteve-se incólume às
modiﬁcações que sofreu o texto depois de ter sido aprovado no acordo do congresso que viabilizou o chamado ao referendum para aprovação da nova Constituição. E o preâmbulo expressa um espírito redator da nova Constituição que tem
inspiração na trajetória de reivindicações do movimento social boliviano e que,
no acordo de outubro de 2008, não foi exatamente respeitado. Nele se lê: “O povo
boliviano, de composição plural, desde a profundidade da história, inspirado nas
lutas do passado, na sublevação indígena anticolonial, na independência, nas lutas
populares de libertação, nas marchas indígenas, sociais e sindicais, nas guerras
da água e de outubro, nas lutas por terra e território, e com a memória dos nossos
mártires, construiu um novo Estado”. Mais adiante, o preâmbulo também declara
que “deixamos no passado o Estado colonial, republicano e neoliberal”.
O texto que sobreviveu às mudanças será tomado pelos analistas políticos como mera retórica, especialmente quando, nos acordos com a oposição, o
termo “república” e a defesa da ordem jurídica, parlamentar e institucional anterior foi reintroduzida e resguardada. Outras análises, por outro lado, assinalam
que essa ordem anterior já estava defendida no primeiro projeto. Em sua análise
das mudanças no congresso, um de seus protagonistas considera que essa inclusão
foi simples porque todas as instituições republicanas já estavam presentes no projeto do MAS15. Sem necessariamente contradizer este argumento, gostaria aqui de
explorar um ponto de vista alternativo.
Se damos algum crédito às intenções propostas pelo preâmbulo, encontramos na nova Constituição elementos que são realmente disruptivos com a ordem estabelecida. Este caráter da nova Constituição estaria presente em tudo o
que o texto tem de ambíguo e indeﬁnido, mais que em uma deﬁnição categórica.
Para notar este espírito de transformação, assim, é necessária uma leitura mais
política que jurídica constitucional, mais criativa que literal. No mesmo sentido,
mas com signiﬁcado contrário, parece-me, raciocinava um dos mais fervorosos
15 Carlos Borth “40 días que conmovieron a Bolivia y un pacto político forzado” Mimeo.

Salvador Schavelzon

críticos do novo texto – ex-constituinte da oposição – quando chamava a votar
pelo “Não” ao novo texto, não pelo que nele está escrito, mas sim porque “em
termos de riscos, no projeto há muito mais do que se diz”16.
Dois elementos-chave na nova Constituição que expressam este espírito
são as idéias de “Estado Plurinacional” e de “nações e povos indígena originário
campesinos”. Ambos têm origem nas primeiras propostas adotadas pelo MAS,
surgidas do Pacto de Unidade17. A idéia do Plurinacional condensava a proposta
de Estado que incluiria as maiorias indígenas a partir de suas distintas lógicas
cosmovisionais e políticas. A deﬁnição “nações e povos indígena originário campesinos” é a fórmula que deriva do sujeito-chave que participaria desse Estado e
da redação da nova Constituição: os povos indígenas do campo, da montanha e
da selva; e os descendentes dos indígenas do campo e da cidade, todos excluídos
da atual ordem institucional estatal, mas que apóiam o governo de Evo Morales
e que esse proclama representar. O desenvolvimento desses conceitos é o tema
deste artigo.
Essas idéias vinculadas ao indígena surgem nos anos prévios à Assembléia Constituinte no âmbito das organizações e povos indígenas e também no
trabalho de intelectuais próximos ao pensamento indígena, ou no encontro de
povos indígenas com distintas ONGs que trabalham no apoio jurídico, dentre outras atividades. Uma das raízes do Estado Plurinacional provém, sem dúvida, da
exigência de reconstituição territorial das nações Aimarás, mas também os povos
das terras baixas inﬂuenciaram de modo importante nestas discussões, notadamente com a organização de marchas a partir das terras baixas desde 1990 e em
especial a marcha de 2002, que reivindicou expressamente a convocação de uma
Assembléia Constituinte para que o Estado incorporasse seus direitos.
Como dizia, a perspectiva dos povos indígenas introduzida no projeto de
Constituição não chegaria ao ﬁnal do período de elaboração do texto sem modiﬁcações. A autonomia indígena, o plurinacional e o comunitário que propunham
mudanças em distintos temas constitucionais (em geral, justiça, educação, organização política, recursos naturais) seriam, no transcurso do processo de elabo16 Jorge Lazarte, 20 de janeiro de 2009, La Razón.
17 O pacto de Unidade reúne cinco organizações sociais centrais nos anos prévios à chegada
do MAS ao poder, e é base do atual governo. Trata-se das três organizações orgânicas do MAS
(Confederação Sindical Única dos Trabalhadores Campesinos da Bolívia – CSUTCB – Central
de Colonizadores da Bolívia e Central de Mulheres Campesinas da Bolívia – Bartolina Sisa) e
as duas organizações indígenas mais importantes: CIDOB das terras baixas e CONAMAQ das
terras altas.
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ração da Constituição, minimizados, recortados, modulados por termos ou esclarecimentos que os acompanhariam mudando-lhes o sentido inicial. Nesta tarefa
cumpriu um papel importante o projeto da oposição na Assembléia, que buscava
defender a república de uma suposta intenção das maiorias no poder de impor-se
sobre minorias brancas e mestiças. Mas frente a uma posição dura com a qual era
necessário negociar para obter os dois terços dos votos que aprovaram o texto
constitucional, foi também o próprio governo quem moderou a proposta que vinha de suas bases, como passo que entendeu necessário para consolidar o “processo de mudança”. Assim, um projeto intermediário nasceu, “de transição”18, para
o acordo e que apresentava, em lugar destacado, o sujeito das nações e povos e a
idéia de um novo tipo de Estado, ainda que não desenvolvida com todas as suas
conseqüências.
Na redação deste texto não homogêneo – fruto do acordo – declarou-se
o Estado como Plurinacional e Comunitário, mas se combinou com o conceito
de “Social de Direito” e com a incorporação de um regime autonômico; ambos,
elementos centrais do projeto de Constituição da oposição. Quanto ao sujeitochave das “nações e povos indígena originário campesinos”, esse estaria presente
no texto, mas acompanhado de outros setores na deﬁnição do “Povo Boliviano”
e com cláusulas distribuídas pelo texto que limitavam os alcances de sua autodeterminação política. Estes acréscimos eram entendidos por setores das bases do
governo como diversas derrotas que obrigavam o MAS a afastar-se de seu projeto
inicial ou, inclusive, como postergação da descolonização. Por parte do governo,
contudo, as mudanças eram assumidas como a consolidação de uma Constituição
para todos, que priorizava a unidade e o consenso dos bolivianos sobre os projetos
parciais. Assim, Evo Morales se declarou como primeiro porta-voz das autonomias, e aceitou a modiﬁcação de seu projeto inicial na busca de acordos.
Desse modo, surgiu um texto que não tem uma única leitura, nem um único princípio ordenador. É um texto tenso e com conﬂitos em seu interior. Alguns
analistas centram suas críticas em suas contradições e erros, mas talvez seja mais
produtivo politicamente entender o texto como uma mescla elástica que contém
o conﬂito de uma sociedade desigual e não conjuga ou sintetiza a coexistência
de diferentes projetos de país presentes no mesmo texto. O produto é um marco
para o desenvolvimento de futuras disputas que aﬂorarão na elaboração de suas
normas e em sua implementação.
Minha hipótese é que tanto a idéia de Estado Plurinacional como a de
nações e povos indígena originário campesinos, inclusive moduladas pelas su18 Veja-se o texto “Una Constitución de transición” de Raúl Prada (2008)
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cessivas reformas do projeto original, mantém em algum lugar sua força política
e sua potência para transformar o Estado boliviano. Mais que as mudanças que a
nova Constituição imediatamente estabelece, esta leitura se apóia em seus pontos
não deﬁnidos, seu caráter não fechado e ambíguo que dá armas para o trabalho
constituinte que, como sabem os movimentos na Bolívia, não se conclui com a
aprovação do texto. Este caráter não fechado, não obstante, também abre a possibilidade de que, na fase de implementação e elaboração de normas que agora se
abre, os elementos que se imponham sejam os mais conservadores, pois também
estão presentes no texto aprovado e podem bloquear o desenvolvimento mais deﬁnido das propostas da esquerda ou indígenas.
Mais além do futuro político que abre este texto, de todos os modos, o
novo texto inclui, como nunca antes na Bolívia, a presença das comunidades indígenas e a institucionalização, ainda que parcial, de suas instituições. Por isso, a
nova fase que se abre com a aprovação da Constituição parece colocar em vantagem as organizações, nações e povos que depois de três anos de chegada ao poder
do primeiro presidente que os representa, aprovaram a nova Constituição.
As “nações e povos indígena originário campesinos” e o “povo
boliviano”
O importante na nova Carta Magna para os constituintes do MAS era
incluir de modo especial os indígenas. Isto implicava superar a deﬁnição das
reformas constitucionais de 2004 que reconheciam a Bolívia como um país intercultural, pluricultural e multilíngüe, mas que permanecia como Carta de um
Estado sentido como distante pelos povos indígenas e pelos movimentos sociais.
A necessidade de ir mais além era um encargo político claro, só faltava ver como
se realizaria. E esta vontade constituinte de inclusão ﬁcou expressa no segundo
artigo da nova Constituição. Depois de deﬁnir o tipo de Estado, aﬁrma-se:
Dada a existência pré-colonial das nações e povos indígena originário campesinos e seu domínio ancestral sobre seus territórios, garante-se sua livre determinação no marco da unidade do Estado, que consiste em seu direito à autonomia,
ao auto-governo, à sua cultura, ao reconhecimento de suas instituições e à consolidação de suas entidades territoriais, conforme esta Constituição e a lei.

O reconhecimento da pré-existência à colônia como fundamento para a
recuperação de seus territórios é reivindicação histórica do indigenismo aimará e
chegou à Constituição a partir do projeto que as organizações sociais apresentaram ao MAS. Os direitos sobre os territórios ancestrais é, por outra parte, a base

39

40

AS CATEGORIAS ABERTAS DA NOVA CONSTITUIÇÃO BOLIVIANA

sobre a qual se pensa o Estado Plurinacional. Posteriormente, este postulado seria
limitado por artigos subseqüentes. O reconhecimento da pré-existência carecia de
aplicações concretas e, como modo de minimizar prováveis conﬂitos regionais, o
governo decidiu que a nova Constituição não dê margem para a exigência indígena de modiﬁcação de limites territoriais. Na revisão ﬁnal do texto constitucional
no Congresso, acrescentou-se também que a autonomia indígena em territórios
ancestrais só poderá ter lugar quando os povos indígenas encontrarem-se atualmente nesses territórios.
O sujeito-chave, porém, deveria articular-se com outros na deﬁnição do
“povo boliviano”. O tema ganhou relevância por motivos políticos e também por
coerência do texto constitucional quando se estabeleceu que fosse a categoria
central para a deﬁnição da soberania e do domínio sobre recursos naturais. Como
corolário da crítica ao neoliberalismo, o povo seria o proprietário dos recursos
naturais não renováveis, e não o Estado. Desta forma, seria necessário deﬁnir
quem conformaria o povo boliviano uma vez que os constituintes argumentavam
que não poderia permanecer como conceito aberto quando se tratasse de deﬁnir a
propriedade dos recursos.
Esta era uma das tantas situações em que a lógica estatal exigia deﬁnir um marco mais fechado do que os redatores teriam preferido. Deviam pôr
em termos jurídicos o que no campo social podia manter-se como uma soma e
coexistência de identidades ou deﬁnições diversas. Era o mesmo que ocorria na
tarefa de transformar em lei várias práticas comunitárias não institucionalizadas
ou reivindicações sociais ainda não codiﬁcadas.
Dizíamos que o sujeito-chave na redação do texto fora o das “nações e
povos indígena originário campesinos”. A força do estabelecido fez com que a lei
de convocatória à Assembléia não permitisse expressar esse sujeito na representação de constituintes. Foram os partidos que canalizaram o voto. Houve, porém,
dentro do MAS, alguns representantes designados por organizações indígenas.
Entre os constituintes do MAS não provenientes das nações e povos, entretanto,
havia um interesse por fazer uma Constituição que incluísse estes setores. Por
isso, os constituintes oﬁcialistas, quando redigiram o projeto que seria discutido
nas sessões plenárias, incluíram o sujeito-chave em lugar destacado da deﬁnição
de “Povo Boliviano”.
Apesar do MAS surgir como instrumento político dos sindicatos de campesinos cocaleiros, se considerarmos as alianças com outros setores sociais e a
força do MAS nas cidades do altiplano, o mesmo estará longe de aparecer como
um partido campesino. Contudo, essa origem rural do MAS e a inﬂuência que
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continuam tendo as organizações sindicais do campo em sua estrutura, mostram
a identidade do MAS e seu lugar no mundo político boliviano. O comportamento
eleitoral nos departamentos onde o MAS é forte, mas não hegemônico (Cochabamba, Tarija, Chuquisaca), e a lealdade ao MAS vinda do campo, o voto a favor
e contra o MAS e Evo Morales polariza o campo com a cidade na capital desses
departamentos.
Esta identiﬁcação do MAS com suas origens campesinas perde a nitidez
quando se focaliza um gabinete de ministros não indígenas, não indígenas em
torno do presidente, assim como a persistência no governo e dependências estatais
também de uma maioria não indígena e com uma lógica de funcionamento “ocidental” que é o principal ponto criticado pelos setores indigenistas. Isso mostra
como o MAS não aparece no mundo político como partido indígena ou campesino, mas também como, de algum modo, há uma certa expectativa ou exigência
nesse sentido. De fato, não faltam militantes do MAS ou de organizações sociais
de sua base que desdenhem a classe média em uma associação de brancos com
ricos, com os colonizadores e com o ocidente; generalização injusta para alguns,
mas que se entende, na Bolívia, onde essa associação não carece de certa base
empírica.
Quando o trabalho de comissões na Assembléia Constituinte acabou e
os assembleístas do MAS se reuniram internamente para deﬁnir seu projeto em
conjunto, a deﬁnição do “Povo Boliviano” mostrou tensões dos próprios setores
do MAS. Marxistas, indigenistas, nacionalistas, socialistas urbanos e campesinos
constituintes do MAS debateram como seria a forma mais apropriada de deﬁnir
o povo boliviano.
Em primeiro lugar, o sujeito-chave havia incorporado uma vírgula entre
“nações e povos indígenas originários” e “campesinos”. Mas isso não conformava os constituintes que provinham dos setores dos sindicatos campesinos – que
conduziram Evo Morales à política nacional – que viam na separação entre originários e campesinos a discriminação dos campesinos como não indígenas. A
discussão conduzia ao tema de como nos últimos anos os sindicatos campesinos
– e o próprio Evo Morales – assumiram uma identidade indígena, junto à de campesinos. A idéia de “campesinos” se identiﬁca no mundo político boliviano com
a reforma agrária impulsionada pela revolução de 1952, quando o MNR de Paz
Estenssoro encorajou a formação de sindicatos como mecanismo burocrático necessário para conseguir a propriedade da terra. Apesar disso, de todos os modos,
assinalava um constituinte que “as bases seguiram falando línguas originárias e
agora estão recuperando sua identidade indígena”.
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A discussão sobre se “indígena originário” e “campesinos” deveriam ser
separados por uma vírgula, fala do processo inverso ao de meados do século e dá
conta de como, na política boliviana, são reconhecidos como indígenas tanto os
membros de grupos étnicos caçadores e coletores amazônicos, os membros de
comunidades do altiplano, de atividade rural, com distintos graus de vinculação
com as cidades e qualquer pessoa que viva na cidade ou no campo mas que se
reconheça como descendente de etnias pré-hispânicas.
Ao mesmo tempo, a separação entre indígenas e campesinos tinha sentido para alguns constituintes do MAS, que se identiﬁcavam como campesinos
mas não como indígenas. Alguns rechaçam o que consideram um folclorismo
que buscaria retomar artiﬁcialmente uma identidade indígena; outros – como os
campesinos chapacos terijeños – não reconhecem um passado indígena. Uma das
organizações mais fortes na base do MAS é a Confederação de Colonizadores da
Bolívia, e muitos dos membros desta organização-matriz não se sentiam incluídos
nem como campesinos, nem como indígenas. No período da Assembléia Constituinte, por outro lado, eles rechaçaram também o próprio termo “colonizadores”
que tradicionalmente os agrupava. Como fruto destas discussões, propuseram então ser incluídos como comunidades interculturais do campo e também mudaram
o nome de sua organização.
Na reunião de constituintes que elaboravam a deﬁnição de “povo boliviano” houve longas discussões nas quais sempre alguém reclamava de não se
sentir incluído ou não estar de acordo com o modo como era nomeado nas deﬁnições provisórias. Discutiam quem eram eles, os constituintes, para pensar a partir daí quem eram os bolivianos e como deveriam ser deﬁnidos na Constituição.
As mulheres reclamaram que se explicitasse “bolivianas”, além de “bolivianos”.
Os afro-bolivianos percorreram todas as comissões e conseguiram que em todos
os artigos em que se mencionavam campesinos e indígenas, também fossem incluídos como sujeitos à parte, já que as outras categorias não os satisfaziam. O
sujeito-chave de nações e povos se fundamentava a partir de seu caráter pré-colonial, entretanto eles haviam chegado em tempos de colônia. Contudo a inclusão
dos afro-bolivianos não conformava a todos. Alguns reclamavam que era injusto
dar-lhes um lugar destacado. Alguns pensavam que se eles fossem nomeados enquanto etnia teriam que ser nomeadas todas as etnias, por extensão. Outros avaliavam que ao nomeá-los “estamos criando um macro-povo, quando são apenas
500 pessoas”. Propôs-se primeiramente “que os irmãos afro fossem para outro
parágrafo com os campesinos”. E se teve o cuidado de “que sejam afro-bolivianos
e não afro-descendentes porque, se não, se estaria dando direitos aos brasileiros”.
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Os homossexuais também recorriam às comissões em Sucre, mas diferentemente
dos afro-bolivianos não reclamavam ser incluídos. Queriam somente que se aprovassem “todas as formas” de família sem nomear explicitamente o casamento gay
porque os constituintes e a Bolívia, diziam, ainda não estavam preparados para
mais que isso.
Outra discussão foi impulsionada pelos que não queriam deixar de fora
das deﬁnições a idéia de classes sociais. Alguns destes criticavam a identiﬁcação
do povo boliviano com a idéia de etnia; outros pensavam a introdução das classes
como deﬁnição complementar. Na vida política das comunidades rurais do altiplano, e certamente também da política das organizações sociais e indígenas na
base do MAS, a distinção entre classe e etnia é importante. Isto faz eco com a aﬁrmação do politólogo Luis Tapia, para quem a forma política sindicato e a forma
política comunidade são os dois principais núcleos das estruturas de rebelião nos
anos 70 e desde o ano 2000 (2008: 76). Na atualidade da Assembléia Constituinte
e, a partir de distintas tradições políticas, poderíamos dizer que alguns pensam
sua identidade política a partir do étnico, do comunitário e do cultural e outros a
partir da classe, do sindical e da dimensão social. E isto reﬂetia uma realidade das
comunidades em que a discordância se traduz na auto-nominação do grupo que,
quando se privilegiam critérios étnicos se orienta pelo termo andino de ayllu e,
quando os critérios são classistas, pelo de sindicatos.
O debate da introdução do termo classe remete ao debate entre originários e campesinos, mas também à perspectiva dos constituintes formados no marxismo. Muitos destes não descartavam a deﬁnição étnica, mas reclamavam que as
classes também estivessem mencionadas na deﬁnição do Povo Boliviano. Outros
criticavam que o comunismo ignora o índio ao considerá-lo meramente “classe campesina”. A tradição classista entrava na reunião como herança da reforma
agrária do MNR que levava alguns campesinos a não querer deﬁnir-se como indígenas, e especialmente pela tradição política de esquerda marxista, forte, sobretudo, entre os mineiros e, como é conhecido, nos lugares urbanos e rurais onde os
sindicalistas mineiros migraram depois da desativação das minas estatais, como o
trópico de Cochabamba, onde Evo Morales começou sua carreira política.
Assim, de distintos lugares se exigiu que as classes sociais estivessem
presentes na deﬁnição de Povo Boliviano. Os que encabeçaram esta demanda na
reunião dos constituintes não foram os campesinos (ocupados, pelo contrário, em
não ser separados dos originários), mas constituintes urbanos. Mas a essa exigência responderam outros constituintes que pensavam que a menção às classes
sociais seria redundante com as outras categorias. “Não por serem indígenas, os
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campesinos deixam de ser parte da luta de classes”, disse alguém. A discussão
continuou porque alguns constituintes urbanos não se sentiam pessoalmente incluídos na deﬁnição do sujeito principal do texto. Uma assembleísta comentava
com seus companheiros que, em seu trabalho de Trabalhadora Social, havia realizado enquetes e que, nestas, as pessoas de El Alto, conhecidas por seu forte
componente étnico, reconheciam-se como classe baixa e média-baixa.
A favor e contra a idéia de somar, à deﬁnição, a categoria classe social,
havia os mais diversos argumentos: “nossa aliada, Cuba, não tem classes” sustentou um constituinte que havia militado no Partido Comunista e defendia a inclusão do termo. Outro considerou que na Bolívia ainda havia um regime feudal e
não havia chegado o capitalismo, portanto, tampouco se poderia falar de classes
sociais. Outro aﬁrmava que “se colocamos as duas coisas em um artigo fazemos
com que se oponham” e outro intentava integrá-los: “desde a década de 1970 o
katarismo combina classe com etnia; o primeiro neste processo é o indígena campesino, não se coloca em dúvida, mas não se pode esquecer os setores urbanos e,
inclusive, os empresários que estão com a transformação”.
Propunham que os urbanos estivessem incluídos como “população culturalmente diversa da cidade”, mas uma constituinte disse que isso era uma “salada” e que desse modo ela ﬁcaria sem identidade. Propunham que as classes se
incluíssem na enumeração de setores, e não modiﬁcando todos. Porém, outros
se opunham à inclusão do termo classe social, seja de que maneira fosse: “não
podemos incluir as classes sociais porque queremos que desapareçam”. Ao que se
respondeu “nos próximos cinqüenta anos existirão, não há que se iludir”. Outro
constituinte, potosino, partia da idéia contrária: se não existiam, seria bom criálas para evitar guerras étnicas como as da Iugoslávia. E integrando – mais do que
buscando defender sua procedência – um assessor dos povos indígenas das terras
baixas dizia-me enquanto ocorria a discussão que “esta é uma revolução regional,
indígena e de classe”.
“Moves uns ladrilhos e se move toda a parede” constatava um constituinte. E outros tentavam resolver com engenharia constitucional: “enviemos ao
preâmbulo para não discutir mais agora”. O termo “mestiço” foi rechaçado por
ser colonial e um intelectual pedia criatividade: “inventemos outra deﬁnição, pensemos uma sociologia nova”. Além das injustiças contra nações e povos, uma
constituinte pedia para que se lembrassem da mulher jovem. Mas um assessor
técnico criticava que o artigo se convertesse em uma longa enumeração quando o
importante era incluir a idéia de sujeito coletivo. Nas discussões se escutava toda
a história da esquerda boliviana até um ponto em que eu não tinha elementos para
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avaliar. Mas também estava em jogo a deﬁnição de um sujeito político que havia
chegado ao governo e agora escrevia sua proposta de Constituição. Eram campesinos, militantes e gente que ninguém hesitaria em identiﬁcar com o povo boliviano, os quais, junto com alguns assessores majoritariamente vindos do mundo
das organizações sociais, mais que do direito e da administração estatal, tentavam
colocar em palavras a identidade dos que eram vistos ingressar no Estado pela
primeira vez na história da Bolívia.
No projeto de Constituição aprovado pela Assembléia em dezembro de
2007, o artigo ﬁcou redigido desta maneira: “O povo boliviano está conformado
pela totalidade das bolivianas e dos bolivianos pertencentes às áreas urbanas de
diferentes classes sociais, às nações e povos indígena originário campesinos e às
comunidades interculturais e afro-bolivianas”. Mas a discussão não terminaria aí.
Porque depois da aprovação, não terminariam as mudanças no texto. Mesmo que
o MAS tenha conseguido realizar duas últimas seções para aprovar o texto constitucional que levava esta deﬁnição – com uma seção nas dependências do exército
nos arredores de Sucre e outra em Oruro com um cerco protetor das organizações
– o processo de aprovação da Constituição seguiria aberto e o governo tentaria
várias vezes uma aproximação com a oposição para levar a nova Constituição ao
referendum que a ratiﬁcasse.
Somente em setembro e outubro de 2008 essa mesa de diálogo se colocou em marcha e aí foi o momento em que a oposição exigiu modiﬁcar o artigo
que deﬁnia o Povo Boliviano. A oposição aﬁrmava que, com essa formulação, os
indígenas teriam mais direitos que o resto dos cidadãos e que se perdia a idéia
de Nação boliviana apesar de todas as identidades particulares. O governo cedeu
e aceitou as modiﬁcações da oposição19. O terceiro artigo da Constituição ﬁcou
então deﬁnido assim: “A nação boliviana está conformada pela totalidade das
bolivianas e dos bolivianos, pelas nações e povos indígena originário campesinos
e pelas comunidades interculturais e afro-bolivianas que em conjunto constituem
o povo boliviano”.
Na deﬁnição já não se deﬁne a que subgrupos pertencem os bolivianos
e bolivianas que conformam o povo boliviano, mas como se conforma a nação.
Em termos políticos o importante era que a categoria principal fosse nação antes que povo, as nações indígenas ﬁcavam submetidas a essa categoria e saia a
menção às classes sociais. Ao se passar de uma deﬁnição por extensão para outra
englobante pode-se ver repetição. Isto seria analisado distintamente como virtude
19 Reintroduzir o conceito de nação no texto demandou nada menos do que cinco horas “em
um texto que acreditávamos ser o mais inofensivo”, aﬁrma Böhrt. El Deber, 22 de outubro.
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ou incongruência. Mas o importante é que, com isso, a oposição intentava impor
continuidade com a Constituição anterior e defender a idéia de nação. Também se
descarta a idéia de “pertencentes às áreas urbanas de diferentes classes sociais”
como modo de identiﬁcação de brancos e mestiços.
O termo nação introduzido nesse artigo não tem pouco peso político na
Bolívia. Como assinala Tapia, “nação” contra “anti-nação” era a clivagem principal no processo inaugurado com a revolução de 1952 (Tapia, 2008: 76). Mas
a oposição, no projeto do MAS, à introdução da idéia de “nação” não vinha do
“anti-nacional” identiﬁcado, na Bolívia, com os representantes dos interesses capitalistas estrangeiros. No projeto do MAS a nação era deixada de lado com a
idéia de Estado Plurinacional e de Povo, que para os constituintes eram primeiras.
No desenvolvimento do processo, não obstante, cada vez tomou maior importância a disputa com a ‘Media Luna’. No marco desta rivalidade, com a ameaça
separatista do oriente, para o governo voltou a ter sentido a ênfase na unicidade
da nação. Política que também se expressou na aliança do governo com o exército, explicada como aliança estratégica baseada na importância que os militares
dariam à unidade da pátria, que colocaria em segundo plano outras diferenças
ideológicas. Talvez por isso, a introdução destes motivos derivados da conjuntura
política pôde fazer-se sem traumas e a Bolívia seja, ao mesmo tempo, nação e
Plurinação.
Para alguns analistas, porém, o resultado que ﬁcou escrito na Constituição é contraditório e problemático. Para José Antonio Quiroga – economista
e empresário editorial que recusou em 2005 a oferta para ser vice-presidente na
fórmula que levou Evo Morales à presidência – a introdução do termo nação (no
artigo 3) e república (no artigo 11), realizados no acordo de outubro de 2008, cria
uma incongruência com o espírito do novo Estado Plurinacional Comunitário.
Diferentemente da opinião antes citada de um dos protagonistas do acordo político, para Quiroga, a supressão de termos chave, depois re-introduzidos, na versão
preliminar, era coerente com uma concepção da sociedade “estamentária” de um
Estado não republicano. A introdução de “república” e “nação” não retiﬁcaria
o problema e, para Quiroga, criaria incongruência lógica. Sua análise considera
especialmente o artigo que deﬁne o Povo Boliviano, sobre o qual propõe uma
redação abreviada para ilustrar seu problema. Para Quiroga a deﬁnição de Povo
Boliviano pode reduzir-se a “a nação boliviana está conformada pela totalidade
dos bolivianos e pelos campesinos”.
A crítica de Quiroga assinala uma confusão entre “nação cultural” e “nação política”, a partir da qual, com a idéia de Estado Plurinacional, se estaria
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chamando de “nações” o que deveria ser chamado – como na Espanha – de “nacionalidades”. Isto implicaria que “nação boliviana” não pudesse fazer parte do
Estado plurinacional e, segundo este analista, os que não fazem parte dos povos
e nações indígenas ﬁcam, desse modo, excluídos e diferenciados, ao passo que, a
nação boliviana se converteria em “nação clandestina”. Em sua argumentação, o
Estado Plurinacinal substituiria uma nação boliviana ao considerá-la – erroneamente para Quiroga – monocultural e excludente.
Contrastando com esta análise, na interpretação de Adolfo Mendoza20 participante do processo como assessor técnico das organizações - a nova deﬁnição incluída no texto constitucional é positiva e signiﬁca um ganho. Em lugar de
interpretá-la como redundante, a deﬁnição da nação boliviana aparece integrada
por dois tipos de categorias: uma individual (bolivianos) e outra coletiva (nações e
povos etc.). Deste modo, selam-se na Constituição os direitos coletivos dos povos
e sua identidade não individual válida como sujeito político frente ao Estado.
O Estado Plurinacional
Na nova Constituição, ao sujeito-chave dos povos indígenas corresponde,
como ﬁgura de organização política, o Estado Plurinacional. Este caráter do Estado também sofreu moderações e recortes. Também recebeu críticas de esquerda
e de direita. Como em outros temas, também se pode dizer que representa uma
ferramenta inovadora que poderá fundamentar a estratégia das nações e povos indígenas, mas que sua deﬁnição não está dada no texto constitucional e dependerá
de seu corte ou desenvolvimento posterior.
Para os assessores do MAS na Assembléia Constituinte, o Estado Plurinacional era a peça mais importante do novo texto. Eles explicavam que o Estado
Plurinacional Comunitário seria um aporte desta Assembléia ao constitucionalismo a nível mundial. Trata-se de uma inédita combinação do social, do liberal e do
comunitário. Segundo os assessores, a nova Constituição combina o melhor dos
constitucionalismos francês de 1789, mexicano de 1917 e soviético de 1935.
Um dos que mais trabalhou na fundamentação do Estado Plurinacional
foi Raúl Prada, constituinte do MAS de La Paz na Comissão Visão de País. Sua
fundamentação parte da crítica ao Estado “monocultural” que exclui as sociedades autóctones e também suas formas e estruturas institucionais tradicionais21.

20 Em conversação pessoal, fevereiro de 2009.
21 Aqui me baseio em um texto de Raúl Prada apresentado oralmente em 2006, entregue pelo
autor.
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Sua caracterização parte da idéia de crise e fracasso do Estado-nação que dá lugar
a um novo Estado que não desconhece a existência de múltiplos povos e nações,
componentes da formação social boliviana. Prada escreve: “A emergência do plural e do múltiplo rasga o velho mapa institucional, não permite a expropriação
institucional, a uniﬁcação do diverso, a homogeneidade da diferença; abre-se,
pelo contrário, ao jogo da combinatória de distintas formas de organização, ao
jogo em rede e de estruturas ﬂexíveis. Falamos de matrizes organizacionais e de
estruturação abertas à contingência. Vive-se então a política como desmedida”.
Assim, a incorporação à forma Estado das formas institucionais indígenas “logra
substituir a forma mesma do político mais além do Estado moderno, convertendo
o Estado em uma caixa de ferramentas do multi-societal”. Na linha dos intelectuais próximos ao indígena dos últimos anos – entre os quais se incluía o atual vicepresidente –, para Prada o Estado Plurinacional busca superar o Estado colonial,
republicano e liberal. O principal deste objetivo não está presente nos artigos da
Constituição, mas sim no espírito redator que permite entender o contexto político
em que a nova Constituição foi elaborada.
No ordenamento territorial, o Estado Plurinacional baseia-se no desenvolvimento das autonomias indígenas, locais ou regionais. É a partir delas que
as nações e povos desenvolveriam suas economias, línguas, culturas e sistemas
políticos e que se integrariam no Estado Plurinacional sua Assembléia legislativa,
seu sistema judicial, etc. A mão da oposição no texto do MAS, portanto, se ocuparia de limitar o alcance da autonomia indígena ao mesmo tempo em que buscava
fortalecer o nível departamental de autonomia de onde as elites, antes governantes
do país, buscavam ao mesmo tempo disputar com o poder central e com o poder
local das organizações e povos. Estes cortes, novamente, permitiram manter algo
do projeto inicial das organizações indígenas, mas tiraram tudo o que do ponto de
vista do Estado estabelecido era intolerável. Assim se eliminou a representação
direta dos povos, se estabeleceu que as autonomias não poderiam modiﬁcar limites territoriais e deveriam adaptar-se à forma atual dos municípios ou Territórios
Comunitários de Origem (TCO) titulados desde a década de 1990. Tampouco
se deu forma às exigências mais radicais dos grupos indígenas que queriam o
controle dos recursos naturais, mas isto sem que tivesse intervindo a oposição, a
partir do delineamento do projeto por parte do próprio MAS. Deve-se mencionar
que muito da resistência às autonomias indígenas vem dos sindicatos campesinos
aﬁns ao MAS, especialmente quando estes controlam os municípios onde se busca uma autonomia indígena que estabeleceria outro tipo de governo. Mas estas
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disputas locais constituem um tema aberto que só agora, depois da aprovação da
nova Constituição, começa a desenvolver-se.
Por parte do governo, o Estado Plurinacional é o que garante o reconhecimento dos que até agora estavam excluídos. O vice-presidente Álvaro Garcia
Linera disse à imprensa que se trata de “uma Constituição de igualdade porque
aimarás, quíchuas, yuracarés e mestiços são iguais e tem os mesmos direitos.
Isso é o Estado Plurinacional”. Este era um dos quatro ou cinco pontos que o
vice-presidente e outros porta-vozes do novo texto destacavam, junto com a recuperação de recursos naturais, a implantação da autonomia, os novos direitos e os
princípios de uma economia plural.
A oposição ao governo, unida na campanha pelo “não” à nova Constituição, atacava o projeto submetido à votação especialmente a partir do argumento
de que com o Estado Plurinacional se privilegiavam os indígenas em relação a
outros bolivianos. O presidente da câmara de senadores do partido PODEMOS22,
principal força opositora, dizia: “A Constituição do Movimiento Al Socialismo
trará más e boas notícias. Trará más notícias para os bolivianos que acreditam na
liberdade. Trará más notícias para os que acreditam na igualdade de direitos. Uns
terão mais direitos que outros por pertencer a algumas etnias determinadas. Como
é óbvio, isso não os beneﬁcia porque os submete a viver em um país de privilégios, quando o que funciona na modernidade, para progredir, é uma sociedade de
direitos. Não se dá ao campesino ou ao indígena o direito à propriedade privada
individual para que o sindicato masista lhe retire seu pedaço de terra quando não
vai participar de piquetes”.
O ex-presidente Carlos Mesa23, atacando a base histórica do sujeito-chave da nova Constituição, dizia: “É inaceitável, por ser racista e discriminador,
aﬁrmar que há povos originários e povos não originários e categorizar a cidadania
sobre essa idéia. Os únicos originários foram os primeiros seres humanos que
deram origem à nossa espécie há milhões de anos na África, todos os demais são
produto de uma enriquecedora mestiçagem étnica e cultural. Por isso não podemos aceitar que aqueles que descendem de uma “origem” arbitrária no tempo, sejam tratados de forma diferente em relação aos que descendem dos que chegaram
séculos depois, sobre o absurdo de que se pode diferenciar, sem equivoco algum,
uns de outros”.
De outro lugar político, comprometido com o ponto de vista da defesa
dos recursos naturais e a soberania nacional, também havia críticas ao Estado Plu22 Ortiz, na revista Domingo de la Prensa 18 de janeiro de 2009.
23 Em La Razón, 18 de janeiro.
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rinacional. Por exemplo, o ex-ministro de hidrocarbonetos de Evo, Andrés Solís
Rada24 pergunta-se: “Evo não nota que um país estilhaçado não pode se defender
frente às transnacionais?” e acusa a “política desagregadora do ‘gonismo’, à qual
se uniu o MAS ao estabelecer o reconhecimento constitucional a 36 nações indígenas, as quais pretenderão cobrar impostos pela água e pelos gasodutos que
cruzem seus “territórios”, o que signiﬁcará uma espécie de retorno à idade média,
que fraturará o país e provocará enfrentamentos fratricidas”.
Outra crítica ao Estado Plurinacional veio de Filemón Escobar25, mentor
de Evo Morales, distanciado do governo há anos. Este escreveu uma carta aberta
ao Presidente para “alertá-lo” dos perigos em que incorreria no caso de aprovar
este tipo de Estado. Filemón aﬁrma que “o projeto de Constituição Política do
Estado aprovado pelo MAS foi elaborado por stalinistas, em nome dos indígenas,
com uma tese que provocou a queda da URSS (União das Repúblicas Socialistas
Soviéticas)”. Refere-se à comparação do projeto de Estado Plurinacional boliviano e “uma declaração de novembro de 1917 na Rússia que estabelecia a igualdade
e a soberania de todos os povos, sua autodeterminação e o livre desenvolvimento das minorias nacionais e etnográﬁcas”. Filemón traça um paralelismo entre a
idéia de inclusão de 36 nações e o processo pelo qual a União Soviética buscava
reverter o processo de homogeneização cultural conhecido como “russiﬁcação”.
Em seu lugar, para não “desfazer” a Bolívia, propõe pensar uma Bolívia única
com uma Constituição inter-civilizatória que se forme com a complementação
das duas Bolívias: a branca – ocidental e individualista – e a “andina-amazônica
comunitária”.
O Estado Plurinacional é especialmente atacado quando é pensado vinculado às 36 etnias do território boliviano. Em particular, critica-se que muitas
delas não cumpririam os requisitos básicos para serem consideradas “nação”,
especialmente pela baixa população de muitos povos que em alguns casos não
supera a centena de habitantes. O diário La Razón, de La Paz, entrou nesse debate
no momento da campanha pela aprovação ou recusa do novo texto constitucional. Semanas antes da consulta, o diário La Razón questionou a idéia de Estado
Plurinacional e o número de 36 povos indígenas, a partir de uma entrevista ao
antropólogo Wigberto Rivero que – como vice-ministro de Assuntos Campesinos
de Banzer – fora encarregado do estudo governamental sobre as etnias da Bolívia
e que dera o número de trinta e seis. Este antropólogo agora dizia que possivel24 18 de Janeiro de 2009 na Prensa
25 Filemón Escobar, carta aberta dirigida ao presidente. http://www.la-razon.com/versiones/20081008_006719/nota_247_685844.htm

Salvador Schavelzon

mente existam mais etnias inicialmente não contabilizadas no estudo. Menciona
em particular dois grupos nômades (nahua e toromona) que vivem na fronteira e
que não foram inicialmente contabilizados. A manchete de La Razón era “A tese
das 36 nações indígenas carece de base acadêmica. Um mapeamento completo
das etnias da Bolívia, em todas as regiões, não foi realizado recentemente”.
Na nova Constituição não se mencionam as etnias, mas sim seus idiomas.
No artigo 5, mencionam-se como idiomas oﬁciais do Estado o castelhano e outras
36 línguas enumeradas em ordem alfabética. Neste artigo se estipula que o governo Plurinacional e os governos departamentais deverão utilizar pelo menos dois
idiomas oﬁciais, um deles o castelhano. Medida, que nas cláusulas transitórias,
se estabelece que seja de implementação paulatina de acordo com a lei. A nota
do diário La Razón também menciona que dentro da etnia aimará e quíchua há
povos que se auto-deﬁnem como nações, dessa forma, se alguns dos 36 povos não
seriam uma nação, outros, por sua vez, estariam conformados por várias delas.
Em uma coluna de opinião do diário El Deber26, de Santa Cruz, um analista considerava que a partir do reconhecimento de habitat ancestral, criar-se-ão
36 “mini-estados” e que sobre essa territorialidade “o etnoculturalismo, encorajado por certas ONGs, os empurrará a entrincheirar-se em seus territórios contra
mouros e cristãos”, que “abrirá as portas não só para enfrentamentos entre municípios e povos nativos, mas também entre as próprias nações ‘indígenas’. A luta
será pelos recursos e pelo território” e que “deﬁnitivamente, o ‘plurinacional’ é
uma bomba relógio...”. Como contraproposta à idéia de reconhecimento de nações, outro antropólogo argumentava que no lugar dessa categoria deveria ter sido
utilizada a de “grupo étnico”. O comentário também busca questionar a idéia de
estado Plurinacional apontando o reconhecimento das culturas indígenas presente
na Constituição anterior, e que se identiﬁca com o “multiculturalismo” entendido
como tipo de inclusão que aceita a diferença de modo subordinado, sem outorgar
poder político como se propõe o Estado Plurinacional. Os “grupos étnicos” não
teriam auto-governo nem representação no parlamento plurinacional.
Apesar de que popularmente o Estado Plurinacional sempre foi pensado
em relação às 36 etnias, quando questionado sobre este tema o governo respondeu
aos jornalistas que não necessariamente todos os povos se tornarão nações e que o
número é irrelevante. Mencionou-se também que há outros países multinacionais
e que o importante é reconhecer as nações indígena originário campesinas. O
notável da discussão, todavia, é que ela deixa manifesto até que ponto o desenvolvimento do Estado Plurinacional é um tema aberto e indeﬁnido. As discussões
26 Assinada por Mario Rueda Peña.
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da campanha eleitoral mostraram que se discutia uma idéia inclusiva para alguns,
ameaçadora para outros, mas que não implicava mudanças imediatas à organização do Estado. Discutiam-se então somente as implicações do que se especulava
que signiﬁcaria no futuro.
Na nova Constituição o Estado Plurinacional vem acompanhado de outras deﬁnições. No primeiro artigo, se declara que:
Bolívia constitui-se em um Estado Unitário Social de Direito Plurinacional Comunitário, livre, independente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado e com autonomias. Bolívia funda-se na pluralidade e no pluralismo político, econômico, jurídico, cultural e lingüístico, dentro do processo integrador
do país.

Uma discussão-chave que se desenvolveu enquanto funcionava a Assembléia Constituinte consistiu em exigir a “transversalização” do plurinacional para
que o mesmo não fosse meramente “declaratório”. Para pensar o Estado Plurinacional, portanto, devemos explorar os conteúdos vinculados à última parte do primeiro artigo do “pluralismo político, econômico, jurídico, cultural e lingüístico”.
O plurinacional aparece mais nesses temas distribuídos por toda a Constituição do
que em uma mudança na estrutura global de governo, ou inclusive no desenvolvimento de um autogoverno indígena que já esteja estabelecido.
Estes são os elementos que, como sustento aqui, possuem o potencial
transformador do novo Estado. Trata-se de elementos bem concretos introduzidos
na nova ordem constitucional, ainda que abertos a futura deﬁnição ou desenvolvimento. Trata-se, no político, da inclusão de circunscrições legislativas especiais
para indígenas; no econômico, do reconhecimento de uma economia plural; no
jurídico, da institucionalização da justiça comunitária e do tribunal constitucional
plurinacional; no cultural, do respeito autonômico das formas tradicionais e do reconhecimento de direitos coletivos; e no lingüístico, da oﬁcialização das línguas.
É neste plano que se reconhecem eixos de transformação, ainda que também seja
onde se pode encontrar a mão da oposição e, às vezes, do próprio governo limitando seu desenvolvimento no texto. Revisarei rapidamente estes elementos.
Um dos primeiros debates posteriores à aprovação da nova Constituição
foi o projeto de lei eleitoral do governo no qual se incluíam 15 circunscrições
indígenas. Trata-se de deputados que serão eleitos nas zonas rurais de cada departamento e que se estabelece, para cada jurisdição, de que etnias deverão ser
originários. As 15 circunscrições – consideradas poucas pelas organizações indígenas – desenvolvem um dos artigos da nova Constituição que estipulava a
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representação de minorias. A introdução deste sistema, caso seja aprovado como
lei, signiﬁca uma mudança na forma republicana de governo.
A representação direta era uma das exigências das organizações indígenas na Assembléia. Se o Estado Plurinacional reconhecia 36 nações, estas deviam
ter participação no parlamento nacional. Não se pode implementar a representação direta e nem mesmo a eleição de candidatos por usos e costumes; mas sim
o direito das nações e povos a terem representantes por circunscrições especiais
rurais em cada departamento. No artigo 146 da nova Constituição – correspondente à composição da Assembléia Legislativa Plurinacional – se estabelece que
estas circunscrições indígena originário campesinas reger-se-ão pelo princípio de
densidade populacional da cada departamento. Estas não deverão transcender os
limites departamentais, serão somente na área rural e quando estes povos e nações forem minoria populacional. Com estas deﬁnições, a representação direta
não abarcaria as nações indígenas que são majoritárias em seus territórios e que
se supõe que possam eleger representantes por voto universal em circunscrições
normais. Por isso, no trâmite parlamentar que está em marcha, os quíchuas e os
aimarás não são incluídos nas circunscrições especiais dos departamentos onde
são maioria. Sobre a proposta, um parlamentar intuía a impossibilidade destas
circunscrições incluídas no projeto do oﬁcialismo, devido a que estas retirarão
circunscrições normais. Este senador acha que o princípio “corporativo” do plurinacional ﬁcaria anulado na discussão do congresso em virtude do “voto universal
de um homem um voto”.
Mas as distintas interpretações sobre esse tema têm bastante base para
divergir, uma vez que o artigo 147 da nova Constituição contradiz o anterior, mencionado mais acima. Depois de ter tratado o tema das circunscrições especiais indígenas, um novo artigo (o seguinte) volta a se referir ao tema e estabelece que “a
lei determinará as circunscrições especiais indígena originário campesinas, onde
não deverão ser considerados como critérios condicionantes, nem a densidade
populacional, nem a continuidade geográﬁca”. O critério de densidade populacional é vetado no artigo 147 e estabelecido como princípio diretor no 146. Segundo
um dos protagonistas do acordo27, a contradição se deve a um erro, devido à falta
de tempo e de uma comissão de concordância quando do acordo político que
modiﬁcou pela última vez a Constituição que foi aprovada. Para outros – como
para um assessor técnico da organização de indígenas das terras altas – não é uma
contradição, mas um elemento que serve aos povos para exigir distintos tipos de
representação, não necessariamente vinculados ao seu caráter minoritário, confor27 Carlos Borth, op cit.
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me a baixa densidade populacional. Como em outros temas, a potencialidade do
Estado Plurinacional deﬁne-se, no campo da política, na elaboração das leis que
implementam a Constituição e, portanto, na implementação das mesmas em um
processo sem ﬁm.
Outro exemplo dos pontos da nova Constituição que se vinculam ao
Plurinacional é um modelo econômico plural que busca utilizar ferramentas do
Estado para viabilizar métodos econômicos insigniﬁcantes em termos de capital
e economia de mercado, mas que absorve, na Bolívia, 83% da população. Isto
busca expressar a formação social da Bolívia que René Zavaleta descreveu como
“abigarrada” (misturada) e com a idéia de “capitalismo andino” de que falava o
atual vice-presidente na campanha para a presidência de 2005. Segundo esta, os
excedentes da economia de mercado seriam aplicados no desenvolvimento da pequena economia urbana mercantil, da economia doméstica campesina e também
nas formas econômicas dos povos amazônicos. Trata-se da implementação, no
nível econômico, do que também se postula para o nível linguístico, da justiça,
das formas políticas etc.
Segundo uma das assessoras do MAS para temas econômicos na Assembléia Constituinte, o reconhecimento, na nova Constituição, da economia social
cooperativa, está expresso na lógica em que foi redigido o texto o qual “se orienta
claramente a lograr a visibilidade de setores e temáticas até agora ignorados ou
invisibilizados por deﬁnições de natureza “neutra” ou de deﬁnições mais gerais.
Em toda a redação incluem-se setores e temas que, de uma perspectiva rigorosa
com os conceitos, não deveriam ser incluídos por estarem já incorporados dentro
de um conceito geral, mais abarcador”. Esta assessora, além disso, deﬁne o texto
da Constituição como um texto político e espaço de luta e negociação de um
grande pacto social28.
Por último consideremos o Estado Plurinacional em seu ﬂanco jurídico, de institucionalização da justiça comunitária. Realidade de fato nas comunidades, este tipo de justiça tradicional na qual a autoridade comunitária castiga
com base em princípios consuetudinários, não escritos, agora é também parte
da Constituição. Durante o funcionamento da Comissão Judicial da Assembléia,
Jimena Leonardo de El Alto, com estudos terciários em Justiça Comunitária,
apresentou a versão mais dura sobre o tema na qual os dois modos de justiça
eram paralelos e a comunitária não se limitava à área rural nem aos membros
das comunidades. Internamente, na bancada do MAS, outros membros da co28 Teresa Morales et al, “Organización económica del Estado en la nueva Constitución Política
del Estado”. Ed. Enlace, Oxfam, 2008, pg. 26.
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missão, junto com assessores do Poder Executivo, a converteram em uma peça
autônoma mas subordinada e com jurisdição restrita. Como em outros temas, na
justiça é visível uma tensão entre a vontade de dar poder político às instituições
indígenas do Estado Plurinacional e a de incluí-las, subordinadas ao Estado atual. Neste tema, parecem chocar-se as lógicas do mero reconhecimento cultural
do multiculturalismo e uma verdadeira autonomia outorgada a lógicas culturais
diferentes que reformulam o Estado.
Conclusão: Nações Autônomas ou Totalidade de Diferença Intensiva
Vimos alguns elementos centrais da nova Constituição boliviana. Também algo das discussões que acompanharam sua aprovação e pontos que, mesmo
depois de sua promulgação, seguem despertando controvérsias. A oposição suspeitava e criticava especialmente a inclusão do sujeito-chave de “nações e povos indígena originário campesinos” e seus direitos, elemento inegociável para o
MAS. Estas discussões continuarão marcando também a fase que se abre, agora,
de elaboração de normas e implementação da nova Constituição, já que, como
vimos, trata-se, em grande medida, de elementos ainda indeﬁnidos.
As diferentes posições que chegaram ao acordo de outubro de 2008 que
possibilitou a aprovação da nova Constituição subsistem no texto a partir de uma
série de tensões não resolvidas que, aos poucos, irão se desdobrando enquanto
avança o processo político da Bolívia. A inclusão de modiﬁcações no texto constitucional por parte do Congresso nacional parece não ter despejado os fantasmas
que já se ouviam desde as primeiras versões do texto, apesar de que no momento
do acordo a oposição se manifestou satisfeita com as mudanças. O avanço da
nação à plurinação, fere suscetibilidades dos que vêem contradições, inconsistências e especialmente um projeto político que posiciona o sujeito-chave a instâncias de outros.
A Constituição foi aprovada por uma maioria superior a 61% dos votos,
depois de um complexo e longo processo no qual se chegou a falar de guerra civil;
ocorreram enfrentamentos com mortes nas regiões; e a saída acordada parecia impossível. Nesse contexto, pode-se entender que muitas indeﬁnições presentes na
nova Constituição sejam fruto da negociação e tenham permanecido desse modo,
não tanto pelas condições de aprovação – que em muitos temas não permitiram
um trabalho detalhado nem sua revisão – mas, pelo contrário, porque só de modo
indeﬁnido podiam garantir ser incluídas frente aos setores da oposição que operaram como os verdadeiros revisores políticos do texto.
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Se pensarmos que o Plurinacional implica transformar profundamente
um Estado, poderemos ver também que a indeﬁnição e ambigüidade do novo texto respondem às resistências à mudança que surge desse mesmo aparato estatal de
leis e procedimentos estabelecidos e que suas características poderão aprofundarse somente depois de processos na administração pública, nas comunidades e na
sociedade, que irão possibilitando avançar, aos poucos, com o que, na Bolívia,
se entende por descolonização do Estado. Já que em muitos casos a transformação estatal encontra resistência em seu próprio marco jurídico – e não tanto na
fortaleza de setores políticos opositores – pode-se dizer, também, que não havia
forma de constitucionalizar e institucionalizar alguns temas comunitários ou nãoestatais sem perdas.
A deﬁnição do Estado Plurinacional para as nações e povos indígena originário campesinos, assim, dar-se-á no processo pós-constituinte em diversos âmbitos de disputa, nas interpretações que surjam do novo texto e inclusive em processos políticos que excedam o marco constitucional. Isto se verá, por exemplo,
nos esforços que se estabeleçam entre os futuros governos autonômicos. Apesar
de ter sido incluído na nova Constituição o mais amplo catálogo distribuidor de
competências do mundo, muito se deﬁnirá na negociação e na luta política futura
das instâncias autonômicas com o poder central.
Como considera Albert Noguera, nem no tema das autonomias – que
depois de idas e vindas o governo decidiu pelo consenso com as regiões – a Constituição se deﬁne a favor de um modelo claro. Se este autor – participante também
do processo constituinte – assinala que o texto é pioneiro e vanguardista no reconhecimento do caráter plurinacional do Estado e na participação dos diferentes
sujeitos coletivos, sobre o tema de autonomias, assinala que, em comparação ao
modelo espanhol em que se inspirou, “tem como objetivo dar uma aparência de
Estado autonômico ou ser mais uma declaração de fachada, para intentar satisfazer
as demandas de Santa Cruz e dos distritos do oriente”. Segundo Albert Noguera,
no texto não há uma aproximação técnica real ao modelo espanhol de organização
territorial autonômica e, “apesar de sua autodenominação no artigo 1, o modelo
territorial boliviano não é um Estado autonômico mas um modelo de Estado simples e unitário […] o novo projeto de Constituição boliviana leva o centralismo
ao limite do possível, mas não o supera”. Um elemento que demonstra isso para
Noguera é a “cláusula residual” pela qual as constituições prevêem mecanismos
para cobrir vazios de destinações de competência. Se, em casos como Itália e
Espanha, na omissão, se favorece o nível intermediário de autonomia, na Bolívia
toda competência não incluída será atribuída ao nível central do Estado. Mesmo a

Salvador Schavelzon

análise de Noguera sendo prévia ao último acordo, este ponto permaneceu no texto depois do pacto político com a oposição. No plano político, no entanto, apesar
de os setores autonomistas mais duros reclamarem de que no novo texto não estava contemplada a “autonomia plena”, o governo conseguiu mostrar-se cedendo e
outorgando o tão exigido regime autonômico que as regiões reclamavam.
No que diz respeito ao estado Plurinacional – além das deﬁnições das
autonomias que derivarão da disputa aberta entre Estado central e autonomias
departamentais – interessa o tema das autonomias indígenas como elemento que
o novo texto constitucional ainda não desenvolve de forma precisa. As mesmas
estão no foco da construção do Estado Plurinacional quando aparecem como centrais e quando, em teoria, cada nação se construir a partir de autonomias indígenas.
Seu desenvolvimento, por outra parte, também é um dos eixos das disputas com
as autonomias departamentais e o poder centralizado no interior destas instâncias,
às quais as Autonomias Indígenas (e municipais) disputarão poder tal como os
departamentos disputam com o nível central.
Ainda não se pode prever o destino que estes processos tomarão. As indeﬁnições relativas à Autonomia Indígena abrem uma série de possibilidades que
também se vinculam às diferentes estratégias das organizações. Em alguns casos,
tratar-se-á do intento de recomposição de territórios ancestrais; em outros, o processo se apoiará nas estruturas municipais já existentes. Em algumas regiões, os
sindicatos campesinos impulsionarão as autonomias e em outras serão os que se
opõem a esta nova forma de poder territorial, como continuação da disputa entre
originários e campesinos que vimos aparecer na deﬁnição do povo boliviano. Em
que pese seguir vigente a oposição das últimas décadas, na política boliviana,
entre os setores antes identiﬁcados a partir dos pólos “classe” e “etnia”; agora,
ambas integram o pólo do indígena, ainda que haja distintas maneiras de entendimentos dessa categoria e também da Autonomia.
Esta massiﬁcação do indígena, que na Bolívia situa-se especialmente
desde a década de 1990, tem, por sua parte, importantes conseqüências políticas.
De fato, os setores conservadores vêem, com a generalização do reconhecimento indígena e da recuperação desta identidade por parte de pessoas que tinham
deixado de se autodeﬁnir assim, um processo ameaçador, pelo qual milhares de
comunidades campesinas em todo o país poderiam se converter em autonomias
indígenas com direitos especiais, ameaçando suas terras e o controle departamental do território. O tema foi abordado no acordo congressual de outubro de 2008
que possibilitou a convocatória ao referendum que aprovou a nova Constituição.
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Um de seus artíﬁces29 por parte do MAS explicou, na mídia, que “Havia muito
temor de que se adquirissem direitos coletivos desmedidos. A categoria ‘indígena
originário campesino’ provocava bastantes dúvidas. Pediam-nos que puséssemos
hífens ou as desagregássemos. Na realidade o que estavam tentando mostrar era
que temiam que os direitos indígenas reconhecidos às minorias em outros países,
fossem aplicados na Bolívia às maiorias...”.
Mas se por um lado abre-se a possibilidade de que sindicatos campesinos, que se reconhecem como também indígenas e originários, reclamem poder
político autônomo (apesar de não “respeitar” o padrão cosmológico que alguns
exigiriam para ser assim reconhecidos), por outro lado, desenvolve-se também nos marcos das organizações que apóiam o governo - outra interpretação pela qual
o Estado Plurinacional não se constrói sobre a base de nações autônomas territoriais, mas como expressão de uma sociedade multiétnica transversalizada em um
Estado Unitário e centralizado. Segundo esta outra linha de construção do Estado
Plurinacional, os elementos ainda indeﬁnidos da nova Constituição tenderão a
contribuir para um novo Estado que mantém a diferença em seu interior, de forma
intensiva, sem necessidade de deﬁnir ou contar com certo número de nações delimitadas territorialmente. Esta interpretação parte da idéia de que a Bolívia é toda
plurinacional, de forma mesclada, e em cada uma de suas localidades.
A virtude do indeﬁnido e aberto na nova Constituição permite inclusive
que as nações e povos indígenas continuem explorando esses distintos caminhos
de transformação simultaneamente a partir da experimentação constante que produziu a nova Constituição, mas também a partir de muitos avanços que não cabem
no estreito limite do direito constitucional estatal. Os próximos anos serão os que
farão da Constituição recém aprovada um texto útil para os distintos projetos políticos, ou um texto que deverá ser novamente modiﬁcado.
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Governo islâmico e governamentalidade
Leon Farhi Neto

Antes de mais nada, é preciso esclarecer, para dar alguma justiﬁcação
ao que se segue, que farei aqui uma abordagem esfoliada do governo islâmico.
A questão do governo islâmico, eu a retomo em uma situação que comporta um
duplo fólio, uma dupla camada. A primeira diz respeito ao envolvimento do pensamento de Michel Foucault com o conteúdo histórico da Insurreição Iraniana de
1978. A segunda camada é constituída pelo meu próprio envolvimento com esta
primeira situação.
Da situação iraniana, surgirão alguns esboços da forma do governo islâmico, esboços feitos por Khomeini, por Foucault e pela Constituição iraniana. O
nível da segunda camada – o do meu envolvimento com a situação de Foucault no
Irã – determina-se, num plano muito geral, por minha tentativa de interpretação da
noção de governamentalidade. Entretanto, essa segunda camada, apesar de justiﬁcadora da primeira, será exposta apenas de maneira introdutória.
Nos escritos de Foucault, a noção de governamentalidade jamais se explicita exaustivamente ou de forma deﬁnitiva. Eu diria que ela aparece sempre
de modo parcial e variado. Como acontece com vários termos criados por Foucault, ao considerarmos, em diferentes lugares e ao mesmo tempo, os usos que ele
faz do termo ‘governamentalidade’, seu sentido se torna escorregadio e difícil de
apreender; o que, diga-se de passagem, não o torna menos interessante, porque
terrivelmente plástico. Mas acredito que a situação da Insurreição Iraniana seja
um exemplo que se encaixa bastante bem com uma deﬁnição de ‘governamentalidade’ feita por Foucault, alguns anos depois de seu envolvimento com o Irã, e que
retenho aqui como um ﬁo condutor.
Chamo ‘governamentalidade’ o encontro entre as técnicas de dominação exercidas sobre os outros e as técnicas de si30.

Nesse sentido, a governamentalidade remete ao jogo recíproco, muitas
vezes instável, que, no indivíduo, estabelece dois modos de produção do sujeito:
30 FOUCAULT, Michel. Les techniques de soi. Texto 363 [1982]. In: Dits et écrits. Vol. II.
1976-1988. Paris: Quarto Gallimard, 2001 [1994]. P. 1604. Este livro aparecerá, doravante,
abreviado por DE2.
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o modo de assujeitamento e suas técnicas de poder; o modo de subjetivação e as
técnicas de si. A governamentalidade concerne à articulação do governo de si com
o governo dos outros, a junção do governar-se com o ser governado, o engate,
muitas vezes conﬂituoso, entre a ética e a política.
A situação iraniana, em 1978, era atravessada por uma tensão de governamentalidade. E a essa tensão Foucault deu o nome de ‘espiritualidade política’.
Mas, esclareça-se desde já, a espiritualidade, para Foucault, não diz respeito à
orientação do indivíduo para o transcendente, para o que jaz em outro mundo,
mas às operações que um sujeito deve efetuar sobre si mesmo para ter acesso a
um outro modo de ser.
A governamentalidade, a complexa relação entre sujeito e poder, entre
modo de subjetivação e modo de assujeitamento, traz em seu jogo um terceiro
elemento, o regime de verdade que lhe é próprio, o conjunto especíﬁco de regras
e procedimentos que estabelecem os critérios para que algo possa ser considerado
do domínio do verdadeiro e falso. Assumir um outro regime de verdade implica,
portanto, uma transformação da governamentalidade.
O problema político mais geral não é aquele [acerca] da verdade? Como ligar
uma e outra, [1] a maneira de dividir o verdadeiro e o falso e [2] a maneira de
se governar a si mesmo e os outros? A vontade de fundar, de modo inteiramente
novo, uma e outra, uma pela outra (a descoberta de uma toda outra divisão [do
verdadeiro e do falso], mediante uma toda outra maneira de se governar, e se
governar de um modo todo outro a partir de uma outra divisão), isso é a ‘espiritualidade política’.31

Durante a Insurreição Iraniana de 1978, era essa, aos olhos de Foucault,
a vontade dos iranianos – transformar toda a governamentalidade a partir de um
novo regime de verdade, fundado na fé xiita, e baseado mais na obtemperação ﬁel
dos sujeitos instituintes do poder político do que na obediência a leis constituídas.
No caso próprio à situação iraniana e ao xiismo, a espiritualidade era indissociável de uma dimensão imanente e política. Embora houvesse, ali, a referência
constante ao amor de Deus e à verdade revelada do islã, o que estava em questão,
efetivamente, era a existência e o modo de ser das pessoas nesse mundo. Não se
tratava de fazer da ordem política um instrumento para a transcendência, mas de
abrir na esfera da política uma dimensão espiritual, e de instaurar uma dimensão
política de transformação dos sujeitos por eles mesmos.
31 FOUCAULT. Table ronde du 20 mai 1978. In: DE2, p. 849. Introduzi, entre colchetes,
acréscimos ao texto, a ﬁm de facilitar a sua compreensão.
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A ﬁnalidade da espiritualidade xiita era o estabelecimento de um reino
divino de justiça, capaz de nortear de modo integral a conduta do indivíduo e a
compreensão que ele tem de si mesmo. Aquilo que Foucault reconheceu na situação iraniana foi essa proposta criadora de uma nova forma de articulação de um
modo de subjetivação com o modo de assujeitamento, de um modo de ser orientado por valores islâmicos com o governo islâmico.
Obviamente, essa proposta produzia uma crise de governamentalidade,
porque entrava em conﬂito direto com o modo de assujeitamento, pertinente à
modernidade como um todo, que a dinastia Pahlavi se esforçava em implementar
no Irã – o qual, a partir de Foucault, nós chamamos de biopoder.
Essa crise talvez tenha atingido seu ápice, no dia 10 de dezembro de
1978, quando três milhões de manifestantes, nas ruas de Teerã, em oposição aberta ao Xá Reza Pahlavi, sancionaram um programa revolucionário de 17 itens,
entre eles – o estabelecimento do governo islâmico32.
O que era essa multidão de manifestantes? E que idéia se fazia do governo islâmico?
Estas duas questões têm praticamente a mesma resposta, pois a idéia de
governo islâmico era o objeto da vontade dessa multidão. Se investigarmos a natureza dessa multidão, investigamos, ao mesmo tempo, embora indiretamente, a
natureza da idéia que ela se fazia do objeto de sua vontade, o governo islâmico.
Uma multidão é uma ﬁgura ambígua. Ao mesmo tempo, uma e múltipla.
Falamos de uma multidão como se fosse uma só coisa. Sabemos que é composta,
entretanto, de uma multiplicidade de singularidades.
Uma multiplicidade de partículas encerradas em si mesmas, como uma
duna composta de grãos de areia, uma coleção de indivíduos sem nenhum vínculo
entre si, a não ser aquele indireto que cada uma das partículas estabelece com
uma entidade que lhes é transcendente, não é uma propriamente uma multidão,
mas uma massa.
Uma multiplicidade de particularidades, em si mesmas anômalas, mas
que são estatisticamente apreensíveis enquanto múltiplo, porque compartilham
um mesmo meio natural, seja biológico ou econômico, em que circulam, e que é
considerado comum à sua natureza, não é, tampouco, propriamente uma multidão, mas uma população.
Uma multiplicidade de cidadãos vinculados por uma constituição jurídica é um povo, não propriamente uma multidão.
32 ARJOMAND, Said Amir. The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran.
New York: Oxford University Press, 1988. p. 134.
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Uma multidão é uma multiplicidade de singularidades vinculadas entre
si, não pelo intermédio de uma entidade objetivamente transcendente – um soberano, um capital –, nem por uma comunidade íntima e por um meio objetivamente
natural – uma raça, um mercado –, nem por um sistema objetivo de direitos e deveres – uma constituição, uma lei comum –, mas por afecções atuais recíprocas,
capazes de costurar e estabelecer algo como um ânimo comum ou algo como uma
vontade coletiva.
Era este o caso da multidão iraniana, no 10 de dezembro. Havia, entre
as singularidades, uma coesão, uma “vontade coletiva” – como situa Foucault
–, única, ou melhor, uniﬁcada, em torno de algumas reivindicações pontuais33.
Essas reivindicações funcionavam como os pontos de fuga de uma projeção em
perspectiva. Eram os pontos de convergência das diversas linhas de força que
compunham aquela multidão, e permitiam a coletivização das vontades faccionais. O que apenas enfatiza a relação indissociável que existia entre estes pontos
de convergência, entre os quais o governo islâmico, e o desenho da multidão.
Essa convergência das vontades, na direção de uns poucos pontos programáticos, não pode encobrir a pluralidade da composição da ﬁgura da multidão.
Nas ruas de Teerã, no 10 de dezembro, reuniam-se singularidades com as mais
diversas orientações ideológicas, pertencentes às mais diversas classes sócio-econômicas, de esquerda e de direita, comunistas e capitalistas, socialistas e liberais,
modernistas e tradicionalistas, religiosos e laicos, ricos e pobres, homens e mulheres, trabalhadores e estudantes, comerciantes e imigrantes rurais, nacionalistas
e pan-islamistas, partidaristas e não-partidaristas das mais diversas tendências.
Suas vontades apresentavam-se, mas apenas momentaneamente, como uma só,
uma vontade coletiva34.
O governo islâmico era um dos objetos, um dos pontos de fuga, que
permitiam a coletivização dessas vontades, originariamente, tão plurais. Porém,
sendo um ponto de fuga, era um ponto ideal, inapreensível na sua idealidade,
33 Foucault faz a distinção entre vontade coletiva e vontade geral. Esta última se exprime em
forma de decretos gerais, leis abstratas, a primeira se consolida em torno de objetivos sensíveis,
concretos. Cf. FOUCAULT. L’esprit d’un monde sans esprit. Texto 259 [1979]. In: DE2, p.
746.
34 Até mesmo comunistas não ortodoxos podiam reivindicar o governo islâmico. Baseados
no princípio do tawhid (unidade de Deus), eles pretendiam abolir a divisão da sociedade em
classes e a propriedade privada. Conferir, a respeito de Ali Shari’ati: ARJOMAND. Op. cit. p.
93. Sobre Bani Sadr, que se torna, em 1980, primeiro presidente iraniano, até ser deposto em
1981, conferir: KEDDIE, Nikki R. Modern Iran: Roots and Results of Revolution. 2 ed.
New Haven: Yale University Press, 2006 [2003]. p. 209.
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ao mesmo tempo, concreto e abstrato. Concreto, porque foi um dos elementos
capazes de se constituir como objeto ideal para uma vontade coletiva. E abstrato,
porque sua idealidade retirava sua força centrípeta, gravitacional, sua capacidade
para coagular fragmentos heterogêneos, justamente de uma ausência de distinção
e clareza.
A idéia de governo islâmico era tudo, menos uma idéia clara e distinta.
Sua vagueza, porém, foi o que permitiu sua idealidade constituir-se como ponto
de convergência para uma pluralidade de vontades singulares e, até mesmo, opostas entre si. Como numa projeção perspectiva, o ponto de fuga, que dá a ordem e
a lógica da representação, é um ponto ausente, sempre retirante, jamais efetivamente lá, embora tudo o que esteja presente na representação retire dele, de sua
ausência, de seu afastamento inﬁnito, de sua idealidade, a sua própria orientação.
Talvez seja impossível separar o governo islâmico de outros objetos –
também sancionados naquela manifestação do 10 de dezembro –, que aglutinavam
as vontades individuais numa coletiva, eventualmente mais claros e distinguíveis,
como a exigência de abolição da monarquia ou o reconhecimento da liderança de
Khomeini. Desses três pontos – o estabelecimento do governo islâmico, a destituição do Xá e o reconhecimento de Khomeini como imame –, talvez apenas o segundo seja algo de que se fazia, ou do que se podia fazer, uma idéia consistente.
Khomeini, que estava no exílio havia praticamente 15 anos, era ele mesmo um objeto ideal; concreto o suﬁciente para ser amado por todos, mas absolutamente enigmático no seu silêncio. Khomeini era concreto, mas apenas negativamente. Dizia um não inﬂexível a tudo o que o Xá representava – o despotismo,
a opressão, a injustiça, a corrupção, a submissão ao imperialismo ocidental, a
modernização de cima para baixo da sociedade iraniana –, mas não tinha uma proposta política aﬁrmativa. Pelo menos durante o período insurrecional e aos olhos
da multidão, Khomeini não apresentou qualquer programa de governo para o que
viesse depois do Xá, nem representou ou se alinhou a qualquer partido político.
Khomeini era só um absoluto não, que atraía a quase todos, porque sem programa
e sem partido. Durante o levante, Khomeini era a negação da política, no sentido
de que não se alinhava, não pertencia, não representava qualquer partido político
constituído, e tampouco pretendia ser uma vanguarda que se adiantava à consciência da multidão. Ele era solidário com ela. Apesar de ausente, estava em meio
a ela35.
35 Khomeini havia condicionado sua volta do exílio à partida do Xá; por isso ele colocava sua
ausência nas mãos da multidão que o desejava. Com efeito, ele só retornou ao Irã, vindo da
França, quinze dias depois da partida do Xá.
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É possível que tenha sido justamente por isso, por esse dizer-não irredutível, e por não dizer nada além disso, que Khomeini pôde reunir, à sua volta, a
ampla frente de oposição. Khomeini era tão vago quanto o governo islâmico. Sua
idealidade era concreta porque absolutamente ausente e negativa, mas abstrata,
porque vaga na sua positividade. Entretanto, de modo muito perspicaz, apesar de
tudo o que se possa dizer sobre a cegueira de seu entusiasmo com a Insurreição
Iraniana, Foucault percebeu a estratégia desse puro e obstinado dizer-não, que
também era a recusa de uma discussão antecipada sobre o futuro, como se a única
coisa que importasse fosse a partida do Xá, como se o futuro mesmo, além de
impossível, fosse impensável na presença do Xá. Com esse puro dizer-não, que
rejeitava qualquer deliberação sobre o que deveria se seguir à queda da monarquia, Khomeini estrategicamente manteve unida a oposição sob o seu emblema,
até a votação de um referendum popular sobre a adoção ou não do governo islâmico – sem que sua forma fosse explicitada – em março de 1979, pouco mais de
um mês após a queda do regime. Dessa maneira, qualquer partido político que
se colocasse contra o governo islâmico estaria, ao mesmo tempo, colocando-se
contra a Insurreição e contra o futuro da Revolução36.
É preciso ressaltar que a falta de um programa revolucionário, a falta de
uma vanguarda ou de um partido que estivesse na dianteira da oposição popular, não implicava um movimento “confuso, afetivo, pouco consciente de si. Ao
contrário, ele se propaga[-va] de uma maneira singularmente eﬁcaz, das greves
às manifestações, dos bazars às universidades, dos panﬂetos às pregações, pelo
intermediário de comerciantes, operários, religiosos, professores e estudantes”37.
A multidão insurreta era uma organização sem centralidade, sem sistema nervoso
central, mas inervada em toda a sua extensão.
No imaginário da multidão iraniana, Khomeini e o governo islâmico
apareciam juntos, ligados entre si e articulados à partida do Xá. Khomeini e o
governo islâmico, de comum e de concreto, ambos representavam não muito mais
do que a absoluta negação política do regime de governo do Xá. Assim como,
moralmente, a ﬁgura de Khomeini era a negação da ﬁgura do Xá, o governo islâmico, politicamente, era a negação da tirania e da submissão do Irã aos desígnios
do Ocidente.
36 Já em novembro de 1978, Foucault mostrou como a então recente proposta de Khomeini
de um referendum sobre a adoção do governo islâmico, a ser realizado depois da partida do
Xá, paralisava de antemão qualquer articulação contrária por parte dos partidos políticos. Cf.
FOUCAULT. Une révolte à mains nues. Texto 248 [1978]. In: DE2, p. 703.
37 FOUCAULT. Le chef mythique de la révolte de l’Iran. Texto 253 [1978]. In: DE2, p. 715.

Leon Farhi Neto

Liderança de Khomeini, negação do Xá e governo islâmico foram três
objetos interligados da vontade coletiva da multidão iraniana. Durante a Insurreição, porém, a forma do governo islâmico não podia ser pensada. Retroativamente,
podemos perceber seu traçado mais ﬁrme, num livro escrito por Khomeini, em
1970, certamente desconhecido de Foucault; ou seu esboço disforme, nas “reportagens de idéias” escritas pelo próprio Foucault; ou seu desenho ﬁnal nos artigos
da Constituição Iraniana, amplamente sancionada pelo voto popular, em referendum realizado em dezembro de 1979, ainda no primeiro ano da Revolução Iraniana - portanto, numa data que é posterior ao envolvimento de Foucault com o Irã.
A forma de governo islâmico pensada por Khomeini, em 1970, sobre
a qual nos deteremos na seqüência, e aquela ﬁxada pela Constituição Iraniana,
em 1979, constituem, por fora, os limites da situação da Insurreição Iraniana, tal
como ela foi percebida por Foucault, e por isso essas formas não são totalmente
separadas dela. Faz parte do âmago de uma situação o que nela não pode ser
pensado.
O governo islâmico tal qual foi pensado por Khomeini
O livro Hukumat-e Islami, publicado no Irã em 1971, resultou da transcrição de algumas lições proferidas por Khomeini a estudantes de teologia38. Khomeini parte de uma análise da situação do islã, desviado de sua função originária,
pela estratégia posta em prática, paulatinamente, ao longo dos séculos, pelos seus
inimigos. Desde o seu início, no século VII, e até os dias de hoje, segundo Khomeini, o islã precisou combater os judeus. “Mais tarde, juntaram-se a eles outros
grupos, em certos aspectos, ainda mais satânicos que eles. Esses novos grupos
começaram sua penetração imperialista trezentos anos atrás, e consideraram necessário, a ﬁm de atingir seus objetivos últimos [uma ordem materialista], agir de
modo a extirpar o islã”39. Franceses, russos, ingleses e, ﬁnalmente, americanos,
todos eles operaram para desviar o islã e os teólogos de sua missão originária.
Afora o tom panﬂetário, nada indica que Khomeini não levasse a sério
essa teoria da conspiração. Os imperialistas e seus aliados nos países islâmicos,
mediante seus agentes inﬁltrados e sua propaganda insidiosa, desvirtuaram o islã,
e ﬁzeram crer que ele se limita a crenças e rituais estritamente religiosos, que
38 Aqui farei alusão à tradução inglesa: KHOMEINI, Ruhullah. Islamic Government [1971].
Trad. Hamid Algar. In: ALGAR, Hamid (Org.). Islam and Revolution: Writings and Declarations of Imam Khomeini (1941-1980). North Haledon: Mizan Press, 1981. p. 27-166.
Doravante: KIR.
39 KHOMEINI. Op. cit. p. 27.
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não tem leis referentes à ordem social, nem uma forma particular de governo.
Para Khomeini, entretanto, “O islã é a religião de indivíduos militantes comprometidos com a verdade e a justiça. É a religião daqueles que desejam liberdade
e independência”40. Comporta, portanto, preceitos capazes de regular a conduta
individual e a sociedade, em todos os seus aspectos, econômicos, legais e políticos. “Não há um único tópico, na vida humana, para o qual o islã não tenha
providenciado uma instrução e estabelecido uma norma”41. O islã é um sistema
social completo, inclusive no tocante ao governo.
A adoção, pelas sociedades islâmicas, de um sistema de leis e de uma
forma de governo estrangeiros ao islã é a causa da pobreza, da injustiça, da corrupção às quais estão expostos os muçulmanos atualmente.
Àqueles que dizem que a shari’a é demasiadamente brutal e desumana,
Khomeini retruca que brutal e desumana é a ordem imperialista. Enquanto, “para
proteger grandes nações da destruição pela corrupção”42, a shari’a estipula, por
exemplo, oitenta chibatadas para quem consome bebidas alcoólicas e o apedrejamento público do marido ou da esposa adúlteros, vemos os imperialistas, “mestres das nossas classes governantes, perpetrando massacres no Vietnã, há quinze
anos”43, sem que ninguém tenha o direito de objetar. Ora, o que é desumano e
injusto, indaga Khomeini, a shari’a ou a ordem imperialista?
Cegos pelo esplendor das conquistas técnicas e materiais do Ocidente, os
muçulmanos acreditaram que deveriam copiá-lo, e abandonar suas leis e crenças.
Mas se, por um lado, os países imperialistas alcançaram grande riqueza material,
“resultado tanto do progresso cientíﬁco e técnico como do saque das nações da
Ásia e da África”44, por outro, isso não tornou seus habitantes mais felizes, virtuosos ou espiritualmente avançados. O Ocidente é incapaz de resolver seus próprios
problemas sociais e de aliviar o peso da existência humana. Para Khomeini, os
muçulmanos devem manter-se no islã, e seguir seu rumo. “Pois a solução dos
problemas sociais e o alívio da miséria humana requerem uma fundação na fé e
na moral; a mera aquisição de poder e riqueza materiais não tem qualquer efeito
sobre isso”45.
40 Ibid. p. 28.
41 Ibid. p. 30.
42 Ibid. p. 33.
43 Ibid. p. 34.
44 Ibid. p. 35.
45 Ibid. p. 36.
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Khomeini encontra o fundamento teológico do governo islâmico no legado ao mesmo tempo espiritual e político do profeta Maomé. Deus não só revelou
à humanidade, através do profeta, um corpo de leis, como também uma forma de
governo particular, com instituições executivas e administrativas. “Para garantir a
reforma e a felicidade do homem, é preciso um poder executivo e um executor”46.
Durante sua vida, Maomé encabeçou esse poder. Além de líder espiritual da comunidade de ﬁéis, ele também foi um executor da lei. A ﬁm de corrigir a conduta
humana, ele mesmo julgou, nomeou juízes, e fez com que as punições previstas em lei fossem executadas. Ele administrou a sociedade muçulmana, enviou
embaixadores ao estrangeiro, concluiu tratados e pactos, e comandou o exército
nas batalhas. “Em suma, ele preencheu todas as funções do governo”47. Antes de
morrer, o Profeta indicou seu sucessor e, com isso, “ele também implicitamente
aﬁrmou a necessidade de estabelecer um governo”48.
Necessidade de governo, mas também necessidade de governo islâmico.
Pois uma ordem política não islâmica necessariamente contraria a lei islâmica,
que é, ela mesma, em sua essência, política. Todo sistema de governo, que não
tenha como base a lei islâmica, recai na rejeição da direção divina e na corrupção
correlativa. Seus dirigentes são necessariamente tiranos, usurpadores das prerrogativas de Deus, e devem ser combatidos até a sua destruição. “Esse [combate] é
o dever de todos os muçulmanos, em cada um dos países muçulmanos, a ﬁm de
realizar a triunfante revolução política do islã”49.
Necessidade de um poder executivo da lei divina, mas também de uma
pessoa, o sucessor legítimo do profeta, que encabece esse poder com autoridade
reconhecida, e a quem se deva obediência. Sem um poder capaz de conter os
homens, sem um imame conﬁável e exemplar, que implemente a ordem da lei,
ninguém, por si mesmo, restringe a satisfação dos seus desejos e interesses diante
do direito dos outros, do que se segue a opressão. Sem alguém que os guie, a religião se corrompe, suas instituições são esquecidas, as heresias se multiplicam,
conforme variem os desejos e os caprichos dos homens. A ausência de tal líder e
guardião é a fonte atuante da divisão dos muçulmanos e de sua obnubilação diante
das coisas sem valor do Ocidente.

46 Ibid. p. 40.
47 Ibid. p. 41.
48 Ibid. p. 41.
49 Ibid. p. 48.

69

70

GOVERNO ISLÂMICO E GOVERNAMENTALIDADE

Estas condições, que ﬁzeram com que o profeta apontasse um sucessor,
um imame, um líder espiritual e político para a comunidade dos ﬁéis, prevalecem
até os dias de hoje, e prevalecerão até o ﬁm dos tempos. “Os mesmos fatores
necessários, que levaram [o sucessor] a se tornar imame, ainda existem; a única
diferença é que nenhum indivíduo singular foi designado para a tarefa”50. Deus
não revelou a lei divina com validade restrita à vida do profeta. A lei divina é permanente; e sua aplicação não é limitada a um lugar e a uma época.
Após a morte do profeta: “Houve acordo unânime a respeito da necessidade do governo. Houve desacordo apenas no tocante à pessoa que deveria assumir a responsabilidade do governo e o comando do Estado”51. Sabe-se que, entre
outras coisas, a polêmica questão da sucessão do profeta distingue o xiismo de
outras vertentes islâmicas como, por exemplo, o sunismo, que agrega a maioria
dos muçulmanos. Para os xiitas, o legado espiritual e político do profeta permanece no âmbito de sua família e de sua descendência direta. Os sucessores do profeta, reconhecidos pelos xiitas, são chamados imames, e formam uma linhagem
de doze gerações. A tradição conserva, nos hadith, os ditos e feitos exemplares
do profeta e dos doze imames que o sucederam. Somente eles são considerados
infalíveis, isto é, livres de erro e de pecado. O décimo-segundo imame tornou-se
oculto, em 874. Sua ocultação, porém, não é deﬁnitiva, seu retorno messiânico
é anunciado para o ﬁm dos tempos. O posicionamento dos teólogos xiitas diante
dessa ocultação varia, e deﬁne diversas orientações da hierocracia, com maior ou
menor engajamento político.
Os historiadores ressaltam que a relação da classe sacerdotal xiita, a ulama, com os monarcas oscila entre períodos de aproximação e de afastamento.
Mesmo a dinastia Pahlavi (1925-1979) teria recebido, em momentos cruciais,
como no episódio do golpe de 1953, que derrubou o ministro nacionalista Mosaddeq, o apoio do poder religioso. Ao longo da história de formação do Estado
iraniano, a ulama, segundo seus interesses imediatos, ora resiste, ora contribui
com o esforço das dinastias iranianas, para uniﬁcar o território e centralizar o
poder em suas mãos. Há, até mesmo, quem conteste o vínculo autêntico do Irã
com o xiismo, aﬁrmando que ele teria sido artiﬁcialmente introduzido, no Irã,
pela dinastia Safavid (1501-1722), para reforçar a identidade nacional frente às
pretensões do Império Otomano sunita. De todo modo, o xiismo pôde funcionar
ora como um elemento promotor da unidade e do sentimento nacional e do poder

50 Ibid. p. 54.
51 Ibid. p. 43.
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monárquico, ora como elemento de resistência à centralização absoluta do poder
nas mãos do monarca.
Via de regra, nos últimos dois séculos, pode-se dizer, todo movimento modernizador dos monarcas iranianos contra o que consideravam arcaico nas
prescrições da religião, esteve associado à intenção de consolidação de um poder
central e territorial, em detrimento das forças centrífugas feudais, tribais, nômades ou religiosas52.
No texto que analisamos, Khomeini procura evidenciar, baseado na tradição, que o verdadeiro xiismo nega qualquer compromisso com a forma de governo da monarquia. Para Khomeini, o engajamento político tem tudo a ver com a
interpretação autêntica do xiismo. E qualquer compromisso da ulama com a monarquia é taghut, usurpação da soberania divina e afastamento do caminho do islã.
Khomeini qualiﬁca pejorativamente de akhunds os teólogos xiitas que acreditam
que, durante a ocultação do décimo-segundo imame, nenhuma interpretação da
shari’a é infalível, e que não há legado do imamado.
Dada a necessidade do governo islâmico, cabe agora analisar a sua forma, nos traços de Khomeini. Khomeini distingue o governo islâmico de toda outra
forma de governo existente. Obviamente não se trata de tirania nem de qualquer
forma de absolutismo, pois o governo islâmico se ergue exatamente contra aqueles
que se apropriam das prerrogativas divinas, para estabelecer um poder absoluto. É
um governo constitucional, diz Khomeini, mas não porque as leis sejam estabelecidas segundo a opinião da maioria, mas porque até mesmo os governantes estão
sujeitos a elas. “O governo islâmico é o império da lei divina sobre os homens”53.
Sobre todos, inclusive sobre os representantes do povo.
No islã, o poder legislativo pertence apenas a Deus. A lei é aquela revelada na shari’a, isto é, no Qur’an e na Sunna, no livro sagrado e no corpo da
tradição dos ditos e feitos do Profeta, de Fátima, sua esposa, e dos doze Imames.
A shari’a é a lei do governo islâmico, aceita e reconhecida como digna de obediência por todos os muçulmanos. Assim, ao invés de uma assembléia legislativa,
o governo islâmico conta, então, com um “corpo de planejamento”. Este corpo
deﬁne os programas de trabalho dos ministérios, sob a orientação do islã.
52 Sobre a história do xiismo, conferir: KEDDIE. Op. cit. p. 3-21 / ARJOMAND, Said Amir.
Op. cit. p. 11-33. / ALGAR, Hamid. Notes. In: KIR, p. 150-166. Notas 27, 33, 38, 39, 48, 52,
53. / AFARY, Janet; ANDERSON, Kevin B. Foucault and the Iranian Revolution: Gender
and the Seductions of Islamism. Chicago: University of Chicago, 2005. p. 40-43.
53 “Islamic government may therefore be deﬁned as the rule of divine law over men”. KHOMEINI. Op. cit. P. 55. Nesta situação, a melhor tradução para ‘rule’ me pareceu ser ‘império’.
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“Nesta forma de governo, a soberania pertence somente a Deus e sua lei
é Seu decreto e comando”54. Pois o Profeta, ao assumir a vice-regência de Deus,
estabeleceu um governo e tornou-se líder dos muçulmanos, não segundo sua própria iniciativa, mas conforme a indicação de Deus. Nenhuma opinião individual,
sequer aquela do Profeta e de seus sucessores, pode intervir no governo. Toda a
orientação do governo está na shari’a e vem de Deus.
Como não é uma monarquia, os custos de governo são baixos. Não há
uma corte real nem onerosas e extravagantes cerimônias para reforçar a glória
do monarca. Não há usurpação nem expropriação da “vida e da propriedade do
povo”55. Sob o império da shari’a, a exemplo do Profeta, todos se conduzem
frugalmente, evitam os vícios, a corrupção e, assim, também os desperdícios. O
governo islâmico dispensa a burocracia supérﬂua. As repartições de funcionários
públicos, que passam seu tempo inutilmente a preencher papéis e redigir relatórios, são totalmente alheias ao islã. Mesmo o judiciário é simpliﬁcado. No islã,
os métodos de implementação dos direitos do povo, de solução das disputas e da
execução dos julgamentos são simples, práticos e ligeiros. Tudo isso reduz o orçamento do governo a níveis compatíveis com o sistema de impostos determinado
pelo próprio Qur’an56. O orçamento sendo reduzido, o governo torna-se independente de empréstimos das potências estrangeiras.
Segundo Khomeini, os critérios para determinar aqueles que podem e
devem exercer o governo são evidentes. “As qualiﬁcações essenciais do governante derivam diretamente da natureza e da forma do governo islâmico”57. Além
de inteligente e hábil nos assuntos administrativos, “o governante ou califa”, a
mais alta autoridade, deve possuir duas outras características essenciais: conhecimento da lei e justiça. Ele deve conhecer a lei melhor do que qualquer outro,
possuir excelência na crença e na moral, e estar livre dos pecados mais graves. Ele
deve ser um expert da ﬁqh, da lei e da jurisprudência islâmicas, mas não precisa
necessariamente conhecer todas as outras questões da religião, como a natureza
dos anjos, os atributos do Criador etc58.
54 Ibid. p. 56.
55 Ibid. p. 58.
56 O Qur’an estabelece os devidos impostos sobre a terra, sobre lucros, sobre a riqueza e os
gastos. Os não-muçulmanos devem pagar impostos pela proteção do Estado. Cf. Ibid. p. 42-46.
57 Ibid. p. 59.
58 Ficamos indecisos, a partir do texto de Khomeini, a respeito do conhecimento teológico do
faqih, do líder. Se na p. 59 (op. cit.), Khomeini põe ênfase apenas no conhecimento jurídico,
mais adiante, na p. 84, quando ele retoma as qualiﬁcações necessárias do faqih, ele aﬁrma que
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Assim prescrevem a shari’a e a razão. Pois, se o governo islâmico é o
império da lei divina, é preciso que todos os que participam do governo conheçam
a lei, como ela foi estabelecida na tradição. E se o líder não conhecer a lei, melhor
do que qualquer outro, ele tem duas alternativas. Ou deve basear suas decisões
sobre o juízo dos outros, o que fragilizaria seu poder de governo. Ou deve seguir
sua própria opinião, afastando-se das orientações do islã. Portanto, ele deve necessariamente exceder a todos os outros na intimidade com a lei e a jurisprudência. “Sendo assim, os verdadeiros governantes são os próprios fuqaha, e o império
deve ser seu oﬁcialmente, aplicar-se a eles e não àqueles que são obrigados a
seguir a orientação do fuqaha, devido à sua própria ignorância da lei”59. Fuqaha
é a classe dos teólogos-juristas, e seu membro mais excelente, o faqih, segundo
Khomeini, deve ser o líder do governo.
Segundo a tradição xiita, depois da ocultação do décimo-segundo imame,
nenhum indivíduo foi apontado por Deus para o governo. Mas então o que deve
ser feito, pergunta Khomeini? “Devemos abandonar o islã? Não precisamos mais
dele? O islã foi válido apenas por duzentos anos?”60. Khomeini dialoga aqui com
os teólogos que acreditam que durante a ocultação do décimo-segundo imame,
até a sua volta prometida, religião e política constituem dois domínios separados.
Na lógica de Khomeini, como vimos, não há islã possível sem governo islâmico.
E sem a “fortaleza do islã” e do governo islâmico, os muçulmanos são presa fácil
para seus inimigos, judeus, americanos etc.
As duas qualidades necessárias do líder, continua Khomeini, estão presentes em incontáveis membros da fuqaha. “Se eles se unissem, poderiam estabelecer um governo de justiça universal no mundo”. E se, entre eles, um indivíduo,
exímio conhecedor da lei e sumamente justo, se erguer para estabelecer um governo, “ele possuirá a mesma autoridade que o Mais Nobre Mensageiro na administração da sociedade, e será o dever de todo o povo obedecer-lhe”61.
Que o faqih, líder da fuqaha, tenha a mesma autoridade do Profeta não
quer dizer, frisa Khomeini, que ele esteja num patamar espiritual acima da humanidade comum. Ele apenas cumpre seu dever. A “governança do faqih”62 é uma
o faqih é um “expert da religião no sentido pleno da palavra”, ou seja, em todos os aspectos da
fé e da religião.
59 Ibid. p. 60.
60 Ibid. p. 61.
61 Ibid. p. 62.
62 Ibid. p. 63. O termo ‘Vilayat-e Faqih’ foi traduzido para o inglês como ‘The governance of
the faqih’.
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ﬁgura funcional estrutural do mecanismo do governo islâmico e, portanto, ela está
desligada da pessoa e da personalidade do líder. O governo islâmico não é um personalismo. Para governar, o faqih não precisa ser um santo. O governo islâmico
não é um império carismático, mas o império da função de governança do faqih.
Como a fuqaha não se organiza segundo uma hierarquia ﬁxa, não há sempre e necessariamente um líder instituído63. Se, em determinadas circunstâncias
históricas e políticas, nenhum indivíduo é capaz de assumir a função de governança do faqih, então ela cabe à fuqaha como um todo. Cabe à fuqaha, em conjunto,
promover a lei divina segundo o decreto de Deus, e lutar, contra a opressão e a
favor dos oprimidos, pelo estabelecimento do governo islâmico.
A governança do faqih deve ser imanente à vida muçulmana. Essa função
é atuante – mesmo quando não há um governo islâmico constituído – como luta
para instituí-lo. E essa luta é um dever para a fuqaha. “Os sucessores [do Profeta]
são a fuqaha do islã”64. E para manter-se ﬁel a este desígnio, a fuqaha não pode
lisonjear os opressores, nem obedecer a quem desobedece a Deus. Deve erguerse e lutar para estabelecer o governo islâmico. Os versos da lei islâmica – por
exemplo, “Administre ao adúltero e à adúltera cem chibatadas cada um”65 – não
devem apenas ser recitados, mas executados ao pé da letra. O dever da fuqaha
não é apenas louvar a Deus, jejuar e fazer suas libações. Preservar o islã signiﬁca
implementar as leis e as sanções do islã, guardar suas fronteiras, devolver aos pobres o que os ricos lhe tomaram injustamente. “É em nome do cumprimento desse
dever que, por vezes, o sangue deve ser derramado”66.
Faz parte do dever da fuqaha, segundo Khomeini, a irredutível e absoluta
disposição para o estabelecimento do governo islâmico, mesmo que no limite
isso implique, não só verter o sangue daqueles que são uma fonte de corrupção e
um obstáculo para o islã, como também verter seu próprio sangue. Não há sangue mais precioso do que o sangue do Imame Hosayn, e mesmo ele se dispôs ao

63 Depois da morte do aiatolá Burujirdi, em 1962, o posto de líder da fuqaha permaneceu
vacante até a consolidação da liderança de Khomeini, aclamado imame pela multidão, em dezembro de 1978. Cf. ALGAR. Introduction by the translator. In: KIR, p. 15.
64 KHOMEINI. Op. cit. p. 71.
65 Verso do Qur’an, citado por Khomeini. Ibid. p. 75.
66 Ibid. p. 75.
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martírio em nome da justiça islâmica67. Shahadad (martírio) – essa parece ser, no
episódio iraniano, a signiﬁcação ﬁnal da palavra jihad68.
Mais tarde, em uma lição, proferida em 1979, portanto, depois da queda do regime do Xá, e quando a Revolução Iraniana já se cobria de uma veste
manchada pelo sangue de muitos dos indivíduos que participaram da Insurreição
de 1978, Khomeini comenta, com mais detalhes, essa imbricação inextricável da
jihad contra o inimigo externo, a menor, com a mais signiﬁcativa e difícil jihad
interna, a partir de um dito do Profeta – “Vocês agora retornaram da jihad menor;
a jihad maior ainda permanece como um dever para vocês”69. Segundo Khomeini,
o egoísmo é a fonte de toda a injustiça do mundo. Aqueles que fazem a jihad externa, pensando no paraíso como recompensa, ainda estão presos aos seus desejos
egoístas, à dimensão animal do homem, e são comandados por Satã. No caminho
em direção a Deus, é preciso vencer o egoísmo, para alcançar a verdadeira dimensão humana. Para que a jihad externa seja santa, é preciso libertar-se das amarras
do ego.
É preciso, contudo, para captar a essência do xiismo, na versão de Khomeini, e a imbricação da jihad interna com a externa, entender que essa libertação
das amarras do ego não se desvincula da realização da justiça no mundo. O xiismo
é um caminho espiritual na direção de Deus, mas esse é um caminho percorrido
neste mundo, aqui e agora. Segundo Khomeini, “Não há qualquer contradição
entre espiritualidade e atividade”70. Assim, podemos supor que, se tivesse tomado

67 Após o assassinato do primeiro imame, genro do Profeta, Ali, o Comandante dos Fiéis (califa de 656-661), o poder político foi usurpado por Mu’awiyah (661-680), governador militar da
Síria e fundador da dinastia Umayyad. Em 680, o segundo ﬁlho de Ali, Imame Hosayn, herdeiro
espiritual do Profeta, contesta a monarquia hereditária instaurada e o poder político do Califa
Yazid, ﬁlho de Mu’awiyah. No deserto de Karbala, no mês de Moharram, no dia de Ashura
(dia e mês cerimoniais para os xiitas, até hoje), Imame Hosayn, em uma batalha absolutamente
assimétrica, expõe-se, diante do exército de Yazid, com apenas 72 soldados, ao martírio. Cf.
KEDDIE. Op. cit. P. 6. O episódio do martírio do Imame Hosayn constituiu o núcleo dramatúrgico do levante de 1978. A esse respeito, cf. ARJOMAND. Op. cit. p. 99.
68 Concordo com AFARY e ANDERSON, quando ressaltam a importância do martírio para
o sucesso a Insurreição Iraniana (Op. cit. p. 57-66). Mas discordo, quando, por outro lado, de
modo polêmico, estes autores insistem que o entusiasmo de Foucault, com o levante iraniano,
teria sido motivado por suas supostas tendências anti-humanistas, antimodernistas, antiliberais,
mórbidas e suicidas (Op. cit. Cap. I).
69 KHOMEINI. Lectures on Surat al-Fatiha [1979]. Trad. Hamid Algar. In: KIR, p. 385.
70 Ibid. p. 399.
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conhecimento do termo de Foucault, ‘espiritualidade política’, Khomeini não teria visto, nele, nenhum oximoro.
Para resumir, o governo islâmico, na versão Khomeini, signiﬁcava: soberania divina; império da shari’a, interpretada ao pé da letra; participação da
fuqaha em todas as esferas do governo, nos poderes judiciário e executivo; e governança do faqih. Khomeini não precisou dar mais detalhes a respeito do funcionamento do governo islâmico. Suas instituições e práticas de governo deveriam
ser reﬂetidas e discutidas, “mediante consulta mútua e intercâmbio de opiniões”71,
sob a luz do islã. Esses detalhes poderiam, no momento oportuno, ser diretamente
deduzidos da shari’a.
Mesmo não descendo aos detalhes, esta versão comporta uma série de
conteúdos positivos que permaneceram velados pela atitude estratégica de Khomeini, em 1978, restrita ao simples dizer-não. Este véu encobriu não apenas os
olhos de Michel Foucault, como também, muito provavelmente, os de muitos
iranianos.
Khomeini, em 1970, não atribui qualquer papel à participação popular
no governo. Seu livro, Hukumat-e Islami, não se dirige à comunidade dos ﬁéis, à
umma como um todo, mas exclusivamente à fuqaha, que devia assumir e liderar
o movimento de oposição à tirania e o programa revolucionário. Para Khomeini,
a comunidade dos ﬁéis requer a governança do faqih, pelos mesmos motivos que
um menor requer um guardião. “No que diz respeito ao dever e à posição, não há,
de fato, diferença entre o guardião de uma nação e o guardião de um menor”72. A
idéia de democracia está completamente ausente de seu livro. Antes e durante o
governo islâmico, o povo permanece em estado de minoridade. Para Khomeini,
o programa do governo islâmico, apesar de promover a justiça divina, não é um
programa de emancipação da multidão.
Logo depois da Insurreição de 1978, a medida que o poder se consolidava
nas mãos de Khomeini, sua concepção paternalista da política tornou-se a causa
de contestações crescentes por parte das mulheres, dos defensores dos direitos humanos, dos intelectuais, das classes médias, dos políticos esquerdistas e liberais,
dos setores menos conservadores da ulama. Em nome da Revolução, essas contestações foram neutralizadas, muitas vezes pelo o uso da violência, por parte de
milícias ligadas a Khomeini73. Em uma entrevista de janeiro de 1980, logo depois
71 KHOMEINI. Islamic Government. In: KIR, p. 125.
72 Ibid. p. 63.
73 Aparentemente, mesmo antes da Revolução, Khomeini, do exílio, comandava um extensa
rede clandestina, organizada em células de até dez homens, que constituiam uma espécie de
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do referendum que sancionou a Constituição da República Islâmica do Irã, Khomeini refuta aqueles que reivindicam, para o Irã, a instituição de uma República
Democrática Islâmica: “[...] quando você posiciona a palavra ‘democrática’ diante
de ‘islâmica’, isso signiﬁca que ao islã faltam as alegadas virtudes da democracia,
entretanto, o islã, de fato, é superior a todas as formas de democracia”74.
Breve nota sobre a Constituição da República Islâmica do Irã
Se analisarmos a Constituição Iraniana sancionada pelo povo, em 1979,
perceberemos distintamente diversos elementos de soberania popular, entre os
quais ﬁguram: eleições populares para o cargo de presidente do poder executivo,
para os deputados da assembléia legislativa e, até mesmo, para os membros da
assembléia dos experts religiosos que, no momento oportuno, escolhem o líder e
guardião da nação; a participação popular em inúmeros conselhos locais, regionais e sindicais; várias instâncias de consulta popular direta, acerca de assuntos
importantes ou polêmicos; garantia dos direitos humanos para homens, mulheres
e minorias religiosas; garantia da liberdade de associação; garantia da liberdade
de imprensa. Entretanto, também constam, na Constituição, os dispositivos legais
mediante os quais esses elementos democráticos podem ser bloqueados ou curtocircuitados pelo poder religioso que, em última instância, é controlado pela ﬁgura
constitucional do líder, que atua praticamente como um vice-rei, em nome da
ﬁdelidade à shari’a e à soberania divina.
A Constituição Iraniana é um misto complexo e confuso de soberania popular e soberania divina, com uma inextricável rede de relações cruzadas entre os
três poderes, intermediadas pela ﬁgura do líder, a quem, no ﬁnal das contas, tudo
remete. Entretanto, esse líder é instituído e eventualmente destituível, de modo
indireto, pelo povo, via eleição de uma assembléia de experts. O papel do presidente da República é secundário e submetido ao poder constitucional do líder. O
poder judiciário está totalmente sob o controle dos religiosos e dispõe das forças
necessárias para fazer executar a lei – o que foi e é a fonte de diversas atrocidades,
contra os direitos humanos, cometidas pelo regime. De fato, a Constituição estavanguarda do movimento. Essa rede serviu como base organizacional das milícias. Foucault
ignorava a existência de tal rede. Cf. AFARY e ANDERSON. Op. cit. p. 287, nota 18.
74 KHOMEINI. The religious scholars led the revolt [1980]. Trad. Hamid Algar. In: KIR, p.
338. O título desta entrevista desvela a estratégia de Khomeini. Ele se apropria do triunfo da
Insurreição, ao atribuir seu motor exclusivamente à classe sacerdotal na direção da potência dos
“baixos extratos da sociedade”. Conferir seu discurso de 5 de junho de 1979: Anniversary of the
Uprising of Khurdad 15 [1979]. Trad. Hamid Algar. In: KIR, p. 268-274.
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belece os mecanismos para a instituição de uma hierocracia, embora seja ﬂexível
o suﬁciente para, em certas circunstâncias, dar vazão à pressão e à indignação
popular. Esse reduzido espaço constitucional de manobra, que persiste, apesar de
tudo, no texto da Constituição, foi o que, provavelmente, levou ao comentário de
Khomeini, em 1980: “Agora, a Constituição estabelece algumas condições para
o princípio da governança do faqih. Em minha opinião, [porém,] ela é deﬁciente
quanto a isso. Os experts religiosos possuem mais prerrogativas no islã do que
está especiﬁcado na Constituição [...]”75.
A visão embaçada de Foucault?
A percepção que Foucault teve, durante a Insurreição de 1978, do governo islâmico era totalmente oposta àquela apresentada por Khomeini, em seu livro
de 1971, e àquela ﬁxa pela Constituição de 1979. Sua percepção, provavelmente,
foi fortemente inﬂuenciada pela concepção do aiatolá Shari’at-madari, líder religioso moderado que, posteriormente, tornou-se adversário de Khomeini76. “Um
fato deve ﬁcar claro, escreve Foucault: por governo islâmico, ninguém, no Irã,
compreende um regime político em que o clero teria um papel de direção ou
enquadramento”77.
Ninguém? Essa aﬁrmação estava cega para aspectos encobertos das intenções de Khomeini e para a força do clero mais conservador. Entretanto, ela era
conforme com aquilo que Foucault pôde perceber em suas duas viagens ao Irã,
nas ruas e nas suas entrevistas com iranianos de diversos extratos sociais.
Foucault acreditava que o governo islâmico, e talvez isso correspondesse
à imaginação da maioria dos iranianos, seria um governo recorrentemente instituído a partir de suas bases populares, tal como se organizava, naquele momento – é
preciso frisar –, a própria estrutura religiosa xiita, cujo clero dependia totalmente,
inclusive economicamente, da comunidade de ﬁéis, isto é, uma estrutura religiosa
sem uma hierarquia imposta de cima para baixo, mas composta, pode-se dizer,
democraticamente, de baixo para cima.
É claro que, a partir de 1979, no período revolucionário, com a imbricação total da hierocracia com o poder político, inverteu-se a organização dos
religiosos xiitas, que passou a depender da ﬁgura do líder e de seus aliados.

75 KHOMEINI. The religious scholars led the revolt. In: KIR, p. 342.
76 Sobre Shari’at-madari, conferir: KEDDIE. Op. cit. p. 193-195.
77 FOUCAULT. À quoi rêvent les Iraniens? Texto 245 [1978]. In: DE2, p. 691.
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Uma última observação sobre governamentalidade
Se a expressão ‘governo islâmico’ é, efetivamente, uma boa tradução
para o termo ‘hukumat-e islami’, se hukumat está bem traduzido, e o uso do termo
‘governo’ é mais apropriado do que, por exemplo, ‘Estado’ ou ‘república islâmica’, isso pode ser signiﬁcativo do ponto de vista do pensamento de Foucault.
Ao introduzir, pela primeira vez, o termo ‘governamentalidade’ – e notese que encontramos aqui uma deﬁnição muito diferente daquela citada no início
deste texto –, Foucault quis apontar para o processo de transformação, ocorrido no Ocidente, do “Estado de justiça” medieval para o “Estado administrativo”
clássico, e deste último para o “Estado de governo” moderno78. Nesse sentido, a
governamentalidade seria o processo de transformação da tecnologia do poder
soberano em poder disciplinar e, ﬁnalmente, em biopolítica. Como cada nova
tecnologia de poder não elimina a que precede, apenas a desloca, para Foucault,
o Estado moderno seria marcado pela dominância das técnicas de governo, sobre
as técnicas administrativas e sobre as judiciárias.
A diferença entre um Estado de governo e uma república residiria, segundo Foucault, na instrumentalização da economia, pelo Estado de governo, para
tornar efetiva a conduta das condutas dos indivíduos que formam uma população.
Enquanto uma república, sendo, em sentido estrito, um tipo de Estado de justiça,
restringe-se à implementação da igualdade dos cidadãos, frente a um sistema jurídico comum a todos.
Quando Foucault passa a entender, de modo bastante amplo, a relação de
poder como uma relação de governo, estabelecida entre governante e governado,
e não mais como uma relação de forças e batalhas, abre-se o espaço, em seu pensamento, para uma nova forma de inserção do sujeito na política.
De fato, o que deﬁne uma relação de poder é um modo de ação que não age
diretamente e imediatamente sobre os outros, mas que age sobre suas ações
próprias. Uma ação sobre a ação, sobre ações eventuais ou atuais, futuras ou
presentes. 79

78 Cf. FOUCAULT, Michel. Sécurité, territoire, population: Cours au Collège de France,
1977-1978. Paris: Seuil/Gallimard, 2004. p. 111-113.
79 FOUCAULT. Le sujet et le pouvoir. Texto 306 [1982]. In: DE2, p. 1055. A concepção da
relação de poder como relação de governo está presente desde seus cursos de 1977-1978 e
1978-1979.
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Desse modo, a relação de poder, como relação de governo, pressupõe o
governado, como um agente, isto é, como alguém capaz de dar a seus atos um
sentido subjetivo, de orientar sua própria conduta a partir da compreensão que
tem de si e de seu mundo. O governado não apenas reage, como um autômato,
aos estímulos do governante. O sujeito não é apenas o fruto de um mecanismo
de poder, mas a ação do governado é impregnada pela relação que ele estabelece consigo mesmo, pelo modo de sua autocompreensão, por sua subjetividade.
Dessa maneira, poderíamos aﬁrmar, a relação de governo é um império sobre o
pensamento e a alma; e o governo de si, o império da alma sobre si mesma, um
processo de transformação espiritual80.
Não é difícil, agora, perceber a condição de possibilidade do Estado de
governo ocidental, do qual Foucault faz a crítica. Para Foucault, a constituição de
um objeto nunca se dá separadamente da instituição de um sujeito. A objetivação
se acompanha de uma subjetivação e vice-versa. O governo pelo intermédio da
economia só é possível porque os governados se compreendem a si mesmos como
sujeitos econômicos, porque os governados, de alguma maneira, se identiﬁcam
com essa ﬁgura possível (e para Foucault não necessária) de uma natureza humana, que se tornou o objeto da economia política. Essa identiﬁcação do sujeito com
o objeto, ou melhor, essa produção do sujeito econômico que se deu simultaneamente à produção de uma natureza humana economicamente objetivada, foi o que
tornou possível o Estado de governo na modernidade.
Podemos, agora, retomar o sentido mais geral de ‘governamentalidade’,
aquele a que nos referimos de início, como cruzamento entre técnicas de poder
e técnicas de si. A governamentalidade econômica, de maneira distinta, é própria
tanto do Estado moderno capitalista como do comunista. Ali, faz-se presente o sujeito de interesses privados; aqui, o sujeito de uma classe econômica. Em ambos,
a governamentalidade econômica é possível pela coincidência de um modo especíﬁco e contingente de objetivação da natureza humana com um modo especíﬁco
e contingente de subjetivação.
A governamentalidade islâmica – e isso talvez explique o interesse de
Foucault pela Insurreição Iraniana de 1978 – é de uma outra sorte, completamente
diferente. Aí, a relação entre governantes e governados pressupõe um outro sujeito e um outro mecanismo de poder.
80 Isso deveria conduzir a uma releitura, feita sob toda uma outra luz, das célebres páginas de
Vigiar e Punir, que culminam na aﬁrmação: “A alma, efeito e instrumento de uma anatomia
política; a alma, prisão do corpo”. Cf. FOUCAULT, Michel. Surveiller et punir. Paris: Gallimard, 1975. p. 32-38.
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Ao insurgirem-se, os iranianos se diziam – e talvez seja esta a alma da insurreição: precisamos, é certo, mudar de regime, e nos desfazer deste homem [o Xá],
precisamos mudar esses funcionários corrompidos, precisamos mudar tudo no
país, a organização política, o sistema econômico, a política estrangeira. Mas,
sobretudo, precisamos mudar a nós mesmos. É preciso que nossa maneira de ser,
nossa relação aos outros, às coisas, à eternidade, a Deus etc., sejam mudadas
completamente, e não haverá revolução real a não ser sob a condição dessa
mudança radical da nossa experiência.81

Foucault percebeu a Insurreição Iraniana como a vontade de uma radical
reformulação da experiência da governamentalidade, que tinha no islã, em seus
valores democráticos e espirituais, seu principal articulador. Em relação à governamentalidade econômica moderna, o islã fornecia, ao mesmo tempo, as bases de
uma outra compreensão do ser humano, de uma outra orientação do sistema de
poder e de um outro modo de auto-regulação da conduta.
Essa reformulação não se limitava, aos olhos de Foucault, ao contexto
nacional iraniano. Para ele, a Insurreição Iraniana de 1978 teria uma repercussão abrangente, muito maior do que sua simples contextualização no Irã. Por um
lado, essa reformulação da governamentalidade se inseria no jogo internacional
da geopolítica, não só por causa do petróleo iraniano e da posição estratégica do
Irã, no Oriente Médio, mas também pelo potencial explosivo que a religião e a
subjetividade islâmicas representavam para todos os outros Estados muçulmanos.
Por outro lado, e de forma mais contundente, essa reformulação dizia respeito a
todos nós, modernos, “ao peso formidável que pesa sobre cada um de nós. [...]: o
peso da ordem do mundo inteiro”82. Foucault notou que essa transformação radical da governamentalidade, baseada na religião, desenhava uma ﬁgura esquecida
do enfraquecido imaginário político moderno, “desde o renascimento e as grandes
crises do cristianismo: uma espiritualidade política”83, quando a espiritualidade
abre um espaço na política, e a política deixa de ser um obstáculo à espiritualidade, isto é, à autoposição da subjetividade.
O entusiasmo de Foucault com a Insurreição Iraniana e os artigos que ele
escreveu a respeito foram duramente criticados na Europa. Como constatamos,
Foucault estava cego para diversos aspectos, mas talvez ele não estivesse cego
para o elemento essencial da Insurreição Iraniana, sem o qual ela não teria sido

81 FOUCAULT. L’esprit d’un monde sans esprit. Texto 259 [1979]. In: DE2, p. 749.
82 FOUCAULT. Le chef mythique de la révolte de l’Iran. Texto 253 [1978]. In: DE2, p. 716.
83 FOUCAULT. À quoi rêvent les Iraniens? Texto 245 [1978]. In: DE2, p. 694.
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possível. A meu ver, esse elemento essencial é o ponto de articulação, muito peculiar ao xiismo, entre a jihad interna e a externa, entre a dimensão espiritual e a
mundana do ser humano, quando o auto-sacrifício e a morte, ao invés de negarem
a vida, pelo contrário, a preenchem de sentido84.
Se, no Estado de governo ocidental, a governamentalidade se funda na
mera vida, se a vida biológica é o ponto de articulação entre as técnicas de si e
as técnicas de poder, inclusive nos seus movimentos de resistência, então encontramos no governo islâmico uma ﬁgura simétrica, mas radicalmente oposta. Na
governamentalidade própria ao acontecimento iraniano, foi a disposição para o
martírio, e não o apego à vida, que permitiu a articulação entre um modo de subjetivação baseado no xiismo e a proposta de um governo islâmico.
A governamentalidade, no Ocidente, se articula em torno da vida. Compreendemo-nos como sujeitos de uma saúde, de uma raça, de uma sexualidade, de
uma vida econômica. Essa sujeição é o modo próprio da captura biopolítica. No
Irã, aos olhos de Foucault, algo de novo parecia emergir – uma governamentalidade articulada em torno da morte, que levava ao extremo a signiﬁcação da remissão
fundamental do ser humano ﬁnito ao inﬁnito divino.
Enquanto, no Ocidente, o que está em jogo no teatro da política é o corpo
e a vida, no Irã, em 1978, o espírito e o martírio tomaram a cena. Embora, a espiritualidade xiita tenha um desdobramento neste mundo, esse desdobramento não
é possível sem a assunção da morte, dentro dos limites da vida. A morte não era,
para o xiita, a negação da vida, o evento que encerrava a vida dentro dos limites
da sua ﬁnitude. A morte se tornara, em certo sentido, vital, porque aﬁrmava a vida
do modo mais extremo, e abria, no interior da dimensão ﬁnita da vida, a possibilidade da absoluta superação da sua própria ﬁnitude.

Leon Farhi Neto é doutorando em ﬁlosoﬁa política na UFSC. Em sua pesquisa, busca constituir cruzamentos entre idéias de Foucault e de Spinoza.

84 A disposição para o auto-sacrifício está presente não só em Khomeini, mas também em
diversos outros pensadores xiitas, inclusive laicos. Cf. SHARI’ATI, Ali. Modern man and his
prisons. In: Man and Islam. North Halendon: Islamic Publications International, 1981. p. 4662. Ali Shari’ati igualava Khomeini na estima da multidão insurreta. Cf. KEDDIE. Op. cit. p.
200.
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Sobre a crise: ﬁnanças e direitos
sociais (ou de propriedade!)
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A crise que estamos atravessando não é propriamente uma crise ﬁnanceira (no sentido do consenso midiático, que separa a “especulação” dos ﬁnancistas da “produção” dos empresários, como diz Sarkozy!), mas um fracasso da
governamentalidade neoliberal sobre a sociedade, onde as ﬁnanças são apenas
um dispositivo (apesar de estratégico). Do ponto de vista da governamentalidade
(e do regime de acumulação capitalista), a economia “real” e a “especulação”
ﬁnanceira são indissociáveis. Embora, por um lado, a economia “real” empobreça os governados – seja enquanto assalariados (com a redução do salário,
a precarização etc.) ou como detentores de direitos sociais (com a redução
das transferências de renda, a diminuição dos serviços públicos, limitação
de seguros desemprego, etc.) – por outro, as ﬁnanças “virtuais” almejam
enriquecê-los através do crédito e das ações (das empresas). As políticas neoliberais não defendem aumentos salariais diretos ou indiretos (melhores aposentadorias ﬁnanciadas coletivamente através de mutualização e distribuição), mas
incitam a expansão do crédito para consumo e a participação na bolsa (fundos de
pensão, seguros privados e individuais). Ou seja, antes de se garantir o direito à
moradia, asseguram-se ﬁnanciamentos imobiliários; antes de se efetivar a mutualização dos riscos sociais (riscos por desemprego, adoecimento, aposentadoria,
etc.), investem-se nos seguros individuais.
As ﬁnanças são uma máquina de guerra que transforma os direitos
sociais em dívidas, em seguros individuais e em rendimento (de ações na
bolsa).
As políticas neoliberais introduziram profundas transformações na maneira de compreender e gerir os direitos do trabalho e os direitos sociais (garantias
de aposentadoria, contra o desemprego, de serviços de saúde, são obtidas através
85 Traduzido do francês por Gerardo Silva e Leonora Corsini.
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dos seguros individuais, mais do que pelos direitos coletivos). Os assalariados e
usuários da previdência social devem ganhar e gastar o menos possível para
reduzir o custo do trabalho e o custo da seguridade social, ao passo que os
consumidores devem gastar o máximo possível para alavancar a produção.
Com efeito, no capitalismo contemporâneo, os assalariados e usuários, de um
lado, e os consumidores, de outro, coincidem.
As ﬁnanças tentam resolver o paradoxo. O crescimento econômico neoliberal determina os diferenciais de ganho e de poder empobrecendo os assalariados, os “assistidos” pelo Estado de Bem-estar, além de uma parcela cada vez mais
importante da classe média, ainda que vise o enriquecimento desses segmentos
através de mecanismos como os subprimes. O principal mérito desse dispositivo
ﬁnanceiro (e a aposta insensata na qual os governantes também acreditaram, e
não somente os ﬁnancistas!) é a capacidade de redistribuir a riqueza sem mexer
nos diferenciais econômicos; a capacidade de redistribuir a riqueza reduzindo os
impostos, sobretudo dos ricos; e de redistribuir a riqueza cortando os salários e os
gastos sociais. Em tais condições, nada mais resta senão recorrer aos créditos!
As ﬁnanças são uma máquina de transformar assalariados em pequenos proprietários, além de, como dizem os liberais, desproletarizá-los e
despolitizá-los. Na perspectiva da desproletarização (construção de pequenas unidades de produção, ajuda no acesso à casa própria, participação em
um mercado de ações “popular”, etc.), a argumentação neoliberal é sempre
a mesma: “um assalariado que também é capitalista não é mais um proletário”, independentemente da “crescente salarização da economia”.86
A loucura dessa lógica política, entretanto, não está na bolsa, mas no
próprio projeto político de querer converter a todos em “pequenos proprietários”, como anuncia o programa de Sarkozy (o original americano – Bush
– fala de uma “sociedade de proprietários”), sem se preocupar em mexer
nas desigualdades na distribuição de riqueza que, há trinta anos, só fazem
se agravar.
E como funciona essa política? “Se seu salário não é muito alto, tudo
bem, pegue um ﬁnanciamento para adquirir uma casa e seu valor aumentará, servindo de garantia para outros créditos – para comprar automóvel, para pagar os
estudos dos ﬁlhos, para o plano de saúde, e assim por diante”. Mas, dado que as
taxas de juros aumentam, todo esse mecanismo de crédito (em geral ﬁnanciado
por outros países – especialmente China, Japão e Coréia – e não com recursos
86 François Bilger, La Pensée économique libérale de l’Allemagne contemporaine, citado por
Foucault em O nascimento da biopolítica.
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próprios) vai por água abaixo. A lógica da dívida-crédito é a lógica política de
governo das classes sociais na globalização. A gestão dos subprimes exprime isto
de maneira emblemática. “A explosão imobiliária e do crédito fácil foram dois
mecanismos para tranqüilizar os trabalhadores e a classe média, fazendo-os aderir
ao programa de longo prazo do ‘regime liberalista’. Agora, acontece o seguinte:
a globalização, que penaliza duramente tanto os trabalhadores quanto a classe
média, aparece nua e crua diante dos seus olhos, e eles mesmos não vão mais
acreditar na globalização como algo que lhes seja favorável. Uma vez que conseguiram, através de ﬁnanciamento, realizar o sonho da casa própria, comprar um
carro, viajar de férias para Paris, essas pessoas tinham que acreditar no sucesso
da globalização. Agora, porém, elas começam a se dar conta de que se tratava de
uma estratégia de Wall Street para drenar seu patrimônio até o último centavo. E,
encontram-se em uma situação em que não sabem mais o que fazer, posto que o
patrimônio (hipotecado) era a última garantia para o caso de uma emergência”.87
A economia americana é uma economia da dívida. Assim, as ﬁnanças
não são apenas um fenômeno de especulação, mas constituem o próprio motor do
crescimento e deﬁnem sua natureza. Em 30 de junho de 2008, a dívida agregada
dos Estados Unidos – famílias, empresas, bancos e administrações públicas – superava os 51 trilhões de dólares, contra um produto interno bruto de 14 trilhões
de dólares.
Nos Estados Unidos, o endividamento médio das famílias aumentou 22%
nos últimos oito anos (os anos Bush). O total de empréstimos não pagos aumentou
15%. A inadimplência dos estudantes universitários dobrou. A “arte de viver endividado” já foi incorporada como matéria nos currículos escolares americanos.
No entanto, as ﬁnanças mantem sua conﬁança inabalável no sistema:
“Podem passar nos seus bancos, porque nós já encontramos as técnicas mais soﬁsticadas para transformá-los em proprietários e em consumidores através das
cartas de crédito”.
O que provocou a crise não foi a “especulação”, o descolamento das
ﬁnanças da economia real, mas a pretensão de enriquecer todo mundo, sem
mexer um só milímetro no regime de propriedade (privada). A questão da propriedade é o ponto de tropeço de toda política no capitalismo. No nível político, a
luta de classes se expressa no confronto entre dois modelos de “socialização” da
riqueza: direitos para todos e mutualização versus créditos e seguros individuais
(conhecemos muito bem esse tipo de alternativa).
87 Bob Manning é autor de um bestseller, A Nação do Cartão de Crédito (Credit Card Nation,
Basic Books, 2000) e, mais recentemente, Vivendo com a Dívida (Living with Debt, 2005).
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As ﬁnanças são uma máquina de transformar os assalariados e o
conjunto da população em “capital humano”, que devem ser capazes de garantir por si mesmos sua formação, seu desenvolvimento, sua acumulação,
o cuidado e a valorização de “si” enquanto “capital”, através da gestão de
suas relações, de suas escolhas e condutas, sempre seguindo a lógica do custo/benefício e a lei da oferta e da procura. E as ﬁnanças devem contribuir
também para fazer de todo governo “uma espécie de empresa permanente e
múltipla”. Não se está pedindo aos indivíduos que garantam a produtividade do
trabalho, mas sim a rentabilidade do capital (do seu próprio capital, de um capital
inseparável da sua própria pessoa). O individuo deve se considerar, ele mesmo,
um fragmento do capital, uma fração molecular do capital. O trabalhador não
é mais fator de produção ou força de trabalho, mais capital-competência, uma
“máquina-de-competências”, associado a um “estilo de vida, um modo de vida”,
uma escolha moral88, uma “forma de relação consigo mesmo, com o tempo, com
seus semelhantes, com o futuro, com o grupo, com a família”.89
A crise se desenvolve no coração mesmo das relações de poder capitalista, e não será resolvida com aumento de liquidez ou qualquer outra técnica
“econômico-ﬁnanceira”, dado que o que está desmoronando é o projeto político
de transformar a todos em devedores e possuidores de patrimônio, em “capital
humano, em empreendedores de si mesmos”. Com os subprimes, os capitalistas
acreditaram na sua própria ideologia: transformar incluindo, tornar os mais pobres das classes trabalhadoras e das classes médias, proprietários.
O regime de acumulação e as modalidades de governamentalidade ﬁnanceira, hoje em crise, constituem técnicas políticas de individualização, de despolitização e de “desproletarização”, que tem como principal objetivo a neutralização dos comportamentos de cotização, de solidariedade, de cooperação
(que implicam, por sua vez, direitos para todos) e da memória das lutas e
dos conﬂitos (ação e organização coletiva) dos “assalariados” e dos “proletários”. O crescimento puxado pelo ﬁnanciamento (crédito) pensa em exorcizar
o conﬂito desta maneira.
Confrontar-se com as demandas das subjetividades “assalariadas” ou
das subjetividades que consideram o emprego, as aposentadorias, a formação
etc. direitos coletivos garantidos e reconhecidos pela sociedade, não é a mesma
coisa que governar os “endividados”, os pequenos proprietários, os pequenos
acionistas.
88 Ernest-Antoine Seillière, conferência de imprensa, 20 de junho de 2000.
89 Michel Foucault, Nascimento da biopolítica, p. 245.
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A crise dos subprimes não é uma crise ﬁnanceira, mas o fracasso do programa político do individualismo proprietário e patrimonial. Ela é muito mais
do que simbólica, porque ela mexe com o símbolo mesmo da “propriedade individual”: a casa própria. Na França, essa política recebe o nome de “refundação
social” (conduzida pelos patrões dos seguros e dos empreendimentos ﬁnanceiros).
A lógica neoliberal da refundação social, que Sarkozy – e antes dele os socialistas – assumiram completamente, está sendo pulverizada diante de nossos olhos,
numa incrível aceleração. As razões e os objetivos das lutas travadas contra o individualismo proprietário e patrimonial e pelos novos direitos sociais são sempre
(cada vez mais!) válidos, mas num nível incomparavelmente ampliado.
Esquizofrenia II - A dívida como técnica de governo (macro e micro)
e como técnica de adestramento para a “responsabilização” (culpabilização)
Com base nas pesquisas de Will, Michel Foucault mostra como, em
certas tiranias gregas, o imposto sobre os aristocratas e a distribuição
de dinheiro aos pobres são meios de fazer voltar esse dinheiro aos
ricos, de alargar singularmente o regime das dívidas... (Como se
os gregos tivessem descoberto, à sua maneira, o que os americanos
iriam encontrar com o New Deal: o fato de que a pesada taxação do
Estado favorece os bons negócios). Em suma, o dinheiro, a circulação
do dinheiro, é o meio de tornar a dívida inﬁnita (...). A abolição
das dívidas ou a sua transformação contábil inaugura um serviço
de Estado interminável (...). O eterno devedor, o crédito inﬁnito,
tomaram o lugar dos blocos de dívida móveis e ﬁnitos (...)
a dívida torna-se dívida de existência, dívida de existência dos
próprios sujeitos. Surgem os tempos em que o credor só
empresta enquanto o devedor não para de pagar,
já que pagar é um dever, e emprestar uma faculdade, como
na canção de Lewis Carroll, a longa canção da dívida inﬁnita:
“Claro que um homem pode exigir o que lhe é devido,
mas quando se trata de empréstimo
claro que ele pode escolher
o tempo que melhor lhe convém”.
Deleuze e Guattari (O Anti-Édipo)

A passagem das sociedades disciplinares às sociedades de controle marca
a transição do “grande encerramento” para o “grande endividamento”, implicando uma modiﬁcação profunda da forma de dominação: do homem “encerrado”,
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inicialmente na prisão, mas também na fábrica, no hospital, na escola, no quartel
(instituições que se espelham na prisão) ao homem “endividado” (Deleuze).
O segredo do crescimento da Corporate America é a dívida que ﬁnancia,
sobretudo, o consumo (por trás de cada dólar do PIB, há cinco dólares de crédito).
Mas, o sistema dívida/crédito não é apenas motor econômico, mas também uma
técnica para governar as condutas dos indivíduos. O sistema da dívida (ﬁnanceira
e moral, cuja origem, segundo Nietszche, é a mesma) faz circular, por sua vez, a
culpa e a “responsabilidade” entre os governados.
O capitalismo contemporâneo, por um lado, incentiva o endividamento
dos indivíduos (nos Estados Unidos, onde a poupança é negativa, existe todo tipo
de crédito: para consumo, acesso à moradia, estudos universitários, etc.), eliminando do endividamento molecular toda a carga culpabilizadora (Nietzsche nos
lembra, em Genealogia da Moral, que na linguagem do protestantismo, “dívida”
e “falta” se dizem da mesma maneira!); por outro lado, esses mesmos indivíduos são responsabilizados e culpabilizados pelos déﬁcits molares (seguridade
social, seguro saúde, seguro desemprego etc.), custos com que devem se comprometer a arcar. A quase totalidade das “reformas” neoliberais (regimes de
trabalho intermitente, mudanças nas regras de aposentadoria, por exemplo),
são legitimadas pelos déﬁcits, tanto que todos podem constatar hoje que o
“déﬁcit spending” (o endividamento do Estado) é uma questão absolutamente política!
A incitação a tomar créditos e a obrigação de se sacriﬁcar para reduzir ao
máximo as despesas sociais não são contraditórias, posto que se trata de colocar
os governados dentro de um sistema de “dívida inﬁnita”. Não há cancelamento
da dívida no capitalismo ﬁnanceiro, simplesmente porque ela não é reembolsável
(com os “gastos sociais” para salvar o sistema, vamos tê-la por gerações!).
Antes de ser dispositivo econômico, essa “dívida inﬁnita” é uma técnica
de segurança para reduzir a incerteza do tempo e dos comportamentos dos governados. Ao fazer os governados honrarem suas dívidas, o capitalismo tira vantagens do futuro, já que as obrigações da dívida permitem prever, calcular, medir,
estabelecer equivalências entre os comportamentos atuais e os comportamentos
futuros. São os efeitos do poder da dívida sobre a subjetividade (culpabilidade e
responsabilidade) que permitem ao capitalismo desconstruir a ponte entre o presente e o futuro.
Nietszche diz em A Genealogia da Moral que a possibilidade de transformar o “homem inculto” em “homem civilizado”, quer dizer, um homem “previsível, regular, calculável”, passa pela capacidade de prometer, pela fabricação
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de uma memória da dívida. O homem “civilizado” contemporâneo é aquele em
que a memória é a memória da empregabilidade, da disponibilidade, da docilidade às leis do mercado de trabalho e do consumo, esta é a “taxa” dos créditos que
recebe.
Segundo a lógica neoliberal, o seguro desemprego não é um direito
que se paga através de cotizações, mas uma dívida que deve ser reembolsada
com juros: ela tem de ser paga pelo esforço constante do devedor em maximizar sua empregabilidade. Assim, os “serviços” do Estado de Bem-estar não
constituem direitos sociais conquistados pelas lutas, mas empréstimos que o
sistema amavelmente estende às pessoas. Embora as mnemotécnicas praticadas
pelos governos neoliberais não sejam tão cruéis e sanguinárias quanto as descritas
por Nietszche (suplícios, torturas, mutilações, etc.) o sentido é o mesmo: construir
uma memória, inscrever no corpo e no espírito dos indivíduos a obrigação. E, para
que tais efeitos do poder da moeda sobre a subjetividade funcionem, é preciso sair
da lógica dos direitos individuais e coletivos e entrar na lógica dos empréstimos
(os “investimentos” no capital humano).
A utilização de técnicas da “dívida inﬁnita” de adestramento para a culpabilidade e a responsabilidade começa pelo “capital humano”, antes mesmo da
entrada no mercado de trabalho. Nos Estados Unidos, 80% dos estudantes que
terminam um mestrado de direito acumulam uma dívida de 77.000 dólares, caso
tenham estudado numa escola privada, e US$ 50.000, se estudaram em universidade pública. O endividamento médio dos estudantes que terminam uma escola
de especialização em medicina é, segundo um estudo da Association of Americain
Medical College, de 140.000 dólares. Um estudante que realizou com sucesso seu
mestrado em direito declarou a um jornal italiano: “Acho que nunca conseguirei
quitar as dívidas que contraí para pagar meus estudos; às vezes penso que quando
eu morrer ainda terei parcelas desta dívida a pagar. Hoje, tenho um plano de parcelamento estendido de 27 anos e meio, mas ele é muito complicado porque a taxa
ﬁnanceira é variável e eu só consigo amortizar os juros (...). Sou muito cuidadoso
com minhas ﬁnanças, anoto cada despesa em um caderno, desde o cafezinho até
a passagem de ônibus (...). Tudo que gasto tem que ser programado (...). O que
mais me preocupa é não ser capaz de poupar e a minha dívida está sempre lá, me
assombrando”.90
A moeda não apenas designa as leis gerais que os economistas garantem
serem naturais, mas produz também seus efeitos de poder sobre a subjetividade
através das técnicas especíﬁcas de individualização. Nosso banqueiro conhece os
90 Jornal La Repubblica, 4 de agosto de 2008.
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ﬂuxos de débito e crédito da nossa conta, de modo que ele pode traçar uma cartograﬁa precisa e especíﬁca do nosso “estilo de vida” e, dessa maneira, também
governar nossas “condutas” modulando o acesso ao crédito.
Os capitalistas que “queimam” centenas de milhares de dólares a cada
crise ﬁnanceira sem se embaraçar por nenhuma memória, por nenhuma promessa
não cumprida, são os mesmos que evocam catástrofes econômicas e sociais –
de amplitude apocalíptica – para explicar os rombos do seguro-desemprego, da
previdência social e do sistema de aposentadorias. De acordo com essa lógica, o
capitalismo ﬁnanceiro é tudo menos um sistema de risco, posto que, como vimos
com a crise dos subprimes, não são os “empresários” que ﬁcarão devendo, mas
os contribuintes que serão obrigados a pagar uma dívida que jamais contraíram.
Milagres do capitalismo!
A crise mostra concretamente que os verdadeiros “acionistas” não são
os investidores institucionais, nem as pequenas poupanças, mas os “contribuintes”. A propriedade privada apela à riqueza e ao esforço de todos para se salvar,
para poder continuar se apropriando da cooperação social de maneira privativa.
O Estado utiliza a riqueza de todos, isto é, o resultado da cooperação social, para
reproduzir a lógica liberal dos interesses egoístas e da concorrência de todos contra todos. A crise apenas começou, posto que a apropriação privada da riqueza de
todos e a distribuição desigual da renda e do poder não está, de maneira alguma,
no centro dos planos de recuperação das economias. Na certa, a questão política
que se encontra na origem da crise econômica não tardará em se manifestar abertamente.

Maurizio Lazzarato é sociólogo e ﬁlósofo radicado na França, onde realiza pesquisas sobre os movimentos pós-socialistas. É autor de diversos ensaios e livros, dentre os quais
foram traduzidos e publicados no Brasil Trabalho Imaterial. Formas de Vida e Produção de
Subjetividade, em co-autoria com Antonio Negri (DP&A, 2001), e As Revoluções do Capitalismo (Civilização Brasileira, 2006).
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A democratização da informação, tanto do acesso quanto da produção,
é uma condição necessária para o desenvolvimento econômico, social, cultural e
institucional de todo e qualquer país. Quanto melhor informada uma sociedade,
maiores são as oportunidades que se abrem para o desenvolvimento das suas potencialidades produtivas. As Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação
(NTICs) estão ai para demonstrar essa assertiva: a cada instante uma quantidade
incalculável de informações e de saberes são produzidos e compartilhados através
da Internet – informações e saberes que certamente serão utilizados e incorporados nas atividades produtivas das pessoas. Trata-se de um enorme potencial de
democratização da opinião pública, em condições de constituir-se de baixo para
cima através das NTICs.
Em termos gerais, as conseqüências dessa proliferação de informações
e saberes através das tecnologias digitais são enormes e profundas. Por um lado,
assistimos a um progressivo transbordamento das matrizes comunicacionais tradicionais, tanto no que diz respeito às linguagens utilizadas quanto aos conteúdos
veículados; por outro, essas mesmas matrizes são obrigadas a atualizar suas tecnologias de comunicação de acordo com as tendências desse novo padrão. A crescente incorporação dos blogs e das ferramentas interativas nas edições eletrônicas
dos antigos jornais impressos – com a conseqüente “mediação” dessa interatividade – é um exemplo desse processo, assim como o desenvolvimento de portais
eletrônicos de acesso a um conjunto extremamente diversiﬁcado de informações
e fontes de informação. Uma interatividade e uma diversidade que resultam, na
maioria da vezes, em uma captura unilateral dos processos sociais, sem que os
benefícios dessa captura sejam socializados.
Os dois processos elencados acima revelam os desaﬁos políticos colocados à “sociedade da informação” (cf. Mattelart, 2002). Quando falamos de transbordamento das matrizes tradicionais, com efeito, falamos sobretudo de uma crise
da capacidade dos grandes veículos de comunicação de continuar a pautar a opinião pública através do monopolio das informações, ou seja, de uma perda real de
poder das corporações da mídia. Evidentemente, a resposta ou reação a essa perda
real de poder tem sido violentíssima. Além de fazerem investimentos pesados na
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atualização das tecnologias de comunicação, as corporações tornaram-se conglomerados multimidiáticos, articulando a produção de jornais impressos e eletrônicos com canais de rádio e televisão. Assim, uma primeira e grave conseqüência
para o potencial comunicativo – colaborativo, aberto e plural – inerente às novas
tecnologias é a sua ameaça de sufocamento pelos conglomerados multimidiáticos,
que tendencialmente saturam os canais e deixam pouco espaço para formas alternativas de expresão comunicativa.
A ameaça à democratização da comunicação torna-se ainda mais eﬁcaz
quando observamos o poder desses conglomerados perante o processo, já bastante
avançado, da convergência digital (cf. Cocco, 1996). A captura dessa tecnologia,
que permite que um pacote de informações codiﬁcadas eletronicamente possa circular sem obstáculos através de diferentes meios de comunicação em tempo real,
outorga uma capacidade de controle da informação e de manipulação da opinião
pública muito maior do que os jornais, o rádio e a televisão ao longo do século
XX. Grande parte dos acordos entre os conglomerados de mídia e as empresas de
telecomunicações, incluídos os governos e as instituições ﬁnanceiras públicas e
privadas, que implicam soluções políticas para vultosos investimentos, tem como
objetivo o desenvolvimento das infra-estruturas da convergência digital91. Vale a
pena lembrar, entretanto, pela dimensão política dessa condição, que esses conglomerados de mídia se sustentam juridicamente na base de um regime de concesões públicas que autorizam e regulam seu funcionamento92.
Uma outra face não menos problemática desse processo de captura da
convergência digital por parte dos conglomerados de mídia tem a ver com o ﬁnanciamento. Por um lado, existe uma contínua pressão por parte desses conglomerados para constituir-se em referentes monopolistas da informação e da
comunicação. Com isso, o grosso das verbas publicitárias do setor privado tende a se concentrar nas mãos da grande mídia, que agora passa a ter seu poder
expandido pelo domínio das tecnologias multimídia (rádio, televisão, internet,
91 Importante lembrar que houve uma intensa batalha pela escolha do modelo digital no Brasil.
No Fórum de Mídia Livre realizado em Junho de 2008, na ECO/UFRJ, o grupo de trabalho
denominado “Novas mídias e mídias colaborativas” manifestou “repúdio formal aos sistemas
digitais de Rádio e Televisão. É necessário explicitar para o grande público que a adoção dos
modelos atuais (Iboc para rádio e padrão japonês para TV), da maneira como vêm sendo implementados, revela um retrocesso e não um avanço na área de Comunicação”.
92 Essa “fragilidade” institucional das grandes corporações de mídia ﬁcou particularmente
evidenciada na crise da venezuelana Radio Caracas Televisão – RCTV. A emissora privada
deixou de transmitir sua programação em sinal aberto em maio de 2007, após 53 anos de existência, por não ter sua concessão de freqüência estatal renovada pelo governo venezuelano.
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telefonia celular, jornais impressos, etc.). Por outro lado, há uma disputa feroz
pela distribuição das verbas publicitárias do setor público. Como se sabe, essas
verbas representam uma poderosa alavanca para dar sustentabilidade ﬁnanceira
aos meios de comunicação em geral, sobretudo no início de suas atividades.
E como, em grande medida, a comunicação institucional é condicionada pela
necessidade de difusão massiva, são novamente os conglomerados da mídia os
principais beneﬁciários93.
Existe, entretanto, uma razão ainda mais poderosa aﬁrmando-se em torno
do controle das verbas públicas para a comunicação. Acontece que tais estratégias de monopolização e sufocamento da proliferação de informações através da
tecnologias digitais resulta insuﬁciente, porque o transbordamento é crescente. A
expansão dos avanços das tecnologias digitais, com efeito, é diretamente proporcional à multiplicação das informações e dos canais de comunicação. Uma multiplicação que depende dos arranjos tecnológicos, mas também do potencial de comunicação social – colaborativa, aberta e plural – que lhe é inerente, e, sobretudo,
dos movimentos que lutam por ampliar esse potencial. O sucesso de Indymedia
enquanto coletivo de mídia independente de cobertura global e a constituição da
“blogosfera” enquanto conjunto de usuários e produtores de informação via internet densamente interconectados são dois bons exemplos dos agenciamentos
possíveis dentro dessa multiplicação democrática94.
Ora, a esse potencial de multiplicação democrática, os conglomerados de
mídia respondem de diversas maneiras, que vão além das estratégias de sufocamento. Em primeiro lugar, criam-se dispositivos de captura da própria dinâmica
93 A questão das verbas publicitárias do setor público foi amplamente debatida no Fórum de
Mídia Livre realizado em Junho de 2008, na ECO/UFRJ, com um Grupo de Trabalho especíﬁco
e que propôs em sua conclusão: 1. Campanha e mobilização social pela democratização das
verbas publicitárias públicas, com a realização, entre outras, das seguintes ações: a) Desenvolvimento, pelo Fórum de Mídia Livre e organizações parceiras, de critérios democráticos e
transparentes de distribuição das verbas públicas que visem à democratização da comunicação
e que se efetivem como legislação e políticas públicas; b) Proposta de revisão dos critérios e
“parâmetros técnicos de mídia” (tais como custo por mil etc.) utilizados pela administração
pública, de forma a combater os fundamentos exclusivamente mercadológicos e viabilizar o
acesso a veículos de menor circulação ou sem veriﬁcação; 2. Promover outras políticas públicas
de incentivo à pluralidade e à diversidade por meio do fomento à produção e à distribuição.
Entre outras sugestões que podem ser encontradas em http://fml.wikispaces.com.
94 Segundo Fabio Malini, em ocasião das eleições presidenciais de 2006, a Blogosfera resistiu
ao golpe da mídia monopolista por se tratar, justamente, de uma rede multifacetada e muito
bem articulada de informação e comunicação independente. “Foi essa potência de um agir em
comum – diz o autor – que os monopólios não conseguiram quebrar” (Malini: 2007, p.31).
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colaborativa, seja através da estimulação comercial ao compartilhamento (links
patrocinados, widgets), seja através do desenvolvimento de produtos midiáticos
interativos ou pseudo-interativos. Em segundo lugar, criam-se obstáculos (ruidos,
redundâncias) nas próprias redes de comunicação com a ﬁnalidade de corromper
a circulação de informações por canais alternativos. Em terceiro lugar, estabelecem-se hierarquias e restrições de acesso para canais de informação preferencial,
isto é, dos nós da rede com maior densidade informacional. Em quarto lugar, há
fortes embates no sentido do controle dos conteúdos da internet, sob justiﬁcativa
de combater crimes e atividades terroristas95. Em quinto lugar, restringe-se ou
criam-se empecilhos ao ﬁnanciamento público para o desenvolvimento de mídias
alternativas ou independentes, em particular das que possuem maior potencial de
autonomia. São essas últimas, entretanto, as que oferecem melhores perspectivas
de democratização da informação e da comunicação, posto que representam, por
sua própria condição, o lugar de experimentação e inovação das linguagens e dos
conteúdos midiáticos.
Nesse sentido, os “pontos de mídia”, apresentados a seguir, e que o governo Lula através do Ministério da Cultura começa a implementar como iniciativa pública96, são uma tentativa de conceitualizar um projeto que tem como
objetivo favorecer a proliferação dos avanços das tecnologias digitais e a multiplicação das informações e dos canais de comunicação, em particular das mídias independentes com maior potencial de experimentação. Este projeto assume
como premissa que essa proliferação é essencial para o desenvolvimento de uma
política de comunicação e informação, sobretudo no que diz respeito ao estabelecimento de condições necessárias e suﬁcientes para tornar mais democrático
o processo de constituição da opinião pública, além das tradicionais mediações

95 No blog de Sérgio Amadeu (http://samadeu.blogspot.com/), é possível encontrar muitas
informações sobre as continuadas tentativas de controle da Internet – entre elas, a do projeto do
Senador Azeredo, que suscitou uma extensa reação pública e a petição “Pelo veto ao projeto de
cibercrimes – Em defesa da liberdade e do progresso do conhecimento na Internet Brasileira”
(http://www.petitiononline.com/ veto2008/petition.html).
96 O edital para o “Prêmio Pontos de Mídia Livre” foi lançado em 29 de janeiro de 2009 no
Fórum Social Mundial de Belém (PA), com o objetivo de “reconhecer e valorizar Pontos de
Cultura e/ou organizações não-governamentais sem ﬁns lucrativos que desenvolvem ou apóiam
iniciativas de comunicação compartilhada e participativa”. Trata-se de 60 prêmios para projetos de mídia de repercussão nacional ou estadual, com investimento total de R$ 3,2 milhões.
<www.cultura.gov.br/cultura_viva>
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privadas e estatais97. As mídias independentes, com efeito, são o elo forte (e não o
elo fraco) desse processo, posto que são as únicas capazes de radicalizar o sentido
do trabalho colaborativo a serviço da informação e da comunicação.
PONTOS DE MÍDIA98: o que poderiam ser?

Os PONTOS DE MÍDIA podem ser deﬁnidios como agenciamentos coletivos que desenvolvem de maneira autônoma a produção de informação e comunicação. Por maneira autônoma, entende-se o fato de que tais agenciamentos não
fazem parte dos grandes conglomerados de mídia nem recebem suporte comercial
dos mesmos. Trata-se de iniciativas de grupos ou coletivos cujo objetivo principal
é produzir veículos de informação e comunicação de alcance médio, isto é, não
pautados pelas exigências comunicacionais (de linguagem, conteúdo e distribuição) das mídias de massa ou de grande público. Nesse sentido, a contribuição dos
PONTOS DE MÍDIA para a democratização da opinião pública (ou para a constituição de uma esfera pública não estatal!) não resulta da educação funcional do
consumidor, mas se dá através do desenvolvimento das capacidades produtivas do
usuário, capacidades singulares articuladas em uma esfera comum.
Uma das características desses agenciamentos, apesar da sua enorme importância e potencial multiplicador, é a sua precariedade, devida, em boa medida,
ao sufocamento e aos dispositivos de captura referidos acima, mas também à vulnerabilidade e ao risco de qualquer empreendimento inicial. A princípio, os PONTOS DE MÍDIA estariam orientados a dar suporte ﬁnanceiro aos agenciamentos
que demonstram ter conseguido produzir veículos de informação e comunicação
97 Cujas estratégias de comunicação normalmente se espelham, quando não acabam resultando convergentes. Nesse sentido, ao ser convocado para pensar os desaﬁos da democratização
da comunicação no mundo de hoje, Antonio Negri diz: “Trata-se de imaginar e construir um
sistema coletivo de comunicação do qual estejam excluídos o privado e o estatal. Trata-se de
construir um sistema de comunicação público baseado na interrelação ativa e cooperante dos
indivíduos. Trata-se de ligar comunicação/produção/vida social em formas de proximidade e
cooperação cada vez mais intensas. Trata,-se, em suma, de pensar numa democracia radical,
na sociedade como produção, a ser posta em forma nas condições do horizonte pós-mídia.”
NEGRI, Antonio. “Inﬁnitude da Comunicação / Finitude do Desejo” em PARENTE, André,
Imagem Máquina – A Era das Tecnologias do Virtual. Rio de Janeiro: editora 34, 1993, p.
176.
98 Uma idéia genérica de PONTOS DE MÍDIA foi apresentada pela Universidade Nômade
no I Fórum de Mídia Livre que aconteceu nos dias 14 e 15 de Junho de 2008 na Escola de Comunicação da UFRJ. Todas as propostas do Fórum, assim como o documento ﬁnal que legitima
essa demanda, podem ser encontradas em http://fml.wikispaces.com.
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nesse contexto, mesmo quando, e até por causa da sua precaridade e vulnerabilidade, a periodicidade e a qualidade desse produto siga uma trajetória irregular.
Estabilizar a produção desses empreendimentos colaborativos signiﬁca também,
evidentemente, fortalecer as redes que lhe servem de suporte, as que, em termos
gerais, estão embasadas em movimentos sociais e culturais.
É importante salientar que, na nossa compreensão, os PONTOS DE MÍDIA deveriam ser distinguidos dos PONTOS DE CULTURA nos quais, entretanto,
eles se inspiram. Pontos de Cultura, tal como hoje são desenvolvidos, dispõem
efetivamente de infra-estrutura para produção de informação e comunicação relativas às suas atividades (música, teatro, artes, etc). Entretanto, os PONTOS
DE MÍDIA têm especiﬁcidades que justiﬁcam sua autonomia. A principal delas
é justamente que eles não se encontram atrelados ao que tradicionalmente se
reconhece como expressões culturais, mas à produção de conteúdos e linguagens
informativas em si – sejam elas referidas a atividades culturais ou não. Contudo,
PONTOS DE MÍDIA e PONTOS DE CULTURA se articulam inevitavelmente.
Por um lado, porque os PONTOS DE CULTURA são também fábricas de experimentações e produção de conteúdos e linguagens comunicativos; pelo outro,
porque ambos são atravessados pela dinâmica de movimentos que os constituem ou que deveriam constituí-los. Por ambas as razões, PONTOS DE MÍDIA
e PONTOS DE CULTURA deveriam trabalhar/funcionar de forma transversal e
complementar99.
PONTOS DE MÍDIA: como poderiam se organizar?

De acordo com a deﬁnição acima, os principais objetivos dos PONTOS
DE MÍDIA seriam tanto o de produzir informação e comunicação através de novas
linguagens, quanto o de multiplicar agentes de mídia. O primeiro objetivo requer
um Núcleo de Produção enquanto âmbito em que são concretizados os projetos
de mídia que justiﬁcam a existência do PONTO DE MÍDIA: mídia impressa e/
ou on-line, jornais e/ou revistas, sites e/ou blogs, rádio, tv. Já o segundo objetivo
demanda um Núcleo de Formação que seria o espaço de aprendizagem e experimentação de novos conteúdos e novas linguagens: para além da informação, da
análise e da opinião jornalística, ensaios críticos e produção literária; para além do
foto-jornalismo, da charge, da caricatura e da ilustração característica da impren99 Esta autonomia pode encontrar um ambiente institucional adequado no seio do Ministério
da Cultura – como acontece atualmente com o Programa Cultura e Pensamento, e com os portais de cultura digital. Mas se faz urgente uma demanda especíﬁca ao Ministério das Comunicações, o mais controvertido dos ministérios do governo Lula.
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sa, outras formas artísticas: artes plásticas, vídeo-arte, performance, entre outras
expressões desenvolvidas em parceria com os PONTOS DE CULTURA. Esses
conteúdos e linguagens se associam ao software livre e novas tecnologias de mídia colaborativas abertas pela web 2.0 e pela convergência digital. A separação
entre Núcleo de Produção e Núcleo de Formação seria apenas formal, dado que
a eﬁcácia na formação dos agentes de mídia somente poder ser alcançada quando
integrada no próprio processo de produção.
Além dos núcleos de Produção e Formação haveria a necessidade de se
formalizar, como parte da estrutura dos PONTOS DE MÍDIA, um Núcleo de Distribuição. A distribuição constitui, com efeito, um dos principais gargalos da produção de mídia autônoma ou independente – principalmente da mídia impressa.
Cada projeto de PONTO DE MÍDIA teria que apresentar um plano de divulgação
e de distribuição como parte da organização das atividades. Uma alternativa para
combater o monopólio na distribuição em bancas de jornal e revistas, poderia ser
que cada PONTO DE MÍDIA pudesse funcionar como uma banca de distribuição
das próprias produções e de outros (inclusive da produção de mídia dos Pontos
de Cultura). Dessa forma, produtores de mídia e usuários diversos teriam acesso
universal a este espaço de produção, formação e distribuição100.
Seria também importante considerar como relevante o desenvolvimento
de atividades multiplicadoras dessas experiências, seja através da participação dos
coletivos em eventos públicos de reﬂexão, seja pela articulação e debate dos coletivos e movimentos, ou, ainda, através da organização de oﬁcinas e workshops
sobre as tecnologias que estão sendo utilizadas e/ou desenvolvidas nos PONTOS
DE MÍDIA. Os PONTOS DE MÍDIA, com efeito, devem poder desenvolver espaços de articulação não apenas para evitar processos de fragmentação e captura
de suas potencialidades, mas também para compartilhar experiências, constituir
redes, promover debates e, sobretudo, avançar na luta pela democratização da mídia. Trata-se de instituir um terreno comum do universo midiático para consolidar
os processos de produção, formação e distribuição dos PONTOS DE MÍDIA frente

100 Ponto de distribuição dos produtos, o Ponto de Mídia é também ponto de encontro dos produtores e movimentos sociais ligados àquele território (artistas, camelôs, motoboys, prostitutas,
etc.), na medida em que visa promover debates presenciais e fóruns virtuais sobre as várias
questões que dizem respeito à Mídia Livre: instrumentos de compartilhamento de informações,
políticas de distribuição de verbas públicas oriundas da publicidade de governo, concepções
sobre direitos autorais, entre outras. A “banca real” funciona em paralelo à “banca virtual”, uma
fortalece a outra na busca da constituição em rede de uma economia da mídia com bases mais
democráticas.
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às estratégias dos grandes conglomerados que hoje monopolizam os conteúdos e
as linguagens da informação e da comunicação.
PONTOS DE MÍDIA: como poderiam se ﬁnanciar?

A obtenção de ﬁnanciamento para os PONTOS DE MÍDIA seria igual à
dos PONTOS DE CULTURA, isto é, através de editais públicos lançados anualmente. No caso dos PONTOS DE MÍDIA, poderiam participar empresas de pequeno porte, universidades, associações, cooperativas, fundações privadas, escolas comunitárias e suas associações de pais e mestres, organizações da sociedade
civil de interesse público (OSCIPs), organizações não-governamentais (ONGs),
organizações sociais e Sindicatos que desenvolvam ou pretendam desenvolver
atividades de interesse comunicacional vinculadas à democratização da opinião
pública. Seriam considerados o perﬁl do proponente quanto à adequação da experiência da instituição aos objetivos propostos, à comprovação de realização de
projetos relevantes na área da informação e comunicação, à capacidade de agregar
parcerias e desenvolver gestão compartilhada, assim como à apresentação de estratégias de sustentabilidade; e à adequação do orçamento e viabilidade do Plano
de Trabalho baseado na coerência entre as ações do projeto e os custos apresentados, sua viabilização no prazo proposto e a razoabilidade dos itens de despesas
e seus custos.
Sempre seguindo o modelo dos Pontos de Cultura, também deverá ser
avaliado: (1) prioridades de territorialização do Programa no que diz respeito à
diversidade geográﬁca e sócio-cultural (sobretudo nas áreas urbanas com mais
diﬁculdades de acesso, recepção e produção de informação e comunicação);
(2) impactos sócio-econômicos da área da comunicação e aﬁns a partir do desenvolvimento de processos de formação, produção e distribuição de mídia, da
promoção da cultura digital em software livre, da documentação e registro das
redes em que atuam, da integração entre diferentes tecnologias e das propostas com outras esferas do conhecimento e da vida social; (3) público-alvo das
propostas, tais como redes de movimentos, associações de interesse público e
grupos de usuários habitando áreas com precária oferta de serviços públicos
de informação e comunicação, tanto nos grandes centros urbanos, como nos
pequenos municípios.
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Por último, seria conveniente orientar o ﬁnanciamento público dos PONTOS DE MÍDIA para aqueles empreendimentos que desenvolvem produtos multimídia, ou, pelo menos, nos casos de mídia impressa, que estejam vinculados ou
que sejam capazes de desenvolver um suporte eletrônico, como, por exemplo, um
site com os conteúdos dos números ﬁnanciados e outras informações relevantes
do coletivo e/ou das redes que estão sendo articuladas, ou mesmo um blog com
as atividades dos grupos.
À guisa de conclusão (sobre os PONTOS DE MÍDIA e as políticas de
comunicação do governo Lula).
O fato de a iniciativa governamental dos PONTOS DE MÍDIA ter como
protagonista o Ministério de Cultura e não o Ministério das Comunicações, revela
claramente o posicionamento das forças políticas em conﬂito. Sem dúvida, as políticas de comunicação do governo Lula tem sido, até agora, bastante controvertidas. A escolha de Hélio Costa como ministro das comunicações, cujo principal
triunfo à frente da carteira foi à escolha do padrão japonês de integração digital e o
posicionamento vantajoso dos principais conglomerados de mídia nesse contexto,
representa, de fato, um impasse do governo perante as forças que postulam uma
política de democratização da informação e da opinião pública. A conﬁrmação
no cargo do ministro Hélio Costa e da sua política de comunicação abertamente
corporativa após a reeleição presidencial em 2006, conseguida apesar do forte ataque a um governo democrático (eleito democraticamente e com políticas públicas
voltadas à democratização da sociedade no sentido de combate a uma persistente
desigualdade) por parte da imprensa e dos meios de comunicação em geral e da
Rede Globo em particular, deixou ainda mais estarrecidos os ânimos dos movimentos sociais e culturais que apoiaram abertamente a reeleição do presidente
Lula. Contudo, uma das virtudes do seu governo tem sido a de deixar brechas ou
espaços de ação política que possibilitam pensar alternativas de radicalização democrática. Os PONTOS DE MÍDIA signiﬁcam um avanço nesse sentido. Porém,
será preciso não apenas que iniciativas como essa se consolidem como política
pública, mas que também ocupem o espaço institucional que lhes corresponde: o
Ministério das Comunicações.
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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
Felipe Cavalcanti

Introdução
Janeiro de 2003. Os espelhos d’água de Brasília são invadidos por uma
multidão de militantes. Enormes expectativas por toda parte, chegava a hora de
enfrentar as disputas de constituição do primeiro governo mais à esquerda no
Brasil pós-ditadura. Após uma história marcada por três derrotas eleitorais, a chegada de Lula e do Partido dos Trabalhadores (PT) ao governo federal colocava ao
avesso as perspectivas de relação entre governo e movimentos sociais, em meio
ao que surge a alternativa simplista de esperar do governo Lula soluções para os
problemas existentes no Brasil. Posturas em que podemos observar uma presunção de exterioridade do processo político e de suas disputas, e que se limitavam,
por um lado, a protestar e discordar de suas ações, e por outro, a manifestar apoio.
Uma terceira lógica de atuação política observada neste contexto negava a ruptura
representada pela eleição de um operário à presidência da república, assim como
fazem hoje os que negam a radicalidade democrática do sentido da eleição de um
negro – Barack Obama – como presidente dos Estados Unidos.
Em nossa avaliação, nenhuma dessas três posturas e formas de atuação
demonstra ser adequada ao desaﬁo de explorar o horizonte de possibilidades aberto com a posse do governo Lula. Nesse sentido, entendemos que é um desaﬁo
essencial a produção de novas dinâmicas de governo, marcadas pelo atravessamento dos espaços institucionais e do processo político formal por movimentos
constituintes. Assim, é justamente sobre a experiência de implementação de uma
política pública que buscou enfrentar esse desaﬁo que procuraremos nos debruçar
neste artigo. Partindo de uma contextualização inicial sobre os signiﬁcados e sentidos do Sistema Único de Saúde brasileiro (SUS) e dos modos como ele tem sido
materializado ao longo dos seus 20 anos de existência, buscaremos situar algumas
aberturas democráticas produzidas por uma política pública que teve início no
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governo Lula. Do exemplo do SUS, convidaremos a uma reﬂexão sobre certos
desaﬁos que enxergamos para a produção do comum101, apontando o que acreditamos serem possibilidades e horizontes importantes nesta luta.
Considerações sobre os modos de fazer políticas de saúde: o exemplo
do SUS
O Sistema Único de Saúde conformou-se nos últimos 20 anos como campo de lutas por direitos sociais, mobilizando amplos setores da sociedade brasileira em torno de um projeto setorial comum (o que não signiﬁca homogeneidade
e consenso), e reunindo diferentes atores e segmentos da população engajados na
reforma sanitária. Esse coletivo de movimentos logrou consolidar um arcabouço
jurídico-institucional coerente com as demandas e lutas por saúde que se intensiﬁcaram com a reabertura democrática dos anos 80. Em oposição a toda história
pregressa das políticas do setor, o direito à saúde foi assegurado como direito de
cidadania, conquista que resultou de uma potente mobilização social e de sua capacidade de construir consenso no seu entendimento como um problema comum.
No entanto, quando analisamos o processo de institucionalização do SUS
a partir dos valores de justiça social e eqüidade que legitimaram e ainda legitimam
conﬂitos e lutas em torno de sua construção, parece-nos necessário interrogar
se, nos últimos vinte anos desta trajetória, os serviços e sistemas de saúde têm
respondido a este desaﬁo de radicalização do projeto democrático que o SUS
expressa. Sem manter em primeiro plano esta questão, a luta pela atenção à saúde
ou, em outras palavras, a luta pela materialização dos princípios que dão o sentido
de transformação social ao projeto do SUS, assume o caráter restrito de acesso e
consumo de serviços.
Uma breve retrospectiva de seu processo de consolidação nos mostraria
o grande avanço representado pela ampliação do aparato institucional provedor
de serviços, em especial através dos instrumentos normativos de organização da
atenção à saúde. Destaque-se, a esse respeito, o impacto de suas normas operacionais, a reorganização da Atenção Primária com a Estratégia de Saúde da Família
e a recente perspectiva de ampliação da pactuação entre União, Estados e Municípios em torno das políticas públicas de saúde. Esses são exemplos de artifícios
institucionais que responderam pela estruturação do SUS em âmbito nacional, por
101 Tomamos o conceito de comum a partir do livro Multidão (2005, ver particularmente as
p. 256-263), de Michael Hardt e Antonio Negri. O conceito de comum situa-se em torno do
desaﬁo de produção de um governo de todos por todos, o que os autores chamam de democracia
absoluta.
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sua signiﬁcativa capilaridade em tão abrangente contexto e num período histórico relativamente curto. Os resultados conseguidos com tais estratégias indicam
determinadas potencialidades que essa conﬁguração institucional porta, particularmente quando resgatamos o período inicial de sua articulação em que, além de
precisar enfrentar as características autoritárias e elitistas da sociedade e do Estado brasileiros, a viabilização do SUS coincidiu com o fortalecimento de políticas
neoliberais na América Latina, na década de 90 do século passado.
Contudo, se por um lado não restam dúvidas quanto aos avanços alcançados em termos de consolidação de uma estrutura institucional capaz de assegurar
a continuidade do projeto político do SUS em um contexto histórico adverso, por
outro lado, podemos também constatar que a presença marcante de artifícios normativos aponta para qual tem sido a tendência hegemônica a orientar a produção
das políticas de saúde. Em razão dela, e não negligenciando os avanços alcançados em sua implementação, alguns indícios nos fazem questionar se os desenhos
institucionais que hoje conﬁguram o SUS respondem plenamente aos desaﬁos de
democratização ensejados pelo movimento da reforma sanitária. Jairnilson Paim
(2008), militante histórico deste movimento, faz um resgate histórico procurando
situar como apenas a face institucional da reforma sanitária logrou avanços, a
despeito do forte desejo de democratização e transformação social expresso na
luta pelo direito à saúde.
Um exemplo emblemático é o fato de que o SUS tem como um de seus
princípios a participação popular (BRASIL, 1988), assegurada formalmente pela
existência de conselhos e conferências de saúde paritários (50% usuários e 50%
demais segmentos) nas três esferas de governo (BRASIL, 1990), além de existirem conselhos ligados aos distritos e unidades de saúde.
Os conselhos foram incorporados à Constituição, na suposição de que se tornariam canais efetivos de participação da sociedade civil e formas inovadoras
de gestão pública a permitir o exercício de uma cidadania ativa, incorporando
as forças vivas de uma comunidade à gestão de seus problemas e à implementação de políticas públicas destinadas a solucioná-los (GERSCHMAN, 2004, p.
1672).

A inscrição desses espaços de participação no arcabouço legal do SUS
foi resultado de uma grande mobilização junto ao poder legislativo, superando
inclusive os vetos feitos pelo presidente Fernando Collor (FARIA, 1998; PAIM,
2008). Mas, ainda que a participação popular e o planejamento ascendente sejam
tomados como elementos fundamentais da reforma sanitária, observamos que os
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modos de gestão postos em ação na trajetória de operacionalização do SUS redundaram na permanência de práticas calcadas na centralização normativa da gestão
das políticas públicas e no controle do processo de trabalho nas instituições de
saúde. Tendo em vista este aspecto, concordamos com a análise feita por Campos
(2000), segundo a qual, não obstante seus compromissos democráticos, a efetivação do SUS seguiu os cânones da racionalidade gerencial hegemônica, marcada
pelo exercício do controle e da disciplina.
Em outras palavras, o SUS não rompeu com a tradição de gestão das
políticas públicas na área de saúde, historicamente marcada por um viés autoritário, tecnicista e centralizador. Ainda que haja um reconhecido compromisso ético
por parte da maioria das pessoas que ocuparam espaços institucionais de gestão
e um histórico de ampla participação em sua constituição, o SUS tem hegemonicamente se desenvolvido como mais um espaço de reprodução das relações de
dominação vigentes na sociedade. Mesmo considerando as inovações já assinaladas – representadas pela instituição de conselhos e conferências de saúde–, estes
espaços apresentam limites cada vez mais signiﬁcativos, a maioria deles ligados
à crise geral da representação. No entanto, é preciso sublinhar que o reconhecimento desses limites de forma alguma implica em sua desconsideração como importantes espaços de lutas e conquistas. Ao contrário, nossa colocação se constrói
no sentido de reforçar a necessidade da ampliação e fortalecimento desses fóruns,
mas também de assinalar o desaﬁo de criação de novas dinâmicas de participação
política que forjem alternativas aos esquemas formatados unicamente a partir da
representação.
Nesse sentido, as características do Estado federativo brasileiro e da conﬁguração do SUS em seu contexto marcaram seus 20 anos de história e sua conﬁguração atual. O SUS é um sistema de saúde de co-responsabilidade das três
esferas de governo, mas a pactuação dessas responsabilidades, particularmente
no que diz respeito ao ﬁnanciamento, tem sido objeto de muitas controvérsias.
Hegemonicamente, há uma forte centralização na esfera federal dos processos de
formulação das políticas, assim como dos recursos ﬁnanceiros que possibilitam
sua materialização. Aos estados e municípios costuma caber a execução de políticas detalhadamente delineadas pelo Ministério da Saúde102, sendo a transferência
de recursos condicionada a esta execução.
102 Essas políticas são geralmente aprovadas em pactuação com as representações das secretarias estaduais e municipais de saúde. Não será preciso dizer que, além da representação de 27 estados e mais de 5500 municípios não conseguir representá-los efetivamente, as relações de poder
entre o Ministério da Saúde e os representantes das demais esferas são extremamente desiguais.
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Este desenho institucional tem como principal artifício de viabilidade as
relações de poder fundadas na dinâmica entre os saberes operada na modernidade,
cujo resultado, neste caso, é a legitimidade do saber cientíﬁco como único capaz
de produzir saúde. Com base no discurso da incapacidade técnica das demais
esferas de governo, o Ministério da Saúde tem operado a condução das políticas
de saúde sem fortalecer o desenvolvimento da autonomia local e, principalmente,
a ampliação da participação política nos processos de formulação e gestão destas
políticas, restando, no limite, a alternativa do “controle social”, como prerrogativa de ﬁscalização da distribuição e aplicação dos recursos. Esta é a forma como,
em geral, as políticas de saúde foram desenvolvidas no país, e como se expressou o compromisso ético de diversos grupos implicados com a construção das
condições de materialização do Direito à saúde no Brasil. Uma cisão ontológica
fundamental, na medida em que o Direito é conﬁnado ao acesso a uma assistência
à saúde ofertada quase que exclusivamente por uma visão restrita e positivista de
ciência, que desconsidera como questão fundamental a participação ampliada na
construção e gestão das políticas públicas.
É neste contexto que identiﬁcamos algumas aberturas interessantes produzidas no governo Lula, que merecem ser exploradas e discutidas. Ainda que
ao longo dos dois mandatos esse processo não seja unívoco, linear e contínuo
– marcadamente pelas diversas mudanças no ministério da saúde103, encerrando
diferentes contextos político-ideológicos – essas experimentações ocorridas no
Ministério da Saúde particularmente de 2003 a 2005 forçaram o alargamento do
horizonte de possibilidades na relação entre Estado e Sociedade, renovando a potência do SUS como um campo de lutas democráticas. Portanto, prosseguiremos
trazendo para a cena uma dessas novidades que marcaram as políticas de saúde
no governo Lula.
A Política de Educação Permanente em Saúde: um outro modo de
produzir o SUS
A questão da formação na área da saúde tem uma longa e relevante história. Sua centralidade para o desenvolvimento do SUS é localizada principalmente
no descompasso entre a formação técnica dos trabalhadores e as necessidades
de saúde dos usuários. Desencontro que se expressa tanto no atendimento clíni103 O Ministério da Saúde passou por quatro conﬁgurações diferentes ao longo destes sete
anos do governo Lula. Caracterizaremos a partir dos ministros: 2003-2005 – Humberto Costa
(PT); 2005-2006 – Saraiva Felipe (PMDB); 2006-2007 – Agenor Álvares (sem partido; exsecretário executivo de Saraiva Felipe); 2007 até hoje – José Gomes Temporão (PMDB).
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co, quanto na gestão do sistema e dos serviços de saúde, assim como responde
também pela baixa capacidade de intervenção das pessoas que ocupam espaços
de representação nos conselhos de saúde. Desse modo, diversas políticas foram
apresentadas como tentativas de resolução desses problemas, atuando seja na capacitação de conselheiros de saúde, seja na interface com a formação de técnicos,
seja no âmbito da graduação ou pós-graduação, como também em relação aos
proﬁssionais já inseridos nos serviços.
Da mesma maneira que o modo de gestão discutido anteriormente, as
políticas de educação em saúde eram, em sua maioria, formuladas quase exclusivamente no âmbito da esfera federal, pactuadas na instância que reúne representações das três esferas de governo e colocadas em execução pelos estados e
municípios. Além disso, seguiam uma lógica de capacitação tecnicista, centrada
em problemas identiﬁcados genericamente. A estruturação dos programas de formação tinha como objetivos capacitar tecnicamente para: o diagnóstico, acompanhamento e tratamento de doenças (ex. tuberculose, dengue, AIDS, etc.); o planejamento, uso dos recursos e manejo de conﬂitos pelos gestores; o conhecimento
da legislação pelos conselheiros de saúde, entre outros objetivos especíﬁcos. As
prioridades de formação eram então deﬁnidas a partir de necessidades identiﬁcadas quase exclusivamente pelos técnicos do ministério da saúde, ou a partir de
ofertas desarticuladas das instituições formadoras.
Em relação a toda essa tradição das políticas de formação no SUS, podemos identiﬁcar na Política de Educação Permanente em Saúde104 algumas rupturas
com a lógica de deﬁnição das questões prioritárias e com a centralidade da técnica
como elemento orientador da formação. Exploraremos, contudo, particularmente
as inovações que rompem com a forma-Estado soberana, questão de nosso particular interesse. Neste sentido, buscaremos sublinhar alguns pontos dessa política,
a serem debatidos.
Para entender a amplitude da abertura provocada pela Política de Educação Permanente em Saúde é interessante voltar ainda à maneira tradicional de
fazer política de saúde. Organizados a partir de fechamentos em campos especíﬁcos de saber, núcleos técnicos nos níveis federal, estadual e municipal examinam
a situação de saúde desde a fragmentação do seu recorte especializado e formulam
ações para lidar com as situações identiﬁcadas como problemáticas. Essas ações
em geral se desenvolvem através de indução ﬁnanceira (isto é, o repasse do recurso por um ente federado é condicionado à execução de determinada ação pre104 Referimo-nos particularmente ao período da política acontecido entre os anos de 20032005, no ministério vinculado ao PT conforme anteriormente referido.
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determinada pelo ente “detentor” do recurso) e da realização de capacitações que
buscam transmitir o modo de fazer da política ou do programa de saúde (MERHY,
FAEURWEKER e CECCIM, 2006; BRASIL, 2004; SANTOS, 2008).
Num sentido bem diverso, os recursos disponíveis para a educação em
saúde no período de 2003 a 2005 não foram condicionados à execução de ações
estabelecidas a priori. Para deﬁnir a maneira como esses recursos iriam ser aplicados (isto é, que tipo de atividade seria realizada, como, por quem, quando, com
quem), foram criados espaços denominados pólos de educação permanente, com
bases territoriais loco-regionais, abertos à participação de todos os atores e instituições interessados em discutir e produzir a política de educação em saúde no
SUS. Alguns dados podem ajudar a explicitar a dimensão da política forjada no
referido período: foram constituídos 99 pólos de educação permanente em todo o
Brasil, envolvendo cerca de 1.122 entidades ou instituições diferentes (CECCIM,
2005), com um volume de recursos alocados da ordem de 140 milhões de reais, se
considerados os anos de 2004 e 2005.
O que nos parece salutar é que mesmo sendo constituída por algumas
regras deﬁnidas de modo transcendente – espacial e temporalmente – aos espaços
dos pólos, a política não estabelecia objetivos pré-estabelecidos. Não havia deﬁnição dos conteúdos ou das questões prioritárias para a formação no espaço regional
onde cada pólo se inseria, sendo remetida a esses espaços sua deﬁnição. Os pólos
eram conformados primordialmente com o objetivo de articular instituições e pessoas em uma rede de encontros horizontalizada na qual a política de educação em
saúde deveria acontecer. Tais fóruns foram instituídos
[...] como Rodas para a Gestão da Educação Permanente em Saúde, que são:
espaços para o estabelecimento do diálogo e da negociação entre os atores das
ações e serviços do SUS e das instituições formadoras; [e] lócus para a identiﬁcação de necessidades e para a construção de estratégias e de políticas no
campo da formação e desenvolvimento na perspectiva de ampliação da qualidade da gestão, da qualidade e do aperfeiçoamento da atenção integral à saúde,
do domínio popularizado do conceito ampliado de saúde e do fortalecimento do
controle social no SUS (BRASIL, 2004, p. 11).

Desta forma, o primeiro e principal aspecto que nos motiva a debater a
Política de Educação Permanente em Saúde é o fato de a participação política ter
sido colocada no cerne de sua dinâmica produtiva. Como procuraremos desenvolver em uma abordagem mais teórica nos próximos tópicos, este é o diferencial
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entre o tipo de participação nesta política e os esquemas de representação tradicionais, ainda que seja o dos conselhos de saúde.
Embora a conﬁguração e atuação de cada um dos pólos tenha sido bastante peculiar, a entrada de novos personagens na cena exigiu o exercício de outras práticas políticas, provocando certo borramento da separação entre gestores105
e “não-gestores”, na medida em que as decisões tomadas nessas instâncias dependiam da pactuação e da formação de consenso. Usar o consenso como condição
de validade das decisões tomadas nos espaços dos pólos parece ter incidido sobre
a acomodação histórica das desigualdades de recursos de poder entre os atores,
criando, assim, um horizonte de saída da lógica política tradicional de aniquilação
e exclusão do outro.
Sinalizar estes fatores de inovação não signiﬁca desconsiderar a existência de grandes esforços empregados em estratégias de contraposição, que buscaram reduzir a visibilidade dos pólos, tornando-os pouco acessíveis aos grupos
que já não pertenciam aos circuitos (restritos) da política de saúde, em particular
de seu processo decisório e do acesso ao ﬁnanciamento público. Tampouco seria o caso de minimizar as imensas diﬁculdades enfrentadas nos processos de
pactuação (incluídas aí a demora nos resultados, o desgaste dos participantes, e
mesmo a impossibilidade de pactuação em alguns casos, etc.). Ainda assim, as
novas formas de diálogo ensaiadas em algumas dessas experiências dos pólos
permitiram uma desestabilização dos territórios institucionais, expondo a necessidade de abertura das lógicas privatistas que hegemonicamente organizam os
serviços de saúde.
A aposta nesses novos espaços é, na política de educação permanente,
também uma aposta na disputa micropolítica como forma de produção de novas
subjetividades (MERHY, FAEURWEKER e CECCIM, 2006). É neste sentido
que apontamos um segundo elemento interessante desta política. Ao colocar a
micropolítica como referente conceitual, o Departamento de Gestão da Educação
na Saúde (Deges)106 se coloca em/na disputa política utilizando os mecanismos
de poder de que dispunha de uma forma diferente da típica relação de soberania.
Esta ruptura com a tradição de centralização normativa como forma primordial
de materialização do Direito à saúde, abre espaço não apenas para a entrada de
novos atores na cena, mas também para uma prática política que, admitindo a

105 No setor saúde, costuma-se chamar por gestores os trabalhadores e governantes que atuam
diretamente na formulação e administração das políticas, ações e serviços de saúde.
106 Este era o departamento do Ministério da Saúde responsável pela Política.
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ingovernabilidade da vida, deixa de lado a conﬁança epistemológica na ciência,
possibilitando diálogos entre diferentes saberes.
Em suma, ainda que mantivesse a separação discursiva (e uma desigualdade de poder real) entre os chamados gestores e “não-gestores”, e entre as instituições e movimentos envolvidos, a criação destes fóruns indica concretamente a
materialização de novas dinâmicas na gestão das políticas públicas. A negação à
representação como única forma possível de participação e a ampliação do poder
de intervenção de grupos e segmentos anteriormente considerados menos importantes – e, portanto, incapazes de opinar/decidir – é uma relevante experiência
de constituição de novos espaços democráticos que superem a separação forjada
entre sociedade e estado.
Por outro lado, o Deges/MS empreendeu algumas iniciativas inovadoras
no relacionamento com os movimentos sociais da saúde. Em conjunto com alguns
movimentos que têm como interface de atuação a questão da educação popular em
saúde, forjou-se a Articulação Nacional de Movimentos e Praticas de Educação
Popular e Saúde, com os objetivos de construir coletivamente pautas e projetos de
formação a serem ﬁnanciados pelo Ministério da Saúde, e de fortalecer a participação popular na gestão social das políticas de saúde do SUS (BRASIL, 2004).
Além disso, o movimento estudantil, historicamente tido como um problema a ser
manejado, tornou-se parceiro estratégico nos processos de mudança, em particular no que tange à transformação dos cursos de graduação na área da saúde.
No entanto, é necessário fazer alguns reparos à impressão que nosso discurso pode estar provocando até aqui. A política sobre a qual nos debruçamos nem
de longe foi perfeita. O motivo porque a selecionamos para discutir novas aberturas democráticas foi o alargamento de horizontes que sua proposta coloca em
cena, o que não implica reconhecer e fazer uma leitura acrítica de sua dinâmica
de concretização. Para nós o principal aspecto a ser questionado na política é que,
apesar de recolocar o plano da formulação e gestão da política em espaços potencialmente democráticos, o Deges/MS continuou recorrendo ao poder de deﬁnição
em última instância dos processos disparados, uma vez que mantinha a aprovação
ﬁnal dos projetos sob seu júdice. Dessa maneira, mesmo que fossem pactuados
nas arenas instituídas como espaços democráticos de gestão da política, foram
determinadas diretrizes para sua validação. Estas não só orientavam a formulação
dos projetos, mas colocavam sua aprovação sob certos condicionantes, cuja avaliação era centralizada no Ministério.
A apreciação ﬁnal por parte da equipe do Ministério a situa como instância externa a conduzir os processos encetados na direção almejada, revelando o

111

112

POR UM MUNDO DEMOCRÁTICO PRODUZIDO DEMOCRATICAMENTE

recurso à relação soberana, ainda que posteriormente algumas pesquisas tenham
indicado que a negativa absoluta de aprovação não tenha sido empregada (VIEIRA et al., 2008). Outro aspecto a ser debatido, e que não chegou a ser claramente
enunciado como um problema, era a temporalidade dos processos democráticos,
bastante distinta das necessidades de governo de produzir legitimidade política
(interna e externa) com base em resultados “tangíveis e objetivos”. Tais questões nos levam a reﬂetir que dinâmicas democráticas requerem outras formas de
compreensão e avaliação de seus processos e resultados, que permitam considerar a duração dos/nos movimentos constituintes, sem submetê-los de antemão
à apreciação restrita de produtos ﬁnais esperados. Para nós, aqui se faz nítida a
recorrência a uma prática normativa transcendente, ainda que se constitua como
tentativa de garantir o cumprimento dos princípios éticos-políticos da proposta.
Esta suposição da insuﬁciência do processo de disputa democrática como potência de transformação, entretanto, constitui-se como uma questão importante
a ser confrontada. Aﬁnal, esta limitação (desde o lugar da soberania) da disputa
democrática não seria uma contradição com a democracia absoluta? Não abriria
passagem para novas atualizações de velhas práticas de comando?
Concepção de Política: antagonismo ou experimentação?
Um dos pontos iniciais da discussão que propomos a partir da experiência da Política de Educação Permanente diz respeito à concepção de política que
se expressa na trajetória do SUS. A atualização dessas práticas de gestão hegemônicas no contexto de luta por direitos sociais revela determinado sentido da
política profundamente atrelado à noção de antagonismo, em que a alteridade é
percebida como fato inevitável, porém refém de uma contraposição em função
da qual os projetos e intencionalidades lutam por prevalecer. Perspectiva que o
mecanismo de avaliação criado na Política de Educação Permanente demonstra
atualizar. A política seria, assim, terreno da aniquilação do outro, campo de disputa e construção de hegemonia, que mesmo quando defendida desde a perspectiva
do contra-poder, não deixa de implicar um horizonte de totalização e de superação
da alteridade, vivida como oposição frontal e ameaçadora.
Ao contrário destes nexos e sentidos que delimitaram a política na modernidade, para além das especiﬁcidades da experiência do SUS, consideramos
que se faz hoje necessário o estranhamento dessa forma de compreender e atuar na produção das políticas públicas, em especial das políticas sociais. Questão
que, se nos aﬁgura primordial quando reconhecido o desaﬁo de construção de
outras instituições de proteção social, que assumam como problema fundamental
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a produção de formas de intervenção diferentes daquelas características dos Estados-Nação modernos. Em outras palavras, políticas públicas pós-soberanas107,
capazes de incorporar em seus modos de operação a potencialidade produtiva da
multidão108.
Nesse sentido, posicionamo-nos na perspectiva de defender a política
como experimentação e constituição de processos de subjetivação. Quanto a
este aspecto, pensar em políticas públicas pós-soberanas nos conduz diretamente
à necessidade de sua realização como bem comum, a menos que estejamos nos
situando no plano da atualização das relações capitalistas de dominação, o que
certamente não é o caso. A noção de bem comum corresponderia, aqui, ao modo
como se exerce e se materializa em nossas sociedades as condições da produção
de valor, quando resultantes de implicações éticas que inviabilizem sua apropriação privada. O bem comum seria a interseção de práticas, instituições e dispositivos de diversas ordens (técnicos, comunicacionais, organizacionais etc.) capazes
de engendrar territórios existenciais pautados por uma ética do Comum (embora
essa adjetivação seja em nossa perspectiva redundante). Ou seja, territórios existenciais em que as singularidades sejam acolhidas em sua prerrogativa normativa
de constituição de mundo, tendo por critério de valoração a expansão da vida, e
não sua exploração, limitação ou cerceamento. O bem comum é assim entendido
como todo artifício que produz como efeito de realidade relações e práticas de
liberdade e igualdade.
Um adendo faz-se necessário. O conceito de igualdade exige certo cuidado em sua abordagem, já que falamos de igualdade como condição de reconhecimento formal e legitimidade do direito à diferenciação. Damos aqui ênfase
à processualidade aberta e indeterminada da diferença (por isso o termo diferenciação), estratégia imprescindível para resguardá-la dos riscos de seu fechamento
em apreensões identitárias.

107 A idéia de transgressão à soberania aqui presente procura negar a já tão marcada e tomada
por natural idéia de que para cada tipo de organização é necessária uma cabeça, um soberano.
Para nós, pensar a saída do modo soberano, passa por construir formas de organização a nível
do Estado e nas instituições em geral que permitam a expressão da multiplicidade que a dinâmica da vida produz. Desse modo, qualquer alternativa de organização que implique em algum
tipo de uniﬁcação dos sentidos de expressão aí produzidas, diﬁcilmente caminha no sentido da
pós-soberania.
108 O uso do conceito de multidão neste contexto diz respeito particularmente ao que Hardt e
Negri (2005) denominam por face política da multidão. Neste particular, o projeto político da
multidão seria o projeto da democracia.
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Pensar nestes termos a constituição de políticas pós-soberanas depende
de nossa capacidade de fazê-las operar como processo de valoração e criação
imanente, efeito da atividade cooperativa das redes sociais, de sua capacidade de
produção de subjetividade e de mundo. O que é preciso recusar é a identiﬁcação
da noção de bem comum com determinadas conﬁgurações institucionais, ações
ou modos de concretizar as políticas públicas previamente estabelecidas. Isto porque, ainda que em uma situação especíﬁca tais conﬁgurações possam instituir
rupturas importantes, é preciso não perder de vista que em qualquer circunstância
histórica fechar a temporalidade constituinte dos processos sociais em conformações institucionais que se deﬁnem como exterioridade, suspensão dessa temporalidade, pode signiﬁcar novas codiﬁcações e cerceamento da atividade humana
em seu movimento constituinte. Ainda que inicialmente potentes em suas ofertas
normativas, em pouco a história exporia o envelhecimento rígido de nossas certezas. Como, aliás, tantas vezes já o fez.
Quando deﬁnimos a política como experimentação, invenção de territórios existenciais, criação de valor inerente às implicações normativas da atividade, nossa perspectiva é justamente desfazer tais demarcações que incorrem em
falsas escolhas entre simulacros de igualdade e diferença, posto que entendidos
como contradição. A dimensão política da existência humana diz, em nossa leitura, das condições de produção e apropriação de sentidos e acumulações sociais,
que decorrem diretamente da relação entre igualdade e diferença. Igualdade como
direito comum à diferenciação, diferença como invenção (de si e do mundo),
constituição ética do tempo (COCCO, 2001). Invenção política, que sendo colaboração, cooperação, co-produção, implica necessariamente o exercício normativo de criação de valor e, em conseqüência, de realidade. Na medida em que a
igualdade que o direito assegura, legitima, agencia a potência de diferir e produzir
artifícios compartilhados como realidade, podemos remeter a política deﬁnitivamente à liberdade, à liberdade de inventar o novo, de concretizar o milagre que
nos anuncia Hanna Arendt (1981).
Liberdade supõe, portanto, o acesso de todos aos bens-comuns que tornam possível a criação, que instituem o plano de determinação dos problemas
com que interrogamos a realidade, e que nos permitem formular novas questões
e produzir outras respostas, tornando aberto o tempo da existência, que não pode
ser contido em nenhuma conﬁguração particular do possível, por mais oportuna
que seja. Liberdade e justiça se encontram quando a política é materializada como
recusa produtiva em separar a potência de expressão e de constituição da multiplicidade humana de sua capacidade de criar e propagar possíveis (LAZZARATO,

Francini Guizardi e Felipe Cavalcanti

2006). Recusa política em estabelecer quem tem o direito de inventar e a quem
cabe reproduzir o que há, recolhendo-se aos contornos e ditames do existente.
Como aﬁrma Lazzarato (2006), “a justiça social deve garantir também a capacidade de criar o possível” (p.227).
Não falamos, portanto, da política como clivagem que reduz o real ao
jogo dialético das polarizações e dicotomias, que são, sobretudo, negação da liberdade, clausura do possível, dos terceiros e tantos outros que se pretende assim excluir (BARROS, 1994). Propomos, ao contrário, pensar a política fora dos
termos que a aprisionam na contradição, na disputa por hegemonia e superação
do outro, tão característica dos enfrentamentos modernos, em suas maneiras de
estabelecer a oposição dentro de alternativas já conhecidas. Quanto a isso, parecenos extremamente importante a experiência da política de educação permanente,
justamente nos aspectos em que foi mais criticada; ou seja, no fato de ter produzido uma dinâmica em aberto, apesar de todas as incertezas e problemas que isto
acarretou ao processo.
Nesse sentido, defendemos que se tratou de uma experiência inovadora
na trajetória histórica das políticas de saúde no Brasil, pois conseguiu produzirse como experimentação. Característica que nos permite discutir o signiﬁcado
da alteridade na constituição das políticas públicas, tentando afastá-la do sentido
de antagonismo, e trazendo para a cena seu signiﬁcado como condição tanto da
diferenciação que nos constitui e nos permite qualquer individuação, como da coprodução de realidade. Assim, pensar em políticas públicas pós-soberanas implica
assumir que “[...] as individualidades e as coletividades não são mais o ponto de
partida, mas o ponto de chegada de um processo aberto, imprevisível, arriscado,
que deve ao mesmo tempo criar e inventar estas mesmas individualidades e coletividades” (LAZZARATO, 2006, p.28).
Estas individualidades e coletividades não são o sujeito (demiurgo) da
política (cujo objetivo seria, nos termos da modernidade, prevalecer uns sobre
os outros), mas o efeito político do encontro, da co-produção, da co-adaptação,
do modo como se utilizam reciprocamente as forças heterogêneas, do plano de
imanência que constituem, dos territórios existenciais que engendram. Enﬁm,
parece-nos que um sentido pós-soberano do conceito de política pública necessita
da nossa habilidade de escapar de sua deﬁnição em termos de igualdade (formal)
que se contrapõe às diferenças (sociais), conseguindo aproximá-lo da idéia de coprodução de realidade que se concretiza nas relações entre Igualdade e Diferença,
como acesso e uso dos bens-comuns, em sua capacidade indeterminada e aberta
de criação de valor.
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A articulação de políticas públicas pós-soberanas: recusa aos
empreendimentos de modelização
Nesta composição conceitual a lógica do welfare moderno não deve seguir sendo de modo algum a referência de justiça social, posto que calcada na inscrição da política na relação de Capital. O que não implica negar a potência que o
direito oferece às lutas, ao aﬁrmar a igualdade como condição do humano, “condição de abertura a um devir, a processos de subjetivação heterogêneos” (LAZZARATO, 2006, p.209). O desaﬁo que nos é apresentado é a invenção de direitos
que operem paradoxalmente como devir e permanência, como garantia de
condições materiais de igualdade que apenas adquirem sentido se transformadas
em expressão constituinte, procedimento absoluto da liberdade (LAZZARATO,
2006; NEGRI, 2002).
Desaﬁo que Lazzarato (2006), utilizando a menção de Franco Berardi à
constitucionalização do devir, enuncia como sendo relativo à invenção de “[...]
um conjunto de regras, de dispositivos, de instituições previstas para ir se transformando à medida que se modiﬁca o conteúdo de sua aplicação, à medida que
novos possíveis se criem e se atualizem” (p.243). Perspectiva que explicita as implicações que desejamos incorporar ao conceito de política pública como possível
“tecnologia de governo” pós-soberana, que consiga permanecer aberta e imprevisível, resguardando, contudo, condições materiais de igualdade. Nesse sentido,
uma forma de produzir políticas públicas (e a política de Educação permanente
pode ser vista como um ensaio de ruptura nessa direção) que rompa com os mecanismos da soberania moderna ao incorporar em seus desenhos institucionais
a imprevisibilidade da produção normativa, forjando-se como dispositivo ético
(portanto aberto e comum) de produção de valor.
A grande distinção que marca essa concepção de política pública referese ao movimento de escapar das expectativas que constroem a intervenção como
cadeias lineares de causalidade, de que derivam um conjunto de pressupostos e
operações “lógicas”, que articulam os meios empregados aos ﬁns desejados. Nesses termos, a política pública tem-se conformado como modelo que se impõe à
realidade, esperando conter seus desdobramentos dentro dos cenários e resultados
esperados.
De tal modo se julga necessário deﬁnir o que alcançar e como isto será
feito, que as políticas públicas se conﬁguram como modelização a ser aplicada (e
a história do SUS não deixa de corroborar isto) seguindo os cânones da racionalidade que distingue teoria e prática, sujeito e objeto, plano e realidade. Operação
que se estende da ação do revolucionário (com o modelo de sociedade a construir)
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ao militar (e seu plano de guerra a conduzir), passando pelo economista (com a
curva de crescimento a alcançar) e pelo sanitarista (com os patamares que indicadores de saúde deﬁnidos devem alcançar). Todos, mirando o melhor resultado,
têm suas certezas (em grande parte respaldadas como cientíﬁcas e técnicas) a
projetar no mundo, estendendo-as a todas as dimensões da vida, que se acanha assim em suas prerrogativas normativas de enfrentamento das inﬁdelidades e riscos
inerentes (mas também potentes) ao viver.
Vasto “empreendimento de modelização” (JULIEN, 1998) cujo principal
efeito é a centralização normativa que se apresenta no modo como é concretizada
sua gestão. Campo que se efetiva, aliás, como controle dos processos de trabalho e
racionalização das organizações. Processos operados segundo normas e modelos
que amalgamam nas instituições as intervenções como reiﬁcação e permanência
estéril, que pouco cria.
Ao provocarmos o debate da produção das políticas públicas desde o
prisma da pós-soberania estamos, então, questionando a relação entre norma e
realidade, o fato de que toda intervenção estatal torna-se um procedimento de
exceção (AGAMBEN, 2004) ao negar as implicações normativas da atividade
humana e inserir em um regime de determinação transcendente o modo como a
vida produz realidade.
Tal leitura nos coloca, em última instância, o problema de como nos posicionamos quanto à deﬁnição do que se deseja alcançar com tais intervenções
e como se espera pô-las em operação. É preciso ressaltar a necessidade de diferenciar aplicação de exploração, pois pensar a política como experimentação
e invenção requer transformar as políticas públicas em outra direção, que não a
aplicação de projetos, normas e modelos. Sair desse plano de atuação demanda,
entre outras coisas, uma recusa em determinar desde fora o processo de materialização da política, em prescrever seus objetivos e meios de concretização. Aspecto que nos confronta com a relação meios-ﬁm, com certa racionalidade que nos
submete de modo silencioso, conformando o que conseguimos vislumbrar como
possibilidade.
O principal exemplo pode ser o modo como pensamos com naturalidade
as metas que esperamos conseguir como resultados fechados, uma certa conﬁguração já deﬁnida da realidade, deixando de problematizar a duração dos processos. Queremos aqui trazer para discussão como procedemos insistentemente
forjando o pensamento em cenas, quando o real acontece como curso ininterrupto
de transformações, movimento que não se pode conter em nenhum desenho normativo prévio. Qualquer “fotograﬁa” deste alvo a ser atingido pelo curso dos

117

118

POR UM MUNDO DEMOCRÁTICO PRODUZIDO DEMOCRATICAMENTE

processos é necessariamente fugidia, ainda quando se realize em algum contexto,
já que não pode interromper os ﬂuxos que o ﬁzeram advir, e que os conduzem a
partir de então a outras conﬁgurações. Ou seja, empregamos como “ferramentas”
de compreensão categorias que não nos ajudam a situar apropriadamente nossa
ação nestes processos, ou melhor, na aﬂuência insondável de inúmeros ﬂuxos,
cujas interpelações e imbricações é impossível esquadrinhar, apesar de toda a
pretensão cientíﬁca da modernidade.
Pensar a dinâmica entre o real e as políticas públicas com o quadro de
referência característico da modernidade fez com que se supusesse viável articular operações (fotograﬁas, na analogia que ﬁzemos) como uma relação fechada de
vínculos de causalidade, capaz de promover em seu arranjo seqüencial um resultado especíﬁco, já deﬁnido. Todas as dissonâncias da aplicação são vistas como
desvios a serem contornados e forçosamente recolocados na estrada que conduz
à norma-meta estabelecida. Lógica de intervenção pautada pela aﬁrmação da necessidade de fechamento do tempo numa síntese, de condução do processo ao seu
ﬁm. Hegemonia da ﬁnalidade, por meio da qual dialeticamente a crise gerada pela
impossibilidade real de controle do poder constituinte da atividade foi apaziguada
na esfera de atuação do Estado.
Tecnologias de governo pós-soberanas demandam, portanto, outras ferramentas de compreensão da dinâmica entre o real e as políticas públicas, capazes
de incorporar em seus desenhos institucionais a imprevisibilidade da produção
normativa. A distinção entre real e realidade, entre a potencialidade virtual que os
processos mobilizam em seu devir e a atualização que conseguimos reconhecer
como efeito tangível deles, pode ser estratégica. Isto porque, tal distinção nos
remete à existência, mesmo quando não efetuada, de malhas de força, tramas
do possível não enunciado, que não podem ser fotografadas em nossas lentes de
observação e entendimento habituais, e cuja existência apenas advém na imanência dos agenciamentos que as convocam. Todo efeito de realidade resulta da
aﬂuência de inúmeros processos e ﬂuxos, discretos ou mesmo não perceptíveis,
cujos deslocamentos, atravessamentos, imbricações e tensionamentos constituem
uma paisagem de realidade movente, em perene transformação. Conforme Julien
(1998), “[...] não cessando de se entre-afetar [...], a realidade não cessa de tornarse efetiva: estando sempre a se desdobrar, e justamente por ser coerente e regulada, a realidade nunca acaba de advir e não pode se esgotar” (p.148).
Nesse sentido, construir a intervenção como aplicação implica forçar
um fechamento arbitrário destes possíveis, uma contenção dos ﬂuxos em rotas
já conhecidas, que tornam nossas instituições espacialidades e temporalidades de

Francini Guizardi e Felipe Cavalcanti

reiﬁcação do existente, e não de produção de existência. Sugerimos, assim, que a
resistência seja signiﬁcada como produção de existência, dada a necessidade
de expor as lógicas institucionais a essa abertura ontológica constitutiva da realidade, que torna todo efeito uma duração. Em outras palavras, trata-se de uma
tentativa de inserir na produção e conﬁguração das políticas públicas um “pensamento da processualidade” (JULIEN,1998), não como seqüência ordenada de
eventos, mas como reconhecimento do poder constituinte como força expansiva
que desfaz a continuidade imaginária da realidade, impedindo a antecipação de
seus percursos.
Trazer para o cerne da questão das políticas públicas a dimensão constituinte dos processos sociais signiﬁca colocar o problema de como tornar estas políticas porosas ao movimento histórico, reconhecendo-o como potência de
constituição de ser desprovida de verticalidade, escorregadia às totalizações. Espacialidade aberta, temporalidade da intensidade que não se encerra em normas
institucionais, procedimentos, disciplinas e hierarquias, já que em sua dinâmica
“estão antes presentes e ativos a resistência e o desejo, a pulsão ética e a paixão
construtiva, a articulação do sentido da insuﬁciência do existente e o extremo
vigor da reação a uma intolerável ausência de ser” (NEGRI, 2002, p.38). Signiﬁca, em outras palavras, entender a realidade como temporalidade do singular, ao
contrário das instituições modernas em seu compromisso de enclausurar e codiﬁcar os processos sociais. Questionar a produção das políticas públicas quanto ao
modo como atualizam este fechamento resulta, então, em promover sua exposição
à aceleração do presente, do evento, da generalização da singularidade. Desaﬁo de
articular condições para que nestas intervenções a produção de realidade social, a
“constituição temporal do existente”, se materialize sem ﬁnalismos, sem projetos.
Desutopia, na acepção de Negri (2002, p.27), “atividade transbordante, intensa
como a utopia, mas sem ilusões, plena de materialidade”.
Nesse sentido, defendemos que o compromisso ético que subjaz às políticas públicas deve expressar-se e atuar não como desenho normativo fechado e
focado em objetivos pré-estabelecidos. O exercício ético na gestão das políticas
públicas, em particular as políticas sociais, demanda recusar a reiﬁcação da realidade, a heteronomia da atividade, as hierarquias e exclusões institucionalizadas,
em favor de agenciamentos, cujas intencionalidades e efeitos se legitimem em
seu próprio movimento de efetuação, expandindo seu campo de inﬂuência em
razão da adesão que sua coerência e consistência mobilizam. Postulado da coerência, em referência ao conceito de Mario Testa (1995), que remete aqui particularmente ao modo como a política pública responde por seus efeitos, sem
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intentar prescrevê-los, e sem organizar sua concretização desde qualquer forma
de centralização e expropriação normativa. Falamos, portanto, da possibilidade de
engendrar dispositivos e artifícios políticos que não pretendam impor resultados
esperados, constranger o real aos seus moldes, e sim sedimentar progressivamente
uma transversalidade ética, que tem por referência a produção do Comum.
As conformações institucionais resultariam, então, de convergências,
adensamentos e deslocamentos, da consistência própria da realidade, em suas materialidades e territorializações, que a política poderia investir ou esvaziar, conforme os movimentos do desejo conﬂuam ou não em sua direção. O que seria
necessário garantir é a visibilidade de seus modos de concretização, de suas articulações e resultados, mas também do conhecimento e das demais acumulações
que possibilitam, a ﬁm de que os valores que expressam sejam acessados, compartilhados e apropriados como bem comum.
Espaço de aparência, nos termos empregados por Hanna Arendt (1981),
em que a esfera pública se constitui, não como localidade institucional ou procedimento formal, mas como acesso real aos processos de decisão que conformam
as instituições e sua dinâmica produtiva. Substituição da ação política teleológica
e representativa que toma, desde uma pretensa exterioridade, o mundo e os processos sociais como objeto, pela produção de políticas que expressam a compreensão de que as transformações sociais desejadas são da ordem da conseqüência,
da coerência e consistência dos processos que engendram, e não do projeto que as
deﬁne (JULIEN, 1998). Ao ofertarmos para análise a trajetória do Sistema Único
de Saúde brasileira e, em especial, a experiência da Política de Educação Permanente, desejamos colocar como questão premente a necessidade de construir a democracia como experiência do viver, o que não pode acontecer sem que sejamos
eﬁcazes em inventar modos pós-soberanos de organização de nossas instituições.
Pós-soberano porque autopoiético, em movimento constante de conformação de
propósitos, intervenções, sentidos, enﬁm, de políticas públicas orientadas para a
criação de valor como expressão do poder constituinte dos processos sociais.
Retomar a ilustração feita por Hegel da relação dialética entre o senhor e
o escravo nos parece oportuno, em nossa intenção de qualiﬁcar desde uma perspectiva pós-soberana as políticas públicas, em especial as políticas sociais. Nela,
Hegel mostra claramente que nem o escravo, nem o senhor são livres, pois que
dependem um do outro para constituir-se, estando presos nessa relação. Não nos
interessa nessa análise propriamente o sentido negativo da dependência dialética. Chama-nos atenção, antes, o fato de que ela permite entrever a extensão das
implicações ontológicas do conceito de comum, que fragiliza qualquer pretensão
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de identidade e isolamento. Dissolvendo seus limites dicotômicos e transpondo-a
para a transversalidade dos processos de subjetivação e constituição do mundo,
em seus regimes dialógicos de construção de sentido, enﬁm, reportando a ilustração feita para o que faz coincidir política e ontologia, percebe-se claramente que
liberdade e justiça não podem ter fronteiras (nacionais, étnicas e de classe, etc)
deﬁnidas. O Comum não é uma escolha, mas um imperativo da vida humana, em
sua requisição radical da relação, da alteridade, de tal sorte que a transformação
de seus territórios existenciais não é nunca um fenômeno localizado e delimitável.
Constituímo-nos em relação com o outro, compartilhamos um mundo de coisas
que se interpõem entre nós, como dito por Arendt (1981), e é nessa dependência
(produtiva) que a radicalidade do conceito de Comum se explicita. Tanto que a
máquina ontológica de subordinação e colonização característica da modernidade
somente pôde ser efetivada determinando transversalmente o conjunto da coletividade, como a experiência do Estado Moderno nos permite aferir. É justamente
este o desaﬁo com que hoje nos confrontamos, o desaﬁo de inventar instituições
pós-soberanas, políticas públicas que operem como tecnologias não inscritas nessa ordem de determinação da realidade e dos processos constituintes que a fazem
advir. Compromisso ético necessariamente atinente à produção do comum, ou
melhor, ao desaﬁo de libertá-lo dos limites ontológicos impostos na relação de
soberania. Aﬁnal, a radicalidade do sentido da política é a liberdade, liberdade de
produção do novo.
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Direito à Cidade no Horizonte Pós-Fordista
Alexandre Fabiano Mendes

Do fordismo ao pós-fordismo: a revolução do capitalismo
A partir de meados da década de setenta, podemos aﬁrmar, grosso modo,
que o capitalismo sofre profundas transformações na direção de uma era pósindustrial, marcada por uma veloz transformação das modalidades produtivas
centradas na fábrica. Reformas econômicas, mudanças na administração empresarial, novas tecnologias, novos mercados e formas de trabalho abalam a estrutura
do capitalismo industrial, baseada na organização hierárquica e divisão funcional
do chão fabril, bem como no papel do Estado-Nação como impulsionador de um
desenvolvimento nacional.
A articulação entre um estado nacional forte e a fábrica como espaço
de ﬁxação coercitiva dos indivíduos produziu, no funcionamento das economias
industrializadas, um assustador esvaziamento dos direitos democráticos, impossibilitando qualquer relação social fundada na liberdade e na igualdade. Michel
Foucault, durante suas análises dos anos 70, descreveu minuciosamente as características do que chamou de “sociedade disciplinar”, investigando o envolvimento
recíproco entre a soberania jurídico-estatal das democracias constitucionais e o
regime disciplinar-fabril, in verbis:
Em outras palavras, os sistemas jurídicos, sejam as teorias, sejam os códigos,
permitiram uma democratização da soberania, a implantação de um direito público articulado a partir da soberania coletiva, no mesmo momento, na medida
em que e porque essa democratização da soberania se encontrava lastreada em
profundidade pelos mecanismos da coerção disciplinar. De uma forma mais densa, poderíamos dizer o seguinte: uma vez que as coerções disciplinares deviam
ao mesmo tempo exercer-se como mecanismos de dominação e ser escondidas
como exercício efetivo de poder, era preciso que fosse apresentada no aparelho
jurídico e reativada, concluída, pelos códigos judiciários, a teoria da soberania.109

109 FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade – Curso no Collège de France (1975-76).
Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2002, p. 44
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Análise similar é realizada por André Gorz, que deﬁne por “despotismo
de fábrica” o tipo de relação travada no sistema fabril entre a “casta de diretores
reputados oniscientes” e os empregados, submetidos coercitivamente à hierarquia funcional. No âmbito público, a administração do Estado reproduz o ruído
industrial, buscando criar uma “sociedade-máquina totalmente burocratizada,
racionalizada, funcionalizada, na qual cada indivíduo funciona como uma engrenagem, sem compreender o sentido (se é que há algum) da tarefa parcial que
executa. (...)”.110
Todo esse sistema político-econômico (estatal, desenvolvimentista, nacionalista e fabril) passa a ser, no ﬁnal dos anos 60 e por toda a década de 70,
objeto de críticas cada vez mais demolidoras. Nenhum outro evento pode traduzir
melhor essa onda de contestações que os acontecimentos de 1968.
Inaugura-se um ciclo de lutas em que todas as bases da sociedade disciplinar são questionadas de forma explosiva, fazendo ruir a legitimidade social da
ordem fabril. No Brasil e em outros países da América Latina (México, Argentina,
Chile etc.), inúmeras lutas se disseminam - da fábrica à universidade - formando
movimentos de contestação à relação salarial e aos regimes autoritários que se
espalham pelo continente.
Na Europa, o “maio de 68” francês é somente o mais conhecido episódio de revolta que toma efusivamente as ruas, fábricas e universidades. Poucos
anos antes, o movimento dos direitos civis contra a segregação racial esquenta as
relações sociais e políticas americanas, contestação que se generaliza quando a
guerra do Vietnã se torna um fato intolerável. Por sua vez, o movimento feminista
adensará o leque de contestações sociais, colocando a centralidade política das
questões de gênero. No leste europeu, os exemplos de Praga e Berlim demonstram
a amplitude desse ciclo de insurreições.
No âmbito das bases políticas e materiais do capitalismo, torna-se evidente a necessidade de modiﬁcar e reestruturar completamente o sistema disciplinar e
fabril. Nas economias centrais, a nova formatação inicia-se na própria década de
70, enquanto nas economias periféricas a transformação começa na década de 80.
Segundo o cientista político Giuseppe Cocco, in verbis:
Nesse período, à medida que os movimentos sociais não paravam de multiplicarse e expandir-se, o capital investia em sua própria reestruturação: investia na
difusão social da produção em direção ao pós-fordismo. Não se tratava mais de

110 GORZ, A. Metamorfoses do trabalho: a crítica da razão econômica. São Paulo: Annablume, 2007, p. 56.
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subordinar a esfera da reprodução ao pacto produtivo entre capital e trabalho
e a sua cidadania, mas de capturar as dimensões produtivas da própria circulação, aceitando a perda da centralidade disciplinadora do chão da fábrica,
organizando o trabalho diretamente nas redes sociais... para onde o trabalho já
havia realizado o seu êxodo!111

São as redes sociais, as diversas formas de cooperação, a criatividade, a
comunicação, as novas tecnologias, os afetos, os bens imateriais e culturais que
passam a formar a dimensão produtiva e valorativa do capitalismo pós-fordista. A
new economy é desenvolvida mais como resposta ao ciclo de lutas descrito acima
que por um avanço técnico ou progresso súbito das relações sociais e econômicas.
O acento é colocado no que se convencionou chamar de “trabalho imaterial”112 e
o capitalismo se torna cada vez mais “cognitivo”113, isto é, ligado à produção de
conhecimento e à informação.
Segundo o ﬁlósofo Antonio Negri, se o fordismo buscava criar os meios
da vida social, o pós-fordismo investe na própria vida social, através da produção
de idéias, imagens, conhecimentos, comunicação, cooperação e relações afetivas.114 Não é à toa que uma importante corporação da economia digital questiona
diariamente: “Qual é a sua tribo?”. A pergunta tem duplo-objetivo: ao mesmo
tempo em que investiga nossas formas de vida social, tenta deﬁnir ela mesmo a
produção de nossa subjetividade, de nossa maneira de se expressar no mundo e
produzir interações.
Por outro lado, o trabalho imaterial tende sempre a escapar das formas
de controle, expropriação e governança. Nesse sentido, há um aspecto sempre
incomensurável, desmedido e escorregadio do trabalho no pós-fordismo. Se a
tarefa da economia política consistia em mensurar o valor, seja para avaliar o
sobre-valor do trabalho (mais-valia) ou para avaliar os custos da produção, no
pós-fordismo é a economia política, como ciência da medida, que se encontra em
111 COCCO. G. Democracia e socialismo na era da subsunção real: a construção do comum.
In: O mundo real. Socialismo na era pós-neoliberal. GENRO T. [et al.] apresentação de Mário
Soares e introdução de Fernando Haddad. – Porto Alegre, RS: L&PM, 2008, p.75
112 Ex vi: NEGRI&LAZZARATO. Trabalho imaterial: formas de vida e produção da subjetividade. Rio de Janeiro, DP&A, 2001.
113 Ex vi: COCCO.G;GALVÃO P.& SILVA. Gerardo. Capitalismo Cognitivo: trabalho, redes e inovação. Rio de Janeiro: DP&A, 2003; Ver também o esforço teórico de caracterização
do capitalismo cognitivo realizado por Moulier Boutang Y. em: Le capitalisme cognitif, La
nouvelle Grande Transformation, Paris: Editions Amsterdam, 2007
114 NEGRI.T.&HARDT.M. Multidão. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 194
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crise. Por isso, multiplicam-se as instâncias de análise da “conﬁabilidade” dos
mercados, do “viés” dos índices econômicos, do “comportamento” da economia,
ao mesmo tempo em que as empresas investem em sua auto-imagem, seja através
da “responsabilidade social”, seja com recursos cada vez mais inovadores de marketing e publicidade.
Essa tentativa constante de integração entre a empresa e a vida social,
entre os ﬂuxos produtivos e o território, entre o capital e a vida, pode ser bem
compreendido através da idéia de “fabrica social” ou “fábrica difusa”, apontada
por Negri em seu seminal artigo para a revista Futur Antérieur, de 1991. No texto,
o pensador italiano recorre aos Grundisse, escritos por Marx, para compreender
as mutações do fordismo, quando, segundo o ﬁlósofo alemão, “o produto cessa
de ser o produto do trabalho isolado imediato e é, ao contrário, a combinação da
atividade social a apresentar-se como produtor” (grifamos).115
Não podemos concluir essa breve síntese sobre a centralidade do imaterial no capitalismo contemporâneo sem avaliar os impactos na situação política e
social latino-americana e brasileira. É que, como se sabe, não tivemos um padrão
de desenvolvimento industrial e das formas-Estado comparável aos modelos europeu e americano. A industrialização plena, a integração a uma sociedade salarial
e a construção de um sistema de Welfare (proteção social) não chegaram nem
perto de uma realização substancial.
Isso cria, paradoxalmente, um grave quadro político-social, mas também
uma esperança de avanço democrático: se por um lado, o incremento do pósfordismo na América Latina (em geral) ocorre de forma predatória e ultra-violenta
(justamente pela ausência de produção social da cidadania e padrões mínimos de
igualdade), por outro, os países do eixo-sul são potenciais locais de produção de
uma radicalização democrática livre da coerção disciplinar, da máquina administrativo-burocrática e da exploração do trabalho subordinado, ao mesmo tempo em
que possuem uma vivência imediatamente criativa, inovadora e viva que desaﬁa
constantemente a governança pós-industrial.
O desaﬁo é, justamente, avançar na direção da democracia através das
inúmeras mobilizações de acesso aos direitos, serviços, cultura, renda e lazer, reforçando as relações de cooperação social e produção da cidadania. É nesse contexto que o debate sobre a cidade deve ser colocado: como produzir uma cidade
radicalmente democrática?

115 MARX. Grundisse. Apud NEGRI. A. Trabalho imaterial e subjetividade. Trabalho imaterial... op.cit.. p, 28.
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Da fábrica-prisão à fábrica social: a produção nos territórios
O sistema estatal-fordista não pode ser concebido somente em seus aspectos econômicos e sociais. O aparecimento da fábrica e demais instituições disciplinares provocaram uma verdadeira remodelagem das cidades e dos territórios
industrializados. Acentuou-se em regra o aspecto funcionalista e concêntrico da
cidade: o desenvolvimento de subúrbios-dormitórios e zonas industriais altamente poluidoras; a construção de vias longas de acesso, com ênfase no automóvel
como meio de transporte; acentuação das desigualdades regionais; a forte imigração urbana; o papel do Estado no “planejamento” urbano e na implantação de
equipamentos “públicos” voltados à produção industrial, entre outros.
Voltemos, então, a Michel Foucault, que no curso Securité, territoire,
population116, dedica a primeira aula para expor e investigar o nascimento, já no
início da industrialização, de um “biopoder” no âmbito da cidade. O biopoder - o
controle sobre a vida - se constitui notadamente na atividade permanente de um
poder administrativo (poder de polícia), amplo e regulamentar que incide sobre o
novo objeto emergente na modernidade: a população.
Segundo Foucault, a população, como campo de intervenção, possui uma
mobilidade ínsita que é preciso regular. Ao contrário da rigidez formal dos conceitos inerentes à justiça e à soberania, a população é dotada de uma ﬂuidez que
reivindica uma técnica de governo particular, apta a dar conta dessa permanente
ﬂexibilidade. O aspecto cotidiano, detalhista e permanente da polícia é coerente
com as características de seu espaço de intervenção. Novas ciências do século
XIX, como o urbanismo, a economia política, a higiene social, a demograﬁa, a
estatística, a medicina social, entre outras, encontram seu regime de verdade no
domínio aberto por uma prática de governo que busca regular a população citadina e conhecer, em todos os detalhes, os diversos elementos do território. Em A
história da sexualidade, livro que trata da biopolítica em seu último capítulo, o
pensador francês aﬁrma:
Este biopoder, sem a menor dúvida, foi elemento indispensável ao desenvolvimento do capitalismo, que só pôde ser garantido à custa da inserção controlada dos corpos no aparelho de produção e por meio de um ajustamento dos
fenômenos de população aos processos econômicos. (...) Se o desenvolvimento
dos grandes aparelhos de Estado, como instituições de poder, garantiu a manutenção das relações de produção, os rudimentos de anátomo e de biopolítica,

116 FOUCAULT.M. Securité, territoire, population. Cours au Collège de France (1977-78).
Paris: Gallimard/Seuil, 2004
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inventados no séc. XVIII como técnicas de poder presentes em todos os níveis
do corpo social e utilizadas por instituições bem diversas (a família, o Exército,
a escola, a polícia, a medicina individual ou a administração de coletividades),
agiram no nível dos processos econômicos, do seu desenrolar, das forças que estão em ação em tais processos e os sustentam; operaram, também, como fatores
de segregação e de hierarquização social; (...) o ajustamento da acumulação
dos homens à do capital, a articulação do crescimento dos grupos humanos à
expansão das forças produtivas e a repartição diferencial do lucro, foram, em
parte, tornados possíveis pelo exercício do biopoder com suas formas e procedimentos múltiplos. 117

Se o fordismo buscou gerir as populações ﬁxando-as em torno da fábrica
e promovendo através do Estado uma produção “nacional”, o pós-fordismo tende
a realizar um movimento totalmente distinto. Cada vez mais, as cidades aparecem
como “nós de redes globais”, integradas por sistemas de informática, telecomunicações, transportes de grande velocidade e redes tecnológicas. A produção encontra no espaço aberto da cidade a possibilidade de criação de valor e tende a
constituir pólos metropolitanos integrados e espalhados pelo mundo afora.
A cidade concêntrica dá lugar à cidade policêntrica e a região industrial é
sistematicamente desmontada em prol de metrópoles globais. Os vazios urbanos
causados pela desindustrialização aparecem em todas as cidades, chegando a atingir, em alguns casos, sua totalidade. O espaço urbano industrial, estriado, áspero, deﬁnido pelos “muros” das fábricas, manicômios, escolas, casernas, hospitais
etc., é gradualmente substituído por um espaço liso, onde os ﬂuxos de produção
circulam rapidamente pelos diversos “centros”. Aliás, os novos ﬂuxos dispensam
até mesmo o próprio espaço físico urbano. Giuseppe Cocco, citando Frederic Jameson118, utiliza o conceito de “hiperespaço” para deﬁnir a não limitação físicotemporal da cidade contemporânea.119 Para um operador do mercado ﬁnanceiro,
Londres pode estar mais perto que um bairro distante da periferia de sua própria
cidade. Já Baudouin&Collin, pesquisando os efeitos do pós-fordismo na França,
observam que:

117 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade -A Vontade de Saber (1976), Rio de Janeiro: Graal, 1988,p.133
118 Trata-se do livro: JAMESON, Fredric. Postmodern, or The Cultural Logic of Late Capitalism. Durham, USA: Duke UP, 1995.
119 COCCO.G. A cidade policêntrica e o trabalho da multidão. In Revista Lugar Comum, no
9-10, Rio de Janeiro: NEPCOM/UFRJ, p. 66.

Alexandre Fabiano Mendes

Por um lado, o papel cada vez mais importante das ﬁrmas globais diminui
consideravelmente os poderes da empresa tradicional, enquanto, por outro, a
institucionalização dos mercados em escala continental (União Européia, Mercosul, Nafta) é acompanhada de uma federalização dos poderes soberanos dos
Estados-nação. Esse questionamento dos dois espaços fundamentais do capitalismo industrial, a fábrica para a produção e o Estado-nação para o mercado, pode então ser observado como uma desaparição do espaço na produção
moderna. (...)120

É claro que o espaço liso produz suas próprias interdições, coerções,
violências e censuras. Gilles Deleuze já apontava, em seu surpreendente artigo
“Sobre as sociedades de controle”121, as soﬁsticadas formas de gestão, controle e
exercício de violência no contexto pós-industrial. Se o poder disciplinar atuava
intra-muros, isto é, no interior das instituições disciplinares, o controle contemporâneo se desenvolve extra-muros, buscando se difundir em todos os meandros
da vida social e urbana.
Por isso, podemos aﬁrmar, com Deleuze, que as periferias metropolitanas
e globais se encontram na centralidade da política no mundo pós-fordista. O que
fazer com a colorida e diversiﬁcada população de trabalhadores informais e ﬂexíveis, de empregados marginais e jovens, de migrantes e trabalhadores nômades
que vivem radicalmente a era da mobilidade, da dispersão e da fragmentariedade?
Como gerir os movimentos? Como transformá-los em valor pela expropriação?
Como se realiza a reprivatização dos espaços abertos e públicos da cidade imaterial? Como controlar a liberdade de expressão e produção advindas das novas tecnologias de comunicação e cultura (ex: internet, home studio, downloads etc.).
Com efeito, a derrocada do fordismo e de suas instituições de ﬁxação
dos indivíduos não só geram novas formas de controle, mas também permitem a
construção e o aprofundamento de espaços de liberdade e cooperação dos novos
sujeitos. A radicalização do controle e das técnicas de violência (em especial con-

120 BANDOUIN&COLLIN. O território do comum na mobilização produtiva dos atores da cidade. IN: Territórios Produtivos: oportunidades e desaﬁos para o desenvolvimento local. SILVA.
Gerardo & Cocco. Giuseppe (orgs), Rio de Janeiro: DP&A; Brasília, DF:Sebrae, 2006, p. 202.
121 In verbis: “O homem não é mais o homem conﬁnado, mas o homem endividado. É verdade
que o capitalismo manteve como constante a extrema miséria de três quartos da humanidade,
pobres demais para a dívida, numerosos de mais para o conﬁnamento: o controle não só terá
que enfrentar a dissipação das fronteiras, mas também a explosão dos guetos e favelas” (DELEUZE, G. Sobre as sociedades de controle. In: Conversações – 1972-1990, Rio de Janeiro:
Ed. 34, 1992.)
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tra as periferias e favelas urbanas) é correlata à possibilidade de radicalização da
democracia e da cidadania em âmbito global. Existe sim, algo que liga as revoltas
da periferia francesa contra a violência policial às inquietações e aos movimentos
das periferias dos países pobres do mundo, verbis:
A ﬂexibilidade pode e deve assim, ser apreendida como espaço e dinâmica de
reorganização do comando, mas também como produto e eixo de avanço das
lutas sociais. Por um lado é um produto das lutas, da fuga da fábrica, da potência livre das forças universalizadoras dos espaços públicos que perpassaram o
fordismo e sua crise. Por outro, ela é recuperada na lógica do comando pelos
mecanismos de fragmentação e das segregações, isto é, pela desuniversalização
dos bens públicos que a classe produziu apesar e além do corporativismo fordista. (...) Ao mesmo tempo, a segregação espacial faz com que o espaço liso de
mobilidade se torne um território estriado de guetos e condomínios fechados. A
velha clivagem morro-asfalto atualiza-se e aﬁrma-se como horizonte metropolitano universal.122

O gradual esvaziamento dos arranjos fordistas, portanto, possibilita a
construção de novos espaços comuns e democráticos, justamente pela potência
livre que surge a partir da “derrubada dos muros” da sociedade disciplinar-fabril.
Um novo horizonte de lutas pela universalização dos direitos, da cidade e dos territórios encontra sua condição de possibilidade, paradoxalmente, na emergência
do mundo pós-industrial. No ocaso da sociedade fabril, literalmente, um outro
mundo se torna possível.
Na cidade do Rio de Janeiro, o controle dos ﬂuxos, da mobilidade, da
liberdade, da expressão social, da resistência, da produção de direitos, democracia
e cidadania é evidenciado pelo círculo vicioso formado pela atividade violenta da
polícia, do tráﬁco de drogas e, recentemente, da milícia. É possível argumentar
que a condição de possibilidade para a proliferação das milícias, por exemplo, é
justamente a gestão dos territórios e espaços lisos da cidade, realizada através de
uma governança autoritária que envolve o fornecimento de serviços de segurança,
gás, água, energia, comunicação, tecnologia e imobiliários.
O controle e a violência crescem onde a democracia ainda não se aprofundou, seja pelo amplo e irrestrito acesso aos serviços e bens públicos, seja pelo
acesso à moradia, lazer, cultura, transporte, etc. No capitalismo imaterial, na cidade sem muros visíveis, a questão do controle dos “acessos” se torna fundamental.
Enquanto o controle impõe restrições, a democracia luta para liberar e universa122 COCCO.G. A cidade policêntrica... op. cit, p. 75
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lizar os “acessos”. A construção de condomínios fechados, a colocação de “cancelas” nas vias públicas, o primado do transporte individual e o cercamento dos
espaços públicos nos bairros ricos da cidade representam um fenômeno simétrico
à gestão violenta dos territórios periféricos, afastados e pobres. Em ambos os casos, trata-se de fechar os acessos.
Num contexto onde as interdições são ﬂexíveis e estão em constante modulação é preciso pensar o direito à cidade como, justamente, direito aos
“acessos”. Isso impõe à reﬂexão jurídica um dinamismo que não é tradicional ao
pensamento e exercício do direito, ora preso à maquinaria-estatal, ora limitado à
idéia de indivíduo. Antonio Negri refere-se a um “direito ao comum”123, para além
do direito público e do privado, produzido pela atividade constituinte dos novos
sujeitos, se opondo tanto ao individualismo possessivo, como ao controle absoluto do Estado. O direito à cidade é também direito ao comum: ao que pode ser
compartilhado numa vivência livre das amarras disciplinares e fabris.
O direito à cidade
Já foi visto que o ciclo de lutas ocorrido nos anos 60 e 70 derrubou a legitimidade do sistema disciplinar e fabril vigente no capitalismo industrial. Inserido
na ampla gama de reivindicações políticas, econômicas e culturais que marcaram
essa época, aparece então o chamado “direito à cidade”.
No próprio ano de 1968, em meio às conturbadas agitações francesas,
Henri Lefebvre escreve o livro “Droit à la Ville”, dedicado a acentuar o aspecto
político e fundamental do direito à vida urbana, condição, segundo ele, para a
própria renovação da democracia. Importante sublinhar, que Lefebvre apresenta
uma visão interessante do direito à cidade, ligando-o à vida urbana como um lugar
de encontros, trocas e exercício de outros direitos, tal como o direito à educação,
à saúde, ao lazer, à vida etc. In verbis:
Em condições difíceis, no seio dessa sociedade que não pode opor-se completamente a eles [os miseráveis do habitat] e que, no entanto, lhes barra a passagem,
certos direitos abrem caminho, direitos que deﬁnem a civilização (na, porém
frequentemente contra a sociedade – pela porém frequentemente contra a “cul123 “Precisamos começar a imaginar uma estratégia e um arcabouço jurídicos alternativos:
uma concepção de privacidade que expresse a singularidade das subjetividades sociais (não
a propriedade privada) e uma concepção do público baseada no comum (não o controle do
Estado) – poder-se-ia dizer uma teoria jurídica pós-liberal e pós-socialista. As concepções jurídicas tradicionais do privado e do público são evidentemente insuﬁcientes para esta ﬁnalidade.
NEGRI.T.&M.HARDT. Multidão. Op.cit.p. 265.
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tura”). Esses direitos mal reconhecidos tornam-se pouco a pouco costumeiros
antes de se inscreverem nos códigos formalizados. Mudariam a realidade se
entrassem para a prática social: direito ao trabalho, à instrução, à educação, à
saúde, à habitação, aos lazeres, à vida. Entre esses direitos em formação ﬁgura o
direito à cidade (não à cidade arcaica mas à vida urbana, à centralidade renovada, aos locais de encontros e de trocas, aos ritmos de vida e empregos do tempo
que permitem o uso pleno e inteiro desses momentos e locais, etc.). 124

A concepção de Lefebvre sobre o direito à cidade permite-nos, de certa
forma, pensá-lo como direito aos acessos, ou mais precisamente, direito ao comum da cidade. Ao colocar o direito à vida urbana como o acesso ao uso pleno de
momentos e locais de encontros, assim como do tempo e ritmos de vida na cidade,
o autor francês foge da tradicional abordagem privatista dos direitos civis para
enfatizar o aspecto público, comum, difuso, social e dinâmico do direito à cidade,
que também aparece como direito à mobilidade no território.
André Gorz, seguindo a mesma linha, assevera que a política das cidades deve conceber a arquitetura, os equipamentos coletivos e os transportes, de
maneira a impulsionar as auto-atividades, as trocas, a criação, o trabalho livre e a
cooperação social. Buscando valorizar as possibilidades, em termos de liberdade
e igualdade, criadas pelo desmonte do sistema fabril, o autor imagina uma cidade
voltada ao espaço comum, dinâmico e público, em detrimento de uma organização urbana ligada ao controle e à hierarquização social. In verbis:
A reconstituição de um mundo vivido e vivível supõe cidades policêntricas, inteligíveis, onde cada bairro ou vizinhança ofereça locais acessíveis a todos, a toda
a hora, para as auto-atividades, as auto-produções, as auto-aprendizagens, as
trocas de serviços e de saberes; uma profusão de creches, de jardins públicos, de
locais de reunião, de quadras de esporte, de ginásios, oﬁcinas, salas de música,
escolas, teatros, bibliovideotecas; imóveis dotados de espaços de circulação e
de moradia, salas de jogos para crianças, cozinhas restaurantes para idosos ou
deﬁcientes etc. 125

Portanto, mais do que um direito subjetivo ou individual, o direito à cidade aparece como o exercício efetivo de uma série de direitos relacionados à
cultura, à educação, à mobilidade, à moradia, à renda e ao acesso a serviços não
somente essenciais/básicos, mas também a serviços “de ponta”, tecnológicos e
informacionais. Se a cidade controlada estabelece senhas, restrições, impedimen124 LEFEBVRE.H. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001, p. 143.
125 GORZ. A. Misérias do presente, riqueza do possível. São Paulo: Annablume, 2007 p. 115.
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tos e condições ao exercício dos direitos, a cidade do comum estabelece o “livre
acesso” como condição para a vida social.
A partir dos anos 70, o chamado “direito à cidade” e a questão urbana
tornam-se objeto de intensos debates nacionais e internacionais. O primeiro documento internacional sobre a cidade é elaborado na ocasião da I Conferência
da ONU sobre Habitat, dando origem a Declaração de Vancouver sobre Assentamentos Urbanos, em que o direito à moradia é considerado um direito humano
fundamental. Mesmo preso ao ideário industrial126, o documento estabelece o direito à mobilidade no território e ao acesso a serviços como forma de promoção
do direito à moradia adequada.
No Brasil, a década de 1980 foi rica em mobilizações e debates sobre o
tema da cidade. Os anos que acompanharam a abertura democrática pós-ditadura
e o posterior processo constituinte brasileiro ﬁcaram marcados pela luta por uma
cidade mais justa e igualitária. O resultado mais expressivo desse amplo movimento foi a alteração do texto original do projeto da Carta Magna.
No âmbito jurídico, como relata Bethânia Alfonsin: “uma Emenda Popular da Reforma Urbana consolidou as reivindicações, propostas e instrumentos
urbanísticos que se pretendia contemplar na Nova Carta a ﬁm de intervir no caos
social em que haviam se transformado as cidades brasileiras”.127 Assim, a Constituição promulgada em 1988 passa a ter um capítulo próprio de política urbana, no
qual a função social da cidade e da propriedade é privilegiada, rompendo com a
visão individual/liberal do ordenamento civilista brasileiro.
Organizados para resistir às remoções violentas sistematicamente colocadas em prática nos anos 60 e 70, os movimentos populares conquistaram também a inclusão da função social da propriedade no rol dos direitos fundamentais
elencados no artigo 5o da CRFB. A exigência constitucional de que o proprietário cumpra, no exercício de seu direito, uma série de requisitos sociais, ambientais e administrativos foi uma importante conquista jurídico-política, ainda a ser
concretizada. Vale registrar também que a Constituição inaugurou instrumentos
jurídicos fundamentais para o processo de regularização fundiária, como a usucapião constitucional e a previsão expressa da concessão de uso para casos de bem
público.

126 O documento apela constantemente para as políticas de pleno emprego (e não de renda) e
soberania jurídico-nacional.
127 ALFONSIN. B.M. “Da invisibilidade à regularização fundiária” in A lei e ilegalidade na
produção do espaço urbano. ALFONSIN et al (orgs), p. 168.
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Na década de 1990, o Brasil ratiﬁca uma série de tratados internacionais
sobre direitos humanos e sociais, aderindo ao sistema global de proteção desses
direitos. Cabe destacar o ano de 1992, em que, além da adesão aos principais
pactos internacionais, a Agenda 21 é assinada no Rio de Janeiro por 178 países,
estabelecendo diretrizes para a promoção e manutenção do que se convencionou
chamar “desenvolvimento sustentável”. Esse conceito, não muito feliz, tem sido
utilizado com imprecisão e abstração, a partir de uma vaga idéia de harmonizar o
desenvolvimento econômico e a necessidade de proteção ao meio ambiente, além
de incluir temas genéricos como justiça social, participação social, solidariedade
e erradicação da pobreza.
Decerto, esse último é o que mais se aproxima diretamente e concretamente com os esforços de radicalização democrática nas cidades. A idéia, por
exemplo, de associar programas de renda mínima garantida e gestão das cidades
ainda não foi objeto de discussão. André Gorz defende, insistentemente, a política
de distribuição direta de renda como forma de mobilizar produtivamente e socialmente os habitantes da cidade pós-fordista, favorecendo o desenvolvimento de
espaços abertos e múltiplos na cidade. In verbis:
É preciso compreender a garantia de uma renda social básica e a extensão do
tempo disponível não como redutores, mas como multiplicadores de atividade;
não como a possibilidade de não fazer nada, mas, ao contrário, como a possibilidade aberta a todos de desenvolverem mil outras atividades individuais e
coletivas, privadas e públicas que não precisam ser mais rentáveis para serem
realizadas. (...) Uma política da cidade pode dar impulsos decisivos a essa fermentação de auto-atividades, nas quais toma corpo e consciência o projeto de
uma outra sociedade.128

Com relação à participação social, é preciso pensar, diferentemente do
que em regra estabelecem os documentos internacionais, para além das instâncias
de mera representação. O orçamento participativo, concebido através de várias
gestões municipais no sul do Brasil, pode ser apontado como uma iniciativa bemsucedida no sentido da atividade concreta da população.129 No Rio de Janeiro,
recentemente foi criado o Conselho Popular, espaço que pretende promover a
participação direta da população nas políticas da cidade. O Conselho tem se apre-

128 GORZ.A. op.cit, p.113
129 GENRO.T&SOUZA.U.Orçamento participativo: a experiência de Porto Alegre. São
Paulo: Perseu Abramo, 1997
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sentado como alternativa política à representação de algumas associações de moradores, hoje controladas pelo tráﬁco de drogas e milícias.
No plano internacional, em 1996 o governo brasileiro assume compromissos globais durante a Segunda Conferência das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos – Habitat 02, realizada na cidade de Istambul, Turquia. A
Agenda Habitat é o documento aprovado por consenso pelos países participantes
daquela Conferência, pelo qual todos se comprometem a implementar os resultados do seu Plano Global de Ação, sendo que na mesma oportunidade os países
manifestaram politicamente suas intenções na Declaração de Istambul.
A Declaração esclarece que os dois objetivos principais do Habitat 02
são prover “Uma moradia adequada para todos” e o “Desenvolvimento de assentamentos urbanos sustentáveis em um Mundo em Urbanização”. Após o estabelecimento de uma série de metas e princípios para o desenvolvimento sustentável
e qualitativo dos assentamentos urbanos, o documento internacional estabelece
as seguintes metas: a) moradia adequada para todos; b) assentamentos humanos
sustentáveis; c) habilitação e participação; d) igualdade de gênero; e) ﬁnanciamento de habitações e assentamentos humanos; f) cooperação internacional; g)
avaliação dos progressos.
Dentre os compromissos adotados no Pacto Global de Ação, cabe destacar alguns diretamente ligados à democratização da cidade, in verbis:
Promover o acesso de todas as pessoas a água potável, esgoto sanitário e outros serviços, equipamentos e áreas de lazer básicas, principalmente para as
que vivem na pobreza, mulheres e outros integrantes de grupos desfavorecidos
e vulneráveis;
Erradicar e garantir proteção legal contra discriminação no acesso à habitação
e aos serviços básicos, sem distinção de qualquer tipo, como raça, cor, sexo,
língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional ou social, propriedade, nascimento ou outro status; proteção similar deve ser garantida contra
discriminação com base em deﬁciências ou idade;
Melhorar o acesso ao trabalho, bens, serviços e áreas de lazer, dentre outras
coisas, por meio da promoção de sistemas de transportes mais eﬁcientes, ambientalmente seguros, acessíveis, silenciosos e que sejam mais econômicos em
termos de energia, e da promoção de padrões de desenvolvimento espacial e de
políticas de comunicação que reduzam a demanda por transporte (...);
Garantir a disponibilidade de educação para todos e apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de capacidade local para a provisão de moradia adequada para
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todos e o desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis, uma vez que
a solução de problemas relativos aos assentamentos humanos depende cada vez
mais da ciência e da tecnologia.

A partir dos compromissos citados, podemos estabelecer alguns pontos
fundamentais para a produção do direito à cidade, mesmo reconhecendo a insuﬁciência dos documentos internacionais e nacionais no trato do tema, já que ainda
reﬂetem, de alguma maneira, o ambiente estatal-fordista.
De qualquer forma, no primeiro compromisso a questão da importância
do acesso aos serviços ﬁca evidenciada, com ênfase no oferecimento de equipamentos público voltados à cultura e ao lazer. Numa sociabilidade cada vez mais
voltada ao trabalho imaterial, os espaços culturais tornam-se estratégicos pontos
de expressão comunitária, social e política. Podemos, rapidamente, tomar como
exemplo o papel do Hip Hop na periferia de São Paulo e na zona norte do Rio
de Janeiro (principalmente em Madureira) no desenvolvimento de novas formas
de expressão e vivência social, produzindo uma importante rede de cultura, educação e esporte.130 Na cidade imaterial, esses espaços devem ser privilegiados e
atingidos por políticas públicas que potencializem, na multiplicidade, esses novos
sujeitos culturais e políticos.
No segundo compromisso, podemos acentuar a importância de pensar
a cidade a partir das políticas de inclusão racial e social. Isso porque a experiência política demonstra que somente o suprimento das questões básicas ligadas à
cidade (moradia, infra-estrutura, transporte etc.) não é suﬁciente para romper o
ciclo de violência e ausência de cidadania relacionada à cor da pele e à pobreza131. No Brasil, a estratiﬁcação e a desigualdade social são, em grande parte,
produzidas pela cor da pele e não o contrário, como aﬁrma o pensamento liberal130 Sobre a história do Hip Hop internacional e nacional consultar: MACHADO LEAL, Sergio José. Acorda Hip Hop: despertando um movimento em transformação. Rio de Janeiro:
aeroplano, 2007
131 O relatório Emprego, Desenvolvimento Humano e Trabalho Decente – A Experiência
Brasileira Recente, divulgado no dia 08.09.2008 pela Organização das Nações Unidas (ONU)
aponta que mulheres e negros ainda são discriminados na área proﬁssional . O estudo foi elaborado em conjunto por três agências da ONU: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), Organização Internacional do Trabalho (OIT) e Comissão Econômica para a
América Latina e o Caribe (Cepal). A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicíilios (Pnad),
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geograﬁa Estatística (IBGE), demonstra que, em 2006, o
rendimento médio real das mulheres não-negras era de R$ 524,6, enquanto o das negras era de
R$ 367,2. Já os homens negros receberam um rendimento médio de R$ 451,1, contra a remuneração de R$ 724,4 obtida pelos homens não-negros.
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conservador.132 O racismo na atualidade cumpre justamente o papel de controlar e
gerir autoritariamente as populações das cidades brasileiras. O racismo interdita
os “acessos”, constrói muros invisíveis, interrompe a mobilidade e possibilita o
exercício de violência modulada pela cor da pele. A diferenciação social pelo tom
da pele, no Brasil, é o principal alicerce do biopoder.
Daí a importância de mobilizar o território e os equipamentos urbanos
no sentido de favorecer as atividades ligadas à promoção do acesso dos negros
aos serviços e instituições sociais. Como exemplo, podemos citar a utilização de
escolas públicas municipais pelos movimentos de pré-vestibulares para negros e
pobres, negada pela prefeitura do Rio de Janeiro. Além do apoio aos pré-vestibulares, o apoio às ações aﬁrmativas para negros e pobres revela-se essencial para o
acesso às instituições de ensino e para a democratização do conhecimento133.
No terceiro compromisso, coloca-se a questão da mobilidade no espaço
urbano, realizada através de transporte público, eﬁciente e seguro. Vimos que na
cidade e no mundo pós-fordista, cada vez mais ﬂexível e dinâmico, a circulação
dos ﬂuxos e pessoas torna-se, paradoxalmente, uma necessidade para a new economy e um objeto de controle e gestão pelo poder. A centralidade do “problema”
dos imigrantes pobres e não-brancos no mundo tem demonstrado exatamente os
contornos desse impasse político e econômico.
A mobilidade no espaço urbano, portanto, deve ser enfatizada na direção
do rompimento das barreiras, interdições, modulações e coerções estabelecidas
contra o ﬂuxo “indesejável” de pessoas e bens. O exemplo clássico, ocorrido na
cidade do Rio de Janeiro, refere-se ao momento em que as linhas de ônibus e
metrôs chegaram à zona sul e aos bairros ricos da cidade, provocando protestos
(muitas vezes racistas!) e boicotes dos moradores desses locais. Contra essa posição, é preciso desenvolver modalidades de transporte que democratizem o espaço
urbano, permitindo o acesso, o uso e a fruição de todas as áreas da cidade, não
somente para o trabalho, mas também para o lazer, cultura e esporte.
O último compromisso que mencionamos coloca dois temas fundamentais: a democratização do conhecimento e o desenvolvimento tecnológico nos
132 Esta é a hipótese desenvolvida pelo jornalista conservador Ali Kamel no livro Não somos
racistas: uma reação aos que querem nos transformar numa nação bicolor. Rio de Janeiro:
Nova Fronteira, 2006.
133 Sobre o tema ver: Aﬁrmando direitos: acesso e permanência de jovens negros na universidade. GOMES, L.N.; MARTINS,A.A (orgs). São Paulo: Autêntica, 2006. Sugere-se também
consulta aos textos do Prof. Alexandre do Nascimento, disponíveis no site: http://alex.nasc.
sites.uol.com.br/textos4.htm. Acesso em 20.02.2009

139

140

DIREITO À CIDADE NO HORIZONTE PÓS-FORDISTA

assentamentos. O primeiro, remete-nos diretamente ao conceito de “capitalismo
cognitivo”, no qual a expropriação do conhecimento e da comunicação social torna-se central para o ciclo de produção pós-fordista. O segundo, coloca a relação
entre cidade e tecnologia, ampliando o espaço físico urbano tradicional na direção
de um espaço global e virtual.
A luta pelo livre acesso ao conhecimento, no capitalismo atual, travase como oposição direta à expropriação e utilização privada dos saberes, conhecimentos e expressões culturais. O terreno digital e cultural – softwares livres,
creative commons, sistema copyleft, P2P, downloads gratuitos, quebra de patentes e direitos autorais, criação de saberes compartilhados, produção musical em
home studio, distribuição gratuita pela internet etc. – apresenta trincheiras cada
vez mais acentuadas.
Nesse sentido, uma agenda pela democratização do conhecimento está
no coração das lutas por um espaço múltiplo, comum e público de vivência. A
utilização do espaço urbano como forma de realizar essa agenda é indispensável, exigindo uma multiplicação de locais de aprendizagem, de comunicação, de
universalização do saber e de expressão cultural, como já acentuavam Lefebvre e
Gorz. O aparecimento de milhares de rádios comunitárias, e a constante criminalização das pessoas envolvidas, exempliﬁca bem a constituição desses novos espaços de mídia, cultura e comunicação. Na mesma linha, o desenvolvimento de mídias especíﬁcas de vários segmentos sociais - trabalhadores urbanos (motoboys,
camelôs, trabalhadores precários, etc.), moradores das periferias, das favelas, das
ocupações, MCs, artistas autônomos, esportistas etc.- forma uma rede dinâmica e
inovadora que favorece a livre circulação da linguagem, dos conteúdos, da informação e, também, das pessoas.
Uma das propostas mais interessantes, que relaciona diretamente tecnologia, assentamento urbano e conhecimento, é a transformação das favelas em
“hotspot” (pontos de acesso) de internet, ou seja, em centros públicos e gratuitos
de acesso à internet sem ﬁo (WI-FI). Outro exemplo de inclusão digital pública é a
tentativa de estabelecer conexão gratuita à internet em alta velocidade nas 56.685
escolas públicas de ensino médio e fundamental urbanas do país, abrangendo 86%
dos estudantes da rede oﬁcial, até 2025134.
Voltando brevemente ao comentário jurídico, em 2001 houve a promulgação do Estatuto da Cidade, lei 10.257/2001, que estabeleceu diretrizes, princípios e instrumentos jurídicos supostamente capazes de intervir no espaço urba134 Disponível em http://www2.camara.gov.br/internet/homeagencia/materias.html?pk=124773.
Acesso em 10.09.2008.
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no para o cumprimento das funções sociais da cidade e da propriedade urbana.
A primeira diretriz estabelecida é “a garantia do direito a cidades sustentáveis,
entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental,
à infra-estrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao
lazer, para as presentes e futuras gerações”.
Além disso, podemos enfatizar o princípio da “gestão democrática por
meio da participação da população e de associações representativas dos vários
segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano” e a “oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais”.
O Estatuto também procura evitar a “utilização inadequada dos imóveis
urbanos”, promovendo uma “justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes
do processo de urbanização” e “a adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e ﬁnanceira e dos gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar
geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos sociais”.
Nosso objetivo não é, no entanto, apresentar cada instituto jurídico referente à cidade ou à da Lei 10.257/2001, mas sim apontar para as bases materiais e
políticas nas quais as normas jurídicas estão envolvidas, devendo ser articuladas
naquilo que Foucault chamava de “jogo do poder”. Até porque atualmente os
instrumentos do direito à cidade já estão, em grande parte, colocados à disposição
dos atores sociais. Falta-nos, ainda, uma mobilização política efetiva, inovadora
e constituinte que potencialize os movimentos e as redes que constroem, na liberdade e na igualdade, o comum da cidade. Que promova aquilo que Antônio
Negri denomina de “grande potência de cooperação do trabalho imaterial”, isto é,
a potência dos novos sujeitos em ação, do poder constituinte, do “comunismo”,
entendido aqui em sua acepção imediata, como potência de produção do comum.
O direito à moradia
O direito à moradia foi incorporado ao texto da Constituição Federal
como direito social fundamental em seu art. 6º. No entanto, já podíamos encontrar a proteção à moradia em outras normas, por exemplo, sobre a competência
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios no sentido
de “promover programas de construção de moradia e a melhoria das condições
habitacionais e de saneamento básico” (art. 24, inc. IX). Da mesma forma, em
seu artigo 7º, inciso IV, a CFRB deﬁniu o salário mínimo como aquele capaz de

141

142

DIREITO À CIDADE NO HORIZONTE PÓS-FORDISTA

atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, incluindo
entre elas, a moradia.
No plano internacional, a Declaração Universal dos Direitos do Homem
135
(1948) representa um dos mais antigos reconhecimentos do direito à moradia
adequada, verbis:
Artigo XXV: I) Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e à sua família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário,
habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis, e direito à
segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros
casos de perda de meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle.

Contudo, à época ainda não havia uma preocupação especíﬁca com o
detalhamento do que constituiria uma “moradia adequada”, limitando-se a declaração em estabelecer o direito humano à moradia. A mesma característica pode ser
encontrada no Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais136,
que em seu artigo 11, estabeleceu:
Artigo XI (1): Os Estados signatários do presente Pacto reconhecem o direito
de todos a um adequado padrão de vida para si e sua família, incluindo alimentação adequada, vestuário, habitação, e ao contínuo progresso às condições de
vida. Os Estados signatários tomaram as medidas necessárias para garantir a
realização desses direitos, reconhecendo para a sua efetividade a importância
essencial da cooperação internacional baseada no livre consenso.

Na década de 90, foi realizado um valioso esforço com relação à proteção
do direito à moradia, bem como à reprovação dos despejos ilegais e violentos.
Nesse sentido, foi editado o comentário geral no 4 do Comitê das Nações Unidas
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que se tornou o principal instrumento de interpretação desses direitos. Vale citar a lição de Nelson Saule Junior,
verbis:
A partir do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais,
os direitos previstos no artigo XXV, da Declaração Universal, passam a ter um
tratamento especíﬁco.(...)
O artigo 11 deste Pacto contém o principal fundamento do reconhecimento do
direito à moradia como um direito humano, do qual gera, para os Estados-par-

135 O Brasil ratiﬁcou a declaração em 10.12.1948
136 O Brasil ratiﬁcou o Pacto em 24.04.1992
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tes signatários, a obrigação legal de promover e proteger esse direito, sendo este
o principal fundamento para o Estado Brasileiro ter essa responsabilidade, uma
vez que o Brasil ratiﬁcou não somente esse Pacto, mas também o de Direitos
Civil e Políticos no ano de 1992.137

Segundo o Comentário do Comitê das Nações Unidas, o primeiro elemento fundamental do direito à moradia, diretamente ligado ao direito à cidade,
é a segurança jurídica da posse, garantida através da seguinte redação: “todas as
pessoas devem possuir um grau de segurança de posse que lhes garanta a proteção
legal contra despejos forçados, expropriação, deslocamento e outras ameaças”.
Além da ênfase na questão possessória, o Comitê acertadamente considera a moradia a partir de uma política de “acessos”. Estabelecendo as seguintes
diretrizes: a) disponibilidade de serviços e infra-estrutura, descrito da seguinte
forma: “acesso ao fornecimento de água potável, fornecimento de energia, serviço de saneamento e tratamento de resíduos, transporte e iluminação pública”; b)
custo da moradia acessível: “adoção de medidas para garantir a proporcionalidade entre os gastos com habitação e a renda das pessoas (...)”; c) acessibilidade:
“constituir políticas habitacionais que contemplem os grupos vulneráveis (...)”;
d) localização: “moradia adequada signiﬁca estar localizada em lugares que permitam o acesso às opções de emprego, transporte público eﬁciente, serviços de
saúde, escolas, cultura e lazer”; e) adequação cultural: “respeito à produção social
do habitat, à diversidade cultural, aos padrões habitacionais oriundos dos usos e
costumes das comunidades e grupos locais”.
Outro Comentário do Comitê extremamente relevante é o no 07, que trata
somente dos despejos forçados, demonstrando a preocupação internacional com
essa violação ao direito à moradia. Nele, os compromissos adotados no Comentário no 04 são reaﬁrmados, incluindo recomendação expressa aos Estados signatários para que tomem “todas as medidas necessárias” para que não haja nenhuma
violação ao direito de moradia adequada, em especial através de despejos ilegais.
Além disso, o Comentário enfatiza a importância do devido processo
legal em casos de despejo legal, principalmente pelo número de direitos fundamentais envolvidos. O Comitê expressamente aﬁrma que considera que o procedimento adequado aos litígios relativos à moradia envolve: a) uma oportunidade
de consulta para ouvir todos os envolvidos; b) prévia e adequada intimação para
todas as pessoas, informando a data agendada para o despejo; c) informação so137 SAULE JÚNIOR, Nelson. A Proteção Jurídica da Moradia nos Assentamentos Irregulares. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2004, p. 91.
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bre o despejo proposto e, quando cabível, sobre a futura utilização da terra; d)
especialmente onde há grupos de pessoas envolvidas, a presença de autoridades
governamentais ou de seus representantes para presenciar o desalijo; e) a identiﬁcação de todos que executarão o despejo; f) os despejos não poderão ocorrer à
noite, ou com o tempo desfavorável, a não ser que todos concordem; g) previsão
de remédios para os doentes; h) previsão judicial de ajuda para os necessitados,
sob responsabilidade das autoridades judiciárias.
Em outro ponto, o Comitê aﬁrma que os despejos, mesmo quando legítimos, não podem deixar os desalijados na condição de sem-teto, ou em situação de vulnerabilidade com relação aos direitos humanos, devendo os Estados
signatários providenciar todas as medidas necessárias para ofertar uma moradia
alternativa, o reassentamento ou o acesso à terra produtiva.
No que tange ao Plano Global de Ação, além de inúmeras recomendações,
o reconhecimento da posse da terra como forma de garantir o direito à moradia é
motivo de preocupação especial, sendo enfatizada a importância da regularização
fundiária, verbis:
Para facilitar o acesso e a garantia de posse da terra a todos os grupos socioeconômicos, os Governos devem, em todos os níveis apropriados, incluindo
autoridades locais: (a) Adotar um marco legal e regulatório favorável, baseado em maior conhecimento, compreensão e aceitação das práticas existentes e
mecanismos de distribuição de terras, que estimule parcerias com as empresas
privadas e setores comunitários, especiﬁcando as formas reconhecidas de posse
da terra e determinando procedimentos para sua regularização, quando pertinente. (grifamos)138

Decerto, no pós-fordismo, o acesso à terra deve ser combinado com outras medidas que permitam a ampliação de todos os “acessos” e a universalização
dos direitos, pela obtenção dos serviços públicos essenciais, acesso ao crédito,
distribuição direta de renda (um benefício direto para quem regulariza a posse,
p.ex.), valorização da moradia, intervenção urbanística, modernização tecnológica, etc.
Na declaração sobre cidades, que acompanha a Declaração de Istambul,
ﬁca clara a relação entre a pobreza e a falta de segurança jurídica à posse. É inquestionável a necessidade de alternar políticas de regularização fundiária com

138 A Agenda Habitat está disponível no site do IBAM, no seguinte endereço: http://www.
ibam.org.br/publique/media/AgendaHabitat.pdf
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distribuição direta de renda, rompendo o ciclo que mantém a pobreza como pano
de fundo da insegurança da posse, verbis:
A despeito dos esforços de Governos e seus parceiros da Agenda Habitat para
cumprir seus compromissos, a pobreza disseminada continua a ser o principal
obstáculo, e as condições ambientais precisam ser signiﬁcativamente aprimoradas em muitos países. Criticamente, a maioria das pessoas que vivem em condição de pobreza ainda não tem garantia jurídica de posse de suas moradias,
enquanto outras sequer possuem um teto básico. Assim, ainda persistem sérios
empecilhos ao desenvolvimento de assentamentos humanos sustentáveis.139

Vale comentar que para implementar a Agenda do Habitat, a ONU lançou, em 1999, a Campanha das Nações Unidas pela Segurança da Posse. De acordo com a campanha:
A segurança da posse advém do fato de que o direito ao acesso e uso da terra e
propriedade é subscrito por um conjunto de regras e que esse direito pode ser
protegido juridicamente. A posse pode ser afetada por diversas formas, dependendo do arcabouço constitucional e legal, das normas sociais, dos valores culturais e, de alguma maneira, da preferência individual. Em resumo, uma pessoa
ou família terá a segurança da posse quando eles estiverem protegidos contra a
remoção involuntária de suas terras ou residências, exceto em situações excepcionais, e somente pelos meios de um conhecido e acordado procedimento legal,
o qual deve ser objetivo, equitativamente aplicável, contestável e independente.

Em 2001, como já foi visto, entrou em vigor o Estatuto da Cidade que
estabeleceu uma série de instrumentos para a garantia do direito à moradia através
da regularização fundiária, como a usucapião especial do imóvel urbano, individual e coletiva, a desapropriação, o direito de superfície, a instituição de zonas
especiais de interesse social (ZEIS), o plano diretor, entre outros. Além disso,
dentre as diretrizes apontadas no artigo 2o do Estatuto, com o objetivo de orientar
o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade, temos o
inciso XIV, com a seguinte redação:
A regularização fundiária e urbanização das áreas ocupadas por população de
baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização,
uso e ocupação do solo e ediﬁcação, consideradas a situação socioeconômica
da população e as normas ambientais.

139 Idem, ibidem.
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Para não esquecer as bases políticas e materiais sobre as quais vem se
ediﬁcando um novo sistema jurídico de proteção à posse e valorização da função
social da cidade e da propriedade, é preciso compreender que o pós-fordismo
imprime consideráveis mudanças no antigo e tradicional regime de propriedade
privada. Se a sociedade industrial preocupava-se em garantir o exercício do direito de propriedade como forma de manter as premissas da acumulação fordista:
fábricas, mercadorias, armazéns, grandes maquinários, contrato de trabalho, etc.,
os arranjos pós-industriais trazem outros formatos jurídico-econômicos: sociedades abertas, produtos em constante mutação, bens imateriais, novas logísticas de
distribuição e circulação, tecnologias inovadoras, fragmentação do trabalho, etc.
O resultado é a emergência ou a ênfase em novos temas jurídicos: direito
societário, direitos autorais e de patentes (regime jurídico dos bens imateriais),
direito da informática, novas formas de contrato, dilemas trabalhistas, reformulação do direito administrativo e da teoria do Estado, etc. É nesse contexto que
também se coloca o problema posse vs propriedade como espaço de conﬂito no
pós-fordismo.
Quando a fábrica se difunde no território e a cidade se torna objeto de
uma nova centralidade, o tradicional regime de propriedade privada não consegue dar mais conta das relações produtivas e sociais surgidas no espaço urbano.
Não só se torna possível a formação do ciberespaço da cidade, mas também uma
série de novas situações é revelada a partir das transformações do tradicional
direito de propriedade, entre elas, o problema da posse como elemento do direito
à moradia.
O desaﬁo consiste em impedir a difusão de instrumentos de segregação,
controle, expropriação e fragmentação que circulam na gestão dos territórios e
ﬂuxos produtivos, principalmente na produção difusa e criativa das áreas pobres
da cidade. Assim, a proteção possessória deve ser vista como uma estratégia para
garantir o que poderíamos chamar de “acesso aos acessos”, ou seja, como meio
para inclusão democrática e comum aos serviços, bens públicos e oportunidades
da cidade.
O direito à moradia, nesse sentido, está densamente relacionado com o
direito à cidade e à realização do comum. A moradia como direito ao comum e o
comum como direito à moradia, expressando as possibilidades de universalização
do espaço público e dos direitos a ele relacionados.
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Conclusão:
O presente artigo desenvolveu como hipótese principal a emergência do
tema “direito à cidade” no contexto pós-fordista, que se apresenta como tendência
aos arranjos econômicos e sociais do capitalismo contemporâneo. Para sintetizar,
podemos, mesmo que provisoriamente, estabelecer as seguintes premissas:
a) A partir da década de 1970, grosso modo, o capitalismo sofre profundas mudanças em razão dos enfrentamentos políticos e do ciclo mundial de lutas contra
o fordismo e a sociedade industrial;
b) O conceito “pós-fordismo” pode ser utilizado para resumir a inﬂexão ocorrida
no capitalismo na direção de uma produção/circulação baseada, cada vez mais,
no trabalho imaterial, na fragmentariedade, na ﬂexibilidade, no conhecimento, na
informação, nas novas tecnologias, nos novos arranjos produtivos, etc.
c) Não só presenciamos novas formas de controle, expropriação e coerção das
subjetividades, mas também, a partir da queda paulatina dos “muros” fordistas,
um novo horizonte possível de liberdade e igualdade impulsionado pela luta em
torno da democracia.
d) A democratização das relações sociais deve passar por uma política de universalização dos “acessos” e dos direitos, na qual a questão do território adquire
uma especial centralidade. O direito à cidade deve ser concebido nessa esteira,
principalmente como direito aos “acessos” e ao comum.
e) O direito à moradia, atualmente, é garantido por uma série de normas jurídicas e
recomendações internacionais. A emergência da questão possessória, assim como
do direito à cidade, pode ser explicada pelas características do pós-fordismo, onde
o regime tradicional da propriedade dá lugar a outras formas de gerir a produção
de valor (direitos do imaterial, patentes, licenças, novos contratos de trabalho,
novos arranjos jurídicos, direito societário, empresarial, etc.).
Portanto, levando em conta as premissas mencionadas, o desaﬁo contemporâneo é radicalizar a democracia a partir dos novos sujeitos e das novas lutas
surgidas no contexto pós-fordista, desenhando paulatinamente um espaço público-comum de sociabilidade e apostando na universalização dos acessos e direitos
como forma de romper a gestão autoritária e violenta dos territórios brasileiros.
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Estabilidade de contratos na indústria
de energia: Uma visão sul-americana
André Garcez Ghirardi

1. Integração regional e contratos de energia
Estas notas têm por objetivo fazer uma consideração sobre a política externa brasileira na América do Sul, a partir do tema de estabilidade contratual na
indústria de energia. É fato notório que, nos seis anos transcorridos desde o início
de seu primeiro mandato em 2003, o governo Lula fez da integração regional
sul-americana uma prioridade de política externa. É fato igualmente notório que a
reação da sociedade em toda a América do Sul às reformas da indústria de energia
da década de 1990, representou um dos maiores desaﬁos dessa política de integração, na medida em que o governo se viu diante de várias iniciativas de revisão
de condições contratuais envolvendo o Brasil e seus vizinhos. Muitos fatores contribuíram para essa mudança: a essencialidade dos serviços de energia; o trauma
que representou a reestruturação privatizante da indústria de energia conforme
recomendado pelo Consenso de Washington; o grande potencial de reservas de
recursos naturais da região; a canalização maciça de recursos da sociedade para o
segmento de energia pela escalada de preços desde 2003, e mais acentuadamente
desde 2006. A esses fatores soma-se a presença da Petrobras em quase todos os
países sul-americanos, o que faz com que a companhia tenha se encontrado diretamente envolvida em delicadas negociações internacionais na região. A seu modo,
situações desse tipo ocorreram, pelo menos, na Argentina, Bolívia, Equador, e
Venezuela. Destaca-se em importância a renegociação dos contratos de exploração e produção na Bolívia, essenciais para o suprimento de gás natural ao Brasil.
A conduta do governo brasileiro diante das transformações às vezes tumultuosas
das sociedades vizinhas conseguiu, até o presente momento, proporcionar suﬁciente conﬁança na estabilidade da relação com os demais governos nacionais da
região. Essa conﬁança foi a base necessária para que se pudesse pactuar termos
mutuamente aceitáveis em importantes revisões contratuais sobre temas críticos
da indústria sul-americana de petróleo e gás natural.
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2. Os contratos no contexto das reformas do Estado
Para compreender a posição do Brasil e, especiﬁcamente, a posição da
Petrobras nas transformações recentes do ambiente contratual da indústria sulamericana de petróleo e gás, é necessário resgatar alguns elementos do contexto
político e social sob o qual se formou esse ambiente. Os contratos que têm sido
objeto de renegociação durante o governo do Presidente Lula foram conseqüência
de um movimento maior de reestruturação do setor de energia em toda a região
(e em todo mundo), como parte das reformas do Estado exigidas pelos termos de
renegociação da dívida externa dos países sul-americanos ao ﬁnal da década de
1980. Esses termos foram sintetizados num elenco de medidas conhecido como
Consenso de Washington140, que preconizava, entre outras ações, a privatização
das empresas estatais de energia, telecomunicações, e bancos. A economia e,
particularmente, as ﬁnanças mundiais na década de 1980, foram marcadas pela
política monetária agressivamente restritiva dos EUA, como forma de estancar
a profunda desvalorização do dólar ao ﬁnal da década de 1970, e resgatar a credibilidade da moeda norte-americana, seja como padrão do comércio internacional,
seja como referência mundial da política cambial. A América do Sul, como parte
desse contexto mundial, sofreu as conseqüências de uma abrupta retração da atividade econômica mundial, e do encarecimento do dinheiro. Sob essas condições,
os países da região viram-se diante da estagnação da produção, e da insolvência
ﬁnanceira, que se traduziram internamente na instabilidade social diante da rápida corrosão do poder de compra da população pela inﬂação desenfreada, e pelo
alto desemprego, principalmente nas grandes regiões metropolitanas. Diante do
aumento agressivo das taxas de juros nos EUA, do consumo interno estagnado,
e da fraca demanda para suas exportações, a América Latina não escapou à onda
mundial de insolvência. Os governos dos países sul-americanos viram-se em posição extremamente desvantajosa para de renegociar suas dívidas, e terminaram
por fazê-lo em condições frágeis, dada a dependência absoluta de captar poupança
externa para dinamizar a produção local. Do ponto de vista político, a insolvência
ﬁnanceira e a estagnação econômica levaram ao esgotamento dos projetos desenvolvimentistas dos regimes totalitários que se haviam estabelecido nos principais
países da região, notadamente Argentina e Brasil, no início da década de 1960, e
140 Nome dado pelo economista inglês John Williamson, em 1989, a dez recomendações para
reformar economias dos países devedores. Ver “What Whashington Means by Policy Reform”
in John Williamson , ed., Latin American Adjustment: How Much HasHappened? (Washington:
Institute for International Economics, 1990). Disponível em: http://www.iie.com/publications/
papers/paper.cfm?ResearchID=486.
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que duraram até meados da década de 1980. A retomada de regimes democráticos
de governo deu-se nesse ambiente de penúria material e descrédito da ação do Estado enquanto agente econômico, que culminou, ao ﬁnal da década de 1980, com
a eleição de governos de orientação liberal ortodoxa em toda a região.
A solução proposta pelos EUA para reverter a estagnação econômica dos
países periféricos veio com o chamado Plano Brady: os países devedores tiveram
suas dívidas convertidas em papéis comerciais, negociáveis em mercado aberto.
Em contrapartida seriam feitas reformas para afastar o Estado da economia, e
promover condições de “mercado” que favorecessem o ingresso de investimento
direto externo através da venda das principais empresas estatais, da implantação
de medidas de abertura ﬁnanceira e comercial, e da manutenção do câmbio sobrevalorizado. Em alguns casos extremos, determinou-se a adoção do próprio dólar
como moeda de curso local, a exemplo do que ocorreu na Argentina entre 1991
e 2002, e do que persiste ainda hoje no Equador, onde a moeda nacional (Sucre)
deixou de ter curso legal desde setembro de 2000. As necessidades imediatas de
ﬁnanciamento público foram atendidas com empréstimos do FMI, condicionados
por programas de estabilização que exigiam a manutenção de superávit primário
nas contas públicas, metas de inﬂação, e regime de câmbio ﬂutuante. Dessa forma
os países sul-americanos passaram a receber ﬂuxos ﬁnanceiros, seja na forma
de investimento direto voltado para compra de empresas do Estado, e também
sob forma de investimentos de curto prazo (investimentos de portfólio), atraídos
pelas altas taxas de juros necessárias para sustentar a sobrevalorização cambial e
garantir a rentabilidade do capital estrangeiro. O Brasil foi o último país da região
a aderir ao Plano Brady. Isso ocorreu em 1994, durante a gestão Itamar Franco
no governo federal, e a adesão do Brasil foi conduzida pelo então Ministro da
Fazenda Fernando Henrique Cardoso, que seria em seguida eleito Presidente da
República para concretizar as reformas de cunho liberal necessárias para garantir
os termos de renegociação da dívida. Antes do Brasil já haviam aderido, entre
outros: a Bolívia em 1985, a Venezuela em 1990, e a Argentina em 1992. Em todos esses países, os governos assumiram o poder com mandatos para reformar o
Estado conforme os princípios resumidos no Consenso de Washington.
Um dos argumentos centrais em favor da privatização era que os recursos
auferidos pelo Estado com a venda de seus principais ativos produtivos, entre eles
as empresas petroleiras, contribuiria decisivamente para abater a dívida pública, e
assegurar a geração de um superávit ﬁscal suﬁciente para o pagamento dos juros
dos títulos negociados em mercado aberto. Dentro desse plano, a indústria de
energia em geral, e o segmento de petróleo e gás especiﬁcamente, tinham papel
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importante como geradores de excedentes exportáveis que garantissem o serviço
dos compromissos ﬁnanceiros decorrentes da reestruturação da dívida pública.
É nesse ambiente que os países sul-americanos privatizaram (em todo
ou em parte) suas indústrias de energia elétrica, petróleo e gás. Criaram-se assim novas oportunidades para expansão das principais empresas de energia dos
países centrais, principalmente as norte-americanas, com destaque para a AES
no setor elétrico, e para a ENRON no segmento de gás natural, mas também
européias, como no caso da espanhola IBERDROLA141 e da estatal, vale repetir,
estatal francesa EDF no setor elétrico, e da espanhola REPSOL, da britânica BG,
e da francesa TOTAL no setor de petróleo e gás. Pelas fraudes que levaram à sua
escandalosa falência em 2002, merece destaque a presença da norte-americana
ENRON em todos os grandes negócios de setor de gás natural, principalmente na
compra de empresas estatais, mas também na construção de gasodutos com garantias dos governos locais, inclusive o gasoduto Bolívia-Brasil142. Houve grande
diversidade na extensão e intensidade com que a estratégia de privatização da
indústria de petróleo e gás foi implantada na América do Sul. De maneira geral, a
privatização da indústria de energia trouxe aos países da região grandes ﬂuxos de
capital para compra de controle acionário das empresas estatais, mas quase nada
para novos investimentos que aumentassem a capacidade do parque produtivo
local. O caso mais extremo foi o da Argentina, que tinha na YPF (Yacimientos
Petrolíferos Fiscales), fundada em 1922, a mais antiga empresa estatal de petróleo
na região. Em 1999 o Estado argentino vendeu a YPF à empresa espanhola REPSOL. Caso semelhante ocorreu na Bolívia, com o desmembramento e abertura
de capital das principais subsidiárias da YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos) no transporte de gás, e com a posterior venda das duas reﬁnarias de
propriedade da YPFB.
No Brasil o resultado desse movimento de reforma da indústria foi único na região, na medida em que resultou num sistema híbrido, no qual o Estado
141 Atualmente sob o nome de Neoenergia no Brasil.
142 A Enron viria a falir em 2002, em meio à descoberta de bilionárias fraudes que levaram
à condenação de executivos próximos ao Presidente dos EUA. A Enron foi uma das maiores
doadoras de fundos para a campanha presidencial de G.W. Bush, (ver, por exemplo, Enron and
Campaign Finance Reform, http://www.citizen.org/congress/campaign/legislation/bcralaw/articles.cfm?ID=6693). Após a falência, os ativos da Enron na América do Sul foram vendidos ao
fundo de investimentos britânico Ashmore Energy International. No segmento de energia elétrica, a também norte-americana AES esteve sob suspeita de conluio com a Enron na aquisição
da maior distribuidora de eletricidade do Brasil, a Eletropaulo. A AES terminou por não honrar
o pagamento do empréstimo obtido do BNDES para essa aquisição.
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manteve sua participação direta na atividade petroleira, através do controle acionário da Petrobras, cujas ações passaram a ser negociadas também na Europa e
nos EUA, além do Brasil. Historicamente a Petrobras sempre foi uma empresa
doméstica, na medida em que a quase totalidade de suas receitas é realizada no
Brasil. A reorganização gerencial e estratégica da companhia realizada em 1999
estabeleceu a internacionalização como um dos objetivos estratégicos, para que
o ritmo de crescimento dos negócios pudesse ser maior do que o proporcionado pelas vendas dentro do território brasileiro. Para entender o contexto em que
ocorrem hoje as renegociações dos contratos nos países vizinhos, é fundamental entender que quase toda a presença da Petrobras na região fora do Brasil foi
construída em decorrência dessa estratégia da expansão territorial das atividades
da companhia, como parte desse movimento de reestruturação da indústria ao
ﬁnal da década de 1990 e início da década de 2000. Entre esses, destacam-se as
posições na Bolívia e na Argentina, tanto pelos montantes investidos, como pela
posição relativa que a Petrobras passou a ter dentro da indústria de petróleo e gás
dentro desses países.
A estratégia de atrair investimento privado para compra das empresas
petroleiras estatais sul-americanas teve que ser acompanhada, em todos os países
da região, de reformas do marco regulatório para criar condições jurídico-institucionais que garantissem rentabilidade aos investimentos. Os principais resultados
dessas medidas foram a concessão da propriedade do produto da lavra, e benefícios tributários tais como redução da participação governamental nas receitas da
comercialização de petróleo e gás, e das alíquotas de impostos ao longo da cadeia
produtiva.
A presença da Petrobras em países vizinhos Bolívia e na Argentina deuse, portanto, como conseqüência da estratégia de internacionalização da companhia, combinada com oportunidades criadas pelas privatizações da indústria naqueles países. Isso signiﬁca que na percepção da opinião pública da Argentina e
da Bolívia, as condições de entrada da Petrobras nas atividades de petróleo e gás
em seus territórios não se distinguem das condições de entrada das outras empresas transnacionais norte-americanas ou européias. Isto é, o fato de ser a Petrobras
uma empresa de um país sul-americano não se traduziu em condições contratuais
distintas. Como se verá adiante, o contraste entre essa visão da opinião pública e
a visão da Petrobras esteve no pano de fundo das negociações que se seguiram,
principalmente na Bolívia.
Essa percepção negativa sobre a companhia brasileira prevaleceu no discurso da oposição às reformas, muito embora a presença da Petrobras tanto na Bo-
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lívia como na Argentina tivesse, de fato, representado contribuições signiﬁcativas
para a indústria local. No caso da Bolívia, o desenvolvimento da produção de gás,
e a conclusão e o início de operação do gasoduto ﬁzeram com que as exportações
para o Brasil passassem a representar o principal item de comércio exterior boliviano, e na principal fonte de receitas tributárias para o país, condições essas que
permanecem ainda hoje. No caso da Argentina, a compra da Perez-Companc pela
Petrobras possibilitou a renegociação das dívidas e a injeção de recursos ﬁnanceiros que impediram a falência da segunda maior petroleira do país, depois da
Repsol-YPF, com mais de quatro mil empregos diretos.
3. Rejeição às reformas e renegociação de contratos
A forma de captação de poupança externa preconizada pelas reformas
liberais não produziu o resultado prometido em termos de crescimento econômico
e redução da pobreza na região. O aumento estrutural de importações pela maior
abertura comercial, e o câmbio sobrevalorizado, juntamente com remessa de lucros das empresas privatizadas, mantiveram ou aprofundaram o déﬁcit regional
no balanço de pagamentos. Isto é, a renegociação da dívida e a reinserção no mercado ﬁnanceiro internacional não resultaram no esperado crescimento econômico,
aumento de renda, e aumento de emprego. Ao contrário, o tipo de investimento
direto externo que a América do Sul recebeu não permitiu equilibrar as contas
correntes, e nem aumentar as exportações de produtos industriais. Houve, sim,
aumento estrutural das importações, e favorecimento da exportação de commodities, embora tenha havido aumento no comércio regional, graças ao MERCOSUL. Enquanto a América do Sul apresentava fraco desempenho como resultado
das reformas liberais, as ﬁnanças mundiais experimentavam novo período de convulsão entre meados dos 1990 e início da década de 2000: crises no México em
1994/95, na Ásia em 1997/98, na Rússia em 1998, no Brasil em 1998/99, na Argentina em 2001/02, no Uruguai em 2002/03, e novamente no Brasil em 2002/03
desmentiram as possibilidades do receituário liberal como propulsor de melhores
condições de vida.
O fracasso das reformas liberais abriu caminho para a vitória política das
forças de oposição nas eleições presidenciais em quase toda a América do Sul.
Essa reversão política teve início no Chile em 1990, com a vitória da “Concertación”, uma coalizão política de partidos de centro e esquerda, que se uniram
em oposição ao governo Pinochet, e venceram todas as eleições desde 1989 até
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o presente momento143. Ao Chile seguiram-se: Venezuela (1998), Brasil (2002),
Argentina (2003), Uruguai (2004), Bolívia (2005), Equador (2007), e mais recentemente no Paraguai (2008). Ao ﬁnal de 2008, apenas Colômbia e Peru são
liderados por governantes com perﬁl político conservador. Essa inﬂexão política
trouxe mudança de posicionamento estratégico em dois temas diretamente relevantes para a articulação regional. Perdeu importância o movimento de uniﬁcação
comercial de todo o continente americano na forma pretendida pelos EUA, e que
seria construída com a adesão individual de cada país à ALCA. Ganhou prioridade o MERCOSUL como veículo para construção coletiva de uma agenda comum,
especíﬁca dos países sul-americanos, como instrumento para coordenar a atuação conjunta na defesa de seus interesses estratégicos no mundo. É dentro desse
contexto que se deu a retomada pelos Estados nacionais do papel de agente ativo
que historicamente tiveram nas empresas de serviços públicos de petróleo, gás, e
eletricidade, e que lhe fora amplamente subtraído pelas reformas liberais.
Desde 1999, diversos países da região têm feito modiﬁcações ao marco
institucional do setor petróleo para retiﬁcar as mudanças de cunho mais radical
feitas durante a reforma do setor nas décadas de 1980 e 1990. Modiﬁcações desse tipo ainda estão em processo na Argentina, Bolívia, Equador, e Venezuela. A
ascensão ao poder de forças políticas com programas fundados na idéia do Estado como agente atuante na economia e agente distribuidor de renda levou a
movimentos de resgate das petroleiras estatais privatizadas, ou pelo menos, da
retomada de protagonismo pelo Estado no segmento de petróleo e gás. A seguir,
consideram-se aspectos gerais dos processos ocorridos na Argentina, na Bolívia,
e na Venezuela, bem típicos desse fenômeno e, posteriormente, apresenta-se uma
consideração mais detalhada do caso boliviano.
Na Argentina, em reação à perda do controle de YPF – Yacimientos Petrolíferos Fiscales, pela venda a REPSOL, o Estado criou em 2004 a nova empresa petroleira estatal ENARSA¸ subordinada à Secretaria de Energia do Ministério
de Infra-Estrutura. No momento a participação de ENARSA é limitada; seu principal ativo é a titularidade dos direitos de exploração na plataforma continental da
Argentina, mas o governo argentino dá sinais de que pretende retomar e aumentar
143 Nas eleições municipais de outubro de 2008, a Concertación sofreu sua primeira derrota
desde 1990, ao eleger menos prefeitos que a oposição, inclusive Santiago, Viña Del Mar, e Valparaíso, embora tenha elegido maior número de legisladores municipais. Veja-se, por exemplo,
jornal El Mundo.es Internacional: La Concertación sufre una derrota en las elecciones municipales de Chile, em: http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/27/internacional/1225068454.
html.
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a participação do Estado nos negócios do setor petróleo ou, pelo menos, aumentar
a participação de capitais argentinos na indústria petroleira local. De fato, em ﬁnal
de 2007 a REPSOL vendeu 15% de suas ações e cedeu o controle da YPF para um
grupo empresarial argentino, e há expectativa de que a empresa espanhola prossiga na venda de suas ações de YPF. No aspecto de regulação do mercado, o Estado
tem atuado amplamente sobre preços. A intervenção do Estado nos preços se dá
tanto de forma direta como indireta. Desde 2004 a Lei de Emergência é usada
para respaldar a cobrança de retenções progressivas sobre o preço do petróleo exportado. Essas retenções chegam de 45% para WTI entre USD 45 e 61 por barril.
Acima disso o governo ﬁxou em novembro de 2007 um teto máximo de USD 42/
barril para venda. Há controle informal mas muito atuante dos preços de combustível no varejo. A intervenção do Estado se dá também no suprimento: apoiado na
Lei de Abastecimento o governo argentino instituiu, na prática, a obrigação pelas
petroleiras de importação de diesel, para venda local a preços muito inferiores aos
vigentes no mercado internacional144.
Na Bolívia, embora a estatal YPFB – Yacimientos Petrolíferos Fiscales
Bolivianos tenha permanecido em mãos do Estado, foram vendidos seus ativos de
produção, transporte de gás e reﬁnação de petróleo, como parte das reformas do
setor na segunda metade dos 1990, materializada na lei 1.689/96. Neste processo
a YPFB perdeu também grande parte de seus quadros mais qualiﬁcados para a
gestão dos negócios de gás e petróleo. Em 2005 foi promulgada a nova Lei de
Hidrocarbonetos (comentada mais adiante) que restaurou a participação tributária
do Estado nas receitas petroleiras nos níveis anteriores a 1996. Posteriormente, o
Decreto de Nacionalização de 2006 estabeleceu regalias extras e obrigatoriedade
de mudança nos contratos de concessão para contratos de produção compartilhada. Propôs ainda a re-fundação de YPFB, o que implica a retomada de ativos privatizados, com a restauração da participação majoritária de YPFB nas empresas
capitalizadas (Transredes, Andina, e Chaco)145, e na recompra de duas reﬁnarias
vendidas à Petrobras em 1999. Outros passos na re-fundação de YPFB procedem
muito lentamente no presente momento.
Na Venezuela, houve reação às reformas realizadas sob a chamada “Abertura Petroleira”, feita entre 1986 e 1987, o que permitiu maior participação do
setor privado em atividades reservadas por lei ao setor público. Sob a Lei vigente
desde 1975, estavam reservadas ao Estado todas as atividades do setor, extinguin144 Em 2007 essa defasagem era da ordem de 50%.
145 No que segue do texto há uma explicação mais detalhada do que tenha sido a capitalização
na Bolívia.
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do-se a partir de janeiro de 1976 todos os contratos de concessão anteriormente
existentes146,147. Com a “Abertura” houve pelos menos duas grandes mudanças.
Primeiro, aumentou a autonomia da PDVSA com relação ao Estado venezuelano,
em detrimento da atuação do Ministério de Energia e Minas. Segundo, com base
numa interpretação controvertida da lei vigente148, foram ﬁrmados 33 “Convênios
de Operação” com empresas privadas nos anos 1992, 1993, e 1997. O propósito
formal desses convênios era a participação de empresas privadas na exploração de
campos maduros, com baixa produtividade. Uma das empresas signatárias desses
contratos foi a Perez-Companc, da Argentina, que seria adquirida pela Petrobras
em 2002. Dessa forma a Petrobras herdou, através de sua subsidiária argentina,
quatro áreas sob tais “convênios de operação”. Sob o ponto de vista formal, as
principais mudanças no sentido de devolver ao Estado maior o controle sobre o
setor petroleiro materializaram-se na Lei Orgânica de Hidrocarbonetos de 2001149,
que determinou, entre outras coisas, o aumento da carga impositiva e a migração
obrigatória para empresas mistas sob controle de PDVSA. A partir de 2003, o
Estado venezuelano passou a desfazer os contratos celebrados sob a “Abertura
Petroleira”, após tensa confrontação com gerentes da própria PDVSA, que resultou na demissão de dezenas de milhares de funcionários da companhia. Em 2006
determinou-se que os contratos de todos os campos sob convênios de operação se
transformassem em empresas mistas, sob controle acionário e direção da PDVSA,
tendo como sócias as antigas empresas concessionárias, que passaram a ser remuneradas apenas na distribuição de dividendos. Toda a produção dessas empresas
mistas passou a ser vendida exclusivamente a PDVSA.
De todos esses casos, o mais notável é o da Bolívia, pois é o principal
fornecedor para o Brasil, e encontra-se em meio a uma forte dinâmica de transformação social interna que pode alterar radicalmente todo o marco regulatório do
país, inclusive as regras para funcionamento da indústria de gás. Em vista disso,
146 Bermúdez, Diógenes – Régimen Jurídico de los Hidrocarburos Gaseosos en Venezuela.
Colección Estudios Jurídicos No. 85, Editorial Jurídica Venezolana, Caracas, 2007.
147 Petroleos de Venezuela - La Apertura petrolera: reprivatización del negocio. Em: http://
www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuhist.tpl.html&newsid_obj_
id=111&newsid_temas=13.
148 Petroleos de Venezuela – Convenios Operativos: Privatizaciones Disfrazadas. Em: http://
www.pdvsa.com/index.php?tpl=interface.sp/design/readmenuprinc.tpl.html&newsid_temas=88.
149 Na verdade é o Decreto-Lei 1.510, que viria a ser regulamentado pela Ley de Regularización de la Participación Privada en las Actividades Primarias, de março de 2006.
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houve um natural recolhimento das empresas que atuam no setor, e um hiato de
investimento cujas conseqüências adversas já se fazem sentir. Com a promulgação da nacionalização do setor petroleiro em maio de 2006, (analisado em detalhe
a seguir) houve mudanças unilaterais nas condições dos contratos de exploração
então vigentes. Essas modiﬁcações aumentaram as participações governamentais
nas receitas, e reduziram signiﬁcativamente a rentabilidade dos negócios. Além
da nacionalização da indústria de gás, foi instituída uma Assembléia Constituinte
para redigir nova constituição, ainda por ser promulgada. Os freqüentes distúrbios
políticos internos (ocupação de instalações, fechamento de válvulas, interrupção
do transporte de líquidos), particularmente aqueles associados aos movimentos
autonômicos das províncias onde se encontram as reservas de gás, põem em risco
a continuidade do fornecimento ao Brasil e à Argentina. Esses movimentos diﬁcultam ou impedem a contratação de novos investimentos para exploração e desenvolvimento dos recursos de gás existentes na Bolívia. Essa situação representa um
risco particularmente grave para o Brasil, pelo muito que depende da Bolívia no
presente momento para o fornecimento de gás (50% do total consumido no país).
4. Rejeição dos contratos e o Decreto de Nacionalização na Bolívia
A crise de contratos na indústria do petróleo sul-americana é um rebatimento especíﬁco dessas condições contratuais conﬂituosas criadas pelas reformas
das décadas de 1980 e 1990. Pela assimetria de poder que caracterizou aquele momento de negociação, várias transnacionais norte-americanas e européias ganharam posições de destaque na indústria na América do Sul, através de aquisições
das estatais, mas gerando tensões e ressentimentos que viriam a causar no futuro
as reações com que agora nos defrontamos. Hoje, ao ﬁnal de 2008 é bem diferente
a situação das transnacionais americanas e européias na indústria mundial de petróleo, como se verá adiante. Nesse momento de re-estatização da indústria na região, também se alterou a condição de operação da Petrobras nos países vizinhos.
Contratos tiveram que ser renegociados na Bolívia, Venezuela, e Equador. Todas
essas renegociações têm implicações diplomáticas, pela importância comercial da
indústria do petróleo em todos os países. Dentre elas destaca-se a renegociação
dos contratos de exploração e produção na Bolívia, como um desaﬁo de coordenação entre a política externa brasileira e os negócios da Petrobras.
Talvez a complexa ocorrência das reformas da indústria na região seja
construção da infra-estrutura para a produção de gás na Bolívia e sua exportação
ao Brasil. Sua tramitação como elemento da política externa regional levou quatro décadas, desde as primeiras iniciativas na década de 1950. Mas o processo
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ganhou materialidade de fato com a assinatura do contrato de compra-e-venda
em 1996. No mesmo momento foi também ﬁrmado um contrato de ﬁnanciamento
da Petrobras à YPFB, no valor de 280 milhões de dólares, destinado a construir o
gasoduto de cerca de 500 km de extensão que ligaria a planta de compressão que
se localizaria em Rio Grande, até Puerto Suarez, na fronteira, junto a Corumbá, no
lado brasileiro. Ou seja, a Petrobras participou no risco do empreendimento desde
o primeiro momento, e foi quem fez os necessários aportes iniciais de capital,
como reconhecem os próprios estudiosos do tema na Bolívia150. Também em 1996
foi criada a Petrobras Bolívia, através da qual tiveram início os investimentos
para desenvolver a atividade de exploração e produção de gás natural na Bolívia,
principalmente para exportação ao Brasil. Em 1997 a Petrobras consolidou a implantação do Projeto do Gasoduto Bolívia-Brasil, para transportar o gás natural
para o Brasil. Para exercer a titularidade do Gasoduto, ainda em 1997, foram criadas duas empresas: TBG para o território brasileiro (controlada pela Petrobras);
GTB para o território boliviano (na qual os direitos da YPFB foram transferidos
à americana ENRON, no processo de capitalização). Dessa forma, a porção do
gasoduto Bolívia-Brasil em território boliviano passou a ser propriedade da GTB.
Para ﬁnanciamento da construção do Gasoduto Brasil-Bolívia, a Petrobras também contratou ﬁnanciamentos no exterior que foram repassados diretamente à
TBG. Além disso, a TBG também buscou recursos através da contratação direta
de ﬁnanciamentos com Agências Multilaterais, sempre com garantia da Petrobras.
Em 1998 a Petrobras concluiu a construção do trecho norte do Gasoduto BolíviaBrasil, entre Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, e Campinas, em São Paulo. O
gasoduto começaria a operar em julho de 1999. Em 1998 e 1999 houve descobertas de gás natural nos Blocos de San Alberto e San Antonio, respectivamente.
Essas descobertas entraram em produção em 2001 (San Alberto) e 2003 (San
Antonio), e passaram a ser as principais fontes de gás natural na Bolívia e, ainda
hoje, respondem por cerca de 60% do volume total de gás produzido no país.
Para viabilizar o empreendimento, a Petrobras comprometeu-se com o pagamento
por um mínimo de 24 milhões de m3/dia, independente do volume efetivamente demandado no Brasil. (Esse volume mínimo foi alcançado pela primeira vez
em 2005, mas só se manteve acima dessa marca a partir de 2006. A capacidade
máxima do gasoduto, 30 milhões de m3/dia, só seria atingida a partir do último
trimestre de 2007). Em 2003 o Brasil, procurando atenuar o peso dos pagamentos
150 Mariaca, Enrique – Historia de los descubrimientos de gas y los contratos de exportación
como marco de la propuesta de una nueva Ley de Hidrocarburos. Em “Relaciones Energéticas
Bolivia-Brasil”, Foro Boliviano sobre Médio Ambiente y Desarrollo, julho de 2003.

161

162

ESTABILIDADE DE CONTRATOS NA INDÚSTRIA DE ENERGIA

devidos pelo volume mínimo, solicitou revisão do preço de exportação, que foi
negada pela Bolívia, conforme prerrogativa contratual. Finalmente, em 2006 o
governo boliviano promulgou o decreto de nacionalização, que determinava a
migração para novos contratos de todas as companhias de exploração e produção
na Bolívia, entre elas a Petrobrás, através de sua subsidiária local.
Para contextualizar essa relação contratual do comércio de gás no cenário
econômico sul-americano convém aqui lembrar uma vez mais que, em 1985, a
Bolívia foi o primeiro país da região a aderir ao receituário de reformas liberais,
através de um plano designado pelo título histórico de “Nova Política Econômica”. Um dos fundamentos desse plano era o uso dos recursos da empresa petroleira estatal, YPFB, para ﬁnanciar o Estado boliviano. Com essa diretriz estratégica
conﬁgura-se a nova estrutura jurídica que criará as condições para a reforma do
setor e que culminará com a celebração dos contratos de exploração e produção.
Pelos termos do DS 21.060 de 1985, a YPFB passou a transferir para o Tesouro
Nacional dois terços de sua receita. Esta decisão claramente prejudicou a YPFB,
na medida em que retirou da companhia qualquer capacidade de investimento151.
Esse movimento viria a ser complementado por outras leis ao longo da década
seguinte, tal como a Lei 1.544/94, chamada Lei de Capitalização de Empresas
Públicas, que deu respaldo à privatização, eufemisticamente chamada de “capitalização”. Isso consistiu em desmembrar as principais áreas de negócios da YPFB
e transformá-las em sociedades de capital aberto. Essas novas sociedades receberam aportes de companhias estrangeiras que passaram a deter o controle acionário. Dessa forma o segmento de exploração e produção deu origem às empresas
Chaco (controlada inicialmente pela AMOCO, e depois vendida a Pan American
Energy, que é uma sociedade entre a companhia Bridas, de capital argentino, e
a britânica BP) e Andina (controlada pela REPSOL e SHELL). O segmento de
dutos transformou-se na Transredes (controlada inicialmente pela ENRON com
25%, depois substituída pela Ashmore, e pela SHELL também com 25%)152. Esse
151 Villegas, Carlos – Privatización de La industria petrolera en Bolivia, trayectoria y efectos
tributarios. Em “Relaciones Energéticas Bolivia-Brasil”, Foro Boliviano sobre Médio Ambiente y Desarrollo, julho de 2003.
152 Como exemplo, vale descrever em mais detalhe o processo da Chaco. Em 1994, parte do
segmento de E&P da YPFB foi transformada numa empresa de economia mista, “Empresa Petrolera Chaco Sociedad de Economía Mixta” (Chaco S.A.M.), dividida entre a própria YPFB, e seus
funcionários (estes na condição de “acionistas privados”). Em abril de 1997, 50% das ações foram
vendidas à AMOCO em licitação internacional. Os trabalhadores ﬁcaram com 1% das ações, e
49% ﬁcaram sob guarda de fundos de pensão, em nome do povo boliviano. Os dividendos das
empresas capitalizadas seriam usados para pagar um bônus anual aos anciãos (BONOSOL).
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processo culminou com a promulgação da Lei de Hidrocarbonetos 1.689 de abril
de 1996. Contrariamente ao regime vigente até então sob a lei 1.194/90, que dava
ao Estado a propriedade do produto da lavra, a Lei 1.689/96 transferiu aos concessionários a propriedade do produto da lavra, no caso o gás natural produzido,
com livre direito de transporte e comercialização. Adicionalmente, houve também
a criação de incentivos ﬁscais para novos investimentos. A Lei 1.689, em conjunção com a legislação tributária, estabeleceu alíquotas muito inferiores de regalias
(royalties) para os campos que iniciassem sua produção após a promulgação da
Lei 1.689. Enquanto os campos ditos “antigos” (em produção antes da promulgação da lei) seguiriam pagando ao Estado uma alíquota de 50% das receitas, os
campos ditos “novos” (que iniciaram produção após a promulgação da nova lei)
pagariam apenas 18%153. Houve, portanto, uma redução de 32 pontos percentuais
nas receitas do Estado boliviano para esses campos novos, entre quais estavam
aqueles explorados pela Petrobras, San Antonio e San Alberto.
Os partidos de oposição às reformas “pró-mercado”, notadamente o MAS
sob a liderança de Evo Morales, protestaram ruidosamente contra os benefícios
que as empresas estrangeiras presentes na Bolívia passariam a desfrutar, nos termos contratuais da nova lei. Esse protesto contra os benefícios concedidos às
petroleiras e pela nacionalização dos recursos de hidrocarbonetos transformou-se
numa das principais causas políticas defendidas pelo MAS. Esse sentimento foi
agravado pelos planos do governo Sanchez de Lozada de exportar gás, através da
construção de um gasoduto até o porto de Mejillones no Chile (inimigo histórico
da Bolívia154) para os EUA e México na forma de GNL e a preços muito reduzidos
(menos de US$1/MMBTU), numa tentativa de reverter a recessão que já durava
vários anos155, e aliviar a crise ﬁscal do Estado. Em conseqüência disso ocorreram
em outubro de 2003 incidentes que ﬁcaram conhecidos como a Guerra do Gás.
As conseqüências desses incidentes levaram à renúncia do Presidente da República nas semanas seguintes. Assumiu o governo de Carlos Mesa, que propôs a
instalação de uma Assembléia Constituinte, e de um Referendum sobre o marco
regulatório da indústria de gás natural. Durante o governo Mesa promoveu-se
de maneira controvertida alguma modiﬁcação do marco regulatório da indústria
petroleira. O Presidente do Senado promulgou em maio de 2005 a Lei 3.058/05,
que atendia a alguns dos principais pleitos oposicionistas, tais como, a instituição
153 Villegas, Carlos – op.cit.
154 Desde a Guerra do Pacíﬁco, 1879-1881, na qual a Bolívia perdeu para o Chile a faixa
costeira de seu território.
155 De 2000 a 2004 o crescimento médio anual do PIB da Bolívia foi de 1,8%.

163

164

ESTABILIDADE DE CONTRATOS NA INDÚSTRIA DE ENERGIA

do Imposto Direto sobre Hidrocarbonetos – IDH, com uma alíquota de 50%, e a
migração obrigatória para novos contratos num prazo de 180 dias (portanto até
novembro de 2005). A principal mudança contida nos novos contratos seria a carga tributária: aos royalties existentes de 18% seria acrescentada (ou restabelecida)
uma carga impositiva de 32%, levando a 50% da receita bruta das petroleiras o
total arrecadado pelo Estado. Três empresas estrangeiras (Repsol, BG, e Total)
apresentaram queixa formal ao governo boliviano, sobre as mudanças propostas156. A Petrobras foi a única empresa estrangeira que não apresentou queixa formal desse tipo.
Para evitar acusações de favorecimento a quaisquer das partes afetadas,
o já fragilizado Presidente Carlos Mesa preferiu não promulgar a Lei 3.058 e deixou, por decurso de prazo, que isso fosse feito pelo Presidente do Senado. Nesse
cenário conﬂitivo o governo Mesa não conseguiu ﬁrmar-se e caiu em setembro
de 2005. A partir daí houve dois curtos mandatos temporários até que se cumprissem as eleições presidenciais antecipadas em dezembro de 2005. Os governos
transitórios não tiveram força para fazer cumprir a transição aos novos contratos
de exploração e produção conforme determinava a Lei 3.058. Em dezembro de
2005 Evo Morales foi eleito com dois principais compromissos: a nacionalização
da indústria de hidrocarbonetos, e a convocação de uma Assembléia Nacional
Constituinte.
A missão de Evo Morales e do MAS, ao assumir o governo boliviano,
era desarmar o que era tido como esquema de poder das transnacionais petroleiras, que se instalou através da capitalização das subsidiárias de YPFB, e através
de um conjunto de leis e decretos que favoreciam essas empresas. O gás natural
era visto como a grande oportunidade para o país sair da condição histórica de
pobreza. Por isso propunham a revogação de toda essa legislação favorável às
petroleiras, e a anulação dos contratos que davam a essas petroleiras o controle
desse recurso natural estratégico. É importante ressaltar que, nesse contexto, os
contratos são vistos explicitamente como instrumentos de dominação estrangeira.
A reação materializou-se primeiro, na Lei 3.058 de 2005 e, depois, no Decreto de
Nacionalização 28.701 que levou às revisões contratuais.
O decreto de nacionalização determinou que as empresas passassem a
entregar a produção a YPFB, que deﬁniria preços e volumes aos mercados interno
e externo. Para seguir operando, as empresas tiveram que manifestar imediatamente que acatavam o decreto. O decreto estabeleceu um período de transição
156 Empresas apresentam queixas formais ao governo boliviano. Gazeta Mercantil, 14 de julho de 2005, página C-5.
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com prazo máximo de 180 dias para se adaptar através da celebração de novos
contratos que cumpram com os requisitos legais (aprovação pelo Congresso). Nos
termos do decreto, a YPFB tomaria a operação das companhias que se negassem a
acatar o disposto no decreto. Durante o período de transição, criou-se uma alíquota adicional de 32% de retenção sobre as receitas, a título de participação especial
para YPFB, para campos com produção média diária maior que 100 milhões de
pés cúbicos (cerca de 3 milhões de m3), o que restituía a repartição de 18% para
empresa e 82% para Estado (18% regalia e participações; mais 32% de imposto
sobre hidrocarbonetos; mais 32% de participação adicional para YPFB). Na verdade essa alíquota adicional de retenção foi dirigida aos campos operados pela
Petrobras, já que só eles atingiam o volume mínimo de produção especiﬁcado
pelo decreto.
Além disso, o Ministério de Hidrocarbonetos determinaria por auditoria
os investimentos, custos, e retornos realizados até o momento em cada campo.
Os resultados serviriam para que a YPFB determinasse a remuneração deﬁnitiva.
O Estado assumiria controle da direção (gestão) da produção, transporte, reﬁnação, estocagem, distribuição, comercialização e industrialização. Seriam também
transferidas gratuitamente para YPFB as ações que formavam o Fundo de Capitalização Coletiva das empresas Chaco, Andina, e Transredes, e o Estado se responsabilizaria pelos pagamentos equivalentes aos dividendos dessas ações, que
estavam em poder da população através de fundos de pensão. O Decreto determinava ainda que fossem nacionalizados os montantes suﬁcientes de ações para
que YPFB detivesse 50% mais uma das ações de Chaco, Andina, e Transredes,
PBR, e CLHB. A YPFB nomearia imediatamente seus representantes e síndicos
nos respectivos conselhos de administração e ﬁrmaria novos contratos societários
de forma a garantir para si o controle e direção das empresas (o que não foi feito
então)157. Em 60 dias deveria estar completa a reestruturação de YPFB em “empresa corporativa”, o que ainda não ocorreu até o presente momento.
5. As visões da YPFB e da Petrobras em negociação
O sentimento do lado boliviano com relação às negociações com as petroleiras foi sintetizado numa frase repetida continuamente pelo Presidente Morales: “Queremos sócios e não patrões”. Explicitava-se aí todo o ressentimento com
relação às condições vantajosas para o investimento concedidas durante o perío157 Em outubro de 2008 a YPFB retomou o controle da Andina, após concluir acordo com a
Repsol, também sócia na empresa. A Andina tem controle de 50% de San Antonio e San Alberto, 50% da planta de compressão de Rio Grande, e 44, 5% da transportadora Transierra.
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do de reestruturação da indústria na Bolívia, especiﬁcamente durante o governo
Sanchez de Lozada. Em qualquer cenário a renegociação dos contratos seria uma
questão de política externa, já que envolvia somente empresas estrangeiras. Mas
a negociação com a Petrobras colocou-se como uma questão particularmente delicada de política externa na região, na medida em que envolvia uma empresa diretamente ligada ao governo brasileiro, e a produção de gás para exportar e suprir
o centro industrial do Brasil.
A associação dos contratos petroleiros com a política externa ﬁcou também clara nas primeiras declarações do então recém-empossado presidente da
YPFB, Jorge Alvarado158:
Respetamos la posición de cada país y de cada Gobierno. Ellos lógicamente
que van a defender a sus empresas, pero aquí las cosas ya han cambiado. Ellos
deﬁenden los intereses de sus empresas y nosotros los de los bolivianos y lo continuaremos haciendo mientras esa defensa vaya en beneﬁcio de todos. No vamos
a doblegar desde ningún punto de vista ni por alguna presión. El presidente, Evo
Morales, fue claro, no vamos a retroceder ante la presión de empresas transnacionales ni de gobiernos.

Notável nessa aﬁrmação que caracteriza o clima de negociações é a construção retórica de que os governos dos outros países (inclusive o do Brasil) estariam defendendo o interesse de suas empresas, (isto é, simplesmente um interesse
comercial da companhia), enquanto que YPFB estaria defendendo o interesse do
povo boliviano (isto é, um interesse político legítimo de toda a população).
Essa questão de política externa sul-americana era particularmente aguda
no caso do Brasil e da Petrobras. Embora houvesse também empresas argentinas
operando na Bolívia (principalmente a Bridas no controle da Chaco), era a Petrobras a maior de todas, com maior investimento, produção, e com maior visibilidade, como se pode ver, ainda pelas palavras de Alvarado, ao referir-se aos campos
operados pela Petrobras:
En el caso concreto de San Alberto y San Antonio, los campos más grandes
de gas, ahora se ha revertido lo que ellos hicieron. Se han llevado el 82% de
nuestro gas y a nosotros nos dieron una migaja, apenas el 18%. Como ellos ya
han recuperado todas sus inversiones, ahora nos toca recibir el 82%. Aún con
ese 18%, tienen una ganancia del 20 al 25%. Esas ganancias son elevadísimas.
De manera que no estamos actuando arbitrariamente, ni les estamos diciendo
que no van a ganar. Si quieren quedarse a operar en el país, bienvenido. Si ellos
158 Em entrevista ao jornal boliviano El Deber, em 03 de maio de 2006.

André Garcez Ghirardi

consideran que no les conviene es su decisión. Como YPFB, estamos en condiciones de operar.

De parte da Petrobras havia percepção de que, da parte boliviana a negociação estava centrada exclusivamente nas atividades dentro do território boliviano, e não levam em consideração todos os investimentos que a Petrobras teve
que fazer na Bolívia e no Brasil para encontrar, produzir e transportar o gás, além
de desenvolver mercado, e que esses investimentos, que durante alguns períodos
tiveram que ser sustentados com perdas, que ainda não haviam sido recuperadas.
Havia na maioria dos técnicos brasileiros o sentimento de frustração de um grande
e longo esforço de investimento para viabilizar o comércio de gás entre os dois
países. Quando foi promulgado o DS 28.701, a Petrobras já atuava na Bolívia há
dez anos, através da Petrobras Bolívia. A companhia contava com mais de 1.500
empregados, sendo mais de 95% deles bolivianos. No período 1996 a 2004 a
Petrobras fez investimentos em exploração e produção, bem como em ativos de
transporte. Ao longo desse período os investimentos totais em que a Petrobras
tinha participação (tanto só como em sociedade) totalizaram mais de um bilhão
de dólares. Só na construção do trecho boliviano do gasoduto a Petrobras contribuiu com cerca de 70% dos mais de USD 500 milhões necessários para a obra.
No momento da nacionalização em maio de 2006, a Petrobras atuava em todos os
segmentos da indústria de petróleo e gás na Bolívia; as receitas da Petrobras Bolívia representavam cerca de 20% do PIB da Bolívia, e cerca de 25% dos impostos
arrecadados. Além disso, a Petrobras atuou como garantidora do empreendimento
do gasoduto, através de cláusulas de pagamento obrigatório por um volume mínimo de gás, quer esse volume fosse ou não demandado (ditas cláusulas take-orpay), como relata um dos principais estudiosos bolivianos da questão:
En este marco es importante recordar que ell gasoducto Bolivia-Brasil fue concebido más que como una obra de integración energética entre dos países, como
parte de un plan para conectar reservas en ese momento no interesantes (en Bolivia y Perú: Camisea) y hacerlas disponibles para el mercado brasileño. Por ese
motivo se incluyeron las cláusulas de penalización: el Take-or-pay y el Deliver
or Pay. En el primer caso en realidad se trata de un pago adelantado del gas no
consumido, pero en el segundo es una verdadera penalización económica para
el caso de que Bolivia no pudiera cumplir con el volumen comprometido. 159

159 Villegas, Carlos – Bolivia-Brasil: Relaciones energéticas, integración y medio ambiente.
Em “Relaciones Energéticas Bolivia-Brasil”, Foro Boliviano sobre Médio Ambiente y Desarrollo, julho de 2003.
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Nessa condição de garante da construção do gasoduto, a Petrobras passou
efetivamente a assegurar a principal fonte de receitas de exportações da Bolívia.
A partir de 1999 a Petrobras passou a pagar por gás que não estava demandando
(por força da cláusula take-or-pay). Em 2005 a demanda da Petrobras por gás
boliviano atingiu pela primeira vez o volume obrigatório de 24 milhões de m3/dia.
Esse aumento do uso de gás no Brasil foi fruto de um esforço dirigido da Petrobras junto a seus clientes, e resultou num crescimento contínuo das exportações
bolivianas, até que o volume pleno do gasoduto de 30 milhões de m3/dia fosse
atingido a partir de 2006, e aí se mantivesse desde então.
Portanto, ao serem abertas as negociações em torno dos contratos de exploração e produção na Bolívia em maio de 2005, havia, tanto de parte da YPFB
quanto da Petrobras, claras razões para ressentimentos e resistências. Esses teriam
que ser superados na negociação, em face à realidade da profunda dependência
mútua que o comércio do gás criou entre a Bolívia e o Brasil e suas respectivas
companhias petroleiras estatais.
6. A atuação do governo brasileiro e da Petrobras
A atuação do governo brasileiro atendeu à necessidade de equilibrar dois
aspectos estratégicos das negociações dos contratos de produção de gás na Bolívia. Um deles é a integração regional como prioridade de política externa. O
outro, a posição da indústria de gás natural dentro desse projeto de integração e,
especiﬁcamente, a segurança do fornecimento do gás boliviano ao Brasil. Através
do DS 28.701, a Bolívia passou a exigir maior participação nas receitas dos campos produtores, o que reduziria a rentabilidade dos investimentos. Por outro lado
o governo boliviano sabia da necessidade de novos de investimentos para manter
e (idealmente) expandir sua produção de gás, seja para o crescente mercado doméstico, seja para aumento de exportações. A dependência mútua que existe entre
Bolívia e Brasil faz com que a fonte mais próxima para obter esses investimentos
seja a Petrobras, tanto pela disposição do governo brasileiro em colaborar com o
governo boliviano, como pelos compromissos da companhia com os compradores
de gás do lado brasileiro. Novos investimentos da Petrobras, por sua vez, só poderiam ocorrer sob a condição de que os termos contratuais propostos remunerassem
os aportes de capital necessários para expandir sua produção na Bolívia, e assim
garantir o suprimento ao Brasil. Ou seja, a boa disposição entre os governos teria
que ser traduzida em termos mutuamente aceitáveis para a YPFB e a Petrobras. As
negociações estenderam-se até o último dia do prazo de 180 dias para a transição,
mas ﬁnalmente houve acordo, e ﬁrmaram-se contratos de produção compartilhada
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que, em princípio, atenderam a ambas as partes, já que permitiram maior participação do governo boliviano nas receitas dos campos produtores, e preservaram as
condições para remuneração de novos investimentos que venham a ser realizados.
Ao longo desse período de negociações houve momentos de grande tensão que
testaram a capacidade de entendimento entre os governos e as companhias.
Já em abril de 2006, portanto antes da promulgação do DS 28.701, o
Presidente Evo Morales deixou clara a prioridade que o governo boliviano daria
à reformulação do setor de petróleo e gás e ao estabelecimento de uma “nova
ordem” na indústria:
Durante muito tempo sucessivos governos ﬁzeram o jogo das transnacionais
que exploravam nosso gás e nosso petróleo, nos deixando as migalhas de seus
lucros... As empresas que não conseguirem compreender que essa realidade mudou agora podem ir. Somos soberanos para administrar nossos próprios recursos. 160

Na mesma ocasião, Evo Morales foi explícito ao separar, de um lado,
seu sentimento com relação à pessoa do Presidente Lula, a quem disse considerar
“um irmão mais velho”. De outro lado, seu sentimento com relação às empresas
de petróleo que atuavam no país, a começar pela Petrobras, vistas como agentes
exploradores da sociedade boliviana. 161
Ainda antes da promulgação do decreto de nacionalização, nos primeiros
meses do governo Evo Morales, houve um breve diálogo entre os governos e as
companhias. O Ministro de Hidrocarbonetos da Bolívia e o presidente da YPFB
reuniram-se com o presidente da Petrobras em abril de 2006162. Nessa reunião
foram manifestadas as bases da posição de cada parte nas negociações contratuais
que viriam a partir das mudanças que seriam feitas no marco regulatório do setor.
Após a reunião, o então Ministro de Hidrocarburos chegou a aﬁrmar que haveria
um tratamento diferenciado para a Petrobras, com relação às outras companhias
estrangeiras. Esse diálogo inicial não prosperou: o governo boliviano, principalmente através do Ministério de Hidrocarbonetos, passou a dar declarações públicas em tom ameaçador contra as petroleiras estrangeiras em atividade naquele
160 Transcrição parcial da entrevista concedida ao programa Roda Viva da TV Cultura, reportada em: Lameirinhas, Roberto – Evo: “Quem não gostar deve sair”, jornal O Estado de São
Paulo, 25 de abril de 2006.
161 Além da questão petroleira, havia também a questão ainda mais aguda da empresa de
mineração EBX, que foi expulsa da Bolívia pouco depois.
162 Soliz deﬁne las reglas del juego con Petrobras. Jornal La Razón, 18 de abril de 2006.
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país e especiﬁcamente contra a Petrobras. Diante disso, a Petrobras também tornou pública sua preocupação com o acirramento dos ânimos, e deixou claro que
estava em vigor e deveria ser respeitado o contrato de suprimento de gás ao Brasil,
que os investimentos planejados até então deveriam ser revistos em função das
condições que viessem a ser determinadas pelo governo boliviano e que, além
disso, não interessaria à companhia permanecer na Bolívia simplesmente como
prestadora de serviços.163
A promulgação do Decreto de Nacionalização, como parte das celebrações do Dia do Trabalho em 01 de maio de 2006, foi anunciada num espetacular
ato simbólico dentro de um dos campos operados pela Petrobras, cercado por
tropas do exército boliviano, com a presença do Presidente Evo Morales e seus
ministros. Com esse ato, apresentava-se claramente a Petrobras como principal
símbolo da presença estrangeira na indústria de gás boliviana, e como principal
alvo das mudanças determinadas pelo Decreto a partir daquela data. O tom inﬂamado dos discursos, e a presença do exército levaram a que se criasse na imprensa
mundial um clima de “ocupação militar” que, embora não tenha ocorrido de fato,
teve grande efeito simbólico, e contribuiu muito para aumentar a tensão entre os
governos e as empresas, e aumentar a expectativa em torno do que viria a seguir
na negociação dos contratos. Que aconteceria com os contratos de exportações de
gás? Quais as implicações formais da nova norma para o comércio de gás entre os
dois países? Estaria ameaçado o suprimento de gás ao Brasil?
Diante das repetidas manifestações de apreço de Evo Morales ao Presidente Lula, causou surpresa no governo brasileiro a agressividade demonstrada
pelo presidente boliviano com relação à Petrobras no ato do anúncio do decreto
de nacionalização. Mesmo surpreso com a hostilidade demonstrada de parte do
governo da Bolívia, o governo brasileiro manifestou com tranqüilidade sua estranheza diante dos fatos: o Ministro de Minas e Energia aﬁrmou que a ocupação
militar de instalações era um gesto inamistoso que conﬂitava com as tentativas de
entendimento de até então.
De parte da Petrobras, a reação inicial ao Decreto de Nacionalização veio
por um comunicado em 02.05.06164 em que reconhecia que o decreto alterava as
condições de operação, e que a companhia iria estudar as medidas cabíveis. Logo
no dia seguinte, foram anunciadas essas medidas que a companhia entendeu neces-

163 Petrobras paraliza su inversión frente a nacionalización. La Razón, 30 de março de
2006.
164 http://www2.petrobras.com.br/ri/spic/bco_arq/_2692_situacao_na_bolivia_port.pdf
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sárias165. Seriam tomadas providências na forma de negociação com as autoridades bolivianas, e a companhia recorreria a todas as instâncias legais, inclusive nos
foros internacionais previstos nos tratados de proteção aos investimentos (apesar
dessa disposição manifesta, vale repetir que a Petrobras foi a única companhia
estrangeira que não entrou com recurso formal contra o governo boliviano). A
Petrobras informou também a suspensão de “todos novos investimentos naquele
País bem como aqueles relacionados ao gasoduto Bolívia-Brasil (GASBOL), inclusive cancelando sua participação no concurso público corrente visando sua
ampliação [...] de forma que o volume a ser comprado pela Petrobras da YPFB
deverá permanecer em 30 milhões de metros cúbicos dia até o ﬁnal da vigência
do GSA em 2019.” Diante da ameaça que a nacionalização representava para o
suprimento de gás ao Brasil, a Petrobras decidiu também “Iniciar imediatamente estudos visando diversiﬁcar suas fontes de suprimento [de gás], incluindo a
possibilidade de implantação de unidade(s) de re-gaseiﬁcação de GNL”. Em entrevista coletiva, o Presidente da Petrobras explicitou que o contrato que rege a
venda de gás natural pela YPFB para a Petrobras no Brasil não tinha sido afetado
pelo Decreto de Nacionalização e continuava em vigor. Explicitou também que a
entrega de gás pelo GSA nunca foi ameaçada e em nenhum momento a Petrobras
recebeu qualquer indicação que poderia ser suspensa. O comunicado transmitia
claramente a frustração da Petrobras, diante do grande esforço feito pela companhia para viabilizar as exportações de gás boliviano ao Brasil, e diante da grande
contribuição da empresa como contribuinte do ﬁsco boliviano:
A Petrobras atua na Bolívia desde outubro de 1996 com o início do trabalho de
exploração no campo de San Alberto, e com o início da construção do GASBOL.
Os investimentos da Petrobras na Bolívia somam, em termos nominais US$ 989
milhões sendo que alcançaram seu pico em 2002 no valor de US$ 218 milhões.
[...] Em agosto de 2005 a produção da Petrobras na Bolívia representava 40%
da produção de petróleo e condensado e 57% da produção de gás natural na
produção boliviana. Em 2005, a arrecadação ﬁscal da Petrobras na Bolívia [...]
representou 24% do total da arrecadação de impostos.

Alguns segmentos da opinião pública brasileira tiveram a percepção de
que havia contradição entre as posições do governo brasileiro (mais tolerante) e
da Petrobras (mais contestadora) com relação às ações e declarações do governo
boliviano. Na realidade, o governo brasileiro e a Petrobras atuaram em sintonia
desde antes da nacionalização (conforme acima), e continuaram em sintonia até
165 http://www2.petrobras.com.br/ri/spic/bco_arq/2695_posicionamento_na_bolivia.pdf
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a conclusão das negociações. O comunicado emitido em 10 de maio pela companhia já explicitava a coordenação de ações com o governo brasileiro nas negociações que se seguiriam166:
Este e outros temas serão abordados amanhã em reunião que se realizará em
La Paz com a presença do ministro de Hidrocarburos, [...] do Presidente da
YPFB,[...] do ministro de Minas e Energia do Brasil, [...] e do Presidente da
Petrobras, [...].

Foi igualmente coordenada com o governo brasileiro a atuação da Petrobras e na primeira reunião formal de negociações, ocorrida em La Paz no dia
10 de maio. Logo após a reunião, a Petrobras anunciou que a negociação tinha
resultado num acordo negociado e ﬁrmado conjuntamente pelos presidentes das
empresas estatais, e pelos representantes dos governos. Informou igualmente que
tanto a empresa como o representante do governo brasileiro reiteraram seu respeito pela soberania boliviana, e que se havia acordado formar uma Comissão de
Alto Nível, integrada por ambos os Ministros e pelos Presidentes da Petrobras e
da YPFB167.
Em contraste com o entendimento obtido na reunião do dia 10 de maio,
a atitude de Evo Morales com relação à Petrobras foi confrontadora, e chegou
mesmo a caracterizar certo distanciamento do governo Lula. O presidente boliviano aﬁrmou em Viena, poucos dias após a nacionalização em maio de 2006, que
os contratos das petroleiras na Bolívia, inclusive os da Petrobras, eram ilegais, e
que em suas operações a Petrobras havia cometido delitos contra os interesses da
Bolívia. Diante dessas declarações o Chanceler brasileiro respondeu que havia no
Brasil um “clima de indignação” com relação às declarações de Evo Morales. Nos
dias seguintes o próprio Evo Morales, assim como a diplomacia dos dois países,
fez um esforço de desmentidos e, numa reunião entre Lula e Morales, ainda em
Viena, veio a reaﬁrmação da boa relação entre os países168. O tom acusador dessas
declarações do Presidente Morales em Viena, levou a nova resposta da Petrobras
que, ao se reportar ao ocorrido, registra novamente a atuação conjunta da Companhia e do MME169:

166 http://www2.petrobras.com.br/ri/spic/bco_arq/_2710_comunicado_petrobras_bolivia_
port.pdf
167 http://www2.petrobras.com.br/ri/spic/bco_arq/2713_reuniao_em_la_paz_port.pdf
168 Jornal Valor Econômico de 25.05.2006.
169 http://www2.petrobras.com.br/ri/spic/bco_arq/2716_bolivia_repudio_port.pdf
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[...] informa que durante as negociações ocorridas no dia de ontem em La Paz,
na presença dos ministros de Minas e Energia do Brasil, Silas Rondeau, e de
Hidrocarbonetos da Bolívia, Andrés Soliz-Rada, a Petrobras e YPFB acordaram
que, para que seja possível cumprir com o disposto no Decreto Supremo (DS)
27801 é necessário que sejam respeitadas as normas aplicáveis e que sejam
feitos esclarecimentos sobre condições contratuais e operacionais. Acordaram
também que possíveis perdas decorrentes da nacionalização de ativos da Petrobras na Bolívia serão objeto de compensação a ser negociada. Quaisquer
propostas de revisão de preço do gás adquirido pela Petrobras da YPFB serão
tratadas através dos mecanismos estabelecidos no contrato de compra e venda
de gás natural (GSA).

No comunicado a Petrobras novamente externava sua frustração pela
aparente falta de reconhecimento da contribuição da companhia para o desenvolvimento da indústria de gás na Bolívia, amparada por instrumentos oﬁciais
ﬁrmados pelos dois países:
A Petrobras sente-se surpreendida pelas recentes notícias que relatam acusações de ilegalidade na sua atuação na Bolívia, veiculadas imediatamente após
a emissão de nota conjunta que detalhava os pontos acordados ontem à noite
em La Paz. Em vista disso, a Companhia vem a público esclarecer que sempre
atuou estritamente dentro da lei, na Bolívia assim como em todos os países onde
opera ou operou [e que] sua presença na Bolívia é decorrente de acordos bilaterais entre os governos do Brasil e daquele país. Esses acordos possibilitaram
a construção do gasoduto Bolívia-Brasil, a assinatura do GSA, e a exploração
de gás nas áreas de San Alberto e San Antonio, em parceria entre Petrobras e
YPFB. Essa parceria foi desfeita pela privatização da parcela da YPFB naquela
sociedade.
Em função desses acordos, a Petrobras ﬁnanciou e construiu o trecho boliviano
do gasoduto Bolívia-Brasil, realizou investimentos em exploração (inicialmente
em sociedade com a YPFB) e em produção em San Alberto e San Antonio. Como
resultado dessas operações, a Companhia compra gás boliviano desde 1999,
gera empregos, e paga impostos na Bolívia, sendo responsável por 25% da receita tributária daquele país.
Em vista disso, a Petrobras manifesta sua indignação diante de acusações de
que a Companhia possa ter, em qualquer momento, operado deliberadamente à
margem da lei, seja na Bolívia ou em qualquer país onde atue.
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A negociação propriamente dita dos contratos de exploração e produção
pela Petrobras na Bolívia teve sua relação com a política externa brasileira marcada por duas características de atuação. A primeira é que o Governo manteve relações ﬂuidas entre os países, como reﬂexas da prioridade que a integração regional
tem para a política externa do atual governo. A capacidade de manter o bom nível
dessas relações depende em grande medida da autoridade e prestígio pessoais do
Presidente Lula junto aos outros presidentes da região e, no caso, junto ao Presidente Morales.
A orientação do Governo desde o início foi que a Petrobras deveria estar
na Bolívia somente na medida em que fosse bem-vinda. Essa postura foi colocada explicitamente e a resposta do governo boliviano foi que sim, a Petrobras
era bem-vinda e, mais do que isso, o Brasil seria o principal aliado estratégico da
Bolívia na região, nas palavras do Vice-Presidente da República170. Isso não surpreendeu porque a Petrobras tinha grandes investimentos no país, era e continua
a ser a maior produtora de gás, e o Brasil é o maior comprador de gás da Bolívia.
A opinião pública brasileira questionou de início se havia completa coordenação entre a Petrobras e o governo brasileiro. Contrariamente ao que se viu
muitas vezes na imprensa daquele período, não houve diferença de posição entre
o governo brasileiro e a Petrobras171,172. Houve sim papéis diferentes, e igualmente necessários, dentro de um mesmo processo de negociação. No plano mais
amplo das relações bilaterais, o governo brasileiro trabalhou para manter ﬂuidas
as relações entre os dois países, e o diálogo entre os governos, tanto através do
Ministério das Relações Exteriores, como do Ministério de Minas e Energia. A
boa qualidade das relações entre os governos permitiu que, no plano mais restrito
das questões de negócio, a Petrobras pudesse defender com ﬁrmeza as posições
da companhia na Bolívia, diante do Ministério de Hidrocarbonetos e da YPFB.
A coordenação de ações nesses dois planos foi o fundamento sobre o qual se
construiu a negociação ao longo dos 180 dias de prazo previstos pelo DS 27.801.
A esse respeito, em março de 2006, perguntado sobre quem conduzia as negociações pelo Brasil, se a Petrobras, se o Itamaraty, ou se o próprio Presidente Lula, o
170 Moreira Leite, Paulo – “Brasil é nosso aliado estratégico. Vice-Presidente boliviano diz
preferir o Brasil à Venezuela, pois tem mercados e investimentos que o país precisa”. Jornal O
Estado de São Paulo, 15 de maio de 2006, página B3.
171 Lafer, Celso – Desacertos diplomáticos. Jornal O Estado de São Paulo, 21 de abril de 2006,
página A2.
172 Tokarski, M., Allan, R. – Petrobras acerta, Itamaraty falha. Jornal Correio Braziliense,
página 9A.
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presidente da Petrobras respondeu que: “A Petrobras negocia com a YPFB, o Itamaraty trata com o Ministério das Relações Exteriores da Bolívia, e o presidente
Lula fala com Evo Morales” 173.
O fechamento da negociação ocorreu na data limite, em 28 de outubro de
2006, e foi anunciado pela Petrobras dois dias depois174. A Petrobras continuaria
sendo responsável pela operação dos campos de San Alberto e San Antonio, e a
YPFB assumiria papel mais preponderante na comercialização dos hidrocarbonetos produzidos. Pelos novos contratos, a operação se faria sob o sistema de
produção compartilhada. Os investimentos realizados até aquele momento, bem
como a depreciação realizada, entrariam nos cálculos para deﬁnir a retribuição
da Petrobras, e que estes investimentos, e outros que a empresa viesse a fazer,
continuariam a ser depreciados e considerados no cálculo dos custos pelos quais
o operador deve ser reembolsado. A coordenação dos movimentos da Petrobras
com o governo brasileiro permitiu negociar termos aceitáveis, num acordo construído sob condições críticas de limite de tempo.
A segunda característica da atuação diplomática brasileira nessas negociações, e também fora delas, é que o apoio do Brasil é manifesto à prática da
democracia na Bolívia, ao processo democrático boliviano, representado pelo seu
Presidente, mas não à pessoa individual do Presidente, em que pese a proximidade
pessoal entre Lula e Evo Morales. Isso ﬁcou evidenciado em várias ocasiões. Em
19 de dezembro de 2007, por exemplo, houve uma visita à Bolívia do próprio
Presidente Lula, em que se tratou de investimentos brasileiros na Bolívia, inclusive os da Petrobras. Naquela ocasião, em seu discurso no Palácio Quemado, o
Presidente Lula manifestou-se publicamente a favor do diálogo como a melhor
forma para superar as diferenças internas na sociedade boliviana, que se achava
especialmente tensionada naqueles dias, pelo enfrentamento entre a oposição e o
governo boliviano em torno das autonomias departamentais. Mais recentemente,
em setembro de 2008 no Chile, em reunião da UNASUL convocada para discutir
novo agravamento dos distúrbios sociais bolivianos, ﬁcou novamente evidenciado o apoio do governo brasileiro ao processo democrático, e não a indivíduos. O
Presidente Lula passou o domingo 14 de setembro envolvido com a crise política
da Bolívia. Informou-se a partir dos relatórios do Itamaraty, ancorados nas informações enviadas pela embaixada brasileira em La Paz. Em suas próprias palavras,
o Presidente Lula aﬁrmou que foi ao Chile com a disposição de reforçar dois
173 Gabrielli, J.S. – “O Brasil precisa do gás”, entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, 30
de março de 2006, página B-3.
174 http://www2.petrobras.com.br/ri/spic/bco_arq/2850_acordo_bolivia_-_port.pdf
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conceitos: primeiro, o respeito às urnas bolivianas, que elegeram Evo Morales e
ratiﬁcaram o mandato dele em plebiscito recém-realizado; segundo, o aprofundamento de uma negociação franca entre Evo e seus opositores. A posição do
governo brasileiro e do Presidente Lula prevaleceu nessa reunião de emergência
da UNASUL. O documento que resultou da reunião, a Declaração de La Moneda,
reaﬁrma o respeito: à soberania; à não ingerência em assuntos internos; à integridade e inviolabilidade territorial; à democracia e suas instituições; e aos direitos
humanos. O documento expressa, portanto, apoio ao governo constitucional do
presidente Morales, e rechaça a possibilidade de reconhecer qualquer governo
resultante de um golpe de Estado.
O bom êxito da negociação dos contratos de exploração e produção de gás
natural na Bolívia foi resultado da ação coordenada entre o governo brasileiro e a
Petrobras, em seus distintos papéis. O governo brasileiro, através da diplomacia e
do ministério da área, manteve aberto o diálogo com o governo boliviano. Apoiada
nessa boa relação entre os governos, a Petrobras realizou a transição para um novo
contrato em termos que satisfazem tanto o desejo de maior participação nas receitas
de parte do governo boliviano, como os critérios de investimento da companhia.
7. América do Sul: um espelho da indústria mundial de petróleo
Seria um equívoco pensar que a crise de contratos na indústria do petróleo seja um fenômeno exclusivamente ou tipicamente sul-americano. Ao contrário, trata-se da manifestação local de um fenômeno mundial. As mencionadas
mudanças contratuais na América do Sul são parte de um amplo fenômeno de
transformação da indústria do petróleo em todo mundo, que vive hoje uma situação estruturalmente distinta daquela vivida há 25 anos, época do último choque de
preços. A principal diferença entre a situação do presente momento quando comparada às turbulências das décadas de 1970 e 1980 reside exatamente na distribuição dos direitos de acesso a reservas. Hoje cerca de 80% das reservas de petróleo
estão nas mãos de empresas estatais de petróleo (ditas NOC – National Oil Companies), enquanto que àquela época o controle sobre a maior parte das reservas
era das grandes companhias multinacionais de petróleo (ditas IOC – International
Oil Companies). Das reservas comerciais hoje existentes de 1,2 trilhões de barris,
apenas 45% têm alguma forma de participação das IOC em seu desenvolvimento,
e essa parcela tende a se reduzir ainda mais175.

175 Wood McKenzie – Government take: comparing the attractiveness and stability of global
ﬁscal terms. Junho de 2007.
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A disputa entre NOC e IOC pelo excedente da renda petroleira é recorrente na história da indústria do petróleo. No momento da fundação da OPEP em
1960, e até o início da década seguinte, a indústria de petróleo era totalmente controlada pelas grandes companhias multinacionais, as chamadas “Sete Irmãs”.176
Eram elas quem determinava preços e volumes no mercado. Eram tempos em que
o mercado de petróleo era ofertante, e as IOC impunham aos países produtores
condições contratuais com royalties muito reduzidos. Conforme atesta o sheik
Ahmed Zaki Yamani, Ministro de Petróleo da Arábia Saudita de 1962 até 1986, a
grande novidade da indústria do petróleo a partir de 1970 foi o processo conjunto,
entre produtores e as IOC, para decidir sobre preços. 177 A partir daí, os países produtores ser deram conta de que o “preço realizado” na venda ﬁnal dos produtos
avançava muito mais rapidamente do que aquele pago na origem, fato este que
levou os produtores a exigir, pela primeira vez, uma parcela maior do aumento de
preços. Teve início aí uma lenta transformação que hoje atinge sua maturidade.
Nos tempos atuais o mercado é demandante: os países detentores de reservas de
petróleo e gás estão fortalecidos, e seus governos impõem mudanças contratuais
de forma a se apropriarem de maior parcela do excedente da renda, e a reservarem
para si a propriedade do produto da lavra. Mudou também o poder da própria
OPEP dentro da indústria, já que os preços crescentes de petróleo viabilizaram
alternativas de suprimento tais como o Mar do Norte, a Rússia, e o México, entre
outros. Se em 1970, 70% da produção mundial vinha dos países da OPEP, em
2007 essa proporção é cerca de 30%.
O domínio das IOC expandiu-se ao longo da década de 1990, fundamentado na reestruturação da indústria petroleira nos países periféricos do capitalismo, através da segmentação e venda das empresas estatais (NOC), nos moldes das políticas de estabilização macroeconômica conhecidas como Consenso
de Washington. A situação reverteu-se a partir das crises ﬁnanceiras do período
1997-2001, e na presença de preços em rápida ascensão, principalmente a partir
de 2003, os Estados nacionais perceberam a oportunidade de obter grandes receitas adicionais com a indústria do petróleo, caso fosse recuperado pelo Estado
o direito de acesso às reservas sob controle das IOC em regime de concessão,
e aumentada a carga tributária sobre as crescentes receitas petroleiras. A partir
176 Esso (atual Exxon-Mobil), Shell, Anglo-Perisan (atual BP Amoco), Mobil, Socal (atual
Chevron-Texaco), Gulf, e Texaco.
177 Yamani, Ahmed Zaki – OPEC, past, present, and future. Em Energy: between markets and
geopolitics, Documento de Trabajo del Real Instituto Elcano 2008/6. 19th World Petroleum
Congress, Madrid, julho de 2008.
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daí mudaram diversos marcos regulatórios nacionais da indústria, e os tipos de
contratos entre NOC e IOC. As NOC mostram-se cada vez mais determinadas a
manter o direito de acesso a reservas, e contratar as IOC apenas como prestadoras
de serviço para explorar e desenvolver as reservas de petróleo e gás. Os contratos
de concessão têm sido freqüentemente mudados para contratos de produção compartilhada com escala móvel de participação nos resultados, o que muitas vezes
aproxima o operador da posição de prestador de serviço, na medida em que atua
com taxa de retorno regulada. As IOC, que ﬁguram como operadoras em grande
parte desses contratos alterados, reclamam por estabilidade de regime regulatório
e respeito aos contratos vigentes. Não obstante o que se vê é o oposto disso: os
Estados mudam o marco regulatório e determinam a renegociação compulsória
dos contratos de exploração e produção para restituir às suas NOC o direito de
acesso às reservas, e aumentar a receita tributária sobre a produção e venda de
petróleo e gás natural.
É no padrão de propriedade das reservas de petróleo, portanto, que a
oposição entre os dois campos da indústria, NOC e IOC, reﬂete-se mais criticamente no contexto atual, conﬁgurando-se como a principal variável estratégica da
indústria no momento. Vale repetir que as IOC são, tradicionalmente, empresas
integradas: atuam tanto no segmento de exploração e produção do petróleo bruto,
como no reﬁno e produção dos derivados de petróleo, e às vezes (embora cada
vez menos) na distribuição, isto é, na venda desses produtos ao varejo. Esse tipo
de estrutura é comum entre as grandes empresas porque a presença simultânea
nos segmentos de produção e de reﬁno dá a elas uma proteção natural contra as
oscilações de preço típicas do comércio de petróleo, e permite às companhias
manter um ﬂuxo de receita mais estável do que teriam se atuassem em apenas
na produção ou no reﬁno, porque os resultados econômicos desses dois grandes
segmentos freqüentemente se compensam no sentido de suas variações. Portanto,
o funcionamento da estrutura integrada pressupõe que a empresa tenha posições
consolidadas junto ao centro produtor (direito de acesso a reservas), e junto ao
centro consumidor (capacidade própria de reﬁno). A perspectiva é de que no médio prazo, a maioria absoluta da reservas e produção seja controlada pelas NOC.
Um recente artigo da própria imprensa norte-americana relata o declínio de poder
das IOC, e procura, de forma pouco defensável, caracterizar esse menor poder das
IOC como uma ameaça ao suprimento mundial de petróleo178:

178 Mouawad, Jad - As Oil Giants Lose Inﬂuence, Supply Drops. Jornal The New York Times,
18 de agosto de 2008, em http://www.nytimes.com/2008/08/19/business/19oil.html.
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Oil production has begun falling at all of the major Western oil companies, and
they are ﬁnding it harder than ever to ﬁnd new prospects even though they are
awash in proﬁts and eager to expand. Part of the reason is political. From the
Caspian Sea to South America, Western oil companies are being squeezed out
of resource-rich provinces. They are being forced to renegotiate contracts on
less-favorable terms and are ﬁghting losing battles with assertive state-owned
oil companies. And much of their production is in mature regions that are declining, like the North Sea. The reality, experts say, is that the oil giants that once
dominated the global market have lost much of their inﬂuence - and with it, their
ability to increase supplies.

Diante dessa perda de posição, as IOC reclamam por estabilidade contratual, na América do Sul e no mundo todo, na tentativa de preservar as posições
conquistadas no passado. Mas as transformações da relação entre disponibilidade
de reservas e demanda de petróleo, das condições de propriedade das reservas, e
de preço do petróleo no mercado mundial, criam contradições que tornam insustentável a manutenção da repartição do excedente segundo contratos construídos
sob outra realidade muito diferente da atual. Movidas pela resolução dessas contradições, as mudanças contratuais prosseguem, sejam elas pactuadas ou compulsórias. A perspectiva é de que no futuro próximo se acentue a tendência de rápido
declínio de produção em regiões tradicionais das IOC, como o Mar do Norte e
seção americana do Golfo do México. O processo de exaustão é mais acentuado
no Mar do Norte, onde a produção tem declinado em média 7,5% ao ano desde
2002, segundo a IEA. Essa condição de reservas próprias declinantes coloca as
tradicionais petroleiras internacionais diante de um dilema: mudar ou desaparecer.
Ou elas atuam para mudar radicalmente sua forma de gerar receitas, ou estarão
fadadas à extinção enquanto empresas integradas, já que terão necessariamente
maior dependência das NOC para comprar petróleo que abasteça toda sua capacidade de reﬁno em torno do mundo, isto é, produzirão uma fração cada vez menor
do petróleo que abastece suas reﬁnarias. Diante desse cenário e do momento de
crise ﬁnanceira mundial (a partir de outubro de 2008), são particularmente insustentáveis as relações contratuais construídas sob a égide das reformas de mercado
da década de 1990.
Pode-se perceber a grande preocupação das IOC com as revisões contratuais pelo fato de que o principal fórum de debates da indústria, o World Petroleum Council - WPC, promoveu dois grandes seminários internacionais, dedicados especiﬁcamente à resolução de disputas, num espaço de três anos (em 2004 e
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novamente em 2007)179. Em seu convite para a reunião de 2007, o WPC fez notar
o espantoso aumento do número e do valor das causas levadas ao CIADI – Centro
para Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (ou ICSID, na sigla em inglês)
que vem a ser a câmara de arbitragem, vinculada ao Banco Mundial, designada como foro arbitral na maioria dos contratos decorrentes das privatizações da
década de 1990. Segundo o WPC, entre 1999 e 2005 o CIADI passou de uma
posição na qual atuava em cinco contratos no valor total de 15 milhões de dólares,
para outra em que administrava 90 casos (contratos), no valor de 25 bilhões de
dólares180. Vale notar que, nas recentes renegociações da indústria petroleira sulamericana, o CIADI tem sido sistematicamente rechaçado como foro de arbitragem de disputas contratuais, e substituído por outras instituições, principalmente
a CNUDMI – Comissão das Nações Unidas para Direito Mercantil Internacional
(UNCITRAL, na sigla em inglês).
Mudanças como as que hoje ocorrem na América do Sul expõem algumas das insuﬁciências do conceito de “mercado” enquanto conceito fundante do
ordenamento social, ainda que no âmbito restrito da indústria do petróleo. Enquanto que o mercado só enxerga valores de troca, a organização social também
se estrutura segundo um conjunto mais complexo de valores, inclusive importantes valores coletivos simbólicos, que se perdem na nomenclatura do mercado. O
sentimento de soberania associado às empresas petroleiras na América do Sul foi
um signiﬁcativo valor simbólico destruído pelas reformas liberais, principalmente
nos países onde as empresas estatais foram inteiramente desarticuladas ou vendidas, como na Argentina e na Bolívia. Um claro sintoma da importância dessa
perda simbólica é a associação de nomes das principais batalhas das histórias
nacionais aos atos de resgate do controle do Estado sobre a indústria de petróleo e
gás na região, vistos como atos de recuperação da soberania. No caso da Bolívia,
por exemplo, é sintomático que se tenha dado ao decreto de nacionalização da
indústria, o D.S. 27.801 o nome de Héroes Del Chaco, em memória dos caídos na
guerra disputada com o Paraguai, entre 1932 e 1935, pelo controle da região onde
já se suspeitava da presença de reservas de hidrocarbonetos. Outro exemplo dessa
179 ICSID - Chamada para 2nd International Oil and Gas Conference Managing Risk

– Dispute Avoidance and Resolution, em http://www.world-petroleum.org/disputes/
dispute.htm.
180 ICSID – Antonio R. Parra. Em ICSID News Release, 04 de abril de 2005. Em http://icsid.
worldbank.org/ICSID/FrontServlet?requestType=CasesRH&actionVal=OpenPage&PageTyp
e=AnnouncementsFrame&FromPage=NewsReleases&pageName=Archive_%20Announcement15.
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associação entre a indústria do petróleo e a soberania nacional pode ser encontrado na Venezuela: as ricas jazidas petrolíferas da Faixa do Orinoco foram divididas
em quatro grandes áreas, renomeadas pelo governo com os nomes de batalhas
travadas contra os espanhóis nas guerras de independência: Boyacá, Junin, Ayacucho, e Carabobo. A essa indignação causada pela perda simbólica de soberania,
decorrente da desarticulação das estatais petroleiras, somou-se a insatisfação com
serviços de energia mais caros, e com o aprofundamento das desigualdades na
própria prestação desses serviços privatizados. Esse mal-estar com os “princípios
de mercado” tornou-se insustentável diante do vertiginoso crescimento das receitas e dos lucros proporcionados pela disparada dos preços do petróleo desde 2003,
e criou as condições políticas para as mudanças contratuais.
Esse episódio da renegociação de contratos da indústria petroleira na
América do Sul nos dá oportunidade de fazer menção, ainda que breve, às questões associadas aos diversos sentidos do conceito de “mercado”, e aos desentendimentos que podem ser causadas pelo uso indiscriminado do termo. A partir do
ﬁnal do século XVIII, com a formação de Estados nacionais governados pela
Democracia Liberal e com a predominância do modo capitalista de produção, o
termo “mercado” sofreu uma modiﬁcação radical em seu signiﬁcado. Até então,
“mercado” signiﬁcava um local físico, um espaço onde se reúnem mercadores
vindos de diversos pontos distantes para realizar suas trocas, como ocorria nas
grandes feiras da Idade Média, e como ainda sobrevive em centros urbanos contemporâneos, na forma de locais (ﬁxos ou ambulantes) nos quais se vende principalmente produtos agrícolas. Com o advento da conjugação entre a democracia
liberal e o capitalismo, o termo “mercado” passa a expressar um projeto político,
um princípio de organização social fundado em práticas mercantis. Nesse contexto, “mercado” assume personalidade de instituição jurídica dentro do contrato social, expresso nas constituições nacionais. A prática do modo capitalista de
produção requer que o direito posto pelo Estado garanta a “ﬂuência da circulação
mercantil” e dê caráter determinístico às relações econômicas. Ou seja, no dizer
de um jurista brasileiro181, requer que o direito garanta um “horizonte de previsibilidade e calculabilidade” para as operações comerciais. A garantia da estabilidade
das condições comerciais, ditas “condições de mercado”, protege os proprietários
do capital tanto de incertezas no comportamento dos outros agentes econômicos,
como de incertezas associadas ao comportamento do próprio Estado. É dessa restrição imposta pela instituição jurídica “mercado” ao comportamento do próprio
181 Grau, Eros Roberto – A Ordem Econômica na Constituição de 1988. Malheiros Editores,
10a edição, 2006.
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Estado, ou seja, do sentimento de perda de soberania do Estado em favor do capital, que nascem as principais reações que hoje se manifestam aos contratos feitos
durante as décadas de privatização da indústria da energia na América do Sul.
8. Retrato de uma estrutura em movimento
Neste ensaio tratou-se da relação entre a política brasileira de integração
regional e a ordem contratual da indústria de energia na América do Sul, manifesta
nos contratos que a Petrobras tem em diversos países da região. Tomou-se como
exemplo típico para análise o processo que levou à renegociação dos contratos de
exploração e produção da Petrobras na Bolívia. Ao concluir esta reﬂexão, é necessário registrar que a mudança nos contratos de exploração de petróleo e gás não
foi a única renegociação de grande porte da Petrobras com a Bolívia em tempos
recentes. Houve outras duas que, mesmo sem descrever em detalhe, devem ser
mencionadas, pois se deram no delicado período pós-nacionalização, e exigiram
igualmente esforços coordenados entre as companhias e os governos de Brasil e
Bolívia. Ao mesmo tempo em que decretava a nacionalização, o governo boliviano demandou também o aumento de preço do gás exportado ao Brasil. Como
essa demanda dizia respeito ao contrato binacional (e não aos contratos internos
da Bolívia), esse pleito deu origem a outro ramo de negociações, entre YPFB e a
Petrobras, que também envolveu os governos dos dois países. As linhas gerais de
um entendimento foram acordadas pelos Presidentes Lula e Evo, bem como pelos
presidentes das companhias, em reunião em Brasília em fevereiro de 2007. Outra
negociação também se fez necessária na medida em que o Decreto de Nacionalização determinava a recompra das reﬁnarias que tinham sido vendidas pela YPFB
à Petrobras em 1999, em leilão internacional. Houve negociação especíﬁca desse
tema, que se concluiu com a recompra das reﬁnarias pela YPFB, pelo valor de
USD 112 milhões, numa operação concretizada entre maio e julho de 2007.
Registre-se ainda que a Bolívia foi apenas um dentre diversos países da
região com demandas ao Brasil por conta de negócios da Petrobras. Considerações
semelhantes às que aqui apresentamos poderiam ser feitas a respeito da atuação
da Petrobras em outros países sul-americanos. Por exemplo, as já mencionadas
mudanças do marco regulatório levaram ao encerramento compulsório, em abril
de 2006, dos contratos de exploração que a Petrobras detinha em quatro campos
na Venezuela, e a transformação de cada um desses contratos em empresas mistas
controladas e operadas pela PDVSA, que passou a ter 60% do capital de cada uma
delas. Isso se deu ao mesmo tempo em que se negociavam treze memorandos de
entendimento sobre potenciais negócios entre a Petrobras e a PDVSA, memo-
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randos que tiveram sua origem numa série de acordos ﬁrmados em fevereiro de
2005 entre os governos do Brasil e da Venezuela. Daí originou-se igualmente um
complexo processo de negociação entre as companhias e os governos, processo
esse que ainda hoje segue seu curso.
Da mesma forma poderiam ser feitas considerações sobre as renegociações de contratos no Equador. Naquele país a Petrobras operava, até há poucos
dias, dois blocos. Em setembro de 2008 foi acordada a devolução de um deles
(bloco 31), situado em área ambientalmente sensível. Em outubro de 2008 foi
renegociado compulsoriamente o contrato que rege a produção no outro bloco
(bloco 18). Em meio a um tenso momento político em que o governo do Equador
liderou e venceu a votação de uma ampla reforma constitucional, as negociações
com a Petrobras propiciaram momentos de tensão diplomática entre os dois países, principalmente em setembro e outubro de 2008, antes que se encontrasse
ﬁnalmente o caminho do acordo.
Haveria também muito que considerar de parte da Argentina, país onde
a subsidiária local da Petrobras é a segunda maior empresa do ramo, com atividades que incluem desde a exploração e produção e transporte de petróleo e gás,
passam pelo reﬁno e distribuição de combustíveis, petroquímicos e fertilizantes,
e chegam até a geração e distribuição de energia elétrica para uma extensa área
da Grande Buenos Aires. A crescente dependência de importações da Argentina
para atender a seu mercado interno de combustíveis e, particularmente, os déﬁcits
crônicos de óleo diesel e gás natural, oferecem uma pauta diversiﬁcada de negociações delicadas que requerem a ação coordenada da Petrobras e dos governos
de ambos Estados.
O processo de redeﬁnição do papel do Estado na indústria petroleira
mundial e sul-americana está longe de terminar. No momento em que se conclui
a redação desse texto (outubro de 2008) o mundo encontra-se no auge de uma
crise ﬁnanceira sem precedentes desde 1929. Todos os maiores bancos da Europa
e dos Estados Unidos receberam gigantescos (e impensáveis) aportes de fundos
públicos nas últimas semanas182. Faliram ou estão à beira da insolvência grandes

182 Em 03 de outubro de 2008 o Congresso norte-americano aprovou um plano de ajuda ao
setor ﬁnanceiro, pelo qual se autoriza o uso de US$ 700 bilhões de fundos públicos para socorrer instituições ﬁnanceiras em diﬁculdades. O socorro será dado na forma de compra de títulos
de dívida de alto risco (papéis “podres”), em troca de participação acionária do Estado nessas
instituições ﬁnanceiras. O Banco Central Europeu também aprovou um plano semelhante. Ao
ﬁnal de outubro de 2008 estimava-se em US$ 3,2 trilhões o valor já concedido pelos governos
para salvar instituições ﬁnanceiras pelo mundo.
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bancos de investimento183, produtos diretos da desregulamentação bancária da década de 1980, grandes operadores da liberação do ﬂuxo internacional de capitais
da década de 1990, e personagens centrais em todas as operações de compra e
venda de ativos petroleiros na América do Sul nos últimos 20 anos. O preço do
petróleo hoje é de 62 dólares por barril, ou seja, menos da metade dos 145 dólares
por barril vigentes há apenas três meses atrás e, em termos nominais, igual ao que
se praticava em 2003, no momento em que tomaram corpo a maior parte das mudanças abordadas neste ensaio. A perspectiva para 2009 é de recessão no centro
do capitalismo, e de ameaça à viabilidade dos investimentos que dependem de
grandes volumes de ﬁnanciamento com capital de terceiros, inclusive os da indústria do petróleo. Ninguém é capaz, nesse momento, de prever a duração da atual
crise, e a extensão dos danos que a desestruturação do sistema ﬁnanceiro causará
à economia mundial. Temos apenas um retrato de uma estrutura em movimento.
Dentro desse cenário econômico desanimador, o Brasil se apresenta
como um dos poucos redutos potenciais de solidez do sistema ﬁnanceiro, e potencial fonte de crescimento para os próximos anos. Ao contrário de vizinhos
como Bolívia, Equador, e Venezuela, que são altamente dependentes do valor de
suas exportações de petróleo e gás para movimentar suas economias, o Brasil tem
crescido principalmente pela força do consumo de sua própria população, e pela
vigorosa instalação de nova capacidade produtiva com investimentos que são, em
grande parte, ﬁnanciados pelo Estado através do BNDES. Também sob o ponto de
vista de política externa, o Brasil se apresenta como alternativa em meio ao momento sombrio. Enquanto o mundo assiste ao esgotamento da agressiva estratégia
intervencionista dos EUA, e os desastrosos efeitos dos gigantescos gastos bélicos
sobre as ﬁnanças públicas norte-americanas, o Brasil tem praticado o oposto, pelo
exercício de uma liderança tolerante na América do Sul, pela qual tem mantido
o bom relacionamento entre os Estados, apesar dos sobressaltos causados pelas
transformações sociais por que passa o continente, a exemplo do que se vê na indústria regional de petróleo e gás. É de se esperar, portanto, que se intensiﬁquem
as demandas dos países sul-americanos sobre o Brasil, e particularmente sobre

183 Em março de 2008 o Bear Stern foi comprado pelo JP Morgan com ﬁnanciamento de US$
29 bilhões do FED. No início de setembro o governo americano concedeu empréstimos no total
de US$ 200 bilhões às duas maiores ﬁnanciadoras de hipotecas do país, Fannie May e Freddie
Mac. O Lehman Brothers faliu em 15 de setembro. Em 16 de setembro o governo americano
concedeu empréstimo de US$ 85 bilhões para a AIG, maior seguradora do país para impedir
sua falência. No ﬁnal de setembro, o Fed aprovou a conversão para bancos varejistas dos dois
últimos bancos de investimentos sobreviventes, o Goldman Sachs, e o Morgan Stanley.
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a Petrobras, como fontes de algum investimento externo dentro de um cenário
mundial recessivo. A diﬁculdade do momento oferecerá oportunidade para que se
consolide ainda mais a liderança da Petrobras e sua atuação como instrumento da
política externa brasileira para a América do Sul.

André Garcez Ghirardi é professor licenciado da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade Federal da Bahia.
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Refugiado, Cidadão Universal: uma
análise do direito à identidade pessoal
Patricia Magno

Apresentação
O texto “Refugiado, Cidadão Universal: uma análise do direito à identidade pessoal” da Defensora Pública Patrícia Magno é o bem-sucedido resultado
teórico da atuação permanente em defesa dos refugiados políticos realizada pelo
Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro
(NUDEDH).
No artigo, a autora mobiliza os marcos legislativos brasileiros (Constituição Federal de 1988 e Lei 9437/97) e internacionais, para considerar o refugiado
como titular do direito humano universal de receber asilo, estabelecendo que o
conceito de “cidadania universal plena” gera, para o Estado, o incontornável dever de acolher o asilado.
Recentemente, o tema veio à tona no debate político internacional a partir da correta decisão do Ministério da Justiça brasileiro em conceder o asilo ao
italiano Cesare Battisti. Nesse cenário, o texto apresentado (mesmo sem citar o
caso) permite não só esclarecer os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão,
mas as reais implicações democráticas advindas da emergência de uma concepção
global de cidadania.
De perseguido político (“terrorista”) a cidadão universal, Cesare Battisti
encontra, citando a autora, a possibilidade “de construir novos projetos de vida,
e, sobretudo, salvar a própria vida, em condições de dignidade e de respeito”.
Essa possibilidade não está limitada somente ao escritor italiano, mas a todos que
desejam construir uma democracia efetiva, constituinte e global. Nesse sentido,
a decisão do governo brasileiro não é somente soberana, mas aﬁnada com a perspectiva global de aﬁrmação de uma cidadania universal, baseada na produção
contínua dos direitos humanos.
Por Alexandre Fabiano Mendes184

184 Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, mestre em direito penal e editor da revista
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Introdução
Este estudo situa-se na encruzilhada entre paradigmas da soberania nacional e dos direitos humanos, sendo o refugiado seu representante, uma vez que
da sua condição de ser humano decorrem direitos exigíveis de um Estado do qual
não é nacional.
A partir do diálogo entre o Direito Internacional dos Direitos Humanos
(DIDH), o Direito Internacional Humanitário (DIH) e o Direito Internacional dos
Refugiados (DIR), situa-se a temática do refúgio no terceiro milênio e se estabelecem as bases para a construção do conceito de cidadania universal. Da convergência dessas três vertentes de proteção da pessoa humana refugiada, constrói-se
o alicerce do dever jurídico do Estado de acolhida em conceder refúgio.
Analisa-se a normativa referente à documentação do refugiado, vez que
o direito à identidade é direito humano universal. Demonstra-se, por ﬁm, que o
exercício da cidadania universal plena depende diretamente da efetividade do direito à identidade pessoal, que retira o refugiado da invisibilidade e lhe assegura
os meios para o exercício dos direitos inerentes à vida civil.
O Refúgio no 3º Milênio
O século XXI foi inaugurado sem que se expurgasse do cenário internacional a necessidade de alguns indivíduos buscarem refúgio. Refugiar-se é buscar
proteção e segurança, ou condições de concretizar os direitos fundamentais. Signiﬁca, ainda, recomeçar, construir novos projetos de vida, e, sobretudo, salvar a
própria vida, em condições de dignidade e de respeito.185 O drama dos refugiados
e das refugiadas é, sem dúvida, um dos desaﬁos mais urgentes da conjuntura internacional186.

185 MILESI, Rosita. Dia mundial do refugiado 2008: o desaﬁo das políticas públicas. Edital: notícias da América Latina e Caribe. Disponível em <http://www.adital.org.br/site/noticia.
asp?lang=PT&cod=33572>. Acesso em: 26 set. 2008.
186 No Brasil existem, atualmente, segundo o CONARE (Comitê Nacional para os Refugiados, órgão colegiado vinculado ao Ministério da Justiça, criado pela Lei n. 9474/97), cerca de
3.400 (três mil e quatrocentos) refugiados reconhecidos, de 69 nacionalidades diferentes, a
maior parte (78%) do continente africano (MILESI, Rosita e LACERDA, Rosane (org.). Políticas Públicas para as Migrações Internacionais: migrantes e refugiados. 2ª. ed.. Brasília:
ACNUR, IMDH & CDHM, 2007. p. 20), sendo certo que aproximadamente 95% dos refugiados residem no eixo Rio-São Paulo.
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O refugiado187 é um estrangeiro em situação de risco, que deixou seu país
por motivo de perseguição ou devido à situação local de maciça e grave violação
de direitos humanos188. Em situação análoga a do refugiado encontra-se o asilado,
aquele estrangeiro que obtém o asilo no país de acolhida, em virtude de perseguição causada por suas opiniões políticas no país de origem.189
O fenômeno migratório contemporâneo, dentro do qual se insere o refúgio – enquanto espécie de migração forçada190 – por sua intensidade e diversiﬁca187 Ensina o Professor José H Fischel de Andrade (In: Direito Internacional dos Refugiados: evolução histórica (1921-1952). Rio de Janeiro: Renovar, 1996.) que: “No plano jurídicoconceitual, pôde-se testemunhar uma gradativa escolha por se deﬁnir o termo ‘refugiado’ em
uma perspectiva individualista, i.e., tomando como indivíduo, e não em razão do grupo ao
qual ele pertencesse. (...) Contudo, a dinâmica das relações internacionais contemporâneas tem
provado que a ﬂexibilidade, no que respeita às soluções vislumbradas para os refugiados, fazse sempre mister e constitui-se em penhor de sucesso em negociações tais, cujo “objeto” de
transação é o homem em sua aventura vital.” (p. 183).
188 O conceito de violência generalizada, invasão estrangeira e conﬂito interno como razões
para a caracterização do refúgio foram introduzidos pela a Declaração de Cartagena (Colômbia), em 1984, década em que a América Latina e Central era palco de muitos conﬂitos. Muitos
países vivenciaram árduas lutas contra sanguinolentos golpes militares e pela construção da democracia. Líderes políticos tiveram que se abrigar e se exilar em países vizinhos ou distantes até
que a situação política no seu país se normalizasse. A Declaração de Cartagena sobre Refugiados se tornou um ponto de referência que proporcionou um enfoque inovador para a proteção
e soluções para os refugiados. Assim, por essa Declaração, todas as pessoas cuja necessidade
de proteção seja evidente devem passar a ser protegidas e assistidas. Vide: MILESI, Rosita e
LACERDA, Rosane (org.). Políticas Públicas para as Migrações Internacionais: migrantes
e refugiados. 2ª. ed.. Brasília: ACNUR, IMDH & CDHM, 2007. p. 36-37.
189 A deﬁnição do Professor Celso D. de Albuquerque Mello (In: Curso de Direito Internacional Público. Vol. II. 15. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.) indica que refugiados são “as pessoas que gozam de asilo territorial. A Convenção de 1951, que estabeleceu o estatuto dos refugiados, deﬁne-os”. (p. 1093). Pode-se acrescentar – indica o saudoso mestre – “que no continente
americano o conceito de refugiado é mais amplo do que o de asilado territorial. Assim sendo,
todo asilado territorial é refugiado, mas nem todo refugiado é asilado territorial”, guardando uma
relação de gênero e espécie. Asilo é gênero, do qual são espécies: o asilo diplomático ou asilo
em sentido estrito e o asilo territorial ou refúgio. (p. 1095). No mesmo sentido, vide: JUBILUT,
Liliana Lyra. O Direito Internacional dos refugiados: e sua aplicação no ordenamento jurídico
brasileiro. São Paulo: Método, 2007. A autora apresenta excelente quadro comparativo entre as
duas espécies de asilo, sob o enfoque do ordenamento jurídico brasileiro (p. 49).
190 No mesmo sentido é a lição de Luis Varese (In: Três Elos da Corrente dos Direitos Humanos. Refúgios, Migrações e Cidadania. Caderno de debates, n. 1, jun. 2006, p. 7-12.
Brasília: ACNUR & IMDH.) que coloca o refúgio no marco da migração forçada. Ensina o
autor que, “historicamente, a migração forçada mais terrível foi a escravidão. Lamentavelmen-

189

190

REFUGIADO, CIDADÃO UNIVERSAL

ção, torna-se, cada vez mais, complexo, principalmente no que se refere às causas
que o originam. Entre elas, Rosita Milesi191 destaca:
[...] Transformações ocasionadas pela economia globalizada, as quais levam à
exclusão crescente dos povos, países e regiões e sua luta pela sobrevivência; a
mudança demográﬁca em curso nos países de primeira industrialização; o aumento das desigualdades entre Norte e Sul no mundo; a existência de barreiras
protecionistas que não permitem aos países emergentes colocarem os próprios
produtos em condições competitivas nos mercados; a proliferação dos conﬂitos
e das guerras; o terrorismo; os movimentos marcados por questões étnico-religiosas; a urbanização acelerada; a busca de novas condições de vida nos países
centrais, por trabalhadores da África, Ásia e América Latina; questões ligadas
ao narcotráﬁco, à violência e ao crime organizado; os movimentos vinculados
às safras agrícolas, aos grandes projetos da construção civil e aos serviços em
geral; às catástrofes naturais e situações ambientais.

O adensamento dos ﬂuxos de refugiados é acompanhado pelo aumento
da imigração, que não se dá pela ﬂexibilização dos controles migratórios, mas
pela pressão por emprego resultante das desigualdades entre as nações, reforçada
pela própria globalização192. Esta, norteada pela lógica do neoliberalismo, estabete, isso continua sendo. Mas os fatores predominantes são as guerras, a fome e os desastres
naturais” (p. 9)
191 MARINUCCI, Roberto e MILESI, Rosita. Migrantes e Refugiados: por uma cidadania
universal. Refúgios, Migrações e Cidadania. Caderno de debates, n. 1, jun. 2006, p. 53-80.
Brasília: ACNUR & IMDH. p. 64.
192 Vide: FEATHERSTONE, Mike. Cultura de consumo e pós-modernismo. São Paulo:
Studio Nobel, 1995. Este autor entende ser a globalização mais que fenômeno de índole econômica, porque voltado também à integração e homogenização culturais. Nesse sentido, ela cria
um modelo único e é excludente daqueles que nele não se inserem. Segundo o autor é possível
falar em cultura global em sentido diverso da cultura decorrente dos “intensos ﬂuxos internacionais de dinheiro, bens, pessoas, imagens e informação”, que “têm dado origem às “terceiras
culturas” transacionais”. A cultura global aponta para um plano além daquele do de trocas entre
os Estados, pois o mundo se torna unido à medida em que é visto como um único lugar.
Nesse contexto, a pessoa humana, na tentativa de resgate e aﬁrmação de sua personalidade,
perde-se no tecido social, de alcance profundo e invisível. Conﬁgura-se, então, o paradoxo do
nosso tempo: a globalização, que é despersonalizadora, versus a proteção do indivíduo, que é
essencialmente valorizadora do ser humano. Buscando a causa desse choque, Erik Jayme (O
Direito Internacional Privado do Novo Milênio: a proteção da pessoa humana face à globalização. Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito – PPGDir/UFRGS. Edição
em Homenagem à Entrega do Título de Doutor Honoris Causa/UFRGS ao Jurista Erik Jayme.
Porto Alegre, v. 1, n. 1, mar. 2003. p. 86.) assevera: “Em verdade, a globalização é caracterizada
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lece um “duplo regime de circulação”, que abre as fronteiras para mercadorias e
capitais e, simultaneamente, inibe a mobilidade humana.193
Os migrantes (gênero no qual se inserem os refugiados) revelam a dimensão negativa do celebrado processo de globalização. São denúncias vivas da
desigualdade e tornam-se, na expressão de Carolina Campos Melo194, “a representação de uma encruzilhada entre a soberania dos Estados-Nação e a proteção dos
direitos humanos”.
Por um lado, na tradicional perspectiva do Direito Internacional, todo
Estado tem o direito de manter controle sobre suas fronteiras e determinar as
condições de entrada e permanência em seu território, como expressão clássica da
soberania nacional. Ao mesmo tempo, a opinião pública mundial e o avanço da
proteção aos direitos humanos são fatores que impõe uma releitura da soberania,
no sentido de redimensionar o instituto do asilo, em razão de uma maior proximidade entre os direitos humanos, o direito dos refugiados e o direito humanitário,
como direito humano dotado de exigibilidade frente ao Estado de Acolhida195.
pelo fato dos Estados não serem mais os centros do poder e da proteção da pessoa humana. Os
Estados estão cedendo grande parte de seus poderes aos mercados. A existência de um mercado
global permite fusões de grandes empresas, resultando em um poder econômico gigantesco,
que deixa aberta a questão da proteção do indivíduo (...). Os juristas combatem as práticas
através dos instrumentos clássicos da responsabilidade civil delitual, enquanto os malfeitores
escapam a todos os controles e se protegem em um espaço virtual.”
193 MILESI, Rosita e LACERDA, Rosane (org.). Políticas Públicas para as Migrações Internacionais: migrantes e refugiados. 2ª. ed.. Brasília: ACNUR, IMDH & CDHM, 2007. p. 13.
Haveria, portanto, “uma migração seletiva, que incentiva a entrada de migrantes super-qualiﬁcados e fecha as portas para os demais também atraídos pelas promessas de realização. A perda
de pessoal qualiﬁcado para outros países é um sério desaﬁo aos países em desenvolvimento. (...)
O fenômeno migratório atual alcança uma dimensão global, estando essencialmente relacionado à crise do sistema capitalista, incapaz de promover nas periferias o mesmo padrão de vida e
consumo dos países desenvolvidos.” (p. 17).
194 MELO, Carolina de Campos. Revisitando o conceito de refúgio: perspectivas para um
patriotismo constitucional. In: In: ARAUJO, Nadia de; ALMEIDA, Guilherme Assis de. O
direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar,
2001. p. 268.
195 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Volume I, 2ª Ed. Porto Alegre, 2003. p. 398. O encontro entre direitos humanos e refúgio realiza-se em pelo menos quatro momentos sucessivos, já que os direitos humanos
dos refugiados devem ser respeitados antes, durante e depois do processo de solicitação do
asilo. Os direitos humanos devem aqui ser tomados em sua totalidade (inclusive os direitos econômicos, sociais e culturais). O primeiro momento é anterior ao refúgio e se pode aﬁrmar que
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Diálogos entre DIDH, DIH e DIR, na construção da cidadania
universal.
Há três vertentes de proteção internacional da pessoa humana, quais sejam: Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH), Direito Internacional
Humanitário (DIH) e Direito Internacional dos Refugiados (DIR). A doutrina
clássica, muito preocupada com a separação dos objetos de estudo em razão das
origens históricas distintas de cada um dos ramos, acabou por compartimentalizálos, em prejuízo da vítima.
No propósito de proteção da pessoa humana, em todas e quaisquer circunstâncias, as três vertentes foram revisitadas e passaram a ser entendidas como
complementares, mas cada uma manteve seus diferentes meios de implementação
e de supervisão. Felizmente, foi superada a visão do passado, e hoje se constatam
as convergências entre os três grandes braços da proteção internacional da pessoa
humana. Passou-se da compartimentalização à interação.196
Marco normativo importante dessa doutrina da convergência é a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Com ela foi introduzida a concepção contemporânea de direitos humanos, segundo a qual eles são universais,
inerentes à condição de pessoa e não relativos às peculiaridades sociais e culturais
de determinada sociedade. Incluem-se em seu elenco não só direitos civis e políticos, mas também direitos sociais, econômicos e culturais, face à característica da
indivisibilidade dos direitos humanos. 197
a violação de direitos humanos e colapso do Estado de Direito constituem a principal fonte de
causas que levam à solicitação de refúgio. O segundo momento ocorre quando a pessoa é obrigada a deixar seu país. O terceiro momento é o período de refúgio, durante o qual é do Estado de
acolhida a responsabilidade pela tutela dos direitos humanos dos refugiados. O quarto momento
corresponde às soluções duráveis, dentre as quais se destacam: (1) repatriação voluntária; (2)
integração local; (3) reassentamento em outros países. (cfe. PIOVESAN, Flávia. O direito de
asilo e a proteção internacional dos refugiados. In: ARAUJO, Nadia de; ALMEIDA, Guilherme
Assis de. O direito internacional dos refugiados. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.)
A visão tradicional concentrava atenção quase que exclusivamente na etapa intermediária de
proteção (refúgio). Foram as necessidades de proteção, explica Antônio Augusto Cançado Trindade (p. 396), que levaram o ACNUR, nos últimos anos, a ampliar seu enfoque de modo a
abranger também a etapa “prévia” de prevenção e a etapa “posterior” de solução duradoura.
196 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Volume I, 2ª Ed. Porto Alegre, 2003. p. 345.
197 PIOVESAN, Flávia. O direito de asilo e a proteção internacional dos refugiados. In:
ARAUJO, Nadia de; ALMEIDA, Guilherme Assis de. O direito internacional dos refugiados. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 28.
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A partir dessa concepção de direitos humanos, constrói-se o conceito de
cidadania universal, aqui entendida como aptidão para exercer direitos198. Pode-se
aﬁrmar que a universalização dos direitos humanos inovou o tema da cidadania
ao reconhecer o homem como sujeito de direitos fundamentais, sem qualquer
referência a sua nacionalidade199, de modo que existe uma cidadania, vinculada à
noção de aptidão para exercer direitos, que é universal.
O conteúdo do conceito de cidadania universal, pode ser aprofundado
com a lição de Habermas trabalhada por Carolina Campos Melo200. Aborda-se a
problemática da “integração da diferença de forma não homogeneizante”, para
apontar que o respeito à pluralidade é possível desde que a convivência, nos limites territoriais do Estado, ocorra por intermédio do conceito de ‘nação de cidadãos’, em contraposição a uma ‘nação de cultura’.
Nessa ‘nação de cidadãos’, a identidade cultural não pode mais responsabilizar-se pela coesão social. As sociedades contemporâneas contêm alto grau
de multiculturalismo, de modo que a coesão social deve ser baseada na identidade
198 Pode-se buscar nas palavras do jurisconsulto romano Cícero os primeiros delineamentos
de uma cidadania universal, quando ele se referiu à communis humani generis societas (“sociedade comum do gênero humano”). Segundo a lição de Fábio Konder Comparato (Prefácio. In:
RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar,
2005.), “em Roma, sob a inﬂuência do pensamento estóico, Cícero sustentou que havia um
direito natural, que regia não apenas a vida familiar e a vida pública, mas também as relações
entre cidadãos e estrangeiros, ou as destes e dos diversos povos entre si. ‘Dizer que se deve
respeitar os concidadãos, mas não os estrangeiros’, aﬁrmou ele no De ofﬁciis (III, 28) em fórmula admirável, ‘é destruir a sociedade comum do gênero humano (communis humani generis
societas)’. (...) Essa proposta de uma declaração universal dos direitos humanos, como sabido,
só vingou um século e meio depois. O documento aprovado pela Assembléia Geral das Nações
Unidas, em 10 de dezembro de 1948, inicia-se pela aﬁrmação de que ‘o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis
é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo’. Doravante, acima do status de
cidadão de um Estado em particular está a condição de ser humano, a qual dispensa qualquer
outra qualiﬁcação de raça, gênero, nacionalidade ou religião: ‘Todo homem tem direito de ser,
em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei’ (artigo VI).”
199 RAMOS, André de Carvalho. Direitos dos Estrangeiros no Brasil: a Imigração, Direito de
Ingresso e os Direitos dos Estrangeiros em Situação Irregular. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela e PIOVESAN, Flávia (coord.) Igualdade, Diferenças e Direitos Humanos. Rio
de Janeiro: Lumen Júris, 2008. p. 733.
200 MELO, Carolina de Campos. Revisitando o conceito de refúgio: perspectivas para um
patriotismo constitucional. In: In: ARAUJO, Nadia de; ALMEIDA, Guilherme Assis de. O
direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar,
2001. p. 279.
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política, constituindo a cidadania a estratégia para convivência em sociedades
marcadas pela diferença.
‘Nação de cidadãos’ é fruto da preocupação com a forma política e não
cultural da coesão social apta a gerar o patriotismo constitucional, enquanto “compromisso com as instituições do Estado de Direito e com a democracia radical”,
substituto de qualquer lealdade cultural.
Nesse sentido, a cidadania universal, que iguala os homens em razão de
sua humanidade, respeita as diferenças, porque se pauta em etnicidades simétricas e na valorização das diferenças culturais201 e situa-se no epicentro do diálogo
entre o Direito Internacional dos Direitos Humanos, o Direito Internacional dos
Refugiados e o Direito Internacional Humanitário.
A igualdade imanente da cidadania universal determina compromisso dos
Estados democráticos com a não-discriminação entre nacional e estrangeiro202.
201 Alertam Roberto Marinucci e Rosita Milesi (Migrantes e Refugiados: por uma cidadania
universal. Refúgios, Migrações e Cidadania. Caderno de debates, n. 1, jun. 2006, p. 53-80.
Brasília: ACNUR & IMDH.) que “é dever da comunidade internacional e de cada ser humano
fazer com que o ‘novo’ trazido pelos migrantes e refugiados seja fonte de enriquecimento recíproco na construção de uma cultura de paz e justiça. É esse o caminho para promover e alcançar
a cidadania universal”. (p. 80)
202 Analisando o Direito dos Estrangeiros, veriﬁca-se sua oscilação entre momentos de maior
e de menor abertura, que inﬂuenciaram a normatividade vigente em cada época: (a) a visão
tradicional do estrangeiro como elemento estranho à sociedade e criador de problemas diplomáticos; (b) a visão tradicional do estrangeiro como imigrante, apto a ser integrado por meio
de normas de imigração e naturalização; (c) a visão contemporânea, quando o estrangeiro é
visto como um cidadão. (RAMOS, André de Carvalho. Direitos dos Estrangeiros no Brasil: a
Imigração, Direito de Ingresso e os Direitos dos Estrangeiros em Situação Irregular. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela e PIOVESAN, Flávia (coord.) Igualdade, Diferenças e
Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. p. 725.)
No Brasil, as Constituições de 1934 e a de 1937 reﬂetem a tendência de restrição de direitos,
no que foi seguida pela Constituição de 1946. Com o ﬁm da II Guerra Mundial, o Brasil entrou
em um período de expansão, no qual se ﬂexibilizou a política de imigração no que tange à mãode-obra especializada (Decreto-Lei n° 7.967, de 18/09/1945), mas, por outro lado, manteve-se
postura racista, ao privilegiar-se a imigração européia. (cfe. MARINUCCI, Roberto e MILESI,
Rosita. Migrantes e Refugiados: por uma cidadania universal. Refúgios, Migrações e Cidadania. Caderno de debates, n. 1, jun. 2006, p. 53-80. Brasília: ACNUR & IMDH. p. 55.)
Já a Constituição de 1988 abre-se para outra visão. De início, vê-se que ela limitou a titularidade de direitos fundamentais apenas ao “estrangeiro residente”. Ocorre que restrição como
essa é ofensiva aos princípios fundantes de um Estado Democrático de Direito (art.1º), vez
que – conforme interpretação literal, admitir-se-ia a privação do direito à vida ou integridade
física do estrangeiro não residente. Em razão disso, é pacíﬁca na doutrina (Cfe. SILVA, José
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O instituto do asilo e o dever do Estado de acolhida de conceder
refúgio.
No plano normativo internacional global, o direito de asilo é preconizado
no art. 14, da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948 (DUDH),
na Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951203
e seu Protocolo Adicional de 1967204, assim como a Convenção de Viena sobre
Relações Consulares205 e os Convênios de Genebra de 1949 e seus Protocolos
Adicionais de 1977.
No plano internacional regional americano, são marcos legais do direito
de asilo: a Carta da Organização dos Estados Americanos (OEA)206, a Declaração
Americana sobre os Direitos e Deveres do Homem, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José)207, Protocolo Adicional à Convenção
sobre Direitos Humanos em matéria de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 11ª. ed.. São Paulo: Malheiros, 1996.
p. 188-190) a extensão da titularidade de direitos fundamentais a todos os estrangeiros, que
se justiﬁca de diversos modos. Em primeiro lugar, o Estado Democrático de Direito fundado
pela Constituição de 1988, regido pelo princípio da razoabilidade, não admitiria a privação de
direitos fundamentais com base no critério da “não-residência”, que não guarda pertinência
com o exercício de direitos essenciais. É ofensivo ao fundamento da República que preconiza a
promoção da dignidade humana (art. 1°, inciso III), o tratamento de estrangeiros não-residentes
como desprovidos de direitos. Por ﬁm, nos moldes do art. 5°, §2°, reconhecem-se os direitos
constitucionais expressos em tratados internacionais de direitos humanos (art. 5°, §2°) já ratiﬁcados pelo Brasil. Considerando que os instrumentos convencionais internacionais de direitos
humanos outorgam direitos em razão da humanidade, sepultada está a interpretação literal do
caput, do art. 5º.
No mesmo sentido foi a orientação do ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA REFUGIADOS (ACNUR), durante a XIV Cumbre Iberoamericana: observaciones
y recomendaciones del ACNUR. Montevidéu, 4 e 5 nov. 2006. Disponível em <http://www.
acnur.org/biblioteca/pdf/4584.pdf>. Acesso em: 26 set. 2008.: “2. Los derechos humanos son
aplicables a todas las personas. El ACNUR subraya la importancia de garantizar que los derechos y los estándares laborales de todos los refugiados y migrantes serán respetados. Los principales instrumentos de derechos humanos de las Naciones Unidas son de aplicación universal
y generalmente se aplican por igual tanto a nacionales como a no nacionales, incluyendo a
quienes se han trasladado de manera irregular”.
203 Promulgada pelo Brasil pelo Decreto 50.215, de 28.01.1961.
204 Promulgada pelo Brasil, pelo Decreto 70.946, de 07.08.1972.
205 Promulgada pelo Brasil, pelo Decreto 61.078, de 26.07.1967.
206 Aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n. 64, de 07.12.1951.
207 Promulgada pelo Brasil, pelo Decreto 678, de 06.11.1992.
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(Protocolo San Salvador)208, Protocolo Adicional à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos referente à Abolição da Pena de Morte, Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura209, Convenção Interamericana para Prevenir,
Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção Belém do Pará)210,
Declaração de Cartagena de 1984211.
Em relação à Carta da OEA, o art. 3 (1) determina que “os Estados Americanos proclamem os direitos fundamentais da pessoa humana, sem distinção
de raça, nacionalidade, credo ou sexo”. De acordo com a Declaração Americana
sobre Direitos e Deveres do Homem, o Estado deve respeitar aos direitos fundamentais do indivíduo, como o direito à vida, à liberdade e à integridade pessoal.
Especiﬁcamente no tema de refugiados, o artigo XXVII dispõe que: “Toda pessoa
tem o direito de procurar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição que não seja motivada por delitos de direito comum, e de acordo com a
legislação de cada país e com as convenções internacionais”.
A Convenção Americana estabelece no art. 22, que o direito de circulação
e de residência resultam em crucial proteção aos refugiados e solicitantes de refúgio, ao estabelecer tanto o direito ao asilo como o princípio da não-devolução:
Artigo 22 (7) Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território
estrangeiro em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos
com crimes políticos e de acordo com a legislação de cada Estado e os convênios internacionais. (8) Em nenhum caso o estrangeiro pode ser expulso ou entregue a outro país, seja ou não de origem, onde seu direito à vida ou à liberdade
pessoal esteja em risco de violação em virtude de raça, nacionalidade, religião,
condição social ou de suas opiniões políticas.

Nota-se que a normativa regional americana faz expressa referência às
convenções internacionais que tratam especiﬁcamente do instituto do asilo. A decorrência lógica desta remição normativa consiste no estabelecimento de necessário diálogo entre o sistema global e o regional de proteção de direitos humanos.
No plano operacional, igualmente existe convergência e complementaridade entre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos e o Direito Interna208 Promulgada pelo Brasil, pelo Decreto 3.321, de 30.12.1999.
209 Ratiﬁcada pelo Brasil em 20.07.1989.
210 Promulgada pelo Brasil, pelo Decreto 1.973, de 01.08.1996.
211 Adotada pelo “Colóquio sobre Proteção Internacional dos Refugiados na América Central,
México e Panamá: problemas jurídicos e humanitários”, realizado em Cartagena, Colômbia,
entre 19 e 22 de novembro de 1984.
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cional dos Refugiados. Prega-se que os princípios e regras do sistema universal
(isto é, sobre Direito dos Refugiados das Nações Unidas) formem parte também
do sistema interamericano de direitos humanos.212
Segundo a prática da Comissão Interamericana de Direitos Humanos
(CIDH), somada à jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos
(Corte) e nos moldes dos princípios gerais de direitos humanos, a CADH deve
interpretar-se teleologicamente para a tutela da pessoa humana, em conformidade
com o princípio pro homine213 (artigo 29 da CADH) e tendo o Direito Internacional dos Refugiados das Nações Unidas como lex speciallis, dentro do marco do
art. 22 (7), da CADH.
Em termos comparativos, o sistema interamericano de proteção revela
um expressivo potencial de evolução no sentido do diálogo entre as fontes do
Direito Internacional dos Direitos Humanos e do Direito Internacional dos Refugiados, em prol da complementariedade das vertentes de tutela da pessoa humana,
observa Antônio Augusto Cançado Trindade214.
Ao se enfocar a natureza jurídica do direito de asilo, segundo a perspectiva da indivisibilidade dos direitos humanos, eventual investigação acerca da

212 SAN JUAN, César Walter. El Asilo y la protección de los refugiados en América Latina: análisis crítico del dualismo “asilo-refugio” a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Disponível em <http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=3468>.
Acesso em: 26 set. 2008. Ver também: PULIDO, María Claudia; BLANCHARD, Marisol. La
comision interamericana de derechos humanos y sus mecanismos de proteccion aplicados
a la situacion de los refugiados, apátridas y solicitantes de asilo. Disponível em:
<http://www.oas.org/dil/xxxiv/Documentos/Juan%20Carlos%20Murillo/JCMurillo.comisi%F
3ninteramericanayrefugiados.pdf>. Acesso em: 26 set. 2008. Seu trabalho consiste em passeio
pelos mais de 40 anos de labor da Comissão Americana de Direitos Humanos (CIDH), principal órgão de monitoramento de direitos humanos no hemisfério, em matéria de refugiados,
solicitantes de asilo e apátridas. Foram estudados todos os informes por país, as contribuições
jurisprudenciais e medidas urgentes adotadas por este órgão de supervisão e também as audiências temáticas.
213 Deﬁnindo interpretação pro homine, André de Carvalho Ramos (RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2005.) explica que “toda
a exegese do Direito Internacional dos Direitos Humanos, consagrada pela jurisprudência internacional, tem como epicentro o princípio da interpretação pro homine, que impõe a necessidade
de que a interpretação normativa seja feita sempre em prol da proteção dada aos indivíduos”
(p. 96).
214 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Volume I, 2ª Ed. Porto Alegre, 2003. p. 425.
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geração a que ele pertence perde qualquer interesse215. Com base na integração
das normas de direitos humanos e se pode concluir que o conteúdo do direito de
buscar e receber asilo contemplado na normativa internacional inclui, como um
mínimo, os seguintes elementos: (1) o direito de sair de qualquer país, inclusive
do seu próprio; (2) admissão no território; (3) non-refoulement; (4) não discriminação; (5) acesso a um procedimento para determinar se a pessoa reúne os requisitos para ter direito ao asilo; (6) garantias mínimas no decorrer do procedimento:
(6.a) o direito de ser ouvido por um juiz ou tribunal competente, independente e
imparcial estabelecido por lei; (6.b) assistência de um tradutor se não compreende
ou não fala o idioma utilizado no procedimento; (6.c) tempo e meios adequados
para preparar seu caso; (6.d) assistência legal; (6.e) o direito de recorrer da decisão
ante uma instância superior; (6.f) o direito a um recurso judicial simples e rápido
que o ampare contra uma violação do direito de asilo, ao devido processo ou outro
direito reconhecido pela Constituição, lei interna ou a tratados internacionais; (7)
o exercício efetivo de direitos humanos básicos permite ao solicitante permanecer
no país em condições de dignidade e segurança até que se tome decisão deﬁnitiva
sobre seu caso; (8) o asilo se outorga com base em critérios objetivos previamente
estabelecidos e conforme com os instrumentos internacionais aplicáveis; (9) a outorga de asilo está de acordo com a obrigação do Estado de investigar e sancionar
violações de direitos humanos ou do direito humanitário ou, em não sendo o caso,
de extraditar a pessoa a um país – diverso daquele de onde teme perseguição – que
esteja disposto a fazê-lo; (10) a proteção do Estado se vincula com a obtenção de
una solução duradora (integração local, reassentamento em um terceiro país ou
repatriação voluntária).216
Esse longo elenco de deveres dos Estados Partes em relação aos refugiados conduz à conclusão de que a natureza jurídica do direito de asilo é complexa.
Em essência, portanto, o direito de asilo consiste em feixe de direitos, tendo
como fundamento o princípio da solidariedade internacional e o princípio da

215 Sobre a divisibilidade dos direitos humanos em gerações, vide: BOBBIO, Norberto. A Era
dos Direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992.
216 SAN JUAN, César Walter. El Asilo y la protección de los refugiados en América Latina: análisis crítico del dualismo “asilo-refugio” a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Disponível em <http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=3468>.
Acesso em: 26 set. 2008.
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igualdade material, sendo ambos densiﬁcadores217 do princípio da dignidade da
pessoa humana.
Do ponto de vista jurídico, a solidariedade é norma jurídica da espécie princípio cujo objetivo central consiste em viabilizar uma “igual dignidade
social”218. O princípio da solidariedade identiﬁca-se com o conjunto de instrumentos voltados para garantir uma existência digna, comum a todos, em uma
sociedade que se desenvolva como livre e justa, sem excluídos ou marginalizados.
Nesse sentido é mais do que um sentimento fraternal219, pois tem como conteúdo
o respeito pela diferença. Este aspecto relativo ao princípio da igualdade material
deve sobressair para possibilitar a coexistência pacíﬁca das diversas concepções
de vida, cientes do que as distingue e do que as une – no caso, a igual dignidade
de todas as pessoas humanas.
Paradoxalmente ao que se deﬂui de uma análise superﬁcial, elevar a dignidade da pessoa humana (e o desenvolvimento da sua personalidade) ao posto
máximo do ordenamento jurídico constitui opção metodológica oposta a do individualismo das codiﬁcações da época da Revolução Francesa. No novo cenário,
sintonizado com a norma-princípio da solidariedade, o valor fundamental deixou
de ser a vontade individual (suporte fático-jurídico das situações patrimoniais que
importava regular), dando lugar à pessoa humana e à dignidade que lhe é intrín217 A expresssão densiﬁcar se refere às possibilidades de maior concretude ou realização da
norma jurídica e deve ser entendida no sentido que lhe cunhou J.J. GOMES CANOTILHO, In:
Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1999.
218 PERLINGIERI, Pietro. Perﬁs do Direito Civil: introdução ao Direito Civil Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 36-37. Para o professor, a solidariedade constitucional
(norma-princípio) visa ao pleno desenvolvimento da pessoa humana e, por esta razão, deve ser
entendida em relação ao tema da igualdade e da igual dignidade social. Supera-se, assim, o mito
do ﬁm superindividual, posto que não se concebe um interesse superior ao do pleno desenvolvimento da pessoa humana.
219 A professora Maria Celina Bodin de Moraes (O Princípio da Solidariedade. In: PEIXINHO, Manoel Messias; GUERRA, Isabella Franco; NASCIMENTO FILHO, Firly (Org.). Os
Princípios da Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2001.), ao analisar
o princípio da dignidade da pessoa humana, aponta que tem como conteúdo os princípios da
igualdade, integridade psicofísica, liberdade e solidariedade e aﬁrma que “a noção de fraternidade seria a inspiração da solidariedade difundida na modernidade – época dos primeiros documentos de declaração de direitos – quando estavam na ordem do dia as idéias assistencialistas,
postas em prática por meio da caridade e da ﬁlantropia. (...) O ato beneﬁcente, ou caritativo,
permanece sempre como uma liberalidade, uma opção que diz respeito apenas à consciência,
não se concebendo em termo de obrigação a não ser moral; ao passo que a solidariedade, nos
termos invocados pelo constituinte, é um dever de natureza jurídica” (p. 172-173).
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seca. Esta mudança de perspectiva instaura nova ordem calcada na primazia das
situações existenciais sobre as situações de cunho patrimonial. “A pessoa humana, no que se difere diametralmente da concepção jurídica do indivíduo, há de
ser apreciada a partir da sua inserção no meio social, e nunca como uma célula
autônoma, um microcosmo cujo destino e cujas atitudes pudessem ser indiferentes às demais.”220
Sendo a pessoa humana sujeito de direito internacional, há de se realizar
uma releitura da noção clássica de soberania para bem compreender o binômio:
direito humano de buscar e receber asilo e dever do Estado de acolhida de concedê-lo.221
Com a consolidação normativa internacional de um catálogo de direitos
da pessoa humana e de mecanismos de monitoramento quanto à proteção que o
Estado assegura a esses direitos, hoje, descabe qualquer alegação estatal, na defesa
de suas condutas violatórias de direitos humanos, no sentido de que a proteção de
direitos humanos faz parte de seu domínio reservado, e que eventual averiguação
internacional da situação interna de direitos humanos ofenderia sua soberania222.
Não há mais a possibilidade de alegação de competência nacional exclusiva em
matéria de direitos humanos.
Nesse diapasão, colaciona-se o entendimento da Corte Permanente de
Justiça Internacional223, segundo o qual, o próprio processo de elaboração de tratados envolve um dos mais importantes exercícios de soberania por parte do Estado,
não podendo, em matéria de direitos humanos ser visto como amesquinhamento
da soberania, mas sim a sua plena manifestação.
Este estudo defende, assim, a necessidade de redução do âmbito de discricionariedade do Estado, sob pena de inefetividade na implementação de direitos universalmente assegurados. Adotando-se a perspectiva da proteção dos direi-

220 MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Solidariedade. In: PEIXINHO, Manoel
Messias; GUERRA, Isabella Franco; NASCIMENTO FILHO, Firly (Org.). Os Princípios da
Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2001. p. 177.
221 Márcio Pereira Pinto Garcia (Refugiado: o dever de solidariedade. In: ARAUJO, Nadia de;
ALMEIDA, Guilherme Assis de. O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva
brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001.) entende que solidariedade é dever jurídico cuida não
só do direito ao refúgio, mas principalmente do dever de assistir quem dele necessita. (p. 148).
222 RAMOS, André de Carvalho. Teoria Geral dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. p. 78.
223 Vide: Corte Permanente de Justiça Internacional, Caso S. S. Wimblendon, sentença de 17
de agosto de 1923, P. C. I. J Séries A, n. 1, (1923), p. 25.
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tos humanos, faz-se fundamental consolidar a teoria da responsabilidade jurídica
do Estado no tocante à matéria, para que ao direito de solicitar asilo e dele gozar
corresponda o dever do Estado de Acolhida de conceder asilo.224
Sem embargo, a maior parte dos tratadistas sustenta que não existe direito da pessoa a que lhe seja outorgado asilo. Para Celso de Albuquerque Mello,
“o direito de asilo, apesar de ter por ﬁnalidade proteger a pessoa humana, é ainda considerado um direito do Estado e não do indivíduo”.225 O autor refere-se à
orientação dada pela Convenção Interamericana sobre Asilo Territorial (Caracas,
1954)226 que, no artigo 1º, aﬁrma ser o asilo um direito do Estado, que admite
“dentro do seu território as pessoas que julgar conveniente”. Não existe, segundo
este raciocínio, qualquer obrigatoriedade do Estado em conceder o asilo, que o faz
por meio de ato discricionário (orientação consagrada no artigo 2º da Convenção
Interamericana sobre Asilo Territorial).
Contudo, o próprio Celso Mello, admite que esta orientação predominante, “não deixa de ser criticável. A doutrina (Scelle) tem aﬁrmado que o Estado
possui o dever de conceder o asilo. Na verdade, o asilo, instituto essencialmente
humanitário, somente atenderá completamente a sua ﬁnalidade quando se transformar em um direito do indivíduo e em dever do Estado”.227
Contextualizando o momento em que nasceu o regime de proteção internacional dos refugiados, veriﬁca-se que ele remonta a uma época em que a pessoa
humana não era sujeito de direito internacional. Com base nesta constatação, María Teresa Gil-Bazo228 explica o motivo de os Estados não aceitarem a existência
do dever de asilar. Logo, com a mudança de perspectiva ocorrida após a Segunda
Guerra Mundial, se o refugiado é pessoa humana, é – também – destinatário de
direitos internacionalmente reconhecidos, dentre eles, o direito de buscar e rece-

224 PIOVESAN, Flávia. O direito de asilo e a proteção internacional dos refugiados. In:
ARAUJO, Nadia de; ALMEIDA, Guilherme Assis de. O direito internacional dos refugiados. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 54-55.
225 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Vol. II. 15.
ed.. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 1092.
226 Promulgada pelo Brasil pelo Decreto 55.929, de 14.04.1965.
227 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. Vol. II. 15.
ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 1093.
228 GIL-BAZO, María-Teresa. Refugee Protection under International Human Rights Law:
Maintaining the Difference While Enjoying equal Treatment. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela e PIOVESAN, Flávia (coord.) Igualdade, Diferenças e Direitos Humanos. Rio
de Janeiro: Lumen Júris, 2008. p. 810.
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ber asilo, e os Estados são destinatários de deveres para com a pessoa humana do
refugiado, tal qual o dever de asilar.
Por um lado, André de Carvalho Ramos229 defende a discricionariedade
estatal na admissão de estrangeiros e, por outro, é categórico no sentido de que os
solicitantes de refúgio têm direito de ingresso ex jure, em verdadeira exceção à
norma internacional costumeira que dispõe caber ao Estado – discricionariamente
– permitir ou não a entrada de estrangeiros em seu território.
Para Antônio Augusto Cançado Trindade230 existe o dever do Estado de
acolhida de conceder asilo, sendo certo que esta obrigação internacional decorre
do dever geral de proteção dos direitos humanos erga omnes partes. As obrigações erga omnes são devidas à comunidade internacional como um todo, abarcando todos os Estados assim como outros sujeitos do Direito Internacional.
Neste contexto, reconhece-se a existência de um dever de satisfazer as
necessidades básicas de assistência aos seres humanos em toda parte, que têm
direito de viver com dignidade. Eles são os titulares do direito à assistência humanitária, ao qual corresponde dever jurídico prestacional correlato e exigível do
Estado de acolhida.
Estabelecidos os parâmetros da proteção internacional dos refugiados,
passar-se-á à análise dos marcos legais no plano normativo interno. A proteção
do refugiado pelo ordenamento jurídico brasileiro funda-se em dois pilares básicos231: a Constituição Federal de 1988 e a Lei 9.474, de 22 de julho de 1997.

229 RAMOS, André de Carvalho. Direitos dos Estrangeiros no Brasil: a Imigração, Direito de
Ingresso e os Direitos dos Estrangeiros em Situação Irregular. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela e PIOVESAN, Flávia (coord.) Igualdade, Diferenças e Direitos Humanos. Rio
de Janeiro: Lumen Júris, 2008. p. 738-739.
230 CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Volume I, 2ª ed. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2003. “Não mais
se pode abordar tais obrigações a partir de uma perspectiva ou dimensão estritamente interestatal, que inclusive não mais reﬂetiria a realidade do ordenamento jurídico internacional contemporâneo. O fenômeno atual da expansão da personalidade e capacidade jurídicas internacionais
constitui uma resposta a uma verdadeira necessidade da comunidade internacional de nossos
dias. Não só os Estados, mas também todos os demais atores internacionais estão vinculados
pelas obrigações erga omnes (como evidenciado pela diversiﬁcação atual e lamentável das
fontes de violações – da parte dos Estados assim como de agentes não estatais – dos direitos da
pessoa humana), devidas à comunidade internacional como um todo”. (p. 428).
231 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito Internacional dos Refugiados e sua Aplicação no
Ordenamento Jurídico Brasileiro. São Paulo: 2007. p. 179.

Patricia Magno

Com base nos princípios constitucionais que regem as relações internacionais (artigo 4º) e no princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º,
III), pode-se aﬁrmar que os alicerces da concessão do refúgio, são expressamente
assegurados pela Constituição Federal de 1988. Do princípio da dignidade da
pessoa humana, epicentro axiológico do ordenamento jurídico brasileiro, decorre
o princípio da solidariedade, que está insculpido no artigo 3º, I e é base do direito de asilo. Ele foi destacado, no Texto Constitucional, no Título I, denominado
“Dos Princípios Fundamentais” e, como tal, a sua essencialidade faz com que desfrutem de preeminência, seja na sua realização pelos poderes públicos e demais
destinatários do ditado constitucional, seja na tarefa de interpretá-los e, à sua luz,
interpretar todo o ordenamento jurídico nacional232.
O princípio da igualdade substancial, que complementa o da solidariedade, ganha assento no caput do artigo 5º, da CRFB e se refere aos estrangeiros
residentes, mas é ampliado a todos os seres dotados de humanidade, ou seja, qualquer pessoa humana.
No artigo 4º, estão enumerados os princípios constitucionais reitores das
relações internacionais da República Federativa do Brasil. Dentre eles, destaca-se
a referência expressa ao direito de asilo (inciso X – concessão de asilo político), à
cooperação entre os povos para o progresso da humanidade (inciso IX), ao repúdio ao terrorismo e ao racismo (inciso VIII).
Um passeio pela Constituição de 88, demonstra que além de manifestar o
repúdio ao racismo e ao terrorismo como princípio de política externa, a normativa constitucional considera sua prática como inaﬁançável e imprescritível, nos
termos do art. 5º, inciso XLII. Considerando que o respeito aos direitos humanos
tem como uma de suas bases fundamentais a não discriminação, seria um contraditio erigir o repúdio ao racismo e ao terrorismo como princípio constitucional de
política externa e discriminar o refugiado não lhe assegurando condições para se
integrar no Estado de acolhida.
Derivado do princípio da solidariedade internacional está o princípio da
política externa da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade.
Ele constitui fonte de restrições à discricionariedade estatal, uma vez que impõe aos Estados razoabilidade nas respostas aos requerimentos da comunidade
internacional, quando o objetivo seja atender às necessidades de proteção dos

232 MORAES, Maria Celina Bodin de. O Princípio da Solidariedade. In: PEIXINHO, Manoel
Messias; GUERRA, Isabella Franco; NASCIMENTO FILHO, Firly (Org.). Os Princípios da
Constituição de 1988. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2001. p. 168.
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refugiados. Tais responsabilidades deverão ser casuisticamente avaliadas e estar
sintonizadas com o princípio da boa-fé. 233
Além disso, o princípio da solidariedade guarda uma importante conotação ética que deve ser entendida como uma meta a ser constantemente perseguida,
pois “o progresso comporta não só o avanço cultural, tecnológico, econômico ou
material mas também seu compartilhamento e gozo pelos povos em seu conjunto
e, sobretudo, o progresso do ser humano em toda a sua plenitude e dignidade”234.
Quando a Constituição de 88, no artigo 4º, X,235 erigiu a concessão de
asilo político como princípio reitor das relações internacionais, englobou qualquer das formas de asilo (seja político ou asilo propriamente dito, seja territorial
ou refúgio). A concessão do asilo é importante instrumento de proteção à pessoa
humana e a sua elevação como princípio de política externa denota e acentua a
preocupação do Constituinte com a prevalência dos direitos humanos (artigo 4º,
II) e da democracia.236

233 SAN JUAN, César Walter. El Asilo y la protección de los refugiados en América Latina: análisis crítico del dualismo “asilo-refugio” a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Disponível em <http://www.acnur.org/paginas/index.php?id_pag=3468>.
Acesso em: 26 set. 2008.
234 GOFFREDO, Gustavo Sénéchal de. Princípios de Política Externa como Instrumento de
Democratização da Sociedade. In: PEIXINHO, Manoel Messias; GUERRA, Isabella Franco;
NASCIMENTO FILHO, Firly (Org.). Os Princípios da Constituição de 1988. Rio de Janeiro:
Editora Lumen Juris, 2001. p. 204.
235 Sobre o direito de asilo no Processo Constituinte 1987-88, ver Thamy Pogrebinschi (O
direito de asilo e a Constituinte de 1987-88. In: ARAUJO, Nadia de; ALMEIDA, Guilherme
Assis de (Org.). O direito internacional dos refugiados: uma perspectiva brasileira. Rio de
Janeiro: Renovar, 2001.). A autora apresenta estudo realizado nos anais da constituinte e explica
como o direito de asilo, no segundo turno de votações no plenário, ganhou a forma que ocupa
no texto constitucional, passando de dispositivo do rol de direitos e garantias individuais para
princípio informador das relações internacionais.
236 Celso D. de Albuquerque Mello (Curso de Direito Internacional Público. Vol. II. 15. ed.
Rio de Janeiro: Renovar, 2004.) faz duas observações ao artigo 4º, X, da Constituição de 88. “A
primeira observação que deve ser feita é que ela abrange asilo diplomático e o asilo territorial.
A segunda observação é que, apesar de tudo, não surge uma obrigatoriedade da concessão de
asilo, vez que a qualiﬁcação do indivíduo como perseguido político é da competência do Poder
Executivo, que se trata de matéria de política externa. Por outro lado, o art. 4º é uma norma programática”. (p. 1093) Em que pese a autoridade do autor e o fato de seu posicionamento estar
em consonância com a doutrina majoritária, neste trabalho se adota entendimento diverso.
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Por um lado, mesmo se revestindo na forma de princípio, o asilo pode
ser reclamado como um direito subjetivo individual237. E, por outro, em sendo os
princípios diretrizes a serem seguidas, o Estado brasileiro deve conceder o asilo
sempre que o solicitante enquadrar-se nas hipóteses legais. Trata-se de norma
jurídica plenamente aplicável e efetiva, com forte caráter promocional.
Com as “normas promocionais”238, dotadas de alta carga valorativa, o
Direito torna possível a transformação social. Mas não são quaisquer os valores inspiradores das normas. A tábua axiológica do ordenamento jurídico de um
Estado está na sua Constituição. E, ao considerar o papel uniﬁcador das normas
constitucionais, que são hierarquicamente superiores a todas as demais e diretamente aplicáveis (isto é, independem de normas infraconstitucionais), ﬁxam-se as
premissas para a construção da teoria moderna de interpretação da norma.
O papel uniﬁcador da Constituição relaciona-se com a ﬁnalidade que têm
as normas constitucionais de conferir unidade (consistência e coerência) ao sistema jurídico do Estado. A Constituição é uma “unidade dividida (Badura), dada a
diferente conﬁguração e signiﬁcado material das suas normas”239, o que em nada
compromete a “igualdade hierárquica de todas as suas regras e princípios quanto
à sua validade, prevalência normativa e rigidez”. Há íntima ligação das idéias de
unidade e de hierarquia entre normas jurídicas. Daí estarem co-relacionados os
princípios da unidade e da superioridade normativa da Constituição.
Considerar a Constituição como sistema normativo aberto de regras e
princípios além de dar sentido útil ao princípio da unidade: o de “unidade hie-

237 POGREBINSCHI, Thamy. O direito de asilo e a Constituinte de 1987-88. In: ARAUJO,
Nadia de; ALMEIDA, Guilherme Assis de (Org.). O direito internacional dos refugiados:
uma perspectiva brasileira. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 341. Aﬁrma a autora: “E ﬁnalmente, quanto à aplicabilidade ou eﬁcácia do dispositivo em face da sua conceituação como um
princípio, discordamos da doutrina mencionada para aﬁrmar que não se tratam de princípios
de normas programáticas, nem mesmo de normas de eﬁcácia contida. Os princípios e, principalmente, os princípios fundamentais da Constituição, são normas que possuem a mesma força
cogente e vinculante das demais regras do texto constitucional. Portanto, o asilo enquanto um
direito fundamental positivado na forma de princípio, pode ser normalmente exigido por seus
titulares em face do Estado brasileiro, obrigado a concedê-lo”.
238 Vide; PERLINGIERI, Pietro. Perﬁs do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional. Tradução de Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 2 e p. 57.
239 CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra:
Almedina, 1999. p. 1169. O autor correlaciona a diﬁculdade de se manter o dogma da unidade
da ordem jurídica com a pluralidade de fontes de direito.
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rárquico-normativa”, diverso daquele trazido pela doutrina tradicional240, que a
ele recorria para aﬁrmar que o ordenamento jurídico consistia em sistema dotado
de unidade, coerência, harmonia e completude (plenitude), viabiliza a tutela das
demandas contemporâneas, ao ampliar o espectro de abrangência da norma em
relação à realidade fática.
Se as normas constitucionais têm força normativa e, se normas são regras
e princípios, a única interpretação válida é no sentido de que as normas constitucionais veiculadoras de princípios também têm força normativa, aqui entendida
como aplicabilidade direta241. Por esta e não por outra razão J. J. Gomes Canotilho
decretou a “morte” das “normas constitucionais programáticas”, em decidida ruptura à doutrina clássica, que lhes atribui valor de mera carta de intenções. Hoje, a
essas normas é reconhecido um valor jurídico constitucionalmente idêntico ao dos
restantes preceitos da constituição, a signiﬁcar:
(1) vinculação do legislador, de forma permanente, à sua realização (imposição
constitucional); (2) vinculação positiva de todos os órgãos concretizadores, devendo estes tomá-las em consideração como directivas materiais permanentes,
em qualquer dos momentos da actividade concretizadora (legislação, execução,
jurisdição); (3) vinculação, na qualidade de limites materiais negativos, dos poderes públicos, justiﬁcando a eventual censura, sob a forma de inconstitucionalidade, em relação aos actos que as contrariam.

Logo, é indene a dúvidas que todas as normas constitucionais são dotadas
de igual normatividade, competindo “ao Direito Constitucional realçar, despertar
e preservar a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung)”242: maior garantia de
sua força normativa.
Buscando fundamento de validade nas normas constitucionais expressas
na Constituição e nas normas constitucionais expressas em tratados de direitos
240 Vide BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 5. ed.. Trad. Maria Celeste
Cordeiro Leito dos Santos. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1996.
241 Para Canotilho (CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 1999.), “aplicabilidade directa signiﬁca, desde logo, nesta sede
– direitos, liberdades e garantias – a rejeição da “idéia criacionista” conducente ao desprezo dos
direitos fundamentais enquanto não forem positivados a nível legal.” (p. 1164) ... “a aplicação
directa dos direitos fundamentais implica ainda a inconstitucionalidade de todas as leis préconstitucionais contrárias às normas da constituição consagradoras e garantidoras de direitos,
liberdades e garantias ou direitos de natureza análoga.” (p. 1165, grifos no original)
242 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editor, 1991. p. 27
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humanos (artigo 5º, parágrafos 1º e 2º)243, o legislador infraconstitucional elaborou e aprovou o “Estatuto do Refugiado”, consubstanciado na Lei nº. 9.474, de
22 de julho de 1997. Trata-se de marco do ordenamento jurídico brasileiro, não
só por implementar, via legislação ordinária, um tratado de Direito Internacional
dos Direitos Humanos, mas porque estabeleceu os critérios de reconhecimento
do status de refugiado, determinou o procedimento para esse reconhecimento e
criou, inclusive, um órgão administrativo competente para tratar do tema, o Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), vinculado ao Ministério da Justiça.
Com essa normativa, o Brasil passou “a ter um sistema lógico, justo e atual de
concessão de refúgio, razão pela qual tem sido apontado como paradigma para a
uniformização da prática e do refúgio na América do Sul, apesar de sempre haver
espaço para melhoras e aperfeiçoamento”.244
Do Direito à Identidade Pessoal do Refugiado versus a Invisibilidade
do Indocumentado.
A medula da proteção internacional é o princípio de não devolução (non
refoulement), segundo o qual nenhum ser humano deve ser forçado a retornar
contra sua vontade a um país onde sua vida ou liberdade corra perigo devido a
sua raça, religião, nacionalidade, pertencimento a determinado grupo social ou
opiniões políticas. Ocorre que a proteção aos refugiados deve incluir tanto sua
segurança física como sua dignidade humana, razão pela qual se estende à assistência para satisfazer suas necessidades básicas245.
Nesse diapasão, a cidadania é inclusiva, devendo garantir o acesso à documentação, aos direitos sociais e econômicos básicos, aos serviços públicos. Ao
pleitear auxílio humanitário, o refugiado recebe inicialmente a proteção expressa de maneira formal em um documento. É o reinício de sua cidadania. Muitas
243 Sobre esta classiﬁcação, vide: PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 9ª. ed.. São Paulo: Saraiva, 2008.
244 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito Internacional dos Refugiados e sua Aplicação no
Ordenamento Jurídico Brasileiro. São Paulo: 2007. p. 196. “A proteção aos refugiados, apesar de garantida internacionalmente, realiza-se efetivamente no interior dos Estados. Por isso,
os instrumentos internacionais que tratam da matéria facultaram a esses a elaboração de regras
mais benéﬁcas e mais adequadas às suas realidades.” (p. 190)
245 OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS. Documento para discusíon: el racismo, la discriminación racial, la xenofoia y la
intolerância conexa hacia los refugiados, 28 fev. 2000. Disponível em:
<http://www.oas.org/dil/xxxiv/Documentos/Juan%20Carlos%20Murillo/JCMurillo.racismo,%20intolerancia,%20xenofobia.pdf>. Acesso em: 26 set. 2008.
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vezes é o primeiro documento que recebe lhe conferindo a condição de cidadão.
Neste caso, é o início de sua cidadania. Saliente-se que grandes populações nãodocumentadas que, pela primeira vez, têm um documento ao se tornarem refugiadas. “Tremendo paradoxo: deixar seu país de origem para ser reconhecido como
cidadão no estrangeiro!”.246
Entretanto, esse paradoxo de ser reconhecido como cidadão no estrangeiro reﬂete a importância fundamental da proteção internacional e a necessidade
de defender este espaço como um fator de conscientização da humanidade para
consolidar as bases de um exercício plural, no marco do direito e da construção
democrática. 247
Do direito humano à identidade pessoal.
A doutrina do direito civil-constitucional indica que “para as pessoas físicas, o nome, e mais limitadamente, o sobrenome, mais que direitos isoladamente
vistos, são manifestações de uma situação global, estritamente relacionada ao perﬁl unitário da personalidade.”248
O professor italiano Adriano de Cupis classiﬁca o direito ao nome como
um dos aspectos do direito à identidade pessoal, que é direito da personalidade249,
246 VARESE, Luis. Três Elos da Corrente dos Direitos Humanos. Refúgios, Migrações e Cidadania. Caderno de debates, n. 1, jun. 2006, p. 7-12. Brasília: ACNUR & IMDH. p. 9.
247 O ACNUR, durante a XIV CUMBRE INTERAMERICANA, na conclusão oitava indica a
relação entre não discriminação, inclusão social e tolerância com a otimização do impacto da migração sobre o desenvolvimento do Estado de Acolhida: “8. Promover la inclusión social y la tolerancia puede maximizar el impacto de desarrollo de la migración. Los refugiados y los migrantes
se enfrentan al racismo y la xenofobia en muchas partes del mundo, y a menudo están en riesgo
de ser marginados por la sociedad y la economía. El ACNUR desea llamar la atención de la XVI
Cumbre Iberoamericana sobre los peligros de esta situación, tanto para los derechos como para el
bienestar de los mismos refugiados y migrantes, así como para la cohesión de las sociedades en
las que viven. El ACNUR exhorta a los Estados participantes en la Cumbre para que contrarresten
todas las formas de intolerancia y para que adopten medidas activas para promover la inclusión y
la participación económica de los no nacionales, especialmente refugiados y migrantes”. (ALTO
COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR). XIV Cumbre
Iberoamericana: observaciones y recomendaciones del ACNUR. Montevidéu, 4 e 5 nov. 2006.
Disponível em <http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/4584.pdf>. Acesso em: 26 set. 2008.)
248 PERLINGIERI, Pietro. Perﬁs do Direito Civil: Introdução ao Direito Civil Constitucional. Trad. Maria Cristina De Cicco. Rio de Janeiro: Editora Renovar, 1999. p. 180.
249 Vide: DE CUPIS, Adriano de. Os Direitos da Personalidade. Lisboa: Livraria Morais
Editora, 1993. Neste trabalho segue-se a lição do professor italiano que deﬁne direitos da personalidade fazendo relação à essencialidade deles. (p. 13-18)
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dada a necessidade da pessoa de aﬁrmar a própria individualidade, distinguindo-se
dos outros indivíduos, e, por conseqüência, ser conhecido por quem é na realidade.
No plano internacional da proteção dos direitos humanos, o direito à
identidade é interdependente ou imanente de outros direitos, como o direito a ser
registrado, o direito ao nome, o direito à nacionalidade e o direito à personalidade
jurídica e também os direitos vinculados à família e à sucessão. Por tal motivo, a
Corte Interamericana de Direitos Humanos interpreta que o direito à identidade
“foi reconhecido pela jurisprudência e pela doutrina tanto como direito autônomo quanto como expressão de outros direitos ou como um elemento constitutivo
destes”.250
O registro de nascimento é a primeira identiﬁcação da pessoa e, por
isso, constitui a origem de sua existência frente ao Estado, como cidadã. Considerando que o reconhecimento do direito à identidade é um dos meios pelo qual
se efetiva o exercício aos direitos políticos e civis (como o direito a votar, à
igualdade diante da lei, à família) e direitos econômicos, sociais e culturais
(como saúde e educação), ele é essencial para a participação em uma sociedade
democrática251.
São diversos os instrumentos internacionais de tutela da pessoa humana
que compõe o corpus iuris atinente a esta matéria, podendo-se citar, exempliﬁcativamente, no panorama global: a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), o Artigo VI (“Todo ser humano têm direito, em todas as partes, ao
reconhecimento de sua personalidade jurídica”); o Pacto Internacional sobre
Direitos Civis e Políticos (1966), Artigo 16 (“Toda pessoa terá o direito, em
qualquer lugar, ao reconhecimento de sua personalidade jurídica”), Artigo 24.
2 (“Toda criança deverá ser registrada imediatamente após o seu nascimento e
deverá receber um nome”).
No panorama regional, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres
do Homem (1948), o Artigo XVII (“Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida, seja onde for, como pessoa com direitos e obrigações, e a gozar dos direitos
250 79 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Corte Interamericana de Direitos
Humanos, Caso das Irmãs Serrano Cruz vs. El Salvador, Sentença de 23 de novembro de 2004.
Neste mesmo caso, a Corte indica que “o direito à identidade está estreitamente ligado ao direito ao reconhecimento da personalidade jurídica, ao direito a ter um nome, uma nacionalidade,
uma família e a manter relações familiares.”. Disponível em: www.oas.org. Acesso em 19 de
junho. 2008.
251 AG/RES. 2286 (XXXVII-0/07), aprovada na quarta sessão plenária, realizada em 5 de
junho de 2007, dispõe sobre o Programa Interamericano de Registro Civil Universal e Direito à
Identidade da Organização dos Estados Americanos (OEA).
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civis fundamentais”); a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (1969) ou
“Pacto de San José”, Artigo 3º (direito ao reconhecimento da personalidade jurídica: “Toda pessoa tem direito ao reconhecimento de sua personalidade jurídica”),
Artigo 18 (direito ao nome: “Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes
de seus pais ou ao de um desses. A lei deve regular a forma de assegurar a todos
esse direito, mediante nomes ﬁctícios, se for necessário.”) e artigo 20 (direito à
nacionalidade: “1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade.”) c/c no art. art.
5º, §§ 1º a 3º, da Constituição da República Federativa do Brasil, que prevê a
adoção das normas dos tratados e dos quais foi signatário e que preencheram os
requisitos formais de incorporação perante a lei interna.
No direito brasileiro, a posição da cidadania e da dignidade da pessoa
humana como fundamentos da República (Constituição Federal, art. 1°., II e III),
juntamente com as garantias de igualdade material (art. 3°., III) e formal (art.
5°), constroem uma cláusula geral da personalidade, que representa o ponto de
referência para todas as situações nas quais algum aspecto ou desdobramento da
personalidade esteja em jogo, estabelecendo com decisão a prioridade a ser dada à
pessoa humana, que é o valor fundamental do ordenamento, e está na base de uma
série (aberta) de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente
mutável exigência de tutela.252
Surge, então, o direito de adquirir um nome, a qualquer tempo, após o
fato nascimento. Todas as vezes em que não ocorre o registro do nascimento de
um indivíduo em tempo oportuno, poderá este tardiamente o fazer, densiﬁcando
o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, corolário do Estado
Democrático de Direito.
Quando se tratar de refugiado ou solicitante de refúgio, este direito se
subordina a estatuto próprio, objeto da análise deste estudo, no item 3.3..
Da relação condicionante do direito à identidade pessoal do refugiado
e a efetividade do exercício pleno de sua cidadania universal
Percebe-se um abismo entre o rol de direitos assegurado pelos documentos internacionais e internos e sua efetividade.
A noção da efetividade é muito importante de ser incorporada ao conteúdo do direito para dotá-lo de real força jurídica efetiva. Enquanto a absorção dos
“direitos” pelo “direito” não ocorrer, aqueles permanecem latentes, na qualidade
252 DONELA, Danilo. Os direitos da personalidade no novo Código Civil. In: TEPEDINO,
Gustavo (Coord.). A parte geral do Novo Código Civil: Estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 46.
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de uma simples promessa de direito, só se tornando “efetivos e eﬁcientes, quando
o direito do Estado deles se apropria e os transporta para outra ordem”.253
Esclarecendo o conteúdo da expressão “eﬁcácia social da norma”, Eros
Roberto Grau254, entende que seu conceito coabita com o de efetividade do direito.
Designa o modo de apreciação das conseqüências das normas jurídicas e de sua
adequação aos ﬁns por eles visados. “Eﬁcácia, então, implica realização efetiva
dos resultados buscados pela norma”.
Segundo José Afonso da Silva255, a eﬁcácia jurídica designa a qualidade
de produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular, desde logo, as
situações, relações e comportamentos nela indicados. Assim, a eﬁcácia diz respeito à aplicabilidade, exigibilidade ou executoriedade da norma, como possibilidade de sua aplicação jurídica. Repita-se: possibilidade e não efetividade.
Apenas com a exaltação de seus antagonismos e solidariedades é que há
possibilidade de dada sociedade ser democrática. Segundo Luis Alberto Warat256,
para se “realizar uma forma de vida democrática, não se pode seguir julgando o
dualismo do ser e do dever ser, para ver quem encontra primeiro a homogeneidade
mais pura.” Faz-se necessário produzir a lei em cada ação social e não consumila a partir de sua aceitação pela moral dominante, a signiﬁcar que continuamente
redeﬁne-se o sentido da norma, por meio dos valores constitucionais sintonizados
com a realidade social, visando ampliar seu espectro de tutela jurídica, a signiﬁcar
maior e real eﬁcácia social da norma257.
253 GOYARD-FABRE, Simone. Os Fundamentos da Ordem Jurídica. São Paulo: Martins
Fontes. 2002. p. XXXIII-XXXIV.
254 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 275.
255 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1998. p. 58.
256 WARAT, Luis Alberto. Introdução Geral ao Direito II: a epistemologia jurídica da modernidade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1995. p. 124.
257 A redeﬁnição do sentido da norma, por meio dos valores constitucionais sintonizados com
a realidade social, como busca de sua eﬁcácia social é traduzida por parte da doutrina como
ﬁltragem constitucional da norma. Há alguma polêmica ao redor do termo, que deve ser entendido no sentido que Paulo Ricardo Schier (Filtragem Constitucional: construindo uma nova
dogmática jurídica. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1999. p. 104.) lhe confere, ou
seja: mais no sentido de “contaminação” do sistema infraconstitucional à luz dos princípios
constitucionais do que de “puriﬁcação”. Da lição de preeminência normativa da Constituição
extrai-se, em sentido positivo, a exigência de que se faça uma leitura (ou releitura) da ordem infraconstitucional através daquela. Essa releitura é denominada de processo de “ﬁltragem cons-

211

212

REFUGIADO, CIDADÃO UNIVERSAL

Nesse diapasão, a solidariedade e o recomeçar para os refugiados pressupõe igualdade de oportunidades e de acesso aos serviços públicos básicos, acesso à moradia e espaços laborais. As políticas públicas258 voltadas à assistência e
integração dos refugiados são imprescindíveis para assegurar-lhes uma efetiva
integração social, econômica e cultural, em especial o acesso ao trabalho, saúde
e educação.
Ocorre que para o refugiado exercer os direitos inerentes a sua cidadania,
é necessário que deixe a invisibilidade. Se por um lado, a simples documentação
do indivíduo, dando-lhe condições de residência e trabalho no país, não é suﬁciente para a integração259, por outro lado é condição sine qua non para o exercício de
direitos, que só assim, se tornam potencialmente efetivos.
Da norma dirigida à documentação do refugiado e solicitante de
refúgio nos marcos legislativos da Convenção 1951 e do Estatuto Brasileiro
do Refugiado.
No marco legal da Convenção de 1951, relativa ao Estatuto dos Refugiados, a regra insculpida no artigo 27 faz expressa referência ao dever do EstadoMembro de documentar o refugiado, entregando-lhe “papéis de identidade”, ou
– na dicção do artigo 28 – “documentos de viagem”.
Trata-se de obrigação que incide desde o momento de ingresso no Estado de acolhida e impõe tratamento inclusivo, sem discriminação, tanto para o
refugiado que não era documentado no seu país de origem como para aquele que
já possuía documentos de viagem. Essa preocupação normativa explica-se em
virtude da situação fática de os refugiados serem – em regra – fugitivos que não
tiveram tempo de programar uma viagem. Por isso, deles não se pode exigir visto
titucional”, enquanto atividade hermenêutica e de controle de constitucionalidade das normas
infraconstitucionais.
258 MILESI, Rosita. Dia mundial do refugiado 2008: o desaﬁo das políticas públicas. Edital: notícias da América Latina e Caribe. Disponível em <http://www.adital.org.br/site/noticia.
asp?lang=PT&cod=33572>. Acesso em: 26 set. 2008. “O Brasil - com o aprofundamento da
temática e o debate sobre a importância do acesso dos refugiados aos direitos sociais, culturais,
econômicos - vem reconhecendo, em âmbito legal e teórico, a necessidade de inclusão dos
refugiados nas políticas existentes, bem como, em alguns casos, implementação de políticas
especíﬁcas, ao amparo da disposição constitucional que garante tratamento igualitário aos brasileiros e estrangeiros residentes no país.”
259 BARRETO, Luiz Paulo Teles Ferreira. A política de refúgio no Brasil contemporâneo. In:
BOUCAULT, Carlos Eduardo de Abreu; MALATIAN, Teresa. Políticas migratórias: fronteiras dos direitos humanos no século XXI. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p. 205.
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de ingresso ou qualquer outro tipo de autorização de ingresso no território e mais
ainda, não se pode criminalizar o ingresso não documentado no território do Estado de acolhida, conforme se deﬂui do artigo 31, da Convenção de 1951.
A norma-regra brasileira da Lei n. 9474/97 determina que o procedimento
para reconhecimento do status de refugiado seja sigiloso (art. 20) e se inicie com
a entrada do solicitante no Brasil e o pedido de refúgio formulado à autoridade
migratória (art. 17). Assim, o agente em atuação no Departamento de Polícia Marítima, Aérea e de Fronteiras da Polícia Federal lavra um Termo de Declaração, no
qual constam as razões pelas quais se está solicitando refúgio e as circunstâncias
da entrada do solicitante no território nacional, além dos dados pessoais básicos
dos solicitantes, tais como sua qualiﬁcação civil, e a existência ou não de cônjuge
e descendentes260.
Recebida a solicitação de refúgio, o Departamento de Polícia Federal
emitirá protocolo (art. 21) em favor do solicitante e de seu grupo familiar que
se encontre no território nacional, o qual autorizará a estada até a decisão ﬁnal
do processo. Chamada de autorização de residência provisória pela lei federal e
regulamentada pela Resolução Normativa CONARE n. 06, de 26.05.1999261, este
documento tem duas questões a serem apontadas: a forma pela qual é apresentada
e seu prazo de validade.
A autorização provisória de residência – que assegura a estada legal no
Brasil até o ﬁnal do procedimento no CONARE e permite que o Ministério do
Trabalho expeça Carteira de Trabalho e Previdência Social provisória262, para o
exercício de atividade remunerada no país – é concretizada numa tira de papel,
260 JUBILUT, Liliana Lyra. O Direito Internacional dos Refugiados e sua Aplicação no
Ordenamento Jurídico Brasileiro. São Paulo: 2007. p. 197.
261 Disponível em < http://www.acnur.org/biblioteca/pdf/0804.pdf>. Acesso em: 19 out. 2008.
262 Insta destacar que “a emissão da Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, a cargo das Delegacias Regionais do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), encontra-se regulamentada pela Resolução Normativa nº. 07, de 06 de agosto de 2002, do CONARE, e pelo Ofício-Circular nº. 103/2006 – CIRP/CGSAP/DES/SPPE/MTE. Este, objetivando evitar eventual
discriminação por parte do mercado de trabalho conforme solicitado pelo próprio CONARE,
traz interessante determinação no sentido de não se utilizar a nomenclatura ‘REFUGIADO’ na
identiﬁcação do documento laboral, substituindo-se pelas expressões: ‘ESTRANGEIRO COM
BASE NA LEI nº. 9.474 DE 22/07/1997’, para as Carteiras deﬁnitivas; e ‘ESTRANGEIRO
COM BASE no art. 21, § 1º da LEI nº. 9.474 DE 22/07/1997’, para as Carteiras provisórias.”
(BARBOSA, Luciano Pestana; HORA, José Roberto Sagrado da. A Polícia Federal e a proteção internacional dos refugiados. Monograﬁa apresentada para conclusão do XX Curso
Superior de Polícia (atualizada em 2007). Brasília, 2006. p. 60.)
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de gramatura comum, com 6 cm x 20 cm. Nela consta uma foto, o número do
protocolo da solicitação do refúgio, uma rubrica do agente federal, com carimbo
e a data de validade do documento.
O prazo de validade da autorização provisória é de 90 dias. Três meses
podem parecer um prazo longo, mas a práxis demonstra o contrário. Os procedimentos de solicitação de refúgio, quando demoram mais tempo em tramitação,
impõem carimbos sucessivos na tira de papel que consubstancia a autorização
provisória, dando-lhe péssimo aspecto, como se estivesse sendo rasurada.
Com este documento, espera-se que o solicitante de refúgio263 consiga
obter sua CTPS provisória, realizar contrato de abertura de conta-corrente (pela
qual – por exemplo – receberá eventual remuneração pelo exercício de atividade
laborativa remunerada, conforme autoriza a lei), matricular-se na rede de ensino
(pública ou privada), contrair casamento, ou qualquer outro ato da vida civil.
Quando o procedimento administrativo do CONARE ﬁnda com o reconhecimento da condição de refugiado, o art. 28, da Lei n. 9474/97 lhe assegura
o direito a uma “cédula de identidade” cuja emissão se subordina aos mesmos
padrões e características dos documentos emitidos para os demais estrangeiros
registrados no país e são deﬁnidos no art. 30, da Lei n. 6815/80.
Ocorre que a validade da Carteira de Identidade de Estrangeiro (CIE)
é pequena (em média de 6 meses a 1 ano) e o refugiado não se liberta daquela
“tirinha de papel”, vez que apresenta a CIE acompanhada do respectivo protocolo de renovação. Como não é incomum que o prazo para renovação precise ser
prorrogado, este novo protocolo também ganha sucessivos carimbos e costuma se
deteriorar com os meses e o uso.
Muitas são as situações de desrespeito de direitos que poderiam ser evitadas, desde que se garantisse a efetividade do direito à identidade pessoal do refugiado. Em exemplo de hipotético desrespeito ao direito de matricular-se em uma
escola pública, sob o argumento de que não foi apresentada certidão de nascimento (muitas vezes o refugiado não a tem ou esta se extraviou e não há possibilidade
de uma 2ª via ser solicitada ao Consulado, vez que ele está fugindo de seu país),
cabe ação judicial contra o ente federativo que ﬁscaliza a aludida unidade escolar.
Assim como é possível demandar o Estado brasileiro para ter garantido o benefí-

263 Considerando que o reconhecimento da condição de refugiado é ato meramente declaratório, nos moldes do art. 26, da Lei 9474/97, tanto o solicitante de refúgio como o refugiado têm
direito ao mesmo estatuto protetivo especial.
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cio assistencialista da prestação continuada, desde que atendidos os requisitos da
Lei Orgânica de Assistência Social.264
Ainda, há que se ressaltar que eventual desrespeito à proteção dos direitos humanos do refugiado não remediado pelo Estado de acolhida pode redundar em responsabilidade internacional perante os órgãos internacionais de tutela
da pessoa humana, tal como a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos
Humanos. 265
Quando um país acolhe um estrangeiro que perdeu a proteção do Estado
em sua terra natal, e por isso encontra-se perseguido e desterrado, prevalece a
pessoa humana266.
Conclusões
Ao término deste estudo, torna-se possível sintetizar objetivamente algumas das suas proposições mais importantes:
1. O século XXI foi inaugurado sem que se expurgasse do cenário internacional a
necessidade de alguns indivíduos buscarem refúgio, sendo certo que os migrantes
(gênero no qual se inserem os refugiados) revelam a dimensão negativa do celebrado processo de globalização, que estabelece um “duplo regime de circulação”,
ao abrir as fronteiras para mercadorias e capitais e, simultaneamente, inibir a mo-

264 No labor do Núcleo de Defesa dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado
do Rio de Janeiro, que recebe refugiados em razão de convênio ﬁrmado com a Cáritas Arquidiocesana (processo administrativo E-20/10410/2004), várias demandas têm sido solucionadas
extrajudicialmente com a explicação – em ofício à autoridade coatora – de que os refugiados
gozam de estatuto protetivo especial e que a autorização provisória de residência ou a CIE são
seus papéis de identidade, hábeis a lhes permitir exercer todos os atos da vida civil, em pé de
igualdade com o nacional, sob pena de violação do direito líquido e certo à identidade pessoal.
265 As situações mais dramáticas são protagonizadas por aquele estrangeiro que está em fuga
de seu país, que perdeu sua nacionalidade, ou que nunca foi por lá registrado (de modo que não
teve garantido os direitos ao nome, à personalidade jurídica e à nacionalidade) e aqui negaram
sua qualidade de refugiado mas que, por razões humanitárias e, em nome do princípio do non
refoulement, são mantidos no Brasil. Entende-se, no marco do conceito de cidadania universal,
que o Brasil deve registrá-lo tardiamente como nacional. Isso porque foi assumido o compromisso internacional pela erradicação da apatridia. Trata-se de tema que merece um estudo
especíﬁco e aprofundado, que se afasta do objeto deste trabalho.
266 BARBOSA, Luciano Pestana; HORA, José Roberto Sagrado da. A Polícia Federal e a
proteção internacional dos refugiados. Monograﬁa apresentada para conclusão do XX Curso
Superior de Polícia (atualizada em 2007). Brasília, 2006. p. 5.
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bilidade humana. São denúncias vivas da desigualdade e representam a encruzilhada entre a soberania dos Estados-Nação e a proteção dos direitos humanos.
2. A partir da noção de complementariedade e interação entre o Direito Internacional dos Direitos Humanos, o Direito Internacional Humanitário e o Direito
Internacional dos Refugiados, constrói-se uma nova concepção de direitos humanos, que preconiza sua universalização e indivisibilidade. Assim, universaliza-se
também a noção de cidadania – aqui entendida como aptidão para exercer direitos
– ao reconhecer o homem como sujeito de direitos fundamentais, sem qualquer
referência a sua nacionalidade.
3. A igualdade imanente da cidadania universal determina compromisso dos Estados democráticos com a não-discriminação entre nacional e estrangeiro.
4. A natureza jurídica do direito de asilo é complexa, posto que, em essência, ele
consiste em feixe de direitos, tendo como fundamento o princípio da solidariedade internacional e o princípio da igualdade material, sendo ambos densiﬁcadores
do princípio da dignidade da pessoa humana.
5. Sendo a pessoa humana sujeito de direito internacional, há de se realizar uma
releitura da noção clássica de soberania para bem compreender o binômio: direito
humano de buscar e receber asilo e dever do Estado de acolhida de concedê-lo.
Este estudo defende a necessidade de redução do âmbito de discricionariedade do
Estado, para que ao direito de solicitar asilo e dele gozar corresponda o dever do
Estado de Acolhida de conceder asilo
6. A proteção do refugiado pelo ordenamento jurídico brasileiro funda-se em dois
pilares básicos: a Constituição Federal de 1988 e a Lei 9.474, de 22 de julho de
1997. Naquela, especialmente com base nos princípios constitucionais que regem
as relações internacionais (artigo 4º) e no princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III), epicentro axiológico do ordenamento jurídico brasileiro, do
qual decorre o princípio da solidariedade (artigo 3º, I) e o princípio da igualdade
material (artigo 5º, caput), pode-se aﬁrmar que os alicerces da concessão do refúgio, são expressamente assegurados.
7. Por se revestir na forma de princípio, que é norma jurídica plenamente aplicável e efetiva dotada de forte caráter promocional, o asilo pode ser reclamado
como um direito subjetivo individual sempre que o solicitante enquadrar-se nas
hipóteses legais, não podendo o Estado brasileiro se furtar a concedê-lo.
8. Buscando fundamento de validade nas normas constitucionais expressas na
Constituição e nas normas constitucionais expressas em tratados de direitos humanos (artigo 5º, parágrafos 1º e 2º), o legislador infraconstitucional elaborou e
aprovou o “Estatuto do Refugiado”, consubstanciado na Lei nº. 9.474, de 22 de
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julho de 1997, da qual se destacam os dispositivos relativos à documentação do
refugiado, que lhe garantem o exercício do direito à identidade.
9. No plano da proteção dos direitos humanos, o direito à identidade é interdependente ou imanente de outros direitos, como o direito a ser registrado, o direito ao
nome, o direito à nacionalidade e o direito à personalidade jurídica e também os
direitos vinculados à família e à sucessão.
10. No direito brasileiro, todo o tecido normativo infraconstitucional é modelado
pela tábua axiológica eleita pelo constituinte e, em tema de direito à identidade,
há uma cláusula geral da personalidade, que representa o ponto de referência para
todas as situações nas quais algum aspecto ou desdobramento da personalidade
esteja em jogo, estabelecendo com decisão a prioridade a ser dada à pessoa humana, que é o valor fundamental do ordenamento, e está na base de uma série (aberta) de situações existenciais, nas quais se traduz a sua incessantemente mutável
exigência de tutela.
11. Para que a pessoa humana refugiada exerça com plenitude os direitos inerentes a sua cidadania universal, é necessário que deixe a invisibilidade. Se por um
lado, a simples documentação do indivíduo, dando-lhe condições de residência
e trabalho no país, não é suﬁciente para a integração, por outro lado é condição
sine qua non para o exercício de direitos, que só assim, se tornam potencialmente
efetivos.
12. O desrespeito à proteção dos direitos humanos do refugiado pode redundar
em responsabilidade internacional perante os órgãos internacionais de tutela da
pessoa humana, tal como a Comissão e a Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Patrícia Magno é defensora Pública do Estado do Rio de Janeiro, Mestre em Direito
(UERJ).
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O Programa Bolsa Família entre a
assistência condicionada e o direito universal
Pedro Barbosa Mendes

A gente não quer só comida
A gente quer comida
Diversão e arte
A gente não quer só comida
A gente quer saída
Para qualquer parte...
A gente não quer só comida
A gente quer bebida
Diversão, balé
A gente não quer só comida
A gente quer a vida
Como a vida quer...
Titãs, Comida

O debate sobre os programas de transferência de renda no contexto sóciopolítico brasileiro se insere diretamente na problemática mais ampla acerca do
aprimoramento da democracia no país, estreitamente relacionada ao discurso de
construção e garantia de cidadania junto à população. Nesse sentido, vale lembrar
que o debate sobre a democracia tem oscilado entre dois extremos: o dos que
sustentam que os regimes democráticos se deﬁnem tão somente pela vigência de
um conjunto de direitos legais (formais) universais e o daqueles que defendem
que sem um patamar mínimo de igualdade substantiva, em termos de cidadania e
bem-estar material, não há democracia267.
Sem negar a centralidade dos direitos formais na deﬁnição do regime democrático, a temática da renda toca na questão dos limites materiais que a extrema
pobreza e a desigualdade social impõem ao exercício destes direitos por parcelas
expressivas da sociedade. Embora sejam garantidos e aﬁrmados pela constituição,
muitos desses direitos dependem de sua efetiva implementação, pois, como aﬁr267 O´Donnell, G. Poliarquia e a (in)efetividade da lei na América Latina. Novos Estudos 51,
São Paulo: Cebrap, 1998, pp. 37-62.
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ma Joaquín Herrera Flores, “está claro que o denominador comum que distingue
as diferentes posições perante os direitos é o acesso aos recursos.” Pois “o direito
não reconhece as necessidades, mas as formas de satisfação dessas necessidades
em função do conjunto de valores que predominam nas sociedades de que se
trata.”268
Nesse sentido, o reconhecimento formal dos direitos não implica sua efetiva implementação e fruição por parte dos cidadãos. Com efeito, uma vez formalizados uniformemente para a totalidade da população, os direitos e a ‘igualdade
perante a lei’ tendem a conservar (e muitas vezes até a perpetuar) situações preexistentes de desigualdade, naturalizando-as. Por outro lado, o tratamento diferenciado dos cidadãos, na forma de ações aﬁrmativas (cotas) e programas de assistência, por exemplo, reconhece condições anteriores de desigualdade e contribui
para acabar com elas, de forma a garantir um substantivo acesso aos direitos. E,
ao contrário do que aﬁrmam alguns defensores da ‘igualdade’ (enquanto forma de
conservar o status quo), não geram novas formas de desigualdade. Ou, em outras
palavras, conforme esclarece Joaquin Herrera Flores:
Agora, se ao formalizar uma forma de satisfazer alguma necessidade, não abstrairmos as diferentes posições sociais, na hora de ter acesso aos recursos que
permitam por em prática os direitos, estaremos, primeiro, denunciando os privilégios gozados pelos poucos; segundo, estabelecendo vias para ir fechando
o abismo entre o formal e o material; e terceiro, colocando em funcionamento
o princípio de não discriminação por razões econômicas, sexuais, raciais ou
étnicas, já que o importante para o direito será essa função ou tendência de
igualação no acesso aos recursos e não defender e garantir os privilégios dos
membros de uma classe, sexo, raça ou etnia.269

O conjunto dos direitos, visto por esse ângulo, desponta como produto de
um processo em perpétua constituição, uma vez que sempre haverá desigualdades
a combater e direitos a construir rumo a uma condição mais democrática e cidadã, e exprime uma visão da sociedade que deixa entrever os múltiplos conﬂitos
sociais que a perpassam.
Esses conﬂitos resultam de posições políticas divergentes e antagônicas
e devem-se, sobretudo, às diferenças nas condições de acesso aos recursos. Por
esse motivo, as lutas e as múltiplas demandas dos movimentos sociais, longe de
impossibilitar a transformação social e uma efetiva implementação dos direitos,
268 Flores, J. H. Os direitos humanos no contexto da globalização. p. 49.
269 Idem.
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são precisamente o motor que impulsiona a conquista de melhores condições de
vida e a realização dos desejos dos muitos que constituem a sociedade.
A própria democracia, vista dessa perspectiva, deve sua vitalidade à luta
dos movimentos sociais que a “conquistaram, defenderam e renovaram, com o
risco da própria vida”, muitas vezes. Pois “a potência da democracia – nos ensinam os grandes constitucionalistas – não está na obediência, mas no direito à
revolta”270.
Mais que da revolta em si, interessa-nos aqui reconhecer a maneira pela
qual os direitos são conquistados e principalmente, construídos. Pois “os direitos
dos trabalhadores (...) dependem das ruas, quer dizer, da capacidade de mobilização social” que se materializa na forma de direitos reconhecidos pelo poder público. Nesse sentido, é da vitalidade dos movimentos e da variedade e intensidade
das demandas que se originam as conquistas democráticas.
Em sua obra sobre o pensamento político de Thomas Jefferson271, Michael Hardt desenvolve raciocínio semelhante e sustenta que um traço determinante
da democracia deve ser a ação direta dos cidadãos sobre os destinos da comunidade. Cabe, nesse sentido, enfatizar a importância do aspecto constituinte das
lutas e do processo participativo como formas de garantir o acesso cada vez mais
democrático aos direitos.
Sob essa ótica, o Programa Bolsa Família (PBF) representa uma política
social radicalmente inovadora, como se pretende demonstrar aqui, e vai ao encontro das demandas mais recentes em termos de uma garantia de renda e do pagamento de um trabalho que, por não ser reconhecido, tampouco é remunerado.
***
O PBF resulta da luta de uma extensa rede de cientistas sociais, economistas, ﬁlósofos e militantes diversos que, por motivos diferentes, propuseram
– e ainda propõem – a adoção de programas de garantia de renda como forma de
combate à desigualdade e à pobreza extremas272.
O programa tem como objetivos declarados distribuir renda e garantir a
manutenção da segurança alimentar, e está vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), sendo gerido, porém, de forma autônoma pelas prefeituras

270 Cocco, G. Battisti e... Obama! Folha de São Paulo. São Paulo, 20 de fev. de 2009.
271 Idem.
272 Destaca-se dentre eles o senador Eduardo M. Suplicy, militante reconhecido dessa causa e
autor do projeto de lei que deu origem ao PBF, em 2004.
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municipais. Abrangendo cerca de 11 milhões de famílias273 atualmente, o PBF se
caracteriza pela transferência direta de renda na forma de um pagamento mensal
às famílias consideradas pobres ou extremamente pobres. Com efeito, ele é considerado pelo PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) o
mais abrangente e o mais substancial programa de renda mínima em vigência no
mundo274 (tanto em volume de recursos quanto em relação ao número de pessoas
beneﬁciadas).
Os benefícios variam de acordo com a composição da família e com o nível de pobreza em que ela se encontra. A linha de pobreza275 adotada pelo MDS é
de renda mensal de até R$ 60,00 per capita (passará para R$ 68,50) para famílias
em situação de extrema pobreza e entre R$ 60,01 e R$ 120,00 per capita (passará
para R$ 68,51 e R$ 137,00, respectivamente) para famílias consideradas pobres.
Podemos ver abaixo, na tabela 1, um quadro com os tipos de benefícios
pagos e, na tabela 2, um quadro com o valor dos benefícios de acordo com as faixas de renda de cada família e a quantidade de ﬁlhos em idade escolar.
Tabela 1 – Tipos de benefícios
Tipo

Valor

Situação

Benefício Básico

R$ 62,00

Pago às famílias consideradas extremamente
pobres, aquelas com renda mensal de até R$
60,00 (sessenta reais) por pessoa (pago às
famílias mesmo que elas não tenham crianças,
adolescentes ou jovens).

Benefício Variável
(BV)

R$ 20,00

Pago às famílias pobres, aquelas com renda
mensal de até R$ 120,00 (cento e vinte reais) por pessoa desde que tenham crianças e
adolescentes de até 15 anos. Cada família pode
receber até três benefícios variáveis, ou seja,
até R$ 60,00 (sessenta reais).

273 No dia 28/01/09, o MDS anunciou um reajuste do teto (da renda) para ﬁns de inclusão no
programa para R$ 137,00, o que deve provocar um aumento no número de famílias beneﬁciadas
para aproximadamente 13 milhões até a metade do ano de 2010.
274 Disponível em: http://www.undp-povertycentre.org/pub/port/IPCEvaluationNote1.pdf
275 Os novos valores para cada patamar de renda encontram-se entre os parênteses.
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Tipo

Valor

Benefício Variável
Vinculado ao Adolescente (BVVA)

R$ 30,00

Situação
Pago a todas as famílias do PBF que tenham
adolescentes de 16 e 17 anos freqüentando
a escola. Cada família pode receber até dois
benefícios variáveis vinculados ao adolescente,
ou seja, até R$ 60,00 (sessenta reais).

Tabela 2 – Valor dos benefícios
Tipo de Benefício

Valor

1 BV

R$ 20,00

2 BV

R$ 40,00

3 BV

R$ 60,00

1 BVVA

R$ 30,00

2 BVVA

R$ 60,00

1 BV + 1 BVVA

R$ 50,00

1 BV + 2 BVVA

R$ 80,00

2 BV + 1 BVVA

R$ 70,00

2 BV + 2 BVVA

R$ 100,00

3 BV + 1 BVVA

R$ 90,00

3 BV + 2 BVVA

R$ 120,00

1 Benefício Básico

R$ 62,00

1 Benefício Básico + 1 BV

R$ 82,00

1 Benefício Básico + 2 BV

R$ 102,00

1 Benefício Básico + 3 BV

R$ 122,00

1 Benefício Básico + 1 BVVA

R$ 92,00

1 Benefício Básico + 2 BVVA

R$ 122,00

1 Benefício Básico + 1 BV + 1 BVVA

R$ 112,00

1 Benefício Básico + 1 BV + 2 BVVA

R$ 142,00

1 Benefício Básico + 2 BV + 1 BVVA

R$ 132,00

1 Benefício Básico + 2 BV + 2 BVVA

R$ 162,00

1 Benefício Básico + 3 BV + 1 BVVA

R$ 152,00

1 Benefício Básico + 3 BV + 2 BVVA

R$ 182,00

Legenda: BV = Benefício Variável; BVVA = Benefício Variável Vinculado ao Adolescente
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As condicionalidades
Para preservar seu direito aos benefícios, no entanto, as famílias com
ﬁlhos pequenos ou adolescentes ou ainda, gestantes, têm que cumprir alguns objetivos chamados, no âmbito do programa, de condicionalidades.
As várias formas de condicionalidades envolvidas no PBF abrangem:
um patamar mínimo de freqüência escolar; o cumprimento, no devido prazo, dos
cuidados pré- e pós-natais, no caso de gestantes, e do calendário de vacinação, no
caso de recém nascidos e de crianças pequenas; e, ainda, o acompanhamento de
programas de qualiﬁcação proﬁssional para os adultos aptos a trabalhar.
Portanto, ao entrar para o PBF, toda família se compromete a cumprir
suas condicionalidades, especialmente nas áreas de saúde e educação, que são:
■ Educação: freqüência escolar de 85% para crianças e adolescentes entre
6 e 15 anos e de 75% para adolescentes entre 16 e 17 anos;
■ Saúde: acompanhamento do calendário vacinal e do crescimento e desenvolvimento para crianças menores de 7 anos, pré-natal das gestantes e
acompanhamento das nutrizes;
■ Assistência Social: acompanhamento de ações sócio-educativas para
crianças em situação de trabalho infantil e de ações de qualiﬁcação proﬁssional para a população adulta economicamente ativa.
O Cadastro Único
O cadastramento e a inclusão das famílias na lista de beneﬁciários do
programa é feito através do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico),
um sistema de coleta de dados e informações que tem por objetivo identiﬁcar
todas as famílias de baixa renda existentes no país.
O CadÚnico é constituído por uma base de informações, instrumentos,
procedimentos e sistemas eletrônicos, e sua base de dados pode ser usada pelos governos municipais, estaduais e federal para obter o perﬁl socioeconômico
das famílias cadastradas. Segundo informa o portal do MDS na internet, “dessa
forma, é possível realizar uma análise das principais necessidades das famílias
cadastradas e auxiliar as diversas esferas do poder público na formulação e gestão
de políticas voltadas a esse segmento da população.”276
O cadastramento é efetuado pelos municípios por meio da coleta de dados das famílias de baixa renda em formulário especíﬁco para esse ﬁm, e os cadastros daí resultantes são processados pelo Agente Operador do Cadastro Único
276 Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/cadastro_unico/o-que-e-1

Pedro Barbosa Mendes

– a Caixa Econômica Federal – que é responsável por atribuir a cada pessoa da
família cadastrada um número de identiﬁcação social (NIS) de caráter único, pessoal e intransferível.
Por meio do NIS, os operadores do Cadastro Único podem então localizar as pessoas cadastradas, atualizar dados do cadastro, veriﬁcar a situação dos
benefícios, caso existam, e realizar ações de gestão desses benefícios.
Ainda de acordo com o portal do MDS, as principais informações relativas às famílias cadastradas são:
■ características do domicílio (número de cômodos, tipo de construção,
tratamento da água, esgoto e lixo);
■ composição familiar (número de membros, existência de gestantes, idosos, mães amamentando, deﬁcientes físicos);
■ identiﬁcação e documentação civil de cada membro da família;
■ qualiﬁcação escolar dos membros da família;
■ qualiﬁcação proﬁssional e situação no mercado de trabalho;
■ rendimentos; e
■ despesas familiares (aluguel, transporte, alimentação e outros).
***
Embora a maioria dos argumentos que sustentam ou não o uso de condicionalidades seja de natureza moral e não haja ainda nenhum estudo abrangente
conﬁrmando sua real eﬁcácia na interrupção do ciclo de reprodução da pobreza
(Monnerat et al., 2007), esse parece ser o grande debate hoje.
A esse respeito, chama atenção o conteúdo e a dimensão crescentes das
ações de controle e acompanhamento das condicionalidades elaboradas pelos formuladores do Programa e expressas na legislação do mesmo. O respaldo legal
com que contam os (cada vez mais) rigorosos mecanismos de controle sobre o
cumprimento das contrapartidas pelas famílias beneﬁciárias é bastante detalhado
e prevê punições que vão desde o bloqueio do benefício por trinta dias até o seu
cancelamento277.
No entanto, a existência de condicionalidades vinculadas à oferta de
serviços públicos acaba por acarretar o efeito contrário ao almejado, deixando
de fora do conjunto dos beneﬁciários justamente aqueles grupos e famílias mais
277 Para uma noção do avanço das “medidas de controle” (do cumprimento das condicionalidades), basta uma breve conferência nas datas das últimas portarias no link contendo a legislação do PBF. Disponível em: http://www.mds.gov.br/bolsafamilia/menu_superior/legislacao_e_
instrucoes/portarias-1/
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fortemente vulneráveis, uma vez que uma das principais características, se assim
podemos dizer, de uma cidadania incompleta, é exatamente a falta de acesso aos
serviços públicos mais básicos.
Por outro lado, muitas famílias são excluídas deste (e de outros) programas assistenciais por causa de uma diferença ínﬁma no patamar da renda, embora
compartilhem de toda a carência material que caracteriza as famílias mais pobres,
especialmente no que diz respeito ao acesso e à qualidade dos serviços públicos.
Com efeito, um aspecto problemático adicional do PBF diz respeito à
ﬁscalização realizada pelos municípios e a relação desta com sua competência
em prestar serviços públicos universais e de qualidade. A ﬁscalização, além de
onerosa, tem levantado sérias críticas quanto à real capacidade dos municípios em
fazer um acompanhamento integral da situação das famílias. Isso se deve ao fato
de que parcelas da população que não têm acesso satisfatório aos serviços básicos,
responsabilidade destes mesmos municípios, são ‘capturadas’ pela ﬁscalização e
obrigadas a prestar contas de suas carências, revelando uma total inversão das
responsabilidades constitucionais dos diferentes sujeitos envolvidos no programa
(Monnerat et al., 2007). Considera-se, portanto, que a existência de condicionalidades opera uma inversão dos direitos básicos que, no âmbito do programa, são
apresentados como obrigações (por parte dos beneﬁciários).
Deve-se argumentar ainda que o elevado custo gerado pela ﬁscalização e
toda a estrutura que ela implica justiﬁca, por si só, a supressão das condicionalidades, pois estas, além de determinarem a exclusão de famílias mais vulneráveis,
impedem o aprimoramento do programa em direção às garantias universais de
renda pretendidas, conforme consta na Lei do PBF. Com efeito, não chega a ser
propriamente uma surpresa a notícia de que as famílias mais pobres e vulneráveis
são justamente as que apresentam maior diﬁculdade em cumprir com as condicionalidades278.
Por último, a garantia de uma renda universal tem como vantagem a ausência de qualquer tipo de cadastro, já que esse não seria mais necessário e acabaria, por isso, com o estigma que marca os beneﬁciados. Da mesma forma, um
benefício universal teria a vantagem de, pelo menos em tese, minar a resistência
política em torno do programa (Vanderborght e Van Parijs, 2006).

278 Uma consulta superﬁcial aos assistentes sociais encarregados de fazer a gestão do programa rapidamente conﬁrma esse fato. Neste caso, a assistente social entrevistada foi Marina Bueno, mestranda do curso de pós-graduação em Serviço Social na UFRJ e gestora do Programa
Bolsa Família no município do Rio de Janeiro.
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Outra conseqüência negativa desse modelo de política social condicionada é o estabelecimento de um “público-alvo” focalizado, o que revela uma ênfase
anacrônica na ‘busca por emprego’ por parte dos beneﬁciários. É notável, a esse
respeito, o fato de que as justiﬁcativas para a adoção ou não das condicionalidades, assim como as idéias a respeito do papel que o programa deve desempenhar, demonstram argumentos dos mais variados e que não podem ser atribuídos
a nenhum campo político especíﬁco, aparecendo de forma difusa tanto entre os
partidos quanto entre os movimentos sociais279.
Além disso, esquerda e direita parecem se misturar quando se trata de
criticar esse programa de assistência – e essa ‘confusão’ parece residir em uma
certa ‘moral protestante’ vinculada ao trabalho assalariado que, embora já não
responda por nem a metade dos ‘postos’ de trabalho do país280, ainda norteia grande parte das ações e discursos políticos. Em outras palavras, ao negligenciar as
transformações ocorridas no cerne do modo de produção capitalista, incorre-se no
duplo erro que consiste em apostar (e investir) em políticas públicas fadadas ao
fracasso (uma vez que não parece mais ser possível restabelecer o nível de emprego amplo que caracterizou os países ocidentais no período que vai do pós-Guerra
até os anos setenta) e, por outro lado, deixar de investir em políticas sociais que
beneﬁciem a totalidade da população e que proporcionem uma garantia real para
os estratos mais vulneráveis desta281.
***
279 É marcante, nesse sentido, a carta divulgada por um conjunto de movimentos sociais no
ﬁnal de 2009, assumindo como prioridades o corte dos juros pelo Banco Central e a realização
de investimentos ‘produtivos’ (que gerem empregos), silenciando inexplicavelmente sobre políticas sociais de suma importância como o PBF. Mais recentemente, o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB-PE, em entrevista à revista Veja, criticou duramente o programa, acusando-o
de ser “o maior programa oﬁcial de compra de votos do mundo”. A carta dos Movimentos
Sociais está disponível em: http://www.viomundo.com.br/voce-escreve/a-carta-dos-movimentos-sociais-a-lula/ ; a entrevista do senador pernambucano em: http://veja.abril.com.br/180209/
entrevista.shtml.
280 Para um retrato do mercado de trabalho do Brasil, cf. http://www.ipeadata.gov.br/ipeaweb.
dll/ipeadata?65370046
281 Cocco (2001). Nesse sentido, é digna de nota a posição de uma parcela da esquerda que,
embora extremamente crítica do neoliberalismo, defende a focalização do PBF e as chamadas
‘portas de saída’, o que implica em atribuir ao programa uma função de mitigar a situação de
pobreza extrema enquanto proporciona uma fonte de mão-de-obra barata para a exploração
pelo capital, uma vez que negam exatamente um dos traços mais importantes do programa: a
autonomia que ele proporciona (e que poderia ser maior, não fossem as condicionalidades).
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Na contramão dessa lógica, o principal fundamento da concepção que
defende “a incondicionalidade da renda consiste em considerá-la como uma renda
primária ligada a uma contribuição produtiva que não é reconhecida nem tampouco remunerada”282. Nessa perspectiva, o pagamento de uma renda universal283
responderia a um trabalho de valorização imaterial (linguagem, formação, saúde)
que é inseparável da vida das pessoas. O que as atuais teorias da administração
chamam de “capital humano” é fruto, na verdade, de um trabalho de natureza
cognitiva que conjuga atividades de reﬂexão, comunicação e produção de saber
e de afetos.
Esse trabalho é realizado pela e com a própria vida dos trabalhadores
e por isso escapa a qualquer tentativa de mensuração que se possa empreender.
Como é de se esperar por sua natureza imaterial, tempo de trabalho e tempo de
vida se tornam gradualmente indiscerníveis. Embora isso ocorra de maneira cada
vez mais clara – e os exemplos são muitos, desde a produção da vida enquanto
conhecimento e subjetividade, expressas em trabalho relacionados a áreas aparentemente díspares como o marketing, a genética e a cultura, até a produção/
manipulação da própria vida enquanto matéria, por meio da genética – quando se
trata de remunerar essa produção, o critério vigente ainda é o do tempo de trabalho (enquanto medida fabril). Nesse sentido,
[...] a reestruturação industrial, a emergência de um regime de acumulação globalizado, baseado na produção de conhecimentos e num trabalho vivo (cada
vez mais intelectualizado e comunicativo), podem (e devem) ser pensadas como
processos contraditórios, onde a contradição não é a que as opõem ao passado das homogeneidades fabris, mas a que se encontra no presente das novas
formas de exploração e da composição técnica do trabalho, nas novas lutas do
proletariado e, em particular, do proletariado urbano. Isso passa, justamente,
pela recuperação das dimensões constitutivas, e por isso revolucionárias, do
trabalho vivo.284

O movimento de transformação das formas de trabalho estaria levando,
assim, a uma profunda mudança nas premissas da acumulação capitalista, outrora
282 Vercellone, C. O debate sobre renda social garantida na Europa. Revista GLOBAL Brasil.
Rio de Janeiro, mar./abr./mai. de 2007.
283 Negri, A. & Cocco, G. Bolsa Família é o embrião da renda universal. Folha de São Paulo.
São Paulo, 05 de jan. de 2006.
284 Cocco, G. Introdução, p. 12. In: Lazzarato, M. e Negri A. Trabalho imaterial: formas de
vida e produção de subjetividade.
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assentada na grande indústria, e sendo gradualmente substituído por instâncias
produtoras de valor através de atividades imateriais. Em última análise, essas mudanças representariam a passagem de uma divisão funcional a uma divisão cognitiva do trabalho, fundada sobre a capacidade de aprendizagem dos trabalhadores
por meio da troca relacional de conhecimento e saberes.
É preciso, no entanto, não perder de vista que a essa expansão do trabalho cognitivo corresponde um esforço por parte do capital em subordiná-lo ao
trabalho que produz mais-valia, em razão das próprias tendências que levam ao
desmoronamento das tradicionais fronteiras entre trabalho e não-trabalho, esfera
da produção e esfera do tempo livre.
Essa subordinação levada a cabo pelo capital deixa entrever, no entanto, um aspecto altamente positivo do trabalho imaterial: sua autonomia em relação aos meios de produção (materiais) característicos da era fordista. Ou seja,
se na produção fabril os trabalhadores dependiam do capitalista para ter acesso
aos meios de produção, na era pós-fordista (ou pós-industrial) o trabalho é imediatamente realizado pelos trabalhadores/produtores. Mais ainda, esse trabalho
de criatividade, afeto e comunicação é produzido na relação entre os diferentes
indivíduos e, portanto, é também imediatamente social, posto que o conhecimento
circula de forma difusa pela sociedade.
Essa passagem se caracteriza pela emergência de elementos inovadores,
como “a independência da atividade produtiva em face à organização capitalista
da produção e o processo de constituição de uma subjetividade autônoma ao redor
do que chamamos de ‘intelectualidade de massa’” 285 que vão marcar, cada um a
seu modo, o horizonte das lutas dos trabalhadores por melhores condições de vida
e para fugir ao controle do capital.
Nesse sentido, no debate mais amplo em torno das conﬁgurações atuais
do capitalismo, o princípio da renda universal286 se apóia, portanto, em um reexame do conceito de trabalho enquanto atividade que gera lucro e da questão
da remuneração de uma produção que é comum e imensurável. Essa perspectiva
situa os programas de garantia de renda e, mais especiﬁcamente, o Programa Bolsa Família, como salários sociais que remuneram parte da atividade criadora de

285 Lazzarato, M. e Negri A. Trabalho Imaterial:formas de vida e produção de subjetivivdade,
p. 31.
286 “Renda Básica de Cidadania”, de acordo com a lei nº10835 de autoria do Sen. Eduardo
Suplicy do PT-SP e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 8 de janeiro
de 2004.
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valor realizada no conjunto dos tempos sociais com base em uma enorme massa
de trabalho não certiﬁcado e não remunerado.
Com efeito, como aﬁrma Carlo Vercellone, “a problemática do direito à
Renda não toca apenas na questão do reconhecimento e da luta contra essa extensão da exploração, mas também na emancipação do trabalho da esfera da produção de mais-valia”287. Dessa forma, apenas a incondicionalidade da renda e sua
extensão à totalidade da população poderiam garantir a autonomia das atividades
relacionadas ao trabalho imaterial e a produção social no âmbito do capitalismo
cognitivo.
Por outro lado, a universalização do direito à renda pode e deve começar
pelos mais pobres, uma vez que são estes os principais sujeitos da exploração,
cujo trabalho e singularidades são fontes inesgotáveis de valorização para o capital e, mais ainda, porque são também os mais vulneráveis no que diz respeito ao
acesso aos recursos e aos direitos.
A solução dessa contradição, que une em um mesmo espaço e em uma
mesma parcela da população a riqueza da produção de singularidades – vide o
samba, o hip hop, o futebol brasileiro, entre outros – à falta que caracteriza a
pobreza passa, entre outras coisas, pelo reconhecimento e a remuneração desse
trabalho que é, acima de tudo, vida.
***
Se outrora a produção da massa de trabalhadores era realizada tendo
como referência o ‘chão da fábrica’, atualmente essa produção ocorre no espaço
difuso das grandes cidades brasileiras. Várias são as redes que, através do intercâmbio e da criatividade, produzem de forma independente da relação de emprego. O êxodo do trabalho (das fábricas) rumo às redes possibilitou, nesse caso, a
construção de novos espaços comuns e democráticos, justamente pela potência
criativa que liberou.
De forma paradoxal, porém, até bem pouco tempo atrás, o que se percebia é que as políticas de ‘inserção’ ou de construção da cidadania ainda se pautavam pelo critério do emprego. Delineadas na e para a época em que a integração
social provinha da inserção via relação de emprego – sendo a carteira assinada
seu símbolo máximo – uma ampliação da cidadania só poderia vir da dinâmica
do desenvolvimento nacional, com o crescimento do PIB, das taxas de emprego,
de produção etc.
287 Vercellone, C. O debate sobre renda social garantida na Europa. Revista GLOBAL Brasil.
Rio de Janeiro, mar./abr./mai. de 2007.
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No entanto, estudos recentes do PNUD e do Ipea, entre outros, são unânimes em aﬁrmar o papel extremamente positivo do Programa Bolsa Família não
só na correção de desigualdades ancestrais e na promoção da cidadania como
também, e aí reside grande parte de sua eﬁcácia enquanto política pública, na determinação de um crescimento que não é apenas econômico, mas marcado por um
forte viés de sustentabilidade. Ou seja, o PBF, embora grande parte da esquerda288
relute em aceitar, é uma política social e, ao mesmo tempo, econômica, pois passa
pelo reconhecimento e a remuneração de uma produção que, embora nova, já se
encontra difundida pela sociedade e se tornou hegemônica.
O que grande parte dos críticos do programa não compreende é que “a
constituição antagonista, portanto, não se determina mais a partir dos dados da
relação capitalista, mas da ruptura com ela; não a partir do trabalho assalariado,
mas da sua dissolução; não sob a base das ﬁguras do trabalho, mas daquelas do
não-trabalho.”289
Uma vez que a tendência hoje parece ser a economia se tornar cada vez
mais informal e o trabalho imaterial difuso, as estratégias de políticas públicas,
portanto, devem se pautar em critérios cada vez mais universalistas, de forma a
abranger ao máximo as redes de trabalhadores/produtores. Isso signiﬁca atualizar
as políticas sociais, adequando-as à nova organização da produção, uma vez que
“o ciclo de trabalho imaterial é pré-constituído por uma força de trabalho social e
autônoma, capaz de organizar o próprio trabalho...”290. Nesse sentido, remunerar
o trabalho que advém das redes de cooperação social é o horizonte último de uma
política de renda universal que tem como possibilidade, inédita na história, emancipar o trabalho e livrá-lo de sua relação com o capital.
Por outro lado, parte-se do pressuposto de que, sem uma renda suﬁciente,
o indivíduo não consegue ser produtivo. Ou, pelo menos, não desenvolve plenamente todas as suas potencialidades já que no universo do capitalismo cognitivo
é preciso ter acesso à educação, à comunicação, à saúde, à habitação e – por que
não? – à renda!
Acrescente-se ainda, e mais importante, que no âmbito de uma economia
cada vez mais voltada para o conhecimento e a comunicação, são a cidadania e a
288 Tem-se em mente aqui, aquela parcela da esquerda desenvolvimentista que, saudosa da era
do pleno emprego, resiste em aceitar a autonomia (ainda que potencial) que marca o trabalho
atual.
289 Lazzarato, M. e Negri A. Trabalho Imaterial: formas de vida e produção de subjetividade,
p. 36.
290 Idem, p. 26-27.
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formação das pessoas os requisitos para a produção e o trabalho, e não o contrário. Em outras palavras, no capitalismo atual, em que inovação e criatividade são
elementos essenciais, as pessoas precisam ter condições dignas de cidadania para
poder então se tornar produtivas. Nesse sentido, a questão principal passa a ser
“ter direito aos direitos”291, conforme a feliz formulação de Giuseppe Cocco.
Conclui-se, portanto, que, entendida de maneira adequada, a política social do governo Lula, e o PBF no centro dela, aparece em toda sua potência e
aponta em seu horizonte para a construção de uma sociedade mais democrática,
sem negar, e aí aparece toda a sua radical força inovadora, a dimensão pós-industrial e potencialmente autônoma que caracteriza o trabalho atual.
Nesse sentido, lutar pela universalização do PBF, passando pela supressão das condicionalidades, signiﬁca fazer política no mais alto nível e combater a
desigualdade e a exploração em seu cerne.
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Web 2.0 e o Futuro da
Sociedade Cibercultural
Henrique Antoun

Entre duas teias
A discussão sobre a Internet dos anos 90 envolvia o debate sobre o estatuto das comunidades virtuais – se eram comunidades “por assim dizer” ou reais
– e as transformações que o nascente espaço das páginas web traziam para esta
realidade (RHEINGOLD, 1993); a conversa a partir do inicio do novo século gira
em torno da Web 2.0 e dos blogs: teria a rede construído uma mídia totalmente democratizada e acessível para os homens comuns publicarem seus conhecimentos
e exprimirem suas opiniões? Há mesmo quem diga que a web 2.0 é o blog e que o
universo WWW começou na Internet como “web logs”: páginas hipertextuais que
remetiam para os sítios e seus conteúdos. Não fosse a emergência das interfaces
de redes sociais e uma vaga sensação de engodo que nos acomete, poderíamos nos
entregar cegamente a esta interpretação.
Por um lado chama a atenção que no blog haja certa fusão de elementos
fundamentais dos grupos de discussão com características determinantes das páginas web. Os grupos de discussão que vão emergir nos anos 80, constituindo a
rede USENET e a base das comunidades virtuais então nascentes, organizavam-se
em torno da partilha do conhecimento sobre algum tópico ou tema. Esta maneira
de se ordenar torna as redes sociais visíveis e duradouras, contribuindo para o seu
crescimento e proliferação. Diferentes das instituições ou dos grupos, as redes
sociais fazem circular através de seus canais notícias, dicas, interesses no seio
de uma comunidade que partilha certas atividades e age coletivamente. O canal
de uma rede social é formado pela interação entre seus membros. Em termos do
conhecimento, uma grande economia se faz quando os problemas da ação coletiva
podem ser resolvidos de modo simples e econômico por alguma tecnologia de
comunicação. As redes sociais promovem comunidades de atividade ou interesse,
ao invés dos grupos de opinião da imprensa ou das massas de consumo da mídia
irradiada.
Já as páginas web foram construídas a partir da necessidade de se fazer de
forma simples, fácil e dinâmica a produção de um documento virtual com o material produzido de modo independente e disperso sobre certo assunto. Tim-Berners
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Lee criou o universo das teias de comunicação para automatizar a confecção de
documentos a partir do material espalhado na rede. Deste modo, o endereço virtual do sítio atrairia e ordenaria textos, imagens, sons e vídeos disponibilizando um
documento organizado informacionalmente. As páginas web ﬁzeram da Internet
um espaço hipermediatizado, gerando um local concentrador de informações sobre alguém, algo ou algum assunto. Este espaço foi apropriado pelos participantes
das comunidades virtuais, criando os sítios das comunidades ou seus anexos que
disponibilizavam seus diversos materiais.
Há quem considere o sítio Slashdot o antepassado dos blogs. Neste sítio
era proposta alguma discussão sobre tema ligado à tecnologia computacional, conectando alguns documentos com alguma notícia atual para propor o debate. Ele
era formado por programadores envolvidos com o movimento ligado ao sistema
operacional Linux e a programação com fonte aberta à modiﬁcação pelos usuários. Embora o sítio tenha começado como uma ação entre uns poucos amigos
participantes do movimento open source, foi tendo sua leitura e participação ampliadas e obrigou seus criadores a inventarem modos de possibilitar essa expansão
sem sacriﬁcar seu caráter autônomo e informal. Já havia, então, o material aberto
para a discussão, o espaço para que se ﬁzessem os comentários, a enquete automatizada capaz de avaliar o valor e o peso das opiniões na comunidade, o grupo
dos produtores e opinadores com valor acumulado para se tornarem moderadores
temporários dos materiais diariamente propostos, as páginas para que os freqüentadores pudessem dar livre vazão às suas opiniões. Mas o Slashdot não é um blog,
do mesmo modo que os sítios da Amazon ou do Ebay também não o são.
Os blogs vão se tornar a principal maneira de se comunicar na Internet
logo depois dos sítios e dos grupos de discussão enfrentarem seu colapso comum
no seio do processo da radicalização da guerra em rede, a partir do recrudescimento do Zapatismo por um lado e dos movimentos globais de resistência iniciados
em Seattle, por outro. Era como se o atentado de 11 de setembro impetrado pelo
Al Qaeda revelasse um limite para a primeira Internet – vislumbrado nas violentas e intermináveis guerras verbais (ﬂame wars), nos palhaços que falam de tudo
para aparecer, nos ególatras que acham que sabem mais do que ninguém sobre
algo, nos trogloditas (trolls) que gostam de ofender e humilhar os participantes
das discussões característicos dos grupos de discussão, ou nas desﬁgurações (defacements) dos sítios por seus antipatizantes, nos ataques de negação de serviço
(DDOS) aos sítios tornados alvos, nas derrubadas e seqüestros de redes, computadores e salas de bate papo (chat rooms) do universo WWW - e ao mesmo tempo
apontasse a necessidade de ultrapassar esse limite com a transformação de suas

Henrique Antoun

práticas. Pois desde o início a Internet permitira aos movimentos e às atividades
sociais uma crescente emancipação em face das instituições e das comunidades
tradicionais, permitindo que a informal ﬂuidez do movimento social ganhasse
força e duração através dos processos interativos da comunicação distribuída em
rede. Mas os limites desta expressão serão apropriados pelas empresas e estados,
voltados violentamente contra esses movimentos a partir do ﬁnal de 2001.
Desde os 80 que os movimentos de advocacia social e a geração das organizações não governamentais estavam fortemente condicionados ao uso dos grupos de discussão e da utilização das BBS. E foi a gestão de informação impulsionada por estas redes interativas que ﬁzeram da comunicação distribuída uma das
principais armas na luta contra os governos disciplinares e as megacorporações
neste período. A eﬁcácia da reunião da ação militar desmanteladora com o controle total da distribuição da comunicação, que mantinha os governos disciplinares
no bloco soviético, vai conhecer seu colapso funcional com a entrada em cena da
Internet na comunicação globalizada. Por outro lado as guerras de informação dos
estados e corporações contra as redes dos movimentos sociais vão esbarrar na dinâmica transversal dos grupos de discussão que vão garantir a integridade destas
redes neste desigual embate.
Nos anos 90, o poder integrador das páginas web e do universo WWW
trouxeram para a comunicação distribuída a reunião dos diferentes movimentos
em ações coletivas, seja para empreender uma luta comum, seja para construir
uma atividade comum. A dinâmica da distribuição das informações e dos debates
desenvolvidos pelos grupos de discussão se alia à gestão do conhecimento como
um bem comum de todos das páginas web e sítios virtuais. A paixão dispersiva
das opiniões e ideologias e a paixão concentradora do consumo e dos gostos encontram sua remediação na mídia interativa de comunicação distribuída. Nasce a
guerra em rede (netwar) que permite aos movimentos sociais enfrentar-se vantajosamente com estados e corporações. O movimento Zapatista nascido em 1994
será o principal exemplo deste poder e a principal escola de aprendizado para
ONGs e movimentos sociais.
Duas novas modalidades de ação emergiam com a guerra em rede. A
primeira nasce da reunião dos grupos de discussão com as páginas web, que vão
trazer segurança para a comunicação anônima entre parceiros na rede - pois os
instrumentos interativos de busca e enquete da comunicação distribuída tornam o
anonimato reputável. Na medida em que me mantenho no âmbito da ação empreendida pela rede, sei que posso conﬁar em meu desconhecido parceiro através das
informações que a rede me oferece automaticamente a seu respeito, produzidas
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pelo histórico de sua participação e pelas enquetes feitas com o resultado das
interações passadas de outros membros da rede com ele. Este tipo de informação
impulsiona as organizações sem líder (leaderless) como forma privilegiada de ordem nas comunidades virtuais. A segunda é a zoação, ou enxameamento (swarm),
e o movimento de aﬂuência (swarming) como táticas de luta. Através deste tipo de
ação posso transformar instantaneamente qualquer lugar em uma praça de guerra. A rede, sobretudo a rede sem ﬁo, permite coordenar a reunião e a dispersão
dos participantes anônimos de uma ação distribuídos em pequenos agrupamentos.
Como previsto no projeto original da Internet, era possível manter a segurança, o
anonimato e a integridade da comunicação entre aliados em um processo de luta
qualquer. O rosto eternamente encoberto do sub-comandante Marcos exprimia
essas qualidades na rede zapatista, fazendo dos seus comunicados a voz anônima
do coletivo, pois o rosto e a voz de Marcos eram os de qualquer um que pertencesse à rede.
Teria essa primeira web sucumbido ao seu sucesso? Pois foi o sucesso
desta primeira web quem gerou a marcha Zapatista de Chiapas à cidade do México e o Fórum Social Mundial de Genova em 2001. O atentado de 11 de setembro
põe este sucesso na contramão, rachando a instável aliança destes movimentos
com seus participantes e a opinião pública globalizada. Um exemplo signiﬁcativo
desta divisão pode ser visto através do colapso do tradicional grupo de discussão
formado para organizar os congressos hackers da série HOPE, em 2001/2002 sob
o impacto dos efeitos do atentado. Até o congresso de 2000 a lista de discussão
capitaneada pelo grupo 2600 mantinha uma coesão em suas posições; mas após o
atentado o grupo rachou e os hackers a favor de cooperar com a guerra e o estado
dos EUA contra os fanáticos e comunistas vai se chocar violentamente com os
libertarianos anárquicos e vegetarianos indies contrários à guerra e ao governo
Bush. A lista naufragou em meio ao ódio, racismo e intolerância generalizados.
Para o congresso dos hackers de 2004 um blog substituiu a tradicional lista de discussão abrigando um fórum de debates. Após o atentado os grupos foram submersos pela avalanche de palhaços, ególatras e trogloditas e as páginas web sucumbiram aos desﬁguradores e invasores. Isto acrescido aos spams decreta a morte da
web 1.0, abrindo espaço para a nova web e seus ﬁltros eﬁcientes, mineração de
dados miraculosa e redes sociais promissoras.
O movimento da web 2.0 começa em 2000 no blog do Cluetrain Manifest, onde publicitários, marketeiros e empreendedores pensam a Internet como
um lugar capaz de revolucionar a publicidade, o marketing e os negócios desgastados com a violência e estupidez da mídia proprietária de massas e seu modelo
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invasivo e esmagador. A Internet devia ser como o blog: uma plataforma onde
programas open source tornariam o conhecimento de programação desnecessário
e tornariam o usuário um produtor e cooperador das empresas. Na nova web a
publicidade encontraria a nova voz dos grupos da cultura da mídia que transformariam a publicidade em uma honesta recomendação crítica dos usuários. Os
usuários se transformariam em sócios das empresas através de sua cooperação
interessada na mesma medida em que as empresas reconhecessem seu valor e
garantissem sua livre expressão e participação. A cooperação, a colaboração e a
livre expressão seriam os instrumentos desta nova web que uniria empresários e
usuários através da livre comunicação.
Em 2003 essa nova web mostra seu poder político auxiliando os movimentos contra a guerra do Iraque a promoverem a primeira manifestação internacional descentralizada de massas através do blog do “Move On”. Pouco depois
ela mostra sua força novamente, arrecadando através do blog “Dean for America”
40 milhões de dólares em contribuições de 50 e 100 dólares para o candidato à
indicação do partido democrata Howard Dean. Independente de serem considerados os espaços de uma personalizada “escrita de si”, os blogs guardavam o poder
organizador das páginas web reunido ao poder noticiador dos grupos de discussão. E os códigos impulsionados pelos programas de fonte aberta permitiam que
novas aplicações fossem inventadas a partir dos ﬂuxos de comunicação de base
produzidos pelos usuários. Se em 2003 o New York Times vai celebrar a opinião
pública global como quarto poder por sua manifestação contra a guerra, em 2006
a tradicional revista Times vai eleger o anônimo “você” como homem do ano pela
cooperação generalizada promovida através da nova web entre usuários e empresas, com o YouTube sendo apresentado como principal exemplo.
Uma coisa chama de imediato a atenção: os blogs já nascem com ﬁltros de palhaço, derrubadores de ego, pesquisadores de opinião, controladores de
spam e mineradores de dados – todos os antídotos contra as mazelas da primeira
web. Um sítio como o Digg pode surgir como uma promissora empresa da nova
economia, tendo todo o seu trabalho realizado pela interação entre os instrumentos de classiﬁcação e enquete da interface e a produção dos blogs na web. Um
trabalho inteiramente colaborativo, com a cooperação emergindo da conexão dos
blogueiros com as ferramentas da interface.
A revolta no Digg quando da divulgação da chave criptográﬁca das mídias de alta deﬁnição revelou um estremecimento nessa imagem idílica. Em uma
nova versão das antigas revoltas de trabalhadores, os “sócios”, que até então trabalhavam graciosamente para o empreendimento bilionário, resolveram pôr de
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lado a cooperação e partiram para a guerra, forçando a empresa a fazer várias
reviravoltas até acomodar a situação. Era como se o espírito da velha web se
insurgisse e trouxesse de volta todo o conﬂito varrido para debaixo do ﬂash, com
direito a hackers, protestos e revoltas. A web 2.0 sempre fora um modo de exorcizar a revolução democrática despertada em Seattle. Os protestos de então traziam
a Internet para as ruas, bradando contra o modelo irradiativo da indústria, do comércio, da mídia e dos governos. O atentado de 11 de setembro autorizou o forte
controle dos aeroportos que bloqueou o swarming, enquanto a brutal repressão
policial aos protestos e a institucionalização da tortura em Guantanamo ﬁzeram a
multidão reﬂuir para a web javanizada.
Mas a nova aliança entre interfaces de redes sociais e blogs começa a ensaiar sua revanche, conduzindo uma revolta de dimensões planetárias que transformam Obama em candidato do partido democrata dos Estados Unidos e auxiliaram a derrota do conluio das elites católicas e da mídia proprietária de massas
brasileira nas eleições de 2006. Parece que os velhos métodos de mesmerização e
repetição ininterrupta não funcionam na web. Pois mesmo com os Republicanos
nos EUA e os Liberais e Tucanos no Brasil despejando milhares de agentes na
rede para repetir suas piadas infames contra os adversários, além de orquestrar um
milionário uníssono na mídia proprietária das massas aﬁnado com seus interesses,
as poucas vozes dissonantes existentes puderam se fazer ouvir e soaram mais
fortes que a dos endinheirados. Diante disso ﬁca difícil negar que o capital social
pareça ter encontrado sua mídia na Internet para combater o capital monetário.
Da disciplina para o controle
Vive-se hoje nos escombros da disciplina, um tempo constituído pelos
fragmentos de uma época cujo cristal quebrou-se e pela ebulição de uma nova
época com seu cristal em formação. Este tempo de fratura é também o da ascensão
da revolução eletrônica e do ocaso da revolução social. Claro está que a quebra
da época disciplinar e a aurora de uma revolução eletrônica - a passagem de um
diagrama disciplinar para um diagrama de controle - não aconteceu antes de nosso
tempo. Mas tampouco é a primeira vez que um diagrama de poder se transforma
e um estrato se quebra, forçando uma sociedade a uma reconstrução estocástica
a partir dos restos da época existente anteriormente. Neste momento de ocaso
da república e aurora do império, onde vigoram as mais variadas experiências
de poder e saber - algumas bruxuleantes, outras bastante miraculosas, e umas
autênticas miragens que se apresentam sem se poder antecipar a cristalização e a
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conﬁguração formadora da sociedade ou da época porvir - cabe perguntar por esse
futuro encoberto no presente vivido.
Pensando a passagem do século XVIII para o século XIX, constata-se
que nela transcorreu um processo semelhante: o diagrama da soberania vai mudar
e seu estrato vai se romper, enquanto o diagrama disciplinar começa a se constituir. É interessante acompanhar o minucioso trabalho desenvolvido por Foucault
sobre essa passagem, sobretudo o contraste feito entre as diferentes experiências
com a classiﬁcação das formas de criminalização e os sistemas de penas idealizados e a emergência do triunfante diagrama da disciplina (FOUCAULT, 1977,
pp. 115-116); não por ele ser pior ou melhor que seus concorrentes, mas por ser
aquele capaz de reunir a maior quantidade de diferentes interesses a um amplo e
simples poder de normalização (FOUCAULT, 1977, pp. 268-269). A solidez da
prisão derivava do fato de ela estar enterrada no meio de dispositivos e estratégias
de poder, opondo a quem quisesse mudá-la uma imensa força de inércia (FOUCAULT, 1977, pp. 267-268).
Mas para tornar proveitosa essa incursão no passado deve-se, antes, lembrar que o século XIX começa com a revolução francesa, portanto antes do ﬁnal
do século XVIII; e que o século XX, como já foi lembrado, só começa após a
guerra de 1914. Quando o século XXI vai começar realmente? Terá ele já começado de fato ou ainda se está em um prolongamento do século XX? Existe já nesta
ruptura vivida algo que faça perceber o quão estranhos já fomos? Ou ainda se vive
esse alongamento do tempo anterior, um pouco mais divertido pelo desmoronamento disciplinar e até certo ponto altamente atraente e gratiﬁcante pela ascensão
das novas tecnologias de controle?
Equipar uma casa, por exemplo, com câmeras de vigilância é hoje tão importante quanto construir um seio, uma anca ou uma bochecha artiﬁcial. Isto não é
negativo, mas imediatamente atraente. E o discurso que faz muxoxo e fala mal de
tudo isto sempre soa como coisa de pobre, despertando desconﬁança. Quem desdenha parece querer comprar, dizendo que as uvas estão verdes porque não pode
pegar o cacho. O fato é que não se consegue classiﬁcar como esquisito, ou pouco
atraente, ou mesmo horroroso ter esse acesso direto, ou a sua promessa, através da
tecnologia. Um acesso muito prometido e desejável daquilo que até então nos estava impedido: invulnerabilidade, impunidade e imortalidade. Quem sabe se não
se quer acabar transformado em fogo fátuo, tão móvel quanto o próprio celular ou
o perﬁl informático construído a partir das inclinações, hesitações e decisões?
Essas possibilidades não são vistas de imediato como algo incômodo, antes a primeira preocupação é a de qual será o seu custo. De quanto dinheiro se irá
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precisar e quantos possuirão essa quantia? São estas as questões que atormentam.
Será que isso será tão barato que todos poderão usar? Ou isto será o privilégio de
uma vasta minoria, condenando uma bilionária maioria a se tornar criaturas de
uma espécie diferente, vítimas da divisão digital?
Entretanto ainda não apareceu em nenhum momento uma experiência
que faça olhar todas essas transformações e dizer: mas isso é terrível! Esta exclamação implicada no acontecimento da quebra do diagrama disciplinar obriga
a perguntar sobre o que aconteceu, motivando essa perturbadora constatação? A
fuga da disciplina é uma experiência bastante diferente da resistência. Enquanto
o diagrama disciplinar vigorou, quando a resistência se aliava à fuga, o indivíduo
era conﬁnado nas instituições-limite – a cadeia, o hospício e o hospital – sendo recompensado com sua aniquilação. A tentativa de fuga, portanto, não se mostrava
como algo socialmente atraente. Já a quebra da disciplina nos anos 60 se fez com
o abandono da higiene, da casa, da escola e do emprego. Tudo o que era passível
de submeter alguém ao exame disciplinar foi paulatina e massivamente eliminado
pelos jovens e pelas mulheres (NEGRI e HARDT, 2001, p. 281-300).
Destas experiências vem a constatação do exame disciplinar como quem
promovia a passagem do diagrama do poder da virtualidade para a atualidade.
Sem ele a vigilância e a sanção são inaplicáveis. O que aconteceu com o principal
aparato de poder do dispositivo disciplinar? De repente o exame tornou-se inaceitável e ninguém queria submeter-se a ele. A constância do exame gerava o indivíduo e a história simultaneamente. O corpo via-se dotado de uma história gerada
pelos diferentes exames e se individualizava como o possuidor de tal história. O
ﬁm do exame coincide com o ﬁm do indivíduo e da história?
A disciplina só se quebra quando ﬁca por demais evidente aquilo que ela
pode realizar de negativo. Quando assistimos ao espetáculo do acusado que faz
uma autocrítica para depois ser fuzilado, ou o dos que devem cavar sua sepultura para serem eliminados, após construir o campo onde serão mortos. Nestes
momentos a disciplina se torna profundamente incômoda e perturbadora. Não se
trata de considerar a visibilidade da disciplina como fato histórico, mas como uma
obscenidade imediata, fazendo com que uma nova geração não acredite que valha
a pena investir nela e procure outros poderes para se aliar. Poderes que possam
tratá-la um pouco melhor ou pelo menos de modo diferente.
O diagrama se quebra quando não tem atrativos a apresentar para aqueles
que irão sofrer a sua ação. Nesse sentido sua implosão é mais um acontecimento
intuitivo e perceptual do que um fato histórico. Porque o diagrama do poder não
é auto-suﬁciente, mas virtual e abstrato em grande medida. Para funcionar ele
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precisa de investimento; ele precisa que se o queira e se o veja como algo interessante.
O mundo do Super-Homem
O curioso na relação da passagem do século XIX para o XX é a invariância do diagrama. A grande mudança diagramática é a ocorrida na passagem do
século XVIII para o XIX. Entretanto, algo muda na passagem do século XIX para
o XX, mudança assinalada por duas grandes guerras.
Um dos fatores que assinala essa mudança é da ordem da mídia. Trata-se
da passagem da mídia impressa para a mídia irradiada. A imprensa é a mídia ideológica por excelência, geradora da voz própria na literatura e da voz pública no
jornal. Ela é geradora do enfeite espiritual, da confecção da boa alma necessária
para o funcionamento da ﬁcção partidária. Esse quadro muda com a entrada em
cena da mídia de massa. A mídia irradiada do rádio e do cinema constrói a experiência da massa e faz valer o impacto da massa para as individualidades personalizadas da imprensa. O despertar do povo consciente se choca violentamente com a
mesmerização das populações e fabricação em série das consciências.
Com o jogo das massas está emergindo um novo dispositivo de poder
que, ao invés de investir o corpo e sua anatomia, investe a vida e o movimento
das populações. Foucault trabalha essa emergência como o processo que vai levar
à quebra do diagrama disciplinar e realizar a construção do biopoder e da biopolítica. Nesse início do século XX nascem a cibernética, o design, a informática,
a microfísica; toda uma série de saberes que hoje constituem a face estratiﬁcada
do diagrama do controle onde vigoram as novas relações de poder e suas resistências.
O curioso a respeito disso é saber se é possível antecipar em alguma medida, já na emergência de um diagrama, o seu efeito mais deletério. A autocrítica
política não deixa de ser uma auto-imolação em nome do enfeite de consciência
da ideologia; tão obscena quanto o gesto obediente do corpo disciplinado que
constrói o campo que vai matá-lo. Seria possível, já no ﬁnal do século XVIII,
enxergar os genocídios do campo de extermínio e da autocrítica stalinista na construção do diagrama disciplinar? Ou apenas se apresenta das novas relações de poder a face da festa do ﬁm da soberania? Pode-se vivendo neste tempo enxergar o
que ele teria de tão terrível e de tão deletério ligado às práticas do controle? Ou só
se pode encontrar a sua positividade, a alegria do espetáculo que celebra em milhões de sensuais decibéis a destruição da disciplina entoando o cântico libertário
da revolução eletrônica? Pergunta-se: pode-se enxergar a fatalidade antes de sua

245

246

WEB 2.0 E O FUTURO DA SOCIEDADE CIBERCULTURAL

efetuação? É possível essa visão do presente que o próprio presente oculta? Existe
algum tipo de ação capaz de conjurar esse fado que melhor se esconde, expondose obscenamente? Ou ele é de natureza trágica e melhor se realizará quanto mais
se tentar fugir dele?
Qual é o preço que se paga por antecipações indesejáveis? Quanto custa
ﬁcar atrapalhando a festa em um momento em que nada de errado parece acontecer nela? Aﬁnal, o mundo do controle é o do super-homem, aquele que Nietzsche cantou, e a esquerda pensante francesa nos anos 60 celebrou, vendo na
morte do homem uma grande festa. Se o homem nasce com a disciplina, as lutas
anti-disciplinares começam nos anos 60 e culminam em 89 com o ﬁm do estado
Soviético.
Junto com isso desaparecem também o indivíduo e a história, pois ambos
eram produzidos pelo exame disciplinar. O que a própria disciplina produzia não
pode mais existir se ela se quebra, entrando nesse tempo de transição. Entretanto
fala-se como se a disciplina não tivesse acabado, como se ainda existissem indivíduos que ainda têm uma história. Ou se cai nas hipóteses de super-vigilância,
ou se afunda nas do sujeito débil. Há sempre categorias que parecem hiperbólicas
demais ou insuﬁcientes demais; ao invés de serem esquisitas demais, elas se revelam familiares demais para poderem ser ainda aceitáveis.
O banco de dados ainda é o da disciplina. Mas ele não modula mais os
exames sofridos pelo corpo – feitos pelos médicos, professores, chefes, oﬁciais -,
gerando para esse corpo uma história que lhe empresta a individualidade. O exame foi substituído pelos programas e processamentos. A grande novidade, hoje,
emerge com a mina de dados, porque ela extrai dos ﬂuxos de informações móveis
os bancos de dados dinâmicos e auto-reguláveis. A mina de dados é completamente opaca, completamente invisível para o sujeito. Ela se faz com agentes de rede
que trabalham sem cessar o ﬂuxo de dados, procurando através da conexão dos
dados formar instantaneamente grupos em uma multidão qualquer, tornando essa
multidão interativa. Não é mais a história o que interessa para operar a sociedade.
Muito mais importante é o quanto se pode adivinhar a partir dos padrões gerados
pelas minas de dados nos ﬂuxos de informação. Importa saber o que se pode
esperar de alguém que é visto em algum lugar determinado, a partir daquilo que
ele apresentar diante do olhar, utilizando-se os padrões preditivos existentes sob
a forma de perﬁs. O entendimento deixa de ser uma questão hermenêutica para se
tornar oracular.
A passagem para a mina de dados transforma o rastro do registro que
anteriormente constituía o material da história. Na medida em que é tomado em
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uma simultaneidade multitudinal, ele vai constituir uma cauda longa ilimitada capaz de ordenar os nichos de interesse. Essa cauda longa está se tornando a grande
excitação do comércio eletrônico e o terrível pesadelo dos modos massivos de
promoção e venda. O rastro de tudo o que é produzido - e não desaparece mais no
lixo - vai criando uma cauda imanente e interminável que pesa cada vez mais na
organização da distribuição da produção. Os confrontos entre os modos de venda
massivos e os de rede têm feito essa cauda agitar-se violentamente nas guerras do
controle. É necessário que se possa de algum modo reinserir essa cauda na ordem
da consumação (ANDERSON, 2006) sob o risco de que ela acabe por reconduzir
para as cavernas ou para as árvores.
O super-homem precisa ser pensado hoje, portanto, no registro do duplo
monstruoso. Ele é um ﬁlho de Pierre Ménard e não de Cervantes. Se por um lado
não se pode negar sua presença e seu vigor, por outro já vai longe o tempo em
que sua chegada justiﬁcava o festejo (DELEUZE, 1988, p. 142). O novo sujeito
é herdeiro em alguma medida do preconizado por Nietzsche, Foucault, Deleuze;
mas de modo algum é o que se esperava gestar na luta contra a disciplina. Ele
brotou do útero das lutas contra a disciplina, mas gira oscilante entre a participação na ação coletiva e a vigilância dos monitoramentos informáticos tal um peão
desgovernado.
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Apresentação
A idéia de propor uma discussão sobre a atualidade do trabalho de Dziga
Vertov me ocorreu por conta de algumas coincidências passadas no segundo semestre de 2008. Um grupo de pessoas da linha de pesquisa Linguagens Visuais do
programa de Pós-Graduação da Eba, do qual faço parte, seguiu alguns cursos, o
de Lívia Flores e o de Simone Michelin, que discutiram o trabalho de Dziga Vertov levando em conta seu caráter experimental. No ﬁm de 2008, parte do grupo,
convidado por Simone Michelin, também participou do projeto de remake global
do “Um Homem com uma câmera”293 organizado por Perry Bard294. A partir dessas experiências pensei em propor uma discussão coletiva em torno da atualidade
do “O homem com a câmera”. O intuito era dar continuidade às ressonâncias da
questão experimental sugerida por esse outro movimento revelado no cinema de
Vertov, deﬁnido pelo próprio como uma forma de construção “sobre os intervalos,
isto é, sobre o movimento entre as imagens”.295
Entre os convidados para esta conversa, as pessoas que de fato puderam
participar foram: Analu Cunha, Barbara Szaniecki, Carlos Pernisa, Clarisse Campelo, Elena O’Neill, Hélio Branco, Inês de Araujo, Lívia Flores, Paulo Roberto
Figueira Leal, Mirela Luz e Nelson Ricardo. Esta lista durou um pouco mais de
três semanas. O texto a seguir obedece à ordem das postagens de falas e imagens,
e reúne o conteúdo da conversa que circulou.

292 Sobre armadilha ver postagem Carlos Pernisa Júnior nesta lista.
293 Sigo a tradução do ﬁlme de Dziga Vertov sugerida pelo Paulo Roberto Figueira e pelo
Carlos Pernisa nas suas mensagens para essa lista de discussão.
294 Para maiores detalhes sobre o projeto de Perry Bard ver http://diziga.perrybard.net
295 Reﬁro-me aos textos de Vertov traduzidos em A EXPERÊNCIA DO CINEMA, org. Ismael Xavier, Rio de Janeiro, ed. Graal, 1983.
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De: Inês de Araujo 26 fev
Olá pessoal,
Nesta lista constam os nomes das pessoas que conﬁrmaram o meu convite. Portanto para começar queria agradecer a todos vocês. Apresento também o
Carlos Pernisa, o Nilson Assunção e o Paulo Roberto Figueira, professores da FACOM/UFJF, que estão desenvolvendo uma pesquisa sobre o trabalho de Vertov,
e também participam da nossa lista. Eles estão para lançar uma publicação sobre
Vertov que contará com um DVD do “Um homem com uma câmera”, segundo a
tradução que sugerem. A minha sugestão inicial dizia respeito a como poderíamos
pensar na atualidade do “Um homem com uma câmera”, e nesse “movimento entre as imagens”. Pois as relações entre cinema experimental e as estratégias estéticas e políticas de criação na contemporaneidade me pareciam indicar uma questão
do interesse de todos. Questão esta também sugerida pela estratégia de criação da
proposta de remake global do ﬁlme de Vertov, realizada por Perry Bard. Já que o
tom experimental dessa reatualização combina mais com procedimentos de desconstrução e apropriação, neste remake a dinâmica construtiva da versão original
de “Um homem com uma câmera” é questionada, ou seja, reatualizada sem ser
reproduzida. Além disso me pareceu que o título do livro de Júlio Cortázar “A
volta ao dia em oitenta mundos”, ofereceria uma boa imagem para traduzir o viés
estético e político dessa reatualização.
Mas a atualidade também faz pensar na crise, e na superposição de crises,
na de 29 com a dos tempos que correm. O que coloca em questão nossas vidas,
formas, imagens e ações.
Abraços a todos, Inês

De: Inês de Araujo 27 fev
Olá para todos, segue uma questão meio geral: não sei como vocês vêem
esse viés estético e político do cinema experimental. Uma vez que em nossa época, cada vez mais habitada pelos sistemas espetacularizados da cultura de massa,
pelo comércio intensivo de imagens de reprodução, a potência das imagens, suas
brechas, experimentações, invenções, parece transversal a uma certa estética assim como a uma certa política. De certo modo, o projeto do remake Global do
“O homem da câmera”, mobilizando tanto quanto escapando de meios e mídias,
oferece uma forma de exploração possível dessa relação. Mas tenho curiosidade
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de saber como nesse grupo de pessoas, com diferentes experiências teóricas, políticas ou artísticas, outras alternativas também são exploradas.
abraços, Inês

De: Nelson Ricardo 1 mar
Vejamos: já há algum tempo, o ponto principal de minha pesquisa como
artista é exatamente o trânsito numa fronteira que chamo espaço intermediário, ou
seja: uma área de atuação que se moveria entre e através dos limites que estipulam
cada campo de pensamento e ação. Nessa direção, acabei por me envolver, simultaneamente, com vários grupos de discussões acerca dessas possíveis brechas na
forma de ação e produção contemporânea, inclusive no cinema de arte e mesmo
documental. O que tenho ouvido repetidas vezes, em outros núcleos distantes das
Belas Artes, revela uma visão de que uma grande parcela da produção de arte
contemporânea não conteria, ou minimizaria, o elemento crítico nem proporia a
criação de signiﬁcados, e isso se revelaria a partir de uma (suposta) constante aﬁrmação de que “tudo, e toda postura, seria algo crítica” e também “tudo poderia ser
lido como produção de signiﬁcado”. Citado mesmo como uma espécie Duchamp
do cinema, Vertov, assim como Marcel, seria inaugurador de determinados gestos
que acabaram por se tornar sinônimo de contemporaneidade, sobretudo no que se
refere à apropriação e a edição de imagens. Coincidentemente, em vários desses
grupos de discussão, encontrei como centro de foco exatamente o seu trabalho “O
homem da câmera”, como uma espécie de demonstração das possibilidades de
construção de “narrativas além da narrativa” e de como a tão corrente apropriação
de imagens pode ser criticamente possível para além de uma mera serialidade.
Nelson Ricardo.

De: Inês de Araujo 1 mar
Sim, acho também que tem algo assim, da ordem de uma desordem dos
pensamentos, das expectativas, das respostas e das perguntas, do que não se reduz
a pura serialidade. E particularmente neste ﬁlme, que como você bem coloca virou emblema de uma construção de “narrativas além da narrativa”. Lá se coloca
em cheque vários parâmetros que sustentam as nossas “sínteses” de sentido. A
idéia da montagem traz uma questão, como se descolar de uma imagem, gerar
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diferença, imagens/margens, abrir uma brecha..., E a forma pesa e pensa, já que as
imagens são mais da ordem das ressonâncias e das dissonâncias.
Também acho que isso se radicaliza no remake, mesmo sem se esgotar.
E esse estado de um ﬁlme em processo, onde o que aparece, sem necessariamente
aparecer, ou literalmente desaparecendo, é algo que entra em ação, e propaga-se.
De fato, a seu modo de produção e difusão livre e aberto, o remake atualiza essa
aposta de Vertov, e esse legado de desestetização e desmaterialização que tanto
fala à contemporaneidade. Corre-se o risco do levar além, do lançar uma prática
de transformações de imagens, de multiplicações de ações, atos, gestos... mas os
riscos continuam...
Na mesma linha dessa resposta que necessariamente se multiplica, acho
que permanecem as perguntas.
Os fatos resistem. Me intriga essa idéia desse ver = transformar dessas
versões/visões. Dessa aﬁrmação de uma “produtividade” de signiﬁcados, retomando a sua colocação. Ok, digamos que esse ver além passa por uma positividade, por uma ação, por um transformar. Mas também perpassa negatividades,
alteridades, imaginações, ﬁcções, virtualizações, e tudo isso é material dos fatos/
afetos que nos interpelam e escapam. Por exemplo, a diﬁculdade indizível de relançar essa lista, porque dizer não é linear, não basta explicar a si mesmo ou aos
outros que a despeito da timidez que se expor possa implicar, realmente nada pode
ocorrer fora do entre nós. Valeu o pontapé inicial, a salutar “descontinuidade”.
Inês

De: Paulo Roberto Figueira 3 mar
Caros colegas,
antes de mais nada, gostaria de esclarecer o motivo pelo qual os professores Carlos Pernisa Júnior, Nilson Assunção Alvarenga e eu (que desenvolvemos
um projeto sobre Vertov aqui na UFJF, ﬁnanciado pelo CNPq e pela Fapemig)
estamos utilizando o título “Um homem com uma câmera”, e não “O homem da
câmera”. É que a primeira denominação é aquela que aparece na versão brasileira do DVD do ﬁlme (vide http://www.2001video.com.br/detalhes_produto_extra_dvd.asp?produto=1150), tal como ocorre também em parte da referenciação
bibliográﬁca - alguns autores brasileiros e portugueses grafam o título do ﬁlme
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assim. Dada a diversidade de traduções nas edições em língua portuguesa, optamos por esta.
No projeto que desenvolvemos - e que se transformará num livro e num
DVD ainda em 2009 -, cada um dos docentes trata de uma questão especíﬁca. No
meu caso, como um pesquisador com formação na área de Ciência Política, meus
pressupostos são relacionados à hipótese de que o ﬁlme contém - não só em suas estruturas narrativas, mas na própria concepção da linguagem cinematográﬁca - uma
série de elementos decorrentes dos valores ideológicos do bolchevismo. Buscamos
identiﬁcar nos elementos fílmicos a explicitação de visões ideológicas que dessem
conta das formações majoritárias entre os socialistas russos daquele período.
Mais do que ver o ﬁlme como mero discurso de propaganda - o que de
fato ele também foi -, importa indicar sob que aspectos os valores ideológicos do
regime transparecem no fazer cinematográﬁco ali consubstancializado. Em outras
palavras, como Vertov evidencia valores ideológicos nas suas opções de linguagem cinematográﬁca? Exempliﬁcando: a película é marcada por aquilo que denomino como perspectiva do desvelamento. Tal como preconizava o materialismo
histórico-dialético - com acréscimo conceitual das proposições leninistas -, uma
das tarefas fundamentais das vanguardas proletárias deveria ser a explicitação da
exploração da qual os trabalhadores são vítimas, no capitalismo, sem se darem
conta disso.
Ou seja, o processo pelo qual os proletários saem da ignorância e são ativados politicamente para a luta não é algo que ocorre natural e inevitavelmente. E
como convencer os trabalhadores de que eles são explorados? Como fazê-los perceber que o sistema capitalista é injusto com eles? Basta a eles serem efetivamente explorados para que se percebam como explorados? Nesta tradição conceitual,
isso não é suﬁciente: mais do que ser, perceber-se é fundamental. É necessário
atuar pedagogicamente junto aos proletários para denunciar a exploração que os
vitima, é necessário levá-los a perceber a realidade - freqüentemente oculta - da
dominação, é necessário tirar da frente dos olhos dos operários os véus que ocultam a consciência de classe:
Como disse Tom Bottomore, Marx estabeleceu, desde o início, uma distinção entre a situação objetiva de uma classe e a consciência subjetiva dessa situação, isto é, entre a condição de classe e a consciência de classe. [...] De acordo
com Kautsky e Lênin, uma consciência de classe adequada, isto é, política, só
pode chegar à classe operária “a partir de fora”. (BOTTOMORE, 2001, p. 76). Ou
seja, intelectuais bolcheviques comprometidos com o socialismo necessitavam ter
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um compromisso com o desvelamento da realidade oculta, deveriam jogar luzes
sobre aquilo que estava subterrâneo, deveriam artiﬁcialmente iluminar a realidade
para que ela de fato pudesse sair das sombras - o que nem sempre seria possível
apenas encarando-a a olho nu. Não era essa a pretensão de Vertov ao metalinguisticamente explicitar o artifício da montagem em “Um homem com uma câmera”?
Ao mostrar como o próprio ﬁlme era montado, não havia ali o compromisso ideológico de desvelar ao homem comum como a própria linguagem cinematográﬁca
é um artifício?
São questões assim que me interessaram. O que leva a discussão ao ponto
que talvez estabeleça alguma interface com o debate da experimentação, direta
ou indiretamente presente nas postagens de Inês e de Nelson. Para um convicto
socialista que, como sua geração, imaginava ser possível construir uma nova sociedade, Vertov imaginava caber ao cinema ser um espaço multiplicador das possibilidades de (re)inventar-se, ser portador de múltiplas potencialidades estéticas,
a serviço do sonho de construir um novo homem.
A trajetória do cineasta durante os anos 20 demonstra o imenso potencial
criativo destravado pela Revolução, como indica também os terríveis problemas e
contradições que advieram do fechamento do regime com a consolidação do projeto stalinista ao ﬁnal da década. O posterior ocaso de Vertov não seria gratuito.
Tal como ocorrera com outros grandes realizadores soviéticos - vide Eisenstein -,
a produção de Vertov era por demais inovadora e libertária para que um regime
como aquele, dominado pela lógica stalinista, pudesse sustentá-la de modo perene. O auge produtivo de Vertov nos anos 20 (com o paroxismo de sua produção
“Um homem com uma câmera”, de 1929) explicita um momento no qual os cineastas soviéticos podiam crer sinceramente que a busca pela inovação estética e
tecnológica estava de fato a serviço da libertação humana.
Enﬁm, são algumas breves reﬂexões para começar a conversa. Abraço,
Paulo.
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De: Inês de Araujo 4 mar
Eu sou um cine-olho. Eu sou um construtor.
Eu te coloquei num espaço extraordinário
que não existia até este momento.
Nesse espaço tem doze paredes
que eu registrei em diversas partes do mundo.
Justapondo a visão dessas paredes e alguns detalhes
consegui dispô-las numa ordem que te agrada e ediﬁquei,
da forma adequada, sobre os intervalos,
uma cine-frase que é, justamente, esse espaço.
Eu, cine-olho, crio um homem muito mais perfeito
que aquele que criou Adão, crio milhares de homens
diferentes segundo desenhos distintos
e esquemas pré-estabelecidos.
Eu sou o cine-olho.
Tomo os braços de um, mais fortes e hábeis,
tomo as pernas de outro, melhor construídas e mais velozes,
a cabeça de um terceiro, mais bonita e expressiva e,
pela montagem, crio um homem novo, um homem perfeito.
Dziga Vertov

Olá pessoal, gostei muito do que o Paulo colocou. Achei bastante esclarecedor situar o contexto histórico experimental e político do qual está impregnada
a ação de Vertov. Postei esse trecho de um dos manifestos do cineasta, encontrado
na internet, a título de imagem. Também pensei no seguinte, porque algumas das
suas imagens, as que vocês ﬁzeram, não participam dessa lista de discussão?
abços, Inês
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De: Helio Branco 4 mar
Caros participantes do ‘Bonde do Vertov’
Inicialmente, antes mesmo de comentar a relação entre as imagens, gostaria de destacar do ﬁlme do Vertov o que muito me impressionou – e que cada
vez me impressiona mais – e que diz respeito à sedutora intensidade das imagens.
O grau de beleza na construção das cenas etc.
O uso da luz, por exemplo, se não conduz a um tom dramático, no sentido
de uma captura que leve a sentimentos exacerbados, ufanistas, próprios de certa
literatura que ele pretendia manter afastada de suas concepções de como fazer
cinema. Contudo, tais imagens possuem o encantamento e um elogio da forma
que, me parece, foram extremamente recuperados pela publicidade e o cinema comercial. Ou seja, ﬁca sempre em mim uma estranha sensação de já ter visto aquele
ﬁlme, embora já tenha visto mesmo, antes mesmo de tê-lo visto. Ou não.

Forte abraço a todos, Helio Branco
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Imagens de Hélio Branco/Dziga Vertov
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De: Mirela Luz 4 mar

pela montagem posso criar um homem novo, mas não mais perfeito...
abçs, mirela luz
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De: Inês de Araujo 5 mar
Olá pessoal,
visto que as participações são sempre imprevisíveis e que os rumos da
nossa conversa tampouco são lineares, gostaria de propor que essa lista se abrisse
a algumas outras pessoas, àquelas que os participantes quisessem convidar.
Analu, Barbara, Gostaria de convidá-las para participar da lista de e-mail
sobre a atualidade do ﬁlme cult do Vertov. A proposta de discussão sobre o “O
homem da câmera”, surgiu por conta do fato de ano passado nos cursos da pós
da EBA termos discutido esse ﬁlme e participado do projeto da artista Perry Bard
“The man with the camera: the global remake”, e por conta do fato dessa forma
de produção em ﬂuxo contínuo e de autoria coletiva implícita no ﬁlme do Vertov,
explicitada pelo projeto do remake ter também despertado a idéia de uma montagem (publicação/edição) de textos e imagens.
Esta lista foi seguindo algumas bifurcações inesperadas, surgiu uma
questão sobre as relações entre ação e imagem, além do que não necessariamente
todos os que se dispuseram a participar puderam de fato se disponibilizar. Portanto cada vez mais me parece interessante abrir essa lista para pessoas que se
interessem pelos temas que ela suscita. O que também libera as pessoas que não
estão conseguindo comparecer de se sentirem pressionadas.
Acredito que cada uma de vocês teria muito a acrescentar seja através
de imagens seja através de comentários ou outras sugestões seja sobre o ﬁlme
do Vertov sobre a relação entre ação e imagem, pelas suas práticas reﬂexivas e
estéticas pessoais.
Abraços a todos, Inês

De: Barbara Szaniecki 5 mar
Oi Inês e todos, entro aqui no meio da conversa de vocês. Li, não sei se
na seqüência ou fora de seqüência (melhor assim), alguns e-mails de vocês, cada
um se aproximou do “homem da (com uma) câmera” por um caminho diferente.
O meu contato com ele é recente: fui assistir no Parque Lage o “remake global”
proposto pela Perry Bard e trazido para cá pela Simone Michelin, abrindo o projeto à participação dos alunos da EBA.
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Para além das diferentes maneiras com que cada um lidou com as imagens do Vertov, o que me interessou foi a relação entre os agenciamentos visuais
ali na tela e os agenciamentos sociais que rolavam fora dela. Mais do que um
“remake”, essa proposta da Perry Bard me parece ser um enorme e potente agenciamento de pessoas e de suas imagens, e o modo como tudo isso “gruda”, como
essa multiplicidade “ﬁca junto” dentro de um projeto, como essas singularidades
cooperam na produção de uma obra em comum, é o que me interessa! Aí, como
a Inês já anunciou, trabalho com essa idéia de uma “estética da multidão”. Tenho
pesquisado esses processos artísticos-políticos em rede: em redes sociais abertas
pelas novas tecnologias e em redes tecnológicas abertas pelas novas sociabilidades. Alguns os chamam de “estética de emergência” como o Reinaldo Laddaga,
outros os chamam de “estética relacional” como o Nicolas Bourriaud. São todas
abordagens bem interessantes mas eu preﬁro merrrmo a abordagem via Antonio
Negri.
Essa multidão aí é a gente: somos nós, produtores de textos e imagens,
produtores de sentidos... uma inteligência disseminada, e tão disseminada quanto
precarizada. Podemos chamar então a multidão, para contextualizá-la, de “precariado urbano contemporâneo”. E porque estou dizendo isso? Gostei muito do que
o Paulo colocou aqui na lista (gostei dos outros também, nada de ciumeira ;-))
situando o Vertov - homem socialista -, com suas experimentação estéticas, no seu
contexto histórico impregnado de ideologia leninista, no qual cabia às vanguardas intelectuais e artísticas levarem adiante o processo revolucionário. Concordo
plenamente com a análise do potencial de abertura leninista e do processo de
fechamento stalinista (teve uma exposição de cartazes no CCBB-Rio, em 2001 se
não me engano, onde esse processo era bem visível).
Os tempos mudaram. Hoje, mais do que conscientizar a classe operária
de sua exploração “a partir de fora”, a intelectualidade precarizada vivencia a
“proletarização”, digamos assim, diretamente, na própria pele. O artista-intelectual não se encontra mais a frente de um povo explorado e alienado que ele deve
emancipar, mas está ele próprio dentro da máquina de moer gente. Perdeu o emprego e tá duro. Agora, paradoxalmente, essa situação extrema gera novas formas
de resistência. Acho que esses projetos em rede, de autoria compartilhada, são a
sua máxima expressão. Mais do que a atualidade de Vertov, o que me chamou a
atenção foi a pertinência desse projeto proposto pela Perry Bard.
Que o papo continue a rolar!
Abraços, Barbara.

Discussão coletiva proposta por Inês Araújo

De: Analu Cunha 6 mar
Olá camaradas!
Como no momento não tenho tempo nenhum para discorrer sobre o Vertov, envio frames do meu vídeo “Sonhos com vôo” (disponível em http://www.
youtube.com/watch?gl=BR&hl=pt&v=ET73cX_FHBg), que a meu ver tangencia
algumas questões desenvolvidas pelo Vertov. Além dos movimentos que consegui
com a edição, esse vídeo também tem uma pegada coletiva.
Outros tópicos que me ocorrem:
Não sou uma estudiosa de Vertov, mas como todos que trabalham com
imagens em movimento, sou fã. Entendo-o como integrante de uma geração que
acreditava no poder de transformação da razão via arte, naturalmente identiﬁcada
com a máquina, com o progresso. Tenho o catálogo da exposição que a Bárbara
falou, “Gráﬁca Russa”, no CCBB. É impressionante o número de máquinas e
chaminés representando o novo futuro da Rússia. Do CCBB tenho também o
catálogo do Grupo Dziga Vertov que, parafraseando o Ronaldo Brito, foi vértice e
ruptura do sonho construtivo para uma humanidade feliz . Aliás, os anos 60 como
um todo - com uma projeção de salvação no espaço sideral - já que a terra não se
mostrava mais tão acolhedora… Gosto muito como o Kabakov atualiza isso tudo
com “O homem que voou para o espaço do seu apartamento”, 1981-1988. Resta
saber o que ainda persiste (como o neoconcretismo), do sonho de um coletivo em
nós, artistas e operários.
saudações, Analu
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De: Inês de Araujo 6 mar
Puxa turma, quanto ar! Vou
aproveitar e falar um pouco mais sobre um dos assuntos que estudo e que
me levam a procurar essa conversa
com vocês e com seus múltiplos e diversos vôos.
Nos anos setenta um grupo
chamado Dziga Vertov do qual participa Jean-Luc Godard e Jean Pierre
Gorin realiza uma série de ﬁlmes em
conjunto. Esses ﬁlmes participaram de
uma mostra realizada no centro cultural do Banco do Brasil em 2007. Um
dos últimos ﬁlmes se chama “Tout va
bien”, o que poderíamos traduzir pela
expressão em português “tudo bem?”
Frames de Analu Cunha
Mas a questão do ﬁlme é interrogar
tudo que não vai bem, a começar pelas
imagens. O problema das imagens leva
o grupo a interrogar-se sobre qual o papel a ser cumprido pelo intelectual-artista
através das experimentações que constituem as respostas dadas por seus ﬁlmes.
O grupo se dissolve nos anos setenta, atravessado pelos acontecimentos
de 68, pela explosão da sociedade de consumo, pelo fracasso das posições políticas radicais independentes. Posteriormente as questões tratadas pelo cineasta retomam as práticas exploradas pelo grupo, especialmente a questão sobre a relação
entre a estória pessoal e a construção da grande história. Os dois últimos ﬁlmes
do grupo, “Tout va Bien” e “Lettre pour Jane”, questionando as formas de ﬁlme
apenas estéticas e as formas apenas políticas, apresentam um pouco dessa percepção de uma nova prática do cinema. Na introdução do catálogo que acompanhou a
mostra dos ﬁlmes do grupo Dziga Vertov, no Centro Cultural do Banco do Brasil,
Jane de Almeida, sua organizadora, resgata a metáfora de “um abridor de lata”,
utilizada por Jean Pierre Gorin para explicar o processo de produção desses ﬁlmes. 1. Opening cans of Campbell’s soup. About the Dziga Vertov Group.

Discussão coletiva proposta por Inês Araújo

No entanto, a aproximação do cinema que desobedece ao padrão de qualidade da indústria cinematográﬁca, com a metáfora do um abridor de lata vai
além da remissão ao pop. A autora alerta, para que o cinema possa ser usado como
um abridor de lata, é preciso ainda que ele possa abrir algo que esteja hermeticamente fechado. Como a imagem da atriz Jane Fonda no Vietnam, que serve de
pretexto para o ﬁlme chamado “Lettre pour Jane.” Uma das conseqüências dessa
discussão tem a ver com a mudança de posição do espectador, que deixa de ser
apenas consumidor para se tornar também produtor.
Considerado demasiadamente político pelos cinéﬁlos e demasiadamente
estético pelos militantes daquele momento, os ﬁlmes do grupo Dziga Vertov foram em sua maioria um fracasso de público. Talvez ainda não tenham encontrado
seu público, como aﬁrma e interroga a introdução do catálogo da mostra.
O método estetizante e politizante de Vertov deﬁne muitas das estratégias
da forma desse conjunto de ﬁlmes. Tais como as estratégias de dissociação entre
as imagens e entre som e imagem. Fazendo emergir outros sons, outras vozes, outras imagens para além do visível. Mas o acento desse procedimento recai menos
sobre o impacto de uma imagem do que sobre os deslocamentos que sobre ela se
pode operar, ou sobre como uma imagem é pretexto para um olhar se auto-observar, engajando a abertura do que está hermeticamente fechado, a sua posição.
E a estratégia de divulgação do ﬁlme “Tout va bien” que resulta no ﬁlme
“Lettre por Jane” talvez seja um bom exemplo para falar dessa outra abordagem
da questão da expressão e da política na qual aposta um cinema que se tornou um
instrumento que se transformou num abridor de latas. No depoimento escrito a
duas mãos, “Lettre pour Jane”, Jean-Luc Godard e Jean Pierre Gorin consideram
útil fazer o que a imprensa e a mídia não costumam fazer, interrogar uma foto
pois ela também representa a realidade, e uma realidade que não é uma realidade
qualquer. Na realidade imaginária da foto, o que de fato se passa, é uma luta entre
contrários.
O texto ao qual me reﬁro chama-se ENQUÊTE SUR UNE IMAGE, foi
publicado numa coletânea de textos do Godard dos anos 80, tratasse da banda
sonora do ﬁlme, Lettre to Jane, realizado em 1972 por Jean-Luc Godard e JeanPierre Gorin. Nesse texto, os autores analisam uma foto da atriz Jane Fonda militando no Vietnam publicada pela revista L’Express em 1972. A foto parece óbvia,
mas o desvio pela foto, leva a vários outros desvios e perguntas, aproximando-os
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das questões de “Tout va bien”. Esse exame disseca uma imagem, coloca uma
máscara em questão, apoiando-se em seus elementos contraditórios. Uma das características desse exame é a de isolar elementos da imagem. Por exemplo, numa
passagem onde fala-se do enquadramento, indica-se que o enquadramento da atriz
que olha, não é aquilo para o que olha a atriz. Mas a imagem de uma estrela sob
a ﬁgura de uma militante. Sobre esse reﬂexo da realidade, a foto, duas pessoas
aparecem face a face, uma com contornos deﬁnidos outra fora de foco. Ao isolálas, percebe-se claramente que elas são duas ﬁguras contrárias. O excessivo foco
do rosto da atriz remete à nós, mulheres, enquanto a função do rosto da mulher
vietnamita é remeter ao real. Por sua parte a ﬁgura da mulher vietnamita não se
deixa deﬁnir isoladamente.
Chega-se à conclusão de que a face que está fora de foco é a mais nítida,
e que a face mais desfocada é aquela que aparece nitidamente. Nas palavras dos
autores, o que de fato se passa, na realidade imaginária da foto, é uma luta dos
contrários. E essa não é uma realidade qualquer. Resumindo, os autores esclarecem, a foto não diz quase nada. Apenas o que basta ao capital. A este que sabe
disfarçar suas pistas para preencher de sentido vazio o olhar real sobre seus pares
antagônicos. A questão não é acabar com todas as emissões, de tv, radio, e publicações, jornais da face da terra, mas como fazê-las de outro modo. Produções/
multiplicações, encontros, vôos, lutas, também são da ordem dos instrumentos
mais simples de abertura do que está hermeticamente fechado, como as linhas que
desaparecem na ponta dos dedos...
Abraços, Inês

Discussão coletiva proposta por Inês Araújo

De: Nelson Ricardo 8 mar
A cena que escolhi foi numerada no projeto de
Perry Bard como segunda cena, logo a seguir aos créditos iniciais, e mostra, em apenas vinte segundos, um homem que chega e sobe por detrás de uma antiga câmera
de manivela, ﬁlma algo e depois desce; são intercaladas
imagens de uma construção semelhante a uma fábrica sob
um céu onde correm nuvens e também de um poste com
os ﬁos aparentes. Para minha interferência, utilizei duas
câmeras: a de um celular e a de uma máquina fotográﬁca.
Com o celular em mãos, em frente ao galpão da Pós-Graduação da EBA/UFRJ,
em um dia de sol e céu plenamente azul, me pus a girar em meu próprio eixo. Em
outro momento, já em Petrópolis, agora sob um tempo chuvoso e com um forte
nevoeiro, subi em um mirante no alto de uma montanha e armei a câmera em um
tripé programada para P&B; em seguida novamente repeti meu giro no próprio
eixo tendo nas mãos o celular.

265

Após a edição/montagem no computador, o que vemos se assemelha a
uma espécie de circuito fechado no qual a ﬁgura, sobre uma câmera/celular, gira
em P&B e ﬁlma o espaço em torno colorido.
Lembro de ter ouvido o comentário de André Parente (ECO/UFRJ) sobre
a questão do giro como sendo algo muito presente em vários trabalhos de muitos
diretores na história do cinema e também de outro comentário feito por Lívia Flores de que o próprio nome Vertov signiﬁcaria “giro”; um duplo giro, já que Dziga
poderia ser lido como uma onomatopéia russa para o som de um girar contínuo.
Além disso, no curso de mestrado na UERJ, a partir de uma leitura do Ulisses de
Joyce, eu havia proposto que esse texto poderia ser pensado como uma espécie de
“giro de dervixe” do qual resultaria algo como um transe.
De todo modo, acredito que o resultado foi satisfatório e me estimulou a
realizar outros uploads, como em uma cena onde um cavaleiro corre, ora da direita
para a esquerda, ora em sentido oposto. Assim sendo, e também como referência a
outros momentos, usei um praxinoscópio com uma tira de papel e as imagens de
um pequeno cavaleiro “correndo” sobre seu cavalo. Como as imagens vão rebatidas de um lado a outro, repetidamente, talvez o giro se mantenha presente.
Abraços, Nelson Ricardo.

Discussão coletiva proposta por Inês Araújo

Frames de Dziga Vertov /
Nelson Ricardo

De: Clarissa Campello 9 mar
Acho que não estou recebendo todas os comentários da discussão... mas
o que tenho lido até agora está sendo bem aproveitado pras monograﬁas ;)
Mando em anexo o vídeo que ﬁz para reedição do homem com uma câmera... trata-se da imagem de meu olho roxo (tinha sofrido um assalto) alternado
com as imagens da minha rua em um dia de enchente, editadas como no ﬁlme de
Vertov.
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Tentei imaginar para onde Vertov dirigiria sua
câmera se estivesse vivendo nos dias atuais. Penso que
o projeto de reﬁlmagem global de Perry Bard amplia as
questões do ﬁlme original, agindo como uma espécie de
retrato do resultado da utopia modernista e seu projeto
progressista universal.

Imagens de
Clarisse Campello

Discussão coletiva proposta por Inês Araújo

De: Mirela Luz 10 mar
Olá a todos,
Pegando uma carona com o que já foi dito, acho interessante pensar nessa
multiplicidade do projeto a partir da descontinuidade do indivíduo moderno segundo a abordagem do Walter Benjamin no que diz respeito à ação do operário individual, que era privado de uma relação contínua com as outras ações da seqüência, já que o produto chegava até ele e se afastava da mesma forma arbitrária. E
essa arbitrariedade é comparada à multidão onde ações são encobertas por outras
de forma descontínua. A experiência moderna do indivíduo de mover-se em meio
ao tráfego e envolver-se numa série de colisões, de choques e a identiﬁcação dessas colisões com o ritmo de recepção do cinema.
Um outro ponto é sobre a experimentação estética do Vertov no sentido
em que, naquele contexto, houve um “desvendamento” de material, do método
e da construção, mas a serviço de um “comando social” onde o efeito artístico
foi abolido, o chamado fetichismo dos métodos estéticos cedeu lugar aos ﬁns
utilitários combatendo as visões idealistas da arte. De que forma, e aqui especiﬁcamente, o ﬁlme do Vertov consegue abarcar tais questões ao mesmo tempo
em que propõe uma experimentação estética que transcende o puro materialismo
histórico marxista? Gostaria de ouvir um pouco de vocês sobre isso.
um grande abraço
mirela

De: Barbara Szaniecki 13 mar
Oi todos,
estive um tanto ausente por conta de correrias da vida, mas me mantive
atenta às mensagens e às imagens postadas por aqui... tudo bem instigante... Queria comentar um pouco a ótima questão levantada pela Mirela aqui em cima. É
verdade que a divisão social do trabalho (trabalho intelectual x trabalho manual)
que caracteriza a modernidade de Benjamim implica um projeto idealizado por
um sujeito acima dos outros (um cineasta, um designer, um arquiteto, um artista,
...) por um lado e, por outro, inúmeros “alienados” que o executam sem ter noção
do projeto como um todo. Do projeto, eles podem conhecem apenas as partes
isoladas.
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Mas acho que o que acontece aqui no projeto da Perry Bard é bem diferente: a obra se constitui através dos múltiplos aportes de cada um e é, nesse
sentido, uma multiplicidade. Ao mesmo tempo, não há projeto fechado, não há
um “todo” deﬁnido e, mesmo no caso de haver algum dia algo como um produto
acabado (no caso do projeto passar por algum processo de ﬁnalização em vídeo
por exemplo), esse processo de constituição da obra se deu por baixo e, sobretudo, “se deu”, “aconteceu”! Mais do que um “projeto” (termo que implica uma
deﬁnição a priori), trata-se de um “acontecimento” e nele, o não-conhecimento
do trabalho do outro não é alienação individual mas, ao contrário, ele promove o
encontro do outro... enﬁm, apenas uma reﬂexão que me ocorreu...
Mirela, não entendi muito a tua segunda pergunta. Vou tentar formular
algo pra ver se ﬁca mais claro pra mim, pelo menos... o ﬁlme de Vertov estaria,
digamos assim, submetendo as experimentações estéticas a ﬁns político-utilitários, é isso? Isso faz sentido, sobretudo depois que Paulo situou o Vertov como
um intelectual comprometido com o socialismo, preocupado em conscientizar os
proletários de sua exploração utilizando sua arte. Aí, voltando um pouco ao que
eu disse anteriormente, e sem saber muito bem se estou ou não indo na direção da pergunta da Mirela, eu diria que hoje, somos nós os novos proletários.
Mas, diferentemente dos proletários de outrora, somos “proletários cognitivos”,
vendemos nossas capacidades cognitivas (artísticas, criativas, etc). Fala-se de
“capitalismo cognitivo”, fala-se em “cognitariado”. Nesse contexto, creio que a
própria separação entre “meios” e “ﬁns” perde um pouco seu sentido: a “conscientização do operário pelo intelectual através da arte” perde sentido quando
o operário é intelectual e artista! O “acontecimento Vertov (2008)” é imediatamente artístico e político (o que não signiﬁca que toda arte seja necessariamente
política e vice-versa).
Antes de fechar meu comentário - e aproveitando para dizer que acho
esse espaço de troca tão importante quanto raro dentro das práticas acadêmicas,
a própria lista é um acontecimento -, gostaria de apresentar uma amiga, a Elena
O´Neill, que tem pensado algumas das questões colocadas nessa lista a partir de
fotos-trabalhos de Gordon Matta-Clark... Espero que ela aceite o convite e enriqueça nossa discussão...
Abraços a todos, Barbara

Discussão coletiva proposta por Inês Araújo

De: Inês de Araujo 15 mar
Olá pessoal,
Vejo a questão experimental misturada nessas questões sobre experiências, mas enquanto essas últimas têm nome próprio, a primeira sempre passa despercebida , escapa... no mais estamos chegando à data prevista para encerrar essa
lista. Acho que foi bacana o que aconteceu. Uma lista tem algo de inevitavelmente intenso e descontínuo, mesmo nesta em que não houve um recorte estrito (já
que as pessoas não necessariamente se conheciam ou compartilhavam do mesmo
campo de pesquisa). Acho que ﬁca uma pergunta que tem a ver com as colocações da Barbara e da Mirela, será que das experiências foram feitas participações
experimentais? Aparentemente as respostas ﬁcaram no ar, mas, aﬁnal, as súbitas
participações surpreenderam.
Grande abraço,
Inês

De: Elena O´Neill 15 mar
olá todos!
entro aqui no meio da conversa...o homem com uma camêra me fez pensar algumas questões....
Os registros fílmicos Gordon Matta-Clark podem ser entendidos como
pretexto para construir um evento ou como modo de documentação de uma ação.
No entanto, considero que seus foto-trabalhos, colagens montadas com fragmentos de fotograﬁas que mostram a realidade física e espacial, estão mais próximos
de construir ﬁcções que nos estimulam e desaﬁam. Apontam para a heterogeneidade da experiência inquietante de percorrer o espaço da intervenção e questionam convenções ópticas existentes. São trabalhos que enfrentam e tentam uma
transformação, uma reinvenção do mundo, ao mesmo tempo em que também são
sintomas de ações humanas. Esses foto-trabalhos caracterizam-se pela mesura
e economia da representação da experiência espacial, pela síntese de uma rede
complexa de relações espaciais e sensações ópticas, por desmantelar o campo
visual perspectivo no qual o observador está ﬁxo frente ao espaço e por desaﬁar o
observador a criar uma realidade espaço-temporal dinâmica que não experimentou previamente. Remetem àqueles que outro homem com uma câmera, László
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Moholy-Nagy, caracterizou como mostrando “situações condensadas, suscetíveis
de desencadear associações de idéias a uma velocidade extraordinária”.[1] Portanto, não seria mais adequado chamar os foto-trabalhos de Matta-Clark também
de photoplastiks?
[1] In : MOHOLY-NAGY, László. Peinture Photographie Film et autres écrits
sur la photographie. (1925). Nimês: Éditions Jacqueline Chambon, 1993, p. 154.
Tradução livre.
abraços a todos,
elena

De: Barbara Szaniecki 15 mar
OI Inês e todos,
Coloco aqui as imagens que guardei, não sei se está faltando alguma... A
elas juntarei as imagens de Gordon Matta-Clark, se Elena as enviar...
Me parece que assim, todas juntas, elas suscitam algum “pensamento
com imagem”, algum “pensamento entre imagem” e por aí vai... um pouco na
onda de Didi-Hubermann... era uma das tuas indagações, Inês, quando vc lançou
esse fórum, certo?
Aqui no ﬁnalzinho um “dervix” do Arthur Omar, coloquei a que eu achei,
talvez nem seja a melhor. Coloquei o “dervix” aqui por conta do comentário do
Nelson Ricardo (a partir de comentário de Livia Flores) sobre o giro, sobre o
duplo giro, sobre o giro do dervix. De certo modo, aqui na lista, realizamos esse
duplo giro juntos....
É isso aí, talvez alguém ainda se inspire nas imagens e queira se manifestar.
abraços, Barbara

Discussão coletiva proposta por Inês Araújo

Dervix de Arthur Omar

De: Analu Cunha 15 mar
Hello todos,
Desculpem não poder participar das discussões - que estão ótimas -, mas
contribuo com as imagens…
Lembrei de dois vídeos meus que o Andre Parente incluiu em seu “Projeto Giro” (na ordem):
Em “Uma Ilha”, de 2006 (Vídeo digital, 1:54 em looping), um gospel
– “Deep River”, de Harry Thacker Burleigh, (1866-1949) – é cantado a capela
enquanto a câmera gira em um ponto ﬁxo do Largo da Carioca, centro do Rio de
Janeiro. A cantora (Keyna Eleison) entoou a letra de memória e, inadvertidamente, canta um lugar imaginário (Deep river, my home is over Crossland).
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Já “Duas Ilhas”, 2006 (Vídeo digital, 2:23” em looping), um casal apaixonado murmura a melodia da música “Que maravilha”, de Toquinho e Jorge
Benjor, em um ponto central da Lagoa Rodrigo de Freitas, Zona Sul do Rio de
Janeiro. Sempre a girar, a câmera ao ﬁnal enquadra um emblemático personagem
da mitologia amorosa – e da carioca.

Frames de Analu Cunha

Por último, envio os créditos e sinopse dos frames que a Barbara postou:
Sonhos com vôo, 2007 (vídeo digital, 4:46 min), você já sonhou que
voava? Neste vídeo, artistas cariocas que participarem da exposição Associados
(Rio de Janeiro 2007), reproduzem como voam em seus sonhos. Quando editei
esse vídeo, aconteceu uma coisa muito curiosa: percebi que poderia agrupar os
sonhos por aﬁnidades formais (estáticos, com decolagem para cima, para baixo,
para frente ou lateral, etc) ou conceituais (pássaros, planadores, nadadores, dançarinos, super-heróis), e acentuar, sutilmente, as diferenças dentro de uma determinada “comunidade”. Alguns sonhadores pertenciam a diferentes grupos, outros
a nenhum deles. Em “Sonhos com vôo” descobri mais evidentemente o caráter
político e ideológico de um trabalho de edição – e de todas as escolhas que fazem
um trabalho de arte.
beijos a todos, Analu

Discussão coletiva proposta por Inês Araújo

De: Inês de Araujo 16 mar
Olá para todos,
acho que podemos continuar mais uns dias não? Já que estão surgindo
novas mensagens, conversas e imagens,
abraços a todos, Inês

De: Nelson Ricardo 16 mar
Oi de novo!
Através de um texto de Sérgio Bairon, aqui vão algumas curiosidades
que revelam, em certa medida,os giros de Vertov:
“Denis Arkadievitch Kaufman ou Dziga Vertov, pseudônimo escolhido
pelo próprio cineasta logo no início de sua carreira, nasceu em Bialysto (Polônia)
e inaugurou uma trajetória estética com a qual temos ainda muito que aprender.
Na década de 10 do século passado estudou Medicina em São Petersburgo. No
mesmo período criou o Laboratório do Ouvido que visava à pesquisa e o registro
sonoro dos mais variados fenômenos do cotidiano, como falas, ruídos etc. Nesta
época, fez várias experiências com gravação da recitação de poemas, tendo ao
fundo uma grande variedade de sons. Aproximou-se do futurismo em sua associação entre tecnologia, sociedade e estética e, a partir de 1918, passou a integrar
o Kino-Komitet em Moscou. Foi redator do jornal Kino-Nedelia (Cine-Semanal)
e neste mesmo período participou de eventos de projeções cinematográﬁcas em
trens e navios. Assim, Vertov aprimora sua metodologia de formação de bancos
de áudio e passa a aplicá-la ao mundo das imagens. Já durante os anos de 1919 e
1920 Vertov se transforma em cineasta, unindo registro, ação e montagem. Durante a década de 1920, já em meio ao seu envolvimento com o Kino-Pravda,
Vertov produz mais de 20 ﬁlmes, dentre eles “O homem com a câmera de ﬁlmar”
de 1929.
Talvez de todas as características do cinema de Vertov que podemos destacar, a montagem seja a mais conseqüente nas relações com a hipermídia. Em “O
homem com a câmera de ﬁlmar”, por exemplo, a montagem não ocorre somente
na interlocução de fotogramas, mas sobretudo no cruzamento e na multiplicação
do encontro de olhares, sendo que o próprio argumento do ﬁlme impede um único olhar emissor. O mundo despertando os olhares do diretor, da jovem mulher,
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da janela e da câmera, que se mesclam para tentar expressar que sempre algo ou
muito no dia a dia nos escapa”.
(http://www.ufscar.br/rua/site/?p=613)
Abração do Nelson Ricardo.

De: Lívia Flores 17 mar
Olá todos,
entrando tardiamente na conversa, na verdade pelo atalho da imagem e
do giro, gentilissimamente instada pela Inês que me lembrou dos ﬁlmes, quando
justamente penso no sem ﬁlme, talvez uma tentativa de romper com o loop, o giro
próprio do cinema.
“Chama o Godard, chama o Godard!”, dizia um.
Ou o Vertov.
saudações,
Flores.

Imagens de Livia Flores

Discussão coletiva proposta por Inês Araújo

De: Carlos Pernisa 17 mar
Oi a todos.
Falar de Vertov e de “Um homem com uma câmera” é extremamente
difícil. Já falei tanto sobre o ﬁlme em diversos lugares que sempre que tenho que
falar sobre ele de novo é um desaﬁo renovado, pois não se trata de um ﬁlme comum. Falo sobre ﬁlmes, dando aulas, há mais de dez anos, mas sobre este ﬁlme
em particular, ﬁca complicado. O ﬁlme tem este propósito de se dobrar (“pli”, do
francês) a cada vez que o vemos. Por isso mesmo, sempre que me reﬁro a ele,
penso nas suas inúmeras possibilidades de leitura, nas suas múltiplas formas narrativas - entre fragmentadas e não-lineares -, buscando entendimento em meio a
questões tratadas pela teoria dos intervalos, pela autonomia do cinema em relação
à literatura e ao teatro e, em termos mais contemporâneos, suas aproximações
com a edição não-linear e com a narrativa fragmentada e desconstruída. O ﬁlme se dá a ver de muitas formas, e pode ser entendido como algo datado - uma
propaganda do regime soviético - ou como um cinema de poesia, sem limites no
tempo e no espaço. Mas como ele pode ser uma coisa e outra, além de diversas
possibilidades que aparecem no meio desse caminho entre um tipo e outro? Ele
pode ser tudo isso simplesmente porque não se furta a procurar entender pontos
que se pode dizer fundamentais. Para Vertov, isso ﬁca claro na sua compreensão
do cinema e do fazer cinematográﬁco, aliado ao potencial que ele tinha nas mãos
para a própria feitura do ﬁlme - que também aparece na tela como mais um fator
capaz de instigar o espectador. Não se pode fugir de Vertov ao ver o ﬁlme. O espectador acaba comprometido com a obra. Ele é, diria literalmente, uma daquelas
pessoas sentadas naquela sala de exibição do início da projeção. A participação
dele vai além do seu entendimento de espectador sentado confortavelmente em
uma poltrona e distante do ﬁlme.
Ver o ﬁlme é fazer parte dele, de certo modo. Seu entendimento passa por
isso. Como a própria exibição do ﬁlme na tela é parte integrante do processo, estar
diante deste momento é fazer parte dele, mesmo que haja um deslocamento em
determinados instantes. A montanha russa de Vertov nos leva a girar pelo universo da antiga União Soviética e somos pegos pensando estar vendo um ﬁlme que
conta a história de um dia numa cidade - uma sinfonia de cidade, como existiam
outras naquele tempo. Porém, que cidade é esta? Você pode escolher entre cinco
diferentes, onde ocorreram as ﬁlmagens, ou pode pegar fragmentos das cinco e
montar uma nova cidade, a cidade que Vertov imagina como a verdadeira cidade,
pois montada sobre partes de outras cidades e, por isso, mais emblemática e forte
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que qualquer cidade real - assim como ele monta o corpo humano mais perfeito
com partes de corpos de vários homens. E em que ano se passa o ﬁlme? Bem as
imagens foram captadas - a maioria delas - entre 1924 e 1928. Como pode então
ser “um dia numa cidade”, se anos se passaram entre uma cena e outra? E quem é
o homem com a câmera? Bem, esta parece ser fácil. É Mikhail Kaufmann, irmão
de Dziga Vertov. Bem, acho que esta também é uma armadilha de Vertov. Há um
homem com uma câmera que nos mostra Mikhail em suas andanças pela União
Soviética que poderia ser o “verdadeiro” cameraman. Para Graham Roberts, ele
seria Peter Zotov, que já havia trabalhado antes com Vertov, mas nada disso é
conﬁrmado nos créditos do ﬁlme.
Como se vê, as armadilhas de Vertov nos levam a vários lugares, vários
tempos e, diria mais, vários ﬁlmes. Até mesmo a um ﬁlme narrativo, com o personagem principal sendo Mikhail Kaufmann - o homem com a câmera -, o plot do ﬁlme
para Roberts e do que, certamente, o próprio Vertov discordaria. Porém, em meio a
tantas armadilhas, quem disse que ele mesmo não poderia cair numa delas, ao dizer
que pretende fazer um ﬁlme sem atores, cenários, roteiro, mas mostrar um personagem atuando para uma câmera e consciente o tempo todo que está sendo ﬁlmado,
num segmento narrativo e, muito provavelmente, parcialmente roteirizado?
Deixo vocês com as dúvidas e com o meu abraço,
Carlos Pernisa Júnior
Projeto “Um homem com uma câmera: um ﬁlme didático”
Facom - UFJF
P.S.: Sobre o título, mais um detalhe: usamos “Um homem com uma câmera” e não “O homem com uma câmera”. Em inglês o título ﬁcou sempre como
“The Man with the Movie Camera”, para os autores que consultamos. Em Portugal, Vasco Granja segue um pouco esta tradução e utiliza “O Homem da Câmera
de Filmar”. Isso é só para esclarecer o que o Paulo já havia falado antes.

De: Inês de Araujo 17 mar
Olá Carlos, olá para todos.
Puxa Carlos, que bom que essa conversa se estendeu, obrigada pelas suas
instigantes “dúvidas”. Delas e da armadilha de Vertov creio que não poderemos
mais fugir.

Discussão coletiva proposta por Inês Araújo

Aproveito o momento inacabado para propor a interrupção dessa lista.
Queria agradecer a todos pelas suas super e generosas contribuições.
Espero que na continuidade dos desdobramentos desse processo ainda
rolem novas trocas entre nós.
Grandes abraços,
Inês

De: Mirela Luz 17 mar
olá a todos
gostaria de dizer que a iniciativa da Inês de propor essa discussão foi super legal, as contribuições foram ótimas, e tomara que continuem rolando novas
trocas.
um grande abraço
mirela

Considerações Finais
Gostaria de agradecer especialmente a algumas pessoas que mesmo sem
participar diretamente desta lista, não deixaram de apoiar a iniciativa desta discussão. Sou grata pelo apoio de Arlindo Machado, Denilson Lopes, Fernando
Gerheim, Ivana Bentes, Ronald Duarte, Simone Michelin, Nilson Assunção e Perry Bard.
Inês de Araujo

Inês de Araújo é artista plástica, mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes
da UERJ e doutoranda em Artes Visuais da EBA / UFRJ.
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A clínica do corpo sem órgãos, entre laços
e perspicácias. Em foco a disciplinarização
e a sociedade de controle
296

Emerson Elias Merhy

A produção em ato do cuidado em saúde é um momento intensamente
intercessor e um acontecimento cada vez mais comum. Um encontro tão familiar
que todos, no seu senso, sabem do que se está falando e de um jeito ou outro
sempre esperam dele a mesma coisa: que seja eﬁcaz para resolver ou aplacar sofrimentos tidos como problemas de saúde. É um momento que tem em si certos
mistérios, pela riqueza dos processos relacionais que contém, por ocorrer por razões muito diferenciadas e por não ser apreendido por nenhum saber exclusivo.
Que acontecimento é esse, que se abre de modo tão díspar, como oportunidade para processos de subjetivações dos mais variados tipos, num intenso agir
micropolítico e pedagógico ímpar? Que pode ser construído em encontros muito
diferentes e operados por cuidadores de muitas distintas formações e inserções,
juntos ou não?
Aqui, nesse texto, estou dando partida desse lugar - a construção das
práticas de saúde contemporâneas implicada com a produção de um cuidar de
um outro, operada por distintas modalidades de saber e fazer – com a intenção de
pontuar certas idéias e reﬂexões, que considero necessárias, no momento atual de
conformação do campo da saúde, nas sociedades mais ocidentalizadas, dentro do
“fenômeno da medicalização da vida em sociedade” e suas conseqüências.
Trago para a cena, como primeira aproximação, a noção que esses encontros são micropolíticos por estarem sempre abertos, nas suas alteridades intercessoras (Merhy, 1997), às distintas possibilidades subjetivantes, que podem
caminhar de um processo biopolítico do desvio (Negri e Hardt, 2004), do singularizar no acontecimento, a biopolíticos cloniﬁcadores, serializantes (Guattari
e Rolnik, 1986). Além disso, e ao mesmo tempo, são intensamente pedagógicos
por operarem nessa micropolítica com uma forte prática social inculcadora entre
296 Esse texto é devedor de um anterior, que produzi, no ﬁnal de 2007, para o 59o Encontro
da Associação Brasileira de Enfermagem: “Gestão da produção do cuidado e clínica do corpo
sem órgãos: novos componentes dos processos de produção do cuidado em saúde. Desaﬁos
para os modos de produzir o cuidado centrados nas atuais proﬁssões”.
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seus produtores, com trocas e domínios de saberes e fazeres, construindo um rico
universo de processos educativos em ato, em um ﬂuxo contínuo e intenso de subjetivações.
***
Não é estranho falarmos e identiﬁcarmos no cotidiano do mundo do trabalho em saúde as práticas de cuidado orientadas pela clínica do corpo de órgãos,
e a maneira com que cada uma das proﬁssões de saúde – algumas desenhadas já
no século XIX nas sociedades ocidentais – as praticam. Mesmo que cada uma
procure dar sua marca a esse campo de ações e, muitas vezes, procure discursivamente se opor aos outros, de tal maneira que sugere existir uma distinção radical
entre elas, essa diferença efetivamente não se veriﬁca.
Isso porque, seja na medicina, enfermagem, psicologia, terapia ocupacional, odontologia, nutrição, ﬁsioterapia, fonoaudiologia, e até na recente educação
física, vemos que o modo como as diferentes proﬁssões da saúde olham o campo
do cuidado, onde atuam, é fundamentado pela compreensão de que a doença,
enquanto processo instalado de maneira patológica no corpo biológico de órgãos,
disfuncionalizando-o como normal, é uma das mais importantes causas do sofrimento individual ou coletivo.
Quando se fala do lugar da saúde pública, que procura compreender a
instalação dos processos de adoecimento no plano das populações, para produzir
intervenções no âmbito coletivo visando seu controle, vê-se que o pano de fundo
que lhe serve de base é também essa compreensão do fenômeno saúde e doença
como a instalação de patologias nos corpos biológicos, ainda que introduza novos
elementos nesse olhar, como, por exemplo, a distribuição desigual do processo
saúde e doença entre os vários grupos populacionais, demarcados socialmente.
A combinação de saberes como a clínica do corpo com órgãos e a epidemiologia deram, e dão, substância, como conhecimento-ferramenta tecnológica, para a conformação dos campos produtivos em todos esses lugares de
construção dos processos de cuidado, inclusive de uma maneira nem sempre
semelhante, por ser muito grande a variabilidade de composição dentro de cada
saber e proﬁssão, e mesmo dentro de cada campo de ação, como no caso da
medicina e da saúde pública.
Ricardo Bruno Mendes Gonçalves (1994) permite-nos ver como dentro
do mesmo campo proﬁssional e de cuidado, o do médico e o da enfermagem, por
exemplo, há diferenças gritantes na composição dos seus processos produtivos, a
ponto de termos situações tão diferenciadas de práticas clínicas, por parte desses
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proﬁssionais, que até parece existir “medicinas” e “enfermagens” distintas nos
seus fundamentos base. Mendes Gonçalves revela a existência tanto de práticas
de médicos, nas quais a abordagem dos indivíduos é feita por uma ritualística
técnica, que necessita de uma relação médico-paciente mais elaborada mediante
um complexo jogo de falas e escutas; quanto de outras nas quais essa relação é
reduzida a um processo comunicativo tipo queixa-conduta, onde a fala é mínima,
servindo só como revelação oral de uma sintomatologia, que será alvo de uma
intervenção via procedimentos curativos ou exploratórios imediatos.
Mas, com uma certa atenção do olhar vamos ver que na base de ambas
as práticas está o mesmo foco: o corpo biológico que se patologiza, no plano individual e / ou coletivo. E, por dentro dos saberes que estão sendo operados como
ferramentas nessas ações, lá está o olhar que torna visível o corpo de órgãos, animando a construção de certas formas do saber e do agir clínico.
Essa construção não é nem óbvia, nem imediata. Ela vai sendo processada durante séculos nas sociedades ocidentais, européias centralmente, e vai se desenhando como a maneira mais comum de se olhar para o adoecimento humano,
como processo de patologização do corpo biológico, de maneira muito errática e
sempre em um campo de disputa de saberes e fazeres. Dois pensadores, pelo menos, nos mostram isso de forma muito efetiva: Michel Foucault com seu texto “O
Nascimento da clínica” (2004) e Madel T. Luz no seu material “Natural, racional
e social” (2004).
Com esses autores, podemos ver como foi dura a disputa entre os diferentes “práticos” do cuidado no insidioso processo - dentro de organizações e
estabelecimentos produzidos como lugares de ações de cuidado em saúde - até o
momento da institucionalização de um certo modo de ver a vida e o mundo humano; que agora passa a nos ser revelado de uma maneira muito distinta e explícita
em relação a outras formas. Foucault, ao tratar da medicina das espécies e a do
corpo biológico, dá sentido a esse tipo de processo.
Roberto Machado (2006), que fala desse estudo de Foucault como uma
arqueologia do olhar, procura revelar como esse processo se faz no momento
histórico e social em que se instala, ali na cotidianidade do fazer, uma certa forma
de “olhar o corpo adoecido” como lugar físico de existência de lesões orgânicas
(corporais em qualquer nível, como por exemplo, nos órgãos e tecidos), que devem ser visualizadas para possibilitar um processo de compreensão dos processos
de adoecimentos e, desse modo, alimentar novas representações.
No longo processo do século XVIII até o XIX, em vários lugares da Europa, cuidadores médicos, aos quais depois se agregam as enfermeiras, vão, com
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suas práticas, instituindo e se institucionalizando dentro dessa lógica simbólica e
imaginária. A lógica de que o processo saúde e doença é localizável no corpo de
órgãos, expressando-se pela disfunção do mesmo, provocado pela “lesão” no nível mais basal da constituição desse mesmo corpo. E a clínica que aí se acopla é a
que permite “ver” nos sinais e sintomas o acesso aos quadros lesivos patológicos,
base dos adoecimentos e passíveis de certas intervenções terapêuticas, corretivas
de uma normalidade perdida ou ameaçada.
Quando esse processo social, prático e discursivo, se institui de maneira
hegemônica como modo de se fazer o cuidado em saúde e de compreender o
processo saúde e doença, passa a produzir para si intensa subjetivação nos vários
grupos sociais, além da formação de seus próprios soldados: os novos proﬁssionais de saúde, em particular, médicos e enfermeiros. De modo imaginário e
institucional, os vários grupos sociais vão se medicalizando, em um processo de
mútua constituição entre as sociedades capitalistas européias e essa nova forma de
se cuidar da saúde e da doença, como destaca Cecilia F. Donnangelo (1976).
Essa autora nos mostra que esse processo de medicalização é fortemente normalizador (disciplinarizador) - dentro dos cânones dessa nova prática de
saúde, por meio desse novo olhar e de suas práticas - dos fenômenos individuais
e coletivos da vida em sociedade; além de fornecer novas signiﬁcações para a
existência de vários problemas sociais como a fome, a pobreza, entre outros. Ela
ainda permite distinguir esse processo e o da medicamentalização, que é o de agir
de modo terapêutico na exclusividade do uso de medicamentos.
Foucault (2004) nos alerta em vários momentos, corroborado por outros
como Roberto Machado (2006) e Madel Luz (2004), que esse processo de construção de um novo território de saber no campo da saúde, o do corpo biológico,
não pode ser lido como um processo de ampliação do conhecimento racional e
cientíﬁco. Que isso não vem sendo um ganho de terreno dos homens sobre a
natureza, mas que é, de fato, uma das muitas possibilidades imaginárias e simbólicas dos homens construírem suas formas de representar aqueles fenômenos,
signiﬁcantes, que lhes fazem sentido e lhes interessam como campo de ação e
intervenção, sob certas pretensões de verdades, e não outras.
Mesmo que esse processo seja construído de forma discursiva, na sua vertente hegemônica, como sendo a conquista da ciência dos homens, há que se olhar
com certa perspicácia essa situação. Vê-se que dentro das mesmas bases fundantes
pode-se ordenar modos proﬁssionais distintos, maneiras de agir distintas, formas
de tal maneira diferenciadas de compreender o mesmo campo, o do cuidado, que
um aborda-o dentro de uma intencionalidade organicista e outro vitalista. Um, di-
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zendo que a doença é em última instância revelada por uma lesão cada vez mais
situada no micro do corpo, que vai sendo cada vez minorado (veja que agora já
chegamos no genoma e nas moléculas) e, outro, que ela é o modo do doente adoecer, sendo constitutiva do viver e uma de suas formas de expressão, ou mesmo
formas de expressar vitalidade do organismo no seu modo de andar a vida.
Com isso, é evidente a diﬁculdade de se estabelecer de quê ciência estamos falando e qual delas é mais cientíﬁca. Mas, aqui, interessa o reconhecimento
de que em todas essas variações a base do saber fundante não parece ser muito
abalada, mesmo havendo essas amplas diferenciações; segue capaz de produzir
implicações distintas para a conformação social do campo de práticas do cuidado em saúde. Madel revela isso de um modo bem curioso no texto já citado, ao
mostrar que muitas das várias racionalidades que operam no cuidado podem estar
assentadas nas mesmas lógicas de saber, sob o que estou denominando de corpo
de órgãos.
E, de novo, chamo a atenção para aquilo que denominei um certo mistério do encontro produtor de cuidado, que sob lógicas idênticas pode gerar práticas
bem distintas, como se o saber não fosse de fato o elemento determinante e sim
componente operante dos processos de cuidar em ato, intercessores que a construção do cuidado exige. Tornando, de fato, essa situação produtiva mais exigente
para um olhar que quer lhe dar visibilidade, do que só um revelar com que meios
de produção “duros” e “estruturados” utiliza-se para o seu agir.
Isso deve criar em quem pensa a mudança das práticas de saúde e da desmedicalização social, no mínimo, certas delicadezas com os conceitos.
***
Apesar de veriﬁcarmos que a noção de corpo com órgãos é um dos lugares fundantes desses longos processos de que vimos falando, enquanto construção
discursiva e de pretensão de verdades, nossas sociedades têm vivido e continuarão
a viver intensos processos de disputa, da mesma natureza que estiveram presentes
na instalação desse saber como hegemônico.
Olhando com ﬁnura podemos ver, “arqueologicamente”, que existem
disputas de olhares inclusive para fora dessa mesma base fundante, ou até, que
fazem linhas de fuga a partir dela mesma. É como se pudéssemos preparar o nosso olhar para ver não o dado, instituído, mas o instituinte (o dando). O que vai
acontecendo, ali, insidiosamente nas práticas de cuidado, nas suas disputas, na
cotidianidade, entre todos que dela participam e não só os proﬁssionais de saúde,
muito menos só no terreno dos serviços de saúde.
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A grosso modo, podemos nos deparar com dois movimentos mais visíveis que nos interessam para a ﬁnalidade dessas reﬂexões.
O primeiro, marcado por um confronto explícito de campos de saberes,
como o que nega a existência do corpo biológico como foi construído – imaginária e simbolicamente – ao aﬁrmar que o corpo é subjetivação e não biológico, que
ele é potencialidade e representação de modos de existências, que por diferentes
modos serão qualiﬁcadas como normais ou não. Porém, no fundo, isso é sempre
um impor de uns sobre outros, pois modos de existências tomados como anormais
serão sempre produtos da construção de relações de poder, entre distintos poderosos, pois ninguém está em situação absoluta de impotência.
Nesse movimento a disputa é claramente deﬁnida por visões signiﬁcantes
bem distintas. Disputa-se não só o modo de se construir socialmente o que é um
problema para a produção das práticas de saúde, mas como enfrentá-los, abrindose para um franco confronto sobre a que se refere esse campo de problematização
e a quem interessa um ou outro olhar. Nele, explicita-se que há uma disputa pelo
saber fazer e pelo fundamento da ciência que lhe dá substância. É uma luta no
campo da política e do conhecimento.
Felix Guattari, no seu texto “As 3 ecologias” (2007), nos dá um forte
exemplo disso, inclusive sob o formato de um manifesto político e social que conclama todos para uma luta dramática: pela produção da vida na diferença, em um
campo de relações sociais e históricas, operando subjetivações anti-capitalísticas
ali no território do desejo. Versus esse modo de subjetivação capitalístico que
opera o viver de uns com a produção da morte dos (e nos) outros.
Ou seja, um forte manifesto contra os modos capitalísticos de se produzir
as vidas nas sociedades contemporâneas, nas quais a produção do desejo opera
na construção de relações sociais, ambientais e intersubjetivas predatórias. Relações essas marcadas nuclearmente por uma lógica de uso utilitarista do outro
de modo extremo e absoluto, com conseqüências de tal ordem que implicam na
destruição da possibilidade de qualquer forma de vida na Terra, como um todo, a
longo prazo.
Com esse autor, procuro agregar, desde agora, um olhar sobre os movimentos de mudanças que usam de um “medidor” ético-político: o “componente anticapitalístico” das práticas sociais dos vários coletivos sociais em ação, em qualquer
campo social e não só no das políticas públicas e muito menos só na saúde.
Esse “componente anti-capitalístico” seria a possível identiﬁcação da
existência de modos de agir e realizar as ações sociais que contemplam o disparo e o agenciamento de novas possibilidades subjetivas nos coletivos sociais,
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implicados com os processos de produção da vida, sem restrições, nas suas singularidades existenciais como não ameaçadoras da possibilidade de outros modos
de existências distintos dos seus. Seria, então, um possível indicador de um novo
paradigma ético-estético para um devir das novas formas de vida, que implicariam não só no ﬁm dos atos predatórios contras as formas atuais, mas como a
construção de modos de vida pautados pelas relações solidárias e viviﬁcantes dos
modos de ser, nos quais as diferenças seriam expressões da vitalidade desejante
e não ameaças. Nos quais a única ética seria agir na direção de favorecer a autopoiese do viver solidário nas diferenças, individuais e coletivas. Na qual a minha
liberdade é a sua liberdade na diferença.
O segundo movimento é aquele que se dispara de dentro do campo simbólico e imaginário do hegemônico e que vai se construindo nas suas ﬁssuras,
nos seus não fazeres, nos seus vazios, nos seus conﬂitos e contradições. Lugar
esse também fortemente produtivo e que aparece de modo muito evidente em
situações sociais e históricas nas quais os vários grupos sociais implicados com o
mesmo campo de práticas emergem não só operando-o, mas disputando-o de diferentes lugares situacionais, atravessando-o por vários outros focos de interesses
a ponto de miná-lo por dentro, na ação.
Vale registrar, já, que o primeiro movimento e esse segundo se desdobram um no outro, de modo muito evidente. Por isso, aqui não se dá um valor
claro mais positivo a um desses processos, pois parece que ambos não pedem
licença para ocorrer e muito menos não são dados a priori como mais efetivos ou
anteriores um ao outro. Podem ocupar lugares diferenciados ou mesmo um emergir no outro. Por exemplo, no Brasil de hoje, esse segundo movimento é muito
rico e presente na sociedade como um todo, na medida que a complexiﬁcação do
campo de disputa social próprio da saúde vem permitindo a explícita luta de diferentes movimentos sociais e de suas distintas pautas para esse campo; abrindo-o
para a aparição do primeiro movimento no seu interior.
A tentativa de ver essas questões em foco em situações concretas no
momento atual da saúde na sociedade brasileira será, daqui para frente, o nosso
interesse nesse material. Para isso, vou utilizar como analisadores, que permitem expor esses processos concretos, a gestão e a produção do cuidado, ali no
seu fabricar cotidiano, e a clínica do corpo sem órgãos. Há o esforço de mostrar
como eles nos colocam a todos, implicados com o campo da produção do cuidado,
diante de uma agenda de luta soﬁsticada pelo fato de nela estar sendo operado, de
modo não muito claro e explícito, o confronto entre os vários modos de subjetivações capitalísticos e os seus contrários, ali na cotidianidade do fabricar as práticas
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cuidadoras, no plano individual e coletivo, em cada estabelecimento de saúde ou
processos relacionais implicados com o cuidar do outro e de si.
***
Como artifício facilitador vamos nos debruçar sobre os processos de reforma no campo da produção do cuidado na sociedade americana e na brasileira,
nas últimas décadas. Mas farei isso de um modo não exaustivo e muito incompleto, porém de uma forma a revelar o que vimos pautando até agora e suas sérias
questões para os modelos de cuidado centrados na clínica do corpo de órgãos e
seus soldados, as atuais proﬁssões de saúde.
Os processos vividos por essas duas sociedades posicionam de modos
bem distintos esses componentes que nos interessam destacar, aqui: a produção
do cuidado e a clínica do corpo sem órgãos, para dimensionar certos processos
disciplinadores e de controle, nesse momento da nossa vida societária, o que estamos disputando e como devemos navegar naqueles movimentos, que apontei
logo atrás, para não cairmos em um intenso processo problematizador histórico
e social e seguirmos produzindo o mesmo eixo capitalístico de existência, como
ﬁca tão bem revelado no texto “Cartograﬁa Sentimental”, de Felix Guattari e Suely Rolnik (2007).
***
Já nos anos 1990, percebemos que os processos de construção do cuidado em saúde vinha dando sinais de reestruturação produtiva de tipo diferente
do que classicamente víamos. Para isso, de novo toco na produção de Ricardo
Bruno (1994), de Denise Pires (1999) e de Iriart, Merhy e Waitzkin (1999), Merhy
(2002) e Tulio Franco (2003).
Compreender o que signiﬁcam as mudanças nas formas de se produzir
em saúde passa também pelo próprio entendimento de quais são as ferramentas
de produção do cuidado. Quem concebe essas ferramentas como “máquinas” –
o que denomino como tecnologias duras – vê nas reestruturações produtivas os
momentos em que certas máquinas substituem outras ou se agregam a outras na
produção do cuidado, e aí olham para esse processo como o único lugar a dar
conta de inovações nos processos produtivos, sem se dar conta de que o elemento
mediador de qualquer ação tecnológica é o campo dos processos intercessores que
os encontros cuidadores constituem, nos quais têm existência todos os tipos de
tecnologias de cuidado, sejam elas materiais ou imateriais.
No caso dos que falam em incorporação tecnológica do ponto de vista
das tecnologias duras, como as máquinas, fala-se que a incorporação tecnológica
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na saúde é diferente de outros campos. Como, por exemplo, nos diagnósticos por
imagem quando se diz da incorporação do tomógrafo onde antes tínhamos o raiox, ou da ressonância magnética no lugar deste, e se aponta que eles não são substitutivos, mas agregativos (mesmo que se reconheça que essas introduções de novas máquinas trazem novos procedimentos e jogam com novos saberes). E como
idéia básica coloca-se como uma regra para esse campo que ele apresenta sempre,
no campo da produção do cuidado, custos crescentes. Esse tipo de elaboração e
compreensão não tem uma visão mais alargada da própria noção do que são as
tecnologias de cuidado, pois no campo da saúde os saberes tecnológicos são tão
ou mais estruturantes do que as máquinas. Sem falar, como veremos adiante, nas
tecnologias relacionais implicadas com a produção do cuidado, cujo lugar nesse
processo produtivo poucos ainda compreendem direito.
Já para quem considera que as ferramentas vão muito além dessa tecnologia dura, como é o caso do saber tecnológico da clínica e da epidemiologia, tão
bem revelado por Ricardo Bruno, o processo de reestruturação produtiva vai por
caminhos mais sutis, também; pois mudanças nas formas de construir a clínica
como forma de produzir o cuidado passam a gerar novos mecanismos produtivos do cuidado. E não basta olhar só, aqui e agora, a presença e introdução de
novas máquinas e seus procedimentos coadjuvantes, mas também a ação efetiva dos saberes-ferramentas tecnológicas que estão ali no processo de construção
do cuidado. Pode-se, então, falar em reestruturação produtiva quando a clínica
do proﬁssional de saúde adquire o formato de um processo queixa-conduta, por
exemplo. É esse território tecnológico, dos saberes, que denomino como das tecnologias leve-duras.
Entretanto, quando consideramos que as ferramentas tecnológicas de fabricação do cuidado vão também para além dessas duas formas de tecnologias,
reconhecemos também na construção dos processos relacionais intercessores, que
acontecem no ato de produção do cuidado, um lugar do agir tecnológico em saúde.
Desse modo, a lógica da reestruturação produtiva pode sair do que tecnicamente
se vê como componente do ato produtivo de saúde em si e se abrir para as modiﬁcações no campo da gestão do processo de trabalho em saúde, por exemplo. O
próprio mundo da construção da gestão do cuidado em saúde passa a ser visto sob
esse ângulo e, então, um novo território de visibilidade aparece nesse campo de
problematização: o das mudanças produtivas na construção do cuidado, como o
que se conﬁgura no terreno da gestão do processo de trabalho produtor de cuidado
em saúde. Do mesmo modo, a forma de construção dos processos relacionais em
ato, entre trabalhador e usuário, é chave para a conformação desse território.
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Sem querer ﬁcar com nenhum desses lugares como sendo o mais correto
ou cientíﬁco deles, ﬁco com todos; e ainda aponto, retomando, que desde os meados dos anos 1990 isso foi ﬁcando cada vez mais evidente, como um processo que
vinha ocorrendo nas redes de serviços de saúde e, tudo indicava, estava pautando
as disputas do campo da saúde, desenhando os devires desse campo de prática social. E, à semelhança do que vimos falando sobre a construção da clínica do corpo
de órgãos, agora tudo indicava que estávamos inseridos, também, em uma disputa
de construção de novas lógicas de gestão do cuidado em saúde e do desenho de
um novo campo para a clínica e, portanto, para a disputa da produção do cuidado:
a do corpo sem órgãos.
***
Nos Estados Unidos - país onde, de modo evidente, a organização das
práticas de saúde se dá sob o ordenamento do mercado em saúde, havendo como
ângulos de interesses tanto o das proﬁssões de saúde, com forte domínio dos médicos, que se posicionam como “comerciantes-produtores” do cuidado em saúde,
quanto o das empresas de saúde e de medicamentos e equipamentos de saúde,
que se vêem como qualquer campo de aplicação do capital industrial e ﬁnanceiro
- mostra-se melhor do que em qualquer outro país, que há a emergência de novas possibilidades no interior da própria organização capitalista de se produzir o
cuidado. A aparição do “cuidado gerenciado” (managed care) e da construção do
viver como risco de adoecer me parece que coloca tudo isso de um modo muito
evidente.
Celia B. Iriart (2000, 2001), professora e pesquisadora da Universidade do Novo México (EUA), conduziu várias investigações sobre o processo do
managed care, permitindo entendê-lo como um processo de entrada do capital ﬁnanceiro no campo da produção da saúde, trazendo novos modos de visualizar os
processos produtivos no campo de construção do cuidado, por dentro das práticas
capitalistas. Assim, tomar os grupos na sua dinâmica de possível risco de adoecer
e cuidar deles para que isso não ocorra, passa a orientar os focos de interesses
desses novos atores sociais – representados pelos distintos grupos sociais implicados com a realização do capital ﬁnanceiro instituído no interior das grandes
corporações de gerenciamento dos seguros e planos de saúde americanos - como
um dos disputadores de peso na construção do cuidado em saúde. Com o tempo, a
indústria de medicamentos alia-se a esse olhar, não mais para visar o corpo doente
a ser curado, mas agora visando o corpo saudável que deve ser tratado (preventivamente) para não adoecer, para não correr o risco de ter que consumir atos de
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saúde custosos, conforme o interesse daquelas corporações, que ao contrário do
modelo médico-hegemônico do corpo de órgãos, não ambiciona o uso intensivo
de atos proﬁssionais de saúde, em particular dos atos dos médicos especialistas
de alto custo, consumidores intensos de equipamentos-máquinas na produção de
procedimentos médicos.
Surgem maciçamente medicamentos para manter a normalidade do corpo
biológico; o risco de adoecer passa a ser medicamentalizado. Surgem as preocupações de empresas de seguro e planos de saúde pela promoção e prevenção,
pela produção de novos hábitos de vida que pudessem minorar os processos de
adoecimento. A medicalização social ﬁca intensamente mais soﬁsticada. Antes, a
patologização de certos sofrimentos, sob a ótica do modelo médico-hegemônico
da clínica do corpo com órgãos, com a ﬁnalidade de se tornarem objetos de cuidados individuais e coletivos, consumidores de inúmeros atos proﬁssionais de saúde
centrados em tecnologias duras, e que também se tornavam objetos de estratégias
disciplinares das proﬁssões clássicas da saúde e da saúde pública, em geral. Agora, sob a clínica do corpo sem órgãos, abrem-se para o olhar que patologiza os
modos de viver a vida, individuais e coletivos, novos biopoderes dentro de uma
nova biopolítica.
Nessas circunstâncias, sob o foco do próprio capital ﬁnanceiro, as várias
formas de gestão do cuidado que pode ser produzido pelos mecanismos centrados
nas proﬁssões e seus procedimentos disciplinares, bem como o objeto patológico
que é tomado para si, passam a ser campos de interesse e de ação desse novo
modo de operar a construção do mercado em saúde, tendo no managed care sua
forma de expressão mais soﬁsticada.
No bojo desse processo, um universo novo de patologias vai sendo construído, não mais as do corpo de órgãos, que ainda persistem, mas agora sob um
outro formato, o do corpo sem órgãos, que subsumi a outra, ou seja, incorpora-a
submetendo-a. Por exemplo, há um processo de medicalização bem soﬁsticado:
comer certos alimentos passa a ser visto como risco, andar ou não, também, brincar de um certo jeito ou outro, também, ser uma criança agitada é visto como
hiperatividade, e por isso potencial situação patologizante. E assim vai.
Iriart (2006) já vem nos alertando sobre esses movimentos e sobre as novas estratégias produtivas de cuidado, inclusive com intensa medicamentalização,
o que, a meu ver, já nos coloca diante não só da reestruturação produtiva, mas de
uma forte transição tecnológica do campo da saúde (Merhy e Franco, 2006).
Para esses processos não é indiferente se o cuidado é produzido para
curar uma doença ou para impedir o adoecimento, nem mesmo os caminhos pro-
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dutivos adotados pelos trabalhadores de saúde para isso acontecer, ainda mais
quando o que regula esse processo, em termos de foco de interesse, é a produção
do lucro de uma empresa capitalista no mercado de saúde, nos Estados Unidos.
O managed care, como uma forma especíﬁca de tomar a gestão do processo de produção do cuidado como seu objeto, operando uma reconstrução do
lugar do saber do proﬁssional e do exercício da sua autonomia decisória, sobre o
agir tecnológico em saúde a ser produzido, passa a ser nuclear para essa transição
tecnológica.
Encontra expressão na força econômica e social dos grupos implicados
com o capital ﬁnanceiro naquele país. Dominar no cotidiano do processo de trabalho em saúde o trabalho vivo em ato da equipe (Merhy, 2002), impondo modos de
adoção dos saberes tecnológicos na direção do controle do normal, gerindo o risco
de adoecer, implica na redeﬁnição dos lugares das proﬁssões da saúde.
É interessante observar que os médicos e os enfermeiros continuam a ser
estratégicos e nucleares, como o eram nas modalidades centradas nas autonomias
das proﬁssões do modelo médico-hegemônico do corpo de órgãos; porém, agora,
sob novo desenho que pretende regulá-los ali onde exerciam de modo fragmentado seus atos produtivos, colocando-os sob a mesma égide produtiva: a do cuidado
gerido em rede sob a ótica dominante da clínica do corpo sem órgãos. Pois o que
interessa agora é agir de modo integrado e protocolado em termos multi proﬁssionais (vejam a importância do discurso da medicina de evidência nesse caso),
sobre os processos desejantes vinculados à produção dos modos de existências,
sob o tacão do olhar do risco de adoecer e morrer.
Ali, a aliança estreita entre fazer uma nova forma de gestão do cuidado
para impedir a autonomia do exercício dos trabalhadores de saúde e a clínica sem
órgãos, vem reposicionar e produzir de modo mais conservador as estratégias
disciplinares dos momentos anteriores. Vem agora operar para além desse disciplinar. Vem atuar na produção do desejo ali onde se modulam formas de viver.
Vem agregar estratégias de controle sobre os modos de cuidar de si.
Reconheço que tudo isso ocorre absorvendo, até certo ponto, o modo de
agir do campo da clínica do corpo de órgãos, agora subsumida e não mais como
território imperativo de ordenamento das práticas e das proﬁssões de saúde. Estas
vêm indicando sinais de transição, também, mesmo que os desenhos mais deﬁnitivos ainda não estejam claros.
Um dos grandes resultados desse processo todo é gerar modiﬁcações profundas no interior de uma sociedade capitalista dentro dos mesmos eixos capitalísticos, de maneira que o modo de viver de uns se dá sobre a produção da morte
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dos outros, como já vimos. Isso é, em nome de uma subjetivação capitalística e
não libertária, como posiciona Guattari no texto já citado. Em um modo de mudança efetiva, mas onde a diferença em si não é suportada, onde não se pode gerar
qualquer modo de existência e, ainda mais viver nele, como o modo de ser individual e coletivo de certas existências humanas, há que se serializar existências. E
nisso as estratégias da nova sociedade de controle são poderosas.
Os dois movimentos apontados como caminhos para as mudanças se dobram, mas de modo a conservar o eixo imaginário e simbólico de subjetivação
dos indivíduos e os coletivos humanos, dentro de um projeto societário cujo devir
pode ser, e segundo Guattari será, o ﬁm da vida em toda sua amplitude, inclusive
a nossa, sob a forma humana.
Mas será que esse processo vivido pela sociedade americana, associado
aos projetos expansivos e colonizadores neoliberais, se serializa de maneira imperativa para o resto dos outros lugares fora de lá? Essa é uma boa questão a ser
vista de um outro lugar, um outro ponto de vista que nos permita uma outra vista
do ponto, como diz Frei Betto.
***
Em uma de suas leituras sobre a obra de Foucault, Deleuze (2005), tira
proveito das ofertas que esse pensador faz sobre a construção de relações de poder
nas sociedades contemporâneas, tomando-as enquanto operadoras microfísicas
esquadrinháveis em suas lógicas estratégicas, o que permitiria esboçar tipos de
diagramas de poder tais como: relações de poder do soberano, disciplinar e de
controle. Aponta que para aquele autor poder não é algo que está dado fora em alguma estrutura, mas sempre como relações em ato, agindo entre. Portanto, sempre
em processos de um no e com o outro, e vice-versa (volto a apontar como aqui ﬁca
bem claro que não há quem não tenha poder nesses processos microfísicos, pois
todos somos e estamos incluídos, de modo constitutivo, em relações de poder. De
um certo modo, todos somos poderosos e todos somos submetidos, sob o olhar do
poder como relações).
Aquelas “tipologias” operatórias das relações de poder (soberano, disciplinar e de controle), em suas diferentes formas de ser, que não se excluem,
convivem entre si nas sociedades atuais, mas isso não quer dizer que em certos
momentos não haja relações mais centradas ou até exclusivas de uma dessas formas. Segundo Foucault, pode-se “ver” a passagem das relações do soberano para
o disciplinar em um contexto biopolítico singular, o que tem existência quando
se toma a gestão sobre os corpos, individuais e coletivos, como chave, em um
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constante processo de ação vinculado à prática de vigiar e punir. Nessa situação,
é vital a associação entre coerção e convencimento, é vital a construção de um
maquinário social temporal, o estado, para agir; diferente do que era o momento
do soberano, acima dos homens na sua sacralidade, que opera as relações de poder na legitimidade de dispor da vida e da morte dos súditos, por mecanismos de
submissão e domínio.
Há uma distinção importante nessas biopolíticas, ou seja, nesse agir sobre os corpos e suas formas de existências. O soberano opera como divindade
com direitos ilimitados sobre os súditos, o disciplinar opera por biopoderes, nos
quais a emergência das práticas de saúde será um dos componentes fundamentais
(mas não único: é só lembrar das escolas, das prisões, entre outras), sob o manto
da saúde pública e da medicina. Na saúde, sob essas modalidades de exercícios do
poder, os mecanismos centrais serão de construção de estratégias que visam agir
sobre o mundo da construção do viver, do morrer e do desejar como seus lócus
de intervenção.
De posse dessas idéias-conceito, ou imagem, pode-se perguntar: será
que hoje, o que está em foco na saúde - como forma de dar substância aos seus
mecanismos de biopoderes - não seria centralmente operar uma biopolítica, nas
relações de poder da sociedade, sob o predomínio das estratégias de controle (subsumindo as disciplinares), onde esta vai atuar de maneira direta e frontal, isto é:
nas formas de construção e produção do desejo, ultrapassando as ações de pura
submissão, do vigiar e punir, ao intervir na construção dos modos de viver a partir
dos corpos sem órgãos? Ou seja, enquanto pura virtualidade a se tornar território
existencial e identitário.
Acho que olhar por aí permite trazer de volta a noção do “componente
anti-capitalístico” das práticas de saúde e abrir esse olhar para procurar ver exatamente onde elas operam como estratégias de biopoderes, como e quais linhas de
fuga interessam ser exploradas para se dar outros sentidos às práticas de saúde, individuais e coletivas. De que modo, no interior do agir soberano, disciplinar e do
controle, nos seus imperativos de governar a vida, gerir a vida e produzir a vida,
pode-se desenhar uma outra biopolítica que aponte para as suas desconstruções,
possibilitando novas formas de construção de viveres coletivos, autopoiéticos e
solidários, dentro de um novo modo ético (da vida como eixo) e estético (democrático e do comum) que permita um devir totalmente distinto daquele para o qual
o capitalístico está nos levando.
De que modo conviver com desenhos de proﬁssões de saúde que foram
forjadas como verdadeiros soldados, operadores e construtores, de biopolíticas
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disciplinarizadoras, manejando biopoderes poderosos como a clínica do corpo
com órgãos e as práticas da saúde pública, e ainda assim imaginar a construção
dos novos exércitos de trabalhadores? Como esses, que estão no ﬁo da navalha de
um processo de controle sobre a produção da vida, podem operar no limite de uma
subjetivação capitalística ou seu contrário?
Perguntas que podem ser muito interessantes, mas para as quais não temos respostas tão boas assim. Apesar de que, como nos mostrou Foucault, com
sua prática militante, ali na vida real, nas instituições, essa batalha está em pé,
sangrenta e operando incessantemente. Poder olhar para ela abrirá ﬁssuras com
certeza interessantes para se abrir linhas de fuga no campo da saúde com as próprias práticas de saúde, distanciando-se dos modos hegemônicos, capitalísticos,
qual seja, a profunda medicalização da vida individual e coletiva, produzindo
serialização subjetivante no modo de desejar e produzir a vida.
Pois agora o que se toma como foco é o modo de produzir a vida e a possibilidade de normalizá-la ali onde cada um pode gerar um cuidar de si, não para
construir seu modo original de viver, mas para construir um jeito protocolar de
viver: comendo alimentos remédios, fazendo exercícios saudáveis, relacionandose calmamente e de modo sossegado, não perturbando o outro tomado como uma
ilha em si mesmo, cujo território existencial deve ser visto como um isolamento
liberal. Indivíduos ilhas como unidades de cidadania e não coletivos e indivíduos
em relações intercessoras como formas de produzir a vida no plano individual e
coletivo, na qual, afetar e ser afetado é entendido como modo de se produzir o
viver que não se alimenta da morte do outro. Olhar para a tensão etnocêntrica dos
territórios existenciais que vão se forjando como componente capitalístico das
subjetivações.
Acho que vale a pena aceitar o convite deleuziano para se olhar para os
lugares em que esses processos vão acontecendo, dando-lhes visibilidade, buscando apurar uma certa perspicácia para tirar proveito das inﬁnitas disputas micropolíticas que estão agindo no mundo da produção social do desejo, nas quais
ocupam lugares fundamentais as práticas de saúde. Vendo ali os furos nos muros,
as ﬁssuras, a dobra entre os dois movimentos de mudanças que já descrevemos
anteriormente. Tirando proveito dessa perspicácia para se abrir para novas formas
de se realizar a biopolítica no campo da produção do cuidado.
Não tenho dúvida de que aqui pelo Brasil esse processo é muito rico.
***
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Vamos abrir nosso campo de visibilidade para o Brasil de hoje, nesses
anos 2000, e olhar o campo de disputa nos territórios de produção do cuidado em
saúde sob vários ângulos, mas em particular sob o da gestão do processo de produção do cuidado e das novas estratégias de ação que os trabalhadores de saúde
vêm vivenciando e disputando, mesmo sem consciência nítida sobre isso.
Antes de mais nada, vamos reconhecer que aqui, neste país, atuam muito
mais grupos de interesses com potências sociais e políticas para jogar no campo da saúde, de modo diversiﬁcado, do que em alguns outros lugares como, por
exemplo, os Estados Unidos. É como se disséssemos, parodiando uma certa teoria
política: a nossa sociedade civil singular do campo da saúde é muito mais complexa do que a americana. O que nos remete a ver o alargamento de disputas e
práticas de institucionalização de modos de produzir o cuidado, que se apresenta
de maneira bem mais múltipla e diversiﬁcada.
Para nos ajudar, vamos olhar situações vivenciadas ali no cotidiano onde
operam os processos de ação das estratégias de controle, o que pode aguçar nossa
perspicácia para abrir novas visibilidades sobre o mundo do trabalho em saúde,
em alguns lugares da rede de cuidado que nos colocam diante de alguns dos analisadores já mencionados, tais como: a clínica do corpo de órgãos, a do corpo sem
órgãos, a gestão do cuidado, a medicalização da sociedade de controle, as proﬁssões de saúde interrogadas pela transição tecnológica de produção do cuidado.
Escolho como primeira situação algo que não está necessariamente inscrito no interior de uma rede de serviços de saúde, mas que vai permitir mostrar
o que chamo de ‘desenvolver uma certa perspicácia’ para olhar a tensão sobre
os processos de subjetivação que a medicalização do corpo sem órgãos vem
propiciando. Abrindo o diálogo problematizador, que acho fundamental, ali no
cotidiano do mundo do trabalho em saúde no ato de cada um dos trabalhadores
desse mundo e nas suas redes de conexões com os outros trabalhos e com os
que os consomem.
Olhemos para esse relato: José Castello, em um ensaio sobre João Cabral
de Melo Neto, na Revista Bravo de setembro de 2007, disse que no ﬁnal da vida esse
poeta encontrava-se muito triste. Relata que os médicos diziam para ele que isso era
depressão e ele contestava: era melancolia, completando que não haveria remédio
capaz de lhe resolver essa situação. Pois não era algo que se cura, era algo que se
tem. Curioso, não?! Talvez até a partir dela sentia certas inspirações poéticas.
Nisso, um olhar poeta pode ser radicalmente desconstrutor. Revelar um
plano de disputa intersticial nesse campo que estamos olhando: aquela que se tra-
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va micropoliticamente, de modo molecular, no campo da subjetividade, na qual
novos sentidos e signiﬁcados podem e devem ser dados para tudo isso.
Essas situações que podem ocorrer em qualquer lugar - em um serviço
de saúde de pronto-atendimento, em uma equipe de saúde da família, em um ambulatório, entre professores de uma escola qualquer, e assim por diante - não são
tão excepcionais assim, elas estão aí habitando o cotidiano dos nossos mundos de
modo bem efetivo.
De fato, esse modo de olhar certas situações e de denominá-las buscando
dar-lhes um certo signiﬁcado e não outro, de entender que ser gordo é ser doente,
pelo risco de ser; ou que ser “velho” é ser doente, pelo risco de ser, ou... ou... ou,
como é o caso de termos um olhar armado para ver doença diante de algumas
“coisas”, não é um fenômeno casual e nem individual. É uma construção ampla
de processos de subjetivação do próprio modo de olhar de cada um, de todos ou,
pelo menos, de muitos. São agenciamentos produzidos de maneira implicada por
certos atores / sujeitos sociais que dominam recursos de manejo comunicativo
e de poder, tais como os setores empresariais, ou certos grupos sociais como os
proﬁssionais de saúde. Mas podem ser também agenciamentos mais ocasionais,
capilares, como no caso de explorarmos o poeta que temos em nós, mais do que o
usuário de saúde que temos em nós, trabalhadores do cuidado em saúde, e disputarmos outros sentidos para tudo isso.
Nesse lugar estaremos disputando aquilo que apontamos ao falarmos do
“componente anti-capitalístico”, que não é ser simplesmente anti-capitalista, em
termos de destruir a lógica econômica do capital em uma sociedade de mercado,
mas muito mais que isso: é operar ali na micropolítica de produção do desejo,
construindo outras possibilidades para olhar e produzir os modos de viver, individuais e coletivos. Assumindo para si e com os outros essa responsabilidade
“protagônica”. O que implica operar também em auto-análise, colocando-se em
cheque, descobrindo a nossa maneira capitalística de ser: o de tornar o outro nosso
objeto, nosso recurso, sempre mirando-o como um estrangeiro a nos ameaçar e
que só nos faz sentido para satisfazer nossos objetivos auto-centrados. Negando
a nossa própria construção sempre com o outro, de modo bem comum e em comunidade, de modo democrático e em processos relacionais, onde nos afetamos o
tempo todo e nessa afecção nos produzimos como vida (Suely Rolnik, 2007).
Nessa linha estou atrás de poder pensar de uma maneira mais próxima,
então, de Felix Guattari, que trouxe a possibilidade de apostarmos em uma construção social mais ampla, vendo a vida como um fenômeno diverso e muito para
além dos humanos, tocando de modo profundo uma unicidade vivente, entre nós,
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terra e os outros. Sua oferta para pensarmos sobre o signiﬁcado na nossa prática
do componente anti-capitalístico permite que possamos compreender melhor essas biopolíticas que operamos aí no cotidiano do nosso agir como trabalhadores
de saúde, como já vimos. Perguntando a todo momento: quê vida temos em nós
e quê vidas agenciamos. Para onde apontamos no mundo do nosso trabalho em
saúde com as nossa formas de agir através do nosso trabalho vivo em ato, em sua
micropolítica.
***
Ainda na linha de colocar em foco a construção de uma perspicácia para
olhar a cotidianidade do mundo do trabalho em saúde, vou me valer de relatos
que se agregam nessa direção em que caminhei. Um que vou denominar: o nu em
Barcelona e a nossa convivência com o nu nas nossas redes; o outro, que denomino de dançar para fugir da normalização do modo de existência na “velhice”;
e um outro, que revela a tensão da desconstrução do cuidado centrado no proﬁssional, vivida nas redes substitutivas de desospitalização do cuidado, em algumas
de nossas redes.
O relato do nu em Barcelona é parte de uma vivência pessoal, que muito
me instigou, em 2007. Chamava-me a atenção, no contato que tive com os proﬁssionais das redes de saúde, o fato de que a maior parte desses trabalhadores,
em sua maioria, médicos e enfermeiros, tinha uma certa atração pela construção
de uma prática alternativa ao modelo de saúde centrado na atenção hospitalar ou
mesmo em trabalhos isolados em seus consultórios, como diziam. Diziam encontrar na atenção primária à saúde e na medicina comunitária respostas para
construir outras formas de compreender os problemas de saúde e de atuar sobre
eles. A comunidade era vista como o novo lugar e o novo sujeito desse processo
alternativo.
Como disse, eu ﬁcava curioso com isso, pois a análise mais crítica do
que tudo isso signiﬁcava não era componente das suas reﬂexões. Não conheciam
outras experiências teóricas mais amplas, como as produzidas pela Medicina Social Latino Americana ou a Saúde Coletiva brasileira, que já vinha desenvolvendo
uma compreensão crítica bem mais soﬁsticada sobre essas questões, inclusive sobre os limites da atenção primária e da medicina comunitária. Além disso, aqueles
trabalhadores, quando lhes era dada a possibilidade de construir novos modos de
atuar diante dos problemas de saúde que consideravam relevantes, sempre construíam alternativas de cuidado muito marcadas pelos modelos mais tradicionais,
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fortemente orientados aos atos de saúde proﬁssionais centrados e com grande
conteúdo disciplinarizador.
Viam os modos de viver dos imigrantes - em geral, norte-africanos que
foram morar na Catalunha - , por exemplo, e seus hábitos alimentares, seus modos de viver no dia a dia nos bairros, suas formas de estabelecer suas relações de
gêneros, e aí por diante, sempre sob o olhar de um diagnóstico de patologização
das relações de vida. E para enfrentar essas situações de adoecimentos, como chamavam, propunham ideários medicalizantes baseados tanto na clínica do corpo de
órgãos, quanto na do sem órgãos.
Um dia, porém, andando com eles por uma grande praça na cidade, em
momento de intenso movimento, cruzamos com um homem que vestia uma bota,
um chapéu, uma mochila e estava nu. Ele caminhava tranqüilo, olhava as vitrines
e não mexia com ninguém e ninguém mexia com ele. Rapidamente me perguntei
o que iria acontecer, se seria preso ou enviado para um serviço de saúde, ou algo
assim. E eles me disseram que se ninguém se sentisse incomodado não aconteceria nada. Ele simplesmente iria embora. Mas se alguém se sentisse molestado,
chamaria um policial que conversaria com ele e lhe pediria para ir andar em outro
lugar, pois, a princípio, esse acontecimento não seria visto como uma questão da
saúde.
A princípio, não entendi nada. Como uma sociedade habitada por proﬁssionais de saúde, os mais envolvidos com idéias de mudanças, aliás, portadores
de um olhar conservador e intensamente medicalizante, não internaria um homem
desses; como não psiquiatrizá-lo ou saúde-mentalizá-lo. Imaginei que aqui no
Brasil isso teria grande chance de acontecer. Mesmo sendo um lugar onde há uma
quantidade signiﬁcativa de trabalhadores mais implicados com mudanças e com
arsenais mais amplos que a atenção primária e a medicina comunitária catalã.
Sobrou-me a possibilidade de imaginar que há no campo das práticas
sociais linhas de fuga que vão bem além do território da própria clínica, seja ela
qual for, ou seja, a construção de relações sociais que possibilita a construção de
convivência cidadã com a diferença coloca a construção do cuidado muito além
do próprio campo tecnológico mais comprometido onde ele opera no campo da
saúde, como que vazando esse platô de ação para outros campos das práticas sociais, como a política por exemplo. Pois, aﬁnal, há toda uma transversalidade da
política no cuidado.
E, com isso, uma perspicácia atravessa o nosso olhar: os lugares intercessores que há entre os vários platôs de práticas sociais que uma sociedade comporta. E quanto mais singularizada no domínio de um deles sobre os outros, mais
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será possível que o fenômeno da medicalização de qualquer tipo tenha grandes
possibilidades de ocupar um grande lugar no interior das várias lógicas de ações
sociais. Não que não haja estratagemas disciplinadores e de controle em outros
platôs também, mas eles adquirem outros formatos e não exclusivamente o da
medicalização generalizada.
Talvez isso nos remeta a tentar ver esses ‘entre’ das várias lógicas que
operam nos campos de práticas e talvez vejamos por aí ﬁssuras importantes para
des-territorializar os modos hegemônicos de se construir certos modos de agir em
saúde no plano das práticas individuais e coletivas.
Outros relatos podem enriquecer essas perspicácias.
Não é estranho a ninguém que em muitos serviços de saúde o chamado
grupo da terceira idade vem ocupando lugar cada vez mais importante. Nem é estranho que essa “situação de velhice”, como é signiﬁcada por muitos, seja alvo de
intensa medicamentalização, a partir da qual os membros desse grupo são entupidos com remédios e mais remédios para tudo que é “doença”. A patologização da
terceira idade é um fenômeno galopante, inclusive como um das grandes causas
de asilamento, chegando em muitos casos a deslocar os loucos desse lugar.
Usar ansiolítico para “aplacar” os sintomas de velhinhas queixosas (da
vida como um todo, não é!!!) é uma prática tão universal que ocorre em qualquer
lugar em que as mesmas consigam acesso a alguém que tenha autoridade e legalidade para proceder a essa medicamentalização. Forma mais torpe de medicalizar
a vida de alguém. Ouvir o que essas mulheres têm a dizer, procurar problematizar
com elas, de modo individual e coletivo, nem pensar! Seria perda de tempo, pois
talvez as pessoas nessa fase da vida não mereçam ser olhadas como alguém que
possa compensar o gasto de tempo social útil para produzir novos modos de viver.
Já estão condenadas mesmo, é só esperar a morte, que está de espreita.
O que sobra para elas, então? Elas mesmas e muitas outras coisas para
além desse platô de fabricação do cuidado como prática disciplinar ou de controle
inconseqüente. Elas podem re-inventar a si mesmas e até a signiﬁcação coletiva
sobre a velhice. Como entendo que ocorreu na experiência construída por um grupo de mulheres que recusaram a manutenção do uso do ansiolítico como sua chance de manter alguma convivência com a “dor de estar vivendo a vida que têm”.
Tomei contato pela primeira vez com essa experiência quando vi um grupo de senhoras invadir um espaço de trabalho em um serviço de saúde, cantando
e dançando, convidando senhoras iguais a elas a se juntarem para fazerem parte
daquela atividade e vivência que estavam tendo. Na letra de suas músicas era
possível identiﬁcar a denúncia do pouco caso que o olhar pobre – medicalizante e
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medicamentalizante – provocava nelas e como essas práticas prejudicavam suas
vidas. Como o controle praticado implicava em produção de morte na vida (aqui
nos vemos diante do componente anti-capitalístico de uma maneira bem clara).
Não só denunciavam, com suas músicas, mas também mostravam como
estavam mais donas de si e felizes com o que estavam fazendo e como o mundo
novo a ser revelado e vivido era amplíssimo e uma excelente aventura a ser vivida. Estavam muito alegres e brincalhonas naquele espaço que invadiram, deixando certos proﬁssionais constrangidos e outros tão alegres quanto elas.
A perspicácia que esse relato pede não precisa nem ser descrita, não é?!
Parece, pois, que re-signiﬁcar e criar novos sentidos para as possibilidades de
construir formas novas de viver a vida, em si, é autopoiético e anti-capitalístico.
Quanta ﬁssura ali no cotidiano está pedindo passagem e agenciamento de modo
semelhante. E o que será que os soldados dos processos tecnológicos de cuidar
tem a ver e a dizer sobre isso?
O terceiro relato vem de uma experiência que vivenciamos em uma pesquisa que ﬁzemos, na linha de pesquisa Micropolítica do trabalho e o cuidado em
saúde, sobre as várias modalidades de cuidado domiciliar praticadas nas redes
públicas, no Brasil. Tivemos uma vivência que nos colocou diante de um tipo de
disputa de que sabíamos da existência, ali no cotidiano do cuidado, mas que não
tínhamos tido a oportunidade tão clara de nos vermos diante dela de forma tão
explícita, como nessa pesquisa. É a disputa que é travada entre os trabalhadores
de saúde e os cuidadores não proﬁssionais, ou mais amplamente, é a disputa entre
quem cuida e quem é cuidado.
Um olhar um pouco perspicaz já revela que nós mesmos, trabalhadores
de saúde, quando estamos em situação não de cuidadores mas de ser cuidados
– enquanto usuários – somos bons lutadores sobre o rumo que o cuidado deve
tomar. Aliás, qual de nós não disputa o cuidado nessa situação? Não conheço ninguém que não o faça. Entretanto, o relato que trago é a partir da experiência que
tivemos com uma mãe que cuidava de seu ﬁlho em uma situação de internação
domiciliar e que a equipe de saúde procurava não reconhecer como uma boa cuidadora. Ela disputava o cuidado de modo permanente e constante com a equipe,
inclusive ao des-territorializar o seu ﬁlho do olhar de ser um doente, e acrescia
ao seu modo de ser que era muito mais que isso: era uma criança e era seu ﬁlho
antes de ser a doença que a equipe insistia em utilizar como o marcador principal,
e muitas vezes, até, único.
Na pesquisa, apontamos como parte da análise desse caso: o trabalho em
saúde é produzido por meio do encontro (individual ou coletivo) entre trabalhado-
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res e usuários, que envolve sempre um certo grau de disputa de planos de cuidado.
Essa disputa se explicita mais ou menos na dependência das possibilidades de
exercício de autonomia do usuário (ou do cuidador no caso da atenção domiciliar). Além disso, dependendo da combinação de tecnologias de cuidado (duras,
leve-duras e leves) e da disposição de reconhecimento mútuo dos agentes, podese produzir conﬂito ou construção compartilhada do plano de cuidado.
Para haver sempre uma produção intercessora é fundamental que o/os
trabalhador/es reconheçam como legitima a formulação de um plano de cuidado
por parte do usuário ou do cuidador e que as tecnologias que favoreçam a comunicação e a construção de vínculos ou de encontros orientem o trabalho em
saúde, na possibilidade de trazer para uma conversação essa disputa, não como
confronto, mas como possibilidade de mútua composição. Saber operar nessa micropolítica é chave para construir essas relações.
Na atenção domiciliar existe uma explicitação da existência da disputa
de planos de cuidado, já que um de seus pressupostos é que o cuidador assuma
parte dos cuidados que em outro cenário de trabalho seria ofertada pelas equipes
de saúde. A ﬁgura do cuidador traz algumas tensões e paradoxos para o campo
da saúde que necessitam ser mais bem compreendidos, tanto na cadeia produtiva
do cuidado, como nos efeitos que assumir ser cuidador produz sobre sua própria
saúde e qualidade de vida.
Mas o paradoxo que mais me interessa neste material, neste momento,
por meio de uma certa perspicácia no olhar sobre a micropolítica que apontamos,
é o que tensiona a produção centrada e descentrada no ato do trabalhador de saúde, individual e como equipe, que o coloca em uma encruzilhada que pode ser
tratada de muitas maneiras: ou com confrontos e exercícios de relações de poder
do tipo do soberano, ou do disciplinar; também pode abrir, porém, um processo
micropolítico no qual os encontros das vidas que aí disparam pautam os processos
produtivos centrados nas relações intercessoras e autopoiéticas.
Agenciar novas subjetivações no caminho anti-capitalístico está em foco
de modo bruto aí, pedindo para ser processado coletivamente, dentro de uma noção intencional e não ocasional dos atos de saúde.
***
Com essas perspicácias, não pretendi apontar receitas, mas a noção de
uma visibilidade efetiva para as muitas possibilidades que vão ocorrendo ali no
cotidiano do processo de trabalho em saúde, que como regra deixamos escapar ou
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não vemos; e deixamos de agir nos paradoxos que o campo de disputa do mundo
do trabalho em saúde nos apresenta, entre laços.
Tomar um olhar sobre o componente ético-político e anti-capitalístico
das ações mudancistas sobre os vários movimentos deve contribuir para darmos
conta desses modos todos que vêm operando os processos de transição tecnológica no campo da saúde, abrindo-nos a possibilidade de optar de modo claro
sobre onde queremos e vamos, enquanto atores / sujeitos sociais éticos-políticos
deﬁnidos e não ocultos.
***
Fechando o texto gostaria de tocar em mais um ponto: o do exercício
proﬁssional, ali no cotidiano do mundo do trabalho em saúde, como uma reserva
de relações de poder que permite ações intensamente privatizantes, que são do
interesse exclusivo de quem está executando as ações de cuidado, que não têm
nada a ver com a construção de um cuidado intercessor; e que, ao mesmo tempo,
se vê protegido pelo fato desse interesse privado ﬁcar muito oculto sob o manto
de um agir legitimado corporativamente e por um discurso cientíﬁco desse agir
como forma de sua legitimação.
Óbvio que aqui não falo do privado na ótica do econômico e nem do
estatuto jurídico da propriedade de um bem material especíﬁco, mas falo desse
privado na sutileza que as ações de cada um traz ao conter lógicas de interesses
que só a alguns interessam, mesmo que em prejuízo dos outros.
Vejo que o agir proﬁssional é muito atravessado por essas questões e se
isso não vier para o foco de tudo que já escrevemos até agora, não agregaremos
um elemento chave na re-invenção do modo de se produzir as ações de saúde,
neste momento em que me parecem necessárias novas possibilidades de desenhos
para as proﬁssões de saúde, se o que se pretende é caminhar numa transição tecnológica favorável à construção de componentes anti-capitalísticos das práticas
no campo da saúde.
Nessa direção, o privado e o público não são analiticamente olhados
apenas sob seu “componente não mercado”, mas também pelo favorecimento ou
interdição da produção conjunta de vidas. Pois mesmo uma prática de saúde com
forte “componente não mercado”, como várias ações de saúde no campo da vigilância à saúde ou similares, que não são instrumentalizadas de modo imediato
pela lógica do lucro e do comércio, podem estar interditando formas de se construir “linhas de vida inovadoras e não previsíveis” por meio da forte presença de
uma prática operada no território de um saber medicalizante.
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Um olhar desse tipo traz, em lugar de ações “não mercado”, uma forte
marca privatizante no sentido capitalístico, além de agenciar subjetivamente nessa direção a todos que estão nelas envolvidos - trabalhadores de saúde, usuários
dos serviços e programas de saúde e gestores, entre outros -, construindo uma
maneira de olhar a vida a partir da ótica da polaridade saúde e doença e não das
muitas estéticas da vida.
Essa medicalização da vida e da sociedade é intensamente capitalística,
pois o ‘outro’ é mero “objeto” da minha prática, passível de manipulação de fora
para dentro, ao ponto de passar a desejar dentro de si, o que eu de fora quero que
deseje. O que vou realizando com ele, ali no cotidiano do mundo do trabalho, de
modo oculto e privado. Por isso problematizo esse lugar, pois aqui a possibilidade
de pensar uma outra biopolítica – que não a do controle e do vigiar e punir os corpos individuais e coletivos – é chave para desprivatizarmos o conjunto das nossas
práticas e seus enunciados, não só em termos de mercado, mas também o nosso
agir ético-político marcado por um forte componente capitalístico que não se abre
aos vários processos de produção da vida em sociedade, mas só a algumas.
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Tráﬁco de Drogas: Biopoder e
Biopolítica na Guerra do Império
Maria Elisa da Silva Pimentel

Os acontecimentos gerados pela venda ilegal de drogas, tendo como cenário as favelas e como personagens seus moradores, têm tido repercussão permanente nas mídias de comunicação, pondo à vista o conﬂito social na cidade do
Rio de Janeiro.
A cidade torna-se um palco onde explodem as veias de uma teia que envolve intrincados interesses de diferentes setores da economia formal e informal
e do Estado, além daqueles dos espaços de venda de drogas ilícitas no varejo nas
favelas. Contudo, quaisquer que sejam os personagens em cena e os interesses em
jogo, o discurso consensual que se produz sobre esses conﬂitos, principalmente
nas mídias, é o da demonização do comércio ilegal das drogas no varejo, que começa com a própria demonização das drogas e termina com a demonização dos
traﬁcantes.
A narrativa que sustenta a política de segurança pública (e seus efeitos
devastadores sobre as populações pobres) é aquela que apresenta os conﬂitos sociais culpando os jovens que trabalham na venda de drogas ilícitas pela violência
instada nas cidades (como o mal estar da pós-modernidade), associando-os a um
discurso de medo que acua toda a sociedade em relação a esses segmentos. Essa
narrativa que produz o medo produz, conseqüentemente, a aquiescência de parcela da população com as formas com que o aparato do Estado se coloca frente
a esses jovens, podendo essa aquiescência se transformar, em determinados momentos, em um clamor à repressão aos suspeitosos de desestabilizar a ordem e
trazer o caos social.
Mas se esse discurso é eﬁcaz para justiﬁcar as práticas violentas com as
quais a política de segurança pública se efetiva, ele não consegue esconder o caráter de dizimação que a atuação do Estado ganhou nos últimos anos nas favelas
do Rio de Janeiro.
Esse artigo tem por ﬁnalidade apresentar um novo olhar sobre o espaço
de venda das drogas ilícitas nas favelas do Rio de Janeiro, e a relação dessa dinâmica com as práticas de poder, partindo da aﬁrmação que os jovens negros e
favelados que se inserem nas ﬁleiras do tráﬁco são protagonistas de uma das mais
potentes resistências sociais contemporâneas.
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A aﬁrmação de que os jovens que trabalham nas ﬁleiras do tráﬁco se
constituem hoje como luta de resistência não pode se sustentar somente pela forma violenta com que esses jovens vêm sendo assassinados297 na guerra do império e precisa ser defendida também teoricamente. Se num primeiro momento a
aﬁrmação de que esses jovens são resistência pode parecer como um anúncio de
ruptura com as tradições da teoria crítica, ao contrário, veremos, o campo teórico
negriano que dá sustentação a esse estudo é herdeiro da vertente mais clássica
dessa teoria: a tradição marxiana.
É assim o conceito de trabalho que é resgatado como eixo inicial: quem
produz o mundo é a classe que vive do trabalho, o sujeito revolucionário só pode
ser nada além do que o sujeito produtivo. A nova ﬁgura produtiva é quem se encontra no epicentro da luta de classes, assim como sempre foi ao longo da história:
quem promoveu as principais revoluções que o mundo conheceu senão aquele
mesmo que tem o mundo nas mãos, na mente e no coração? A equação original de
Marx se mantém: a produção política se faz a partir das contradições encontradas
nas relações de produção; também para Negri, a ﬁgura revolucionária continua
sendo aquela que emerge do espaço da produção material do mundo.
O deslocamento maior que precisamos fazer para poder ver a dimensão
de resistência presente quando esse comércio se transforma numa dinâmica particular posta na vida das favelas não se refere, portanto, a noção do sujeito político,
mas da própria natureza atual do trabalho e das conseqüentes formas de organização e luta que esses geram na sociedade, encontrando, dessa forma, as favelas
como novos territórios de mobilização produtiva e os jovens que precisam pegar
em arma para instituir seu trabalho, e suas vidas, como protagonistas dessa luta
contra o capital na sua forma mais atual.
Busco, dessa forma, encontrar a expressão do trabalho vivo em sua abstração, ou ainda, encontrar as expressões das lutas de classe na dinâmica capitalista atual, resgatando o sentido do trabalho exatamente na sua potência de
criação de mundo, permitindo que o novo sujeito revolucionário, agora multidão,
resplandeça.

297 Do ponto de vista dos Direitos Humanos legitima-se a defesa desses jovens quando os
números revelam que aproximadamente cinqüenta por cento dos casos de homicídios em decorrência das investidas policiais nas favelas indicavam execuções sumárias, com as vitimas
baleadas nas costas ou na cabeça. (Ver CANO, Inácio. Letalidade da Ação Policial no Rio de
janeiro, ISER, 1997, Rio de Janeiro.)
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A Nova Figura Produtiva: do Pobre à Multidão
Para fazer o encontro do tráﬁco de drogas com a idéia de sujeito revolucionário é necessário primeiro reaﬁrmar que o que considero aqui como tráﬁco
de drogas refere-se à atuação dos jovens nas favelas cariocas que vendem a droga
no varejo. Tento diferenciar a discussão em dois aspectos: a rede mundial de produção e comercialização de drogas ilícitas, de um lado e, a forma com que esse
comércio se manifesta nas favelas do Rio de Janeiro, na sua venda a varejo, - a
narcofavela - por outro.
O comércio globalizado das drogas intercepta esses jovens na realidade
particular com que instituem as suas vidas, em condições conformadas nos processos desiguais de desenvolvimento econômico da América Latina. Ou seja, ser
jovem, negro, morador de uma favela implica a esses, necessariamente, correlações de força extremamente desfavoráveis à equação das suas vidas materiais,
fazendo com que esses jovens inventem soluções calcadas no comum em que o
cotidiano das favelas se constituem.
A possibilidade de conexão com o comércio internacional das drogas
faz emergir o fenômeno narcofavela que expressa, de um lado, a relação subordinada que o trabalho sempre teve em relação ao capital e aos seus mecanismos
de manutenção e controle, ou seja, quando o comércio internacional das drogas
chega até a favela ele não desfaz essas relações de poder e dominação que marcam
seus territórios, mas acrescenta novos elementos a essas composições de forças,
constituídos agora sob as égides de uma nova lógica de produção, o capitalismo
cognitivo.
Dessa forma, as favelas adquirem um sentido novo no capitalismo pósfordista, quer porque, ao se socializar o capital se expande para a vida e o que era
periférico se torna central, quer porque nas sociedades pós-modernas o sujeito
revolucionário pode ascender como multidão, uma multidão de pobres.
Para ser apreendido na sua dimensão de resistência, o tráﬁco precisa ser
visto a partir da categoria trabalho, ou seja, quando pode ser apanhado nas malhas
da rede de acumulação do capitalismo pós-moderno, fazendo emergir a nova ‘ﬁgura produtiva’, o pobre.
A dimensão revolucionária que atribuo a essa dinâmica do tráﬁco se
faz pelo lugar em que esses jovens se situam na rede globalizada de produção,
no seu lugar de classe. O jovem traﬁcante é assim ‘pobre’, como resultado das
construções civilizatórias violentas e opressoras que lhes infringiu a historia,
mas principalmente porque constitui (e institui) a classe que vive do trabalho,
não mais do trabalho fabril, mas do trabalho imaterial: do trabalho criativo, afe-
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tivo, diversiﬁcado, que se faz nos espaços de reprodução social, no espaço de
constituição da vida.
Esses jovens ao instituírem suas vidas estabelecem conexões de subordinação, mas também de enfrentamento quando, com essa atividade, constituem
uma produção de resistência (rede rizomática de afetos) que produz uma nova
hegemonia estética na sociedade.
Assim dirá Negri:
[...] Mas quem é o sujeito que produz ‘transversalmente’, que dá um signiﬁcado
criativo à linguagem – quem senão os pobres, que são subjugados e ávidos, empobrecidos e poderosos, sempre mais poderosos? (Negri, 2000:175).

É a concretude material apresentada ao pobre que lhe exige uma potência
sempre renovada, assim o pobre é a desmedida, o futuro. Assim dirá Negri, quem
senão o pobre para constituir o comum. O pobre nessa medida (na sua desmedida) é o comum dos comuns. Dessa forma os pobres reinventam a realidade em
práticas de vida que reﬂetem suas carências materiais, mas também as superam,
as reinventam.
Entender o jovem morador da favela, que vive do trabalho de vender drogas ilícitas no varejo, como expressão do conceito de pobre, é entender que essa
atividade o torna ﬁgura produtiva quando vista como atividade que produz formas
de vida, mundos possíveis.
O pobre, enquanto ﬁgura produtiva fundamental do capitalismo cognitivo tem a oferecer sua intelectualidade, sua criatividade, sua afetividade. Habilidades que precisam ser mobilizadas intensa e continuamente para o equacionamento
de suas vidas, sobretudo quando trabalham numa atividade ilegal, como o tráﬁco
de drogas.
Para a aﬁrmação de que esses jovens são produtivos porque inventam suas
vidas no limite constante da sobrevivência, o próprio sentido do que seja o trabalho
precisa ser recolocado. É Maurizio Lazzarato quem traz novas referências para
pensar que a produção da riqueza não deriva mais da conversão de uma atividade
subordinada, como o trabalho aparece na perspectiva marxista do século XX.
Ao me deparar com ele, posso tirar deﬁnitivamente o trabalho de dentro
da fábrica e fazê-lo chegar até as favelas, deslocando o entendimento do trabalho
da sua formatação disciplinada e o fazendo expandir na sua dimensão criativa.
Lazzarato supera o conceito de trabalho e compreende o ciclo produtivo
como atividades de invenção e difusão. As inﬁnitas e contínuas conexões dos
moradores das favelas podem ser vistas assim na imanência de onde vão emergir
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inúmeras invenções, mas sobretudo onde a difusão se produz em rede, nos permitindo visualizar as favelas como espaço de produção. A partir de um novo entendimento do que passam a ser as atividades produtivas é que Lazzarato nos permite
encontrar o que podem ser as dimensões produtivas das favelas. Segundo ele:
Dito de outra maneira, na cooperação dos ‘cérebros reunidos’, a invenção não
é obra de grandes homens, e não é representada exclusivamente pelas grandes
idéias; é sobretudo o resultado de uma colaboração e da coordenação de uma
inﬁnidade de agentes, ao mesmo tempo sociais e inﬁnitesimais, e de suas idéias
‘raramente geniais, em geral anônimas, ‘que muitas vezes aparecem como pequenas idéias de pequenos homens, inovações inﬁnitesimais que cada um aporta
à obra comum’.298

O comum é vigorosamente atualizado no dia a dia das favelas. Estas, por
sua vez, se constituem em mananciais de produção. Bacia produtiva imaterial:
rizomas de subjetividades quaisquer postas a favor da vida (do equacionamento
e da produção da vida). A favela se torna então uma rede contínua de difusão das
inovações que emergem na produção de vidas potencializadas pela precariedade.
É o conceito de pobre na sua potencialidade produtiva posta no equacionamento
da vida. É a favela vista como uma rede de agenciamentos afetivos.
Assim que, quando a produção social se torna uma atividade da invenção (ao invés da subjugação do tempo de trabalho) e da difusão (o compartilhamento valoriza a mercadoria) as formas clássicas de seu aprisionamento também
se esfacelam.
O processo agora é completamente imprevisível, dirá Lazzarato, por que
‘não se pode comandar a invenção nem sua difusão social’ (Lazzarato, 2006:46).299
E é aqui, neste ponto, que o conceito de guerra imperial precisa ser também entendido.

298 Lazzarato, M. As revoluções do capitalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006,
pp. 145-146.
299 Para o autor: “Os efeitos da invenção e da criação, diferentemente dos efeitos do trabalho,
são inﬁnitos. A invenção pode se efetuar nos agenciamentos espaço-temporais, mas sua efetuação não a esgota. A invenção insiste, pela eternidade. Ela pode sempre participar de novas
combinações, de novos agenciamentos, agora e para sempre. Inﬁnita no tempo, ela é também
inﬁnita no espaço. Ela se derrama até os pontos mais distantes, seguindo a distribuição das
subjetividades quaisquer” (Lazzarato, 2006:47).
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Biopoder e Biopolítica no Capitalismo Cognitivo
Ao romper com a dimensão disciplinadora do trabalho, Lazzarato rompe
também com o caráter regulador da experiência política do movimento operário
do período fordista, e amplia os eixos de identiﬁcação dos conﬂitos e resistências
para além dessa relação capital e trabalho, entendendo assim que, quando a ‘potência de criação da multiplicidade é a fonte de constituição do real’300 também as
formas de controle e captura dessa riqueza se modiﬁcam.
Ao reconhecimento de que os instrumentos de soberania interna, eﬁcazes
até então, já não dão mais conta de controlar a dinâmica capitalista, pois essa
invadiu todos os espaços, novas dinâmicas se impõem. Assim que à disciplina se
sobrepõe o controle e, por sobre esse, a guerra. É a guerra que aparece então como
forma de manter a ordem social. Nas palavras de Negri:
Em outras palavras, a guerra transforma-se na matriz geral de todas as relações
de poder e técnicas de dominação, esteja ou não envolvido o derramamento de
sangue. A guerra transformou-se num regime de biopoder, vale dizer uma forma
de governo destinada não apenas a controlar a população, mas a produzir e a
reproduzir todos os aspectos da vida social. Essa guerra traz morte mas também,
paradoxalmente, deve produzir vida. Isto não signiﬁca que a guerra foi domesticada ou que sua violência tenha sido atenuada, e sim que a vida cotidiana e
o funcionamento normal do poder passaram a ser permeados pela ameaça da
violência da guerra. (Negri, 2001:34. Grifos meus)”

Para que a guerra se torne de fato um elemento que perpasse os funcionamentos da vida – “controle que invade a profundidade das consciências e dos
corpos da população, atravessando as relações sociais e as integralizando” –, ela
precisa traduzir-se numa ação contínua e invasiva no cotidiano dessas populações.
Será assim a existência de um comércio de drogas ilícitas, tomado na
forma de jovens armados, submergidos num contexto de conﬂitos que geram diferentes formas de violência, a melhor justiﬁcativa para o estado de exceção permanente que recai sobre as favelas hoje.
Assim explicita Negri, “o Império está surgindo hoje como o centro que
sustenta a globalização de malhas de produção e atira sua rede de amplo alcance
para tentar resolver todas as relações de poder dentro de uma ordem mundial - e
ao mesmo tempo exibe uma poderosa função policial contra novos bárbaros e
escravos rebeldes que ameaçam sua ordem (Negri, 2003:37-8)”.
300 Lazzarato. Op cit., p.259.
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Os traﬁcantes são escravos rebeldes que ameaçam a ordem do Império. A
narcofavela, aqui, é apanhada a partir dessa perspectiva conceitual, pelo sentido
do biopoder, ou seja, a guerra que se trava contra os traﬁcantes pode se estender a
toda a população favelada.
Falamos de uma guerra que intercepta essa população no instante mesmo
em que está a produzir sua existência comum. Pois é justamente esse momento da
reprodução da vida (que é agora produção) que precisa ser capturado.
A guerra aparece assim como uma modalidade de controle ainda mais
soﬁsticada, que, se tem dentro de si a disciplina e o controle, vai para além deles.
Ou seja, à potência desmedida da multidão precisa corresponder uma necessária
antipotência. É a desmedida que precisa ser capturada, abafada, controlada.
E só a guerra, agora, pode lhe dar medida, por que só um poder que se
interponha junto à vida pode deter, de alguma forma, a força dessa multidão que
foi se conformando nas periferias das cidades fordistas.
A favela é a antítese de toda a disciplinarização que o fordismo impôs
às sociedades, se constituindo no espaço da informalidade, da improvisação, da
descontinuidade, da fuga. Mas se o espaço da favela é descontínuo e fugidio é, ao
mesmo tempo, comum. Há, nesses locais, um compartilhamento do espaço que se
constitui no comum. É o comum que pulsa na vida das favelas, fazendo com que
o viver da favela esteja carregado de arte.
Assim, para Lazzarato, “se o poder de totalização do processo econômico, se a unidade do regime político, se o único mundo possível da economia e
do político são cotidianamente minados pela proliferação de mundos possíveis,
o estado de exceção é a única maneira de controlar a fuga, a experimentação,
a criação conﬂitual de individualidades e movimentos políticos pós-socialistas”
(Lazzarato, 2006:260).
O Estado de exceção se faz necessário quando o que se tornou produtivo é a própria vida do trabalhador e sua resistência. Dessa forma, as práticas
de vida dos jovens que vivem das atividades ilegais precisam vir carregadas de
habilidades que lhes garantam (ou não) a própria vida. Assim, o ‘exército dos
desdentados’ (MIR, 2003) não enfrenta o poder do Estado pela força e, apesar do
estardalhaço produzido pelos meios de comunicação em relação ao poderio bélico
desses jovens, estudos realizados pelo ISER e aprofundados em Mir (2003), indicam tratar-se de um ‘exércitos dos desdentados’.
Esses jovens enfrentam o Estado muito mais com as estratégias que podem compor no comum da favela, e colocam em movimento, com esse ﬁm, uma
rede de afetos que os permite fugir da força violenta do Estado.
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Dessa forma esses jovens são vidas que persistem por sob as adversidades, que inventam possibilidades, que inventam o impossível.
A questão que se abre agora (a guerra como biopoder) é justamente a de
controlar um corpo que não se amolda mais às máquinas, que não se submete mais
aos ritmos ou aos tempos marcados pela produção. Mas a questão que se abre
é, principalmente, a de como controlar uma potência que reside num corpo sem
órgãos, como capturar o corpo do comum: rizoma que se regenera em qualquer
uma das suas partes?
É dessa forma que a violência implementada pelas forças policiais que
se instala nas favelas vai para além daquela necessária para ‘enfrentar’ o tráﬁco
de drogas e seu exército de desdentados. Adquire ares de guerra do império entranhando-se nas casas e no cotidiano da vida dos moradores das favelas.
Aqui o nosso circulo se fecha, pois a natureza produtiva do pobre tem, ao
mesmo tempo, o sentido de captura e de fuga, de valorização e de resistência, de
biopoder e de biopolítica.
Nesse sentido, a narcofavela não é apenas o lugar da resistência – biopolítica –, mas também o lugar onde a guerra estrangula a possibilidade de vida e o
massacre violento ocorre em todas as formas. Aqui o tráﬁco de drogas subjaz na
sua forma mais capturada. Temos a guerra imperial no seu sentido mais restrito: a
guerra contínua que conforma as práticas cotidianas de grandes segmentos populacionais, onde o inimigo é cada vez mais indeﬁnido.
Assim que – por sob a legitimação do combate ao tráﬁco – a guerra se
torna biopoder, e pode se estender, entranhando-se e perpassando a vida e as relações sociais da favela. A população é invadida na sua privacidade, violada nos
seus direitos, violentada na sua integridade. A guerra que se impetra a essas populações é, assim, uma guerra cotidiana, que entra em suas casas, arromba suas
portas, rouba suas coisas, dispõe sobre suas vidas.
A violência está por todo lado e atinge a todos e, ainda que com letalidades diferentes, cumpre sempre a mesma função de controle. É assim que a guerra
do tráﬁco de drogas aparece como - ‘forma de poder que regula a vida social
por dentro, acompanhando-a, interpretando-a, absorvendo-a e a rearticulando’- na
forma como é tomada por Negri. Aqui, o sentido ainda ‘externalizado’ da guerra
assume sua dimensão de subjetivação, quando “adquire comando efetivo sobre a
vida total da população” (Negri, 2001:43).
Á favela, novamente se gruda a acepção histórica produzida para os campos de concentração. A favela se torna um espaço onde a norma jurídica é suspensa e onde essa suspensão vira regra.

Maria Elisa da Silva Pimentel

Assim dirá Pelbart, “a questão não é como se pôde cometer crimes tão hediondos contra seres humanos, mas por quais dispositivos jurídicos e políticos seres
humanos puderam ser privados de seus direitos e prerrogativas a ponto de qualquer
ato cometido contra eles deixar de aparecer como delituoso” (Pelbart, 2003:64).
Capitalismo Cognitivo: narcofavela e biopolítica em tempos de
Governo Lula
Fechamos, dessa forma, a trajetória que foi preciso percorrer para entender o espaço da venda de drogas nas favelas como espaço de resistência e luta.
Primeiro, compreendendo todo o deslocamento sofrido pela produção
econômica da sociedade contemporânea marcada pela recusa ao trabalho com que
os operários vão derrotar o modelo regulador das sociedades disciplinares industriais e que faz emergir um novo estatuto, o paradigma hegemônico do trabalho
imaterial. Segundo, chegando ao conceito de pobre e a expressão revolucionária
que esse adquire com o conceito de multidão, enquanto sujeito da transformação.
É na própria constituição do conceito de pobre que aparecem as determinações com que esses jovens são apanhados pelo tráﬁco e como isso se torna vida
e morte. Assim, os jovens que integram o tráﬁco de drogas se tornam revolucionários por que pobres e submetidos a mais direta relação de poder.
As favelas aparecem em toda a sua força produtiva, abrindo espaço para
que os jovens do tráﬁco também possam emergir no seu potencial de resistência.
Pode-se identiﬁcar, portanto, os diferentes modos mediante os quais o comércio
mundial do tráﬁco de drogas apanha esses jovens, mas também os modos mediante os quais esses apanham o tráﬁco e resistem através dele.
As práticas necessárias para o equacionamento das suas vidas, mas sobretudo aquelas demandadas pelo fato de estarem submetidos à repressão policial
– a vida no seu estado extremo de sobrevida e resistência – é que se torna extremamente produtiva.
O tráﬁco incorpora e dissemina, assim, uma estética revolucionária, porque fala da resistência, fala das lutas cotidianas com que essas populações enfrentam o Estado na sua ‘negatividade’ – porque são os jovens que enfrentam
efetivamente esse Estado na sua faceta mais violenta.
Ao levá-los ao limite, a dinâmica capitalista provoca uma desmedida,
que será capturada pelo sistema e que, ao mesmo tempo, abre ﬁssuras na ordenação da sociedade. Nesse sentido, os conﬂitos permanentes que obrigam esses
jovens a estarem alerta dia e noite transformam-se, assim, numa forma de vida no
seu estado extremo de sobrevida e resistência. Portanto, muito mais do que sua
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aparência inicial pressupõe, a narcofavela fala também de um novo sujeito social
que nasce atrelado às novas organizações sociais advindas da globalização.
Mas será principalmente quando Negri apresenta as novas formas de dominação política desse modelo do império, explicitando-as a partir do conceito de guerra imperial, é que a caracterização do que seja o espaço das vendas de drogas ilegais
pode ganhar um novo sentido, que o insere nas condições históricas assentadas pelo
nosso modelo particular de desenvolvimento capitalista e as novas formas de produção, organização e reprodução das sociedades contemporâneas globalizadas.
A diáspora que se abre, ao chegarmos nesse ponto, diz respeito então às
formas de enfrentamento dessa situação e como esses conﬂitos passam hoje pelas
novas dinâmicas abertas pelo governo Lula. A política de Segurança Pública que
vem sendo gestada frente a essas situações precisa, assim, ser repensada a partir
de uma concepção que a coloque para além do entendimento de ser uma política
de combate às drogas, sendo necessário trazer todo o contexto teórico-prático
levantado acima.
É preciso considerar, por exemplo, que a maior quantidade de conﬂitos
registrados na última década no Rio de Janeiro aconteceu exatamente na questão
da segurança pública nas regiões das favelas e seus entornos. Dessa forma, produz-se um conﬂito permanente entre esses segmentos populacionais e os aparatos
repressivos do Estado, levando-nos a colocar em pauta inicialmente a questão da
descriminalização das drogas e do controle efetivo pelo Estado de sua produção e
comercialização; assim como de toda a regulamentação do trabalho informal que
tangencia hoje a ilegalidade (camelôs, transportes alternativos, etc.)
Mas a questão fundamental diz respeito diretamente à forma com que as
políticas sociais desenvolvidas no governo Lula podem efetivamente mudar a correlação de forças instalada hoje entre esses segmentos. A radical democratização
da sociedade (seja econômica, social e política) engendrada pelo governo através
dessas políticas é que pode impulsionar uma dinâmica que tire esses jovens dessa
relação subordinada ao comércio mundial das drogas.
Ao remontar a lógica do capitalismo cognitivo, torna-se possível entender que a profusão de vida encontrada nas favelas tenha adquirido sentido ainda
mais central, pois são essas as formas de vida que hoje produzem valor. A sociabilidade aparece, assim, como um novo paradigma do trabalho e as favelas como
“reservatórios de mobilização produtiva” (Cocco, 1995).
A incrementação da potência dessas novas ﬁguras produtivas (pobre) se
faz oferecendo-lhes condições de participar da vida produtiva de outras formas do
que aquelas produzidas pelo tráﬁco.

Maria Elisa da Silva Pimentel

A dimensão aqui resgatada consiste na análise da dimensão imediatamente social e comunicativa do trabalho ativo na sociedade capitalista contemporânea e, como isso coloca insistentemente, como dirá Negri, o problema das novas
conﬁgurações de subjetividade, em seu potencial de exploração e de revolução.
Falamos aqui sobretudo das políticas de ação aﬁrmativa, das reformas
no ensino universitário e também das políticas nacionais de assistência, como o
Programa Bolsa Família.
É, portanto, um projeto que revolve a centenária divisão econômica e
cultural constituída nesse país, representada hoje pelo Governo Lula, que de fato
pode começar a tornar verdadeiramente auspiciosa a vida desses jovens.
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Bula
Cão Mulato/Canis mutatis
Viralata In Progress
Edson Barrus

Bisavós do Cão Mulato (Puro Sangue)
fêmeas: Afghan hound - Fox Terrier
machos: Basenji- Spitz da Pomerânia - Dachshund- Mastin Napolitano
1º cruzamento (1/2 sangue)
Produção dos Avós do Cão Mulato
Dashshund x Fox x Spitz
macho
fêmea macho
100 %Fox X 100% Dashshund
100%Fox X 100%Spitz
A= 50%Fox + 50%Dashshund
B= 50%Fox + 50%Spitz
Mastin x Afghan x Basenji
macho fêmea
macho
100%Afghan X 100% Mastin
100%Afghan X 100%Basenji
C= 50% Afghan + 50% Mastin
D= 50% Afghan + 50% Basenji
2º cruzamento (1/4 de Sangue )
Pai e Mãe do Cão Mulato
50% Afghan + 50% Basenji
fêmea D
X
50% Fox + 50% Spitz
macho B
E=25%A+25%B+25%F+25%S
50% Afghan + 50% Mastin
fêmea C

322

BULA

X
50% Fox + 50% Dashshund
macho A
G= 25%A + 25%F + 25%M + 25%D
C= 50% Afghan + 50% Mastin
X
B= 50% Fox + 50% Spitz
F= 25%A + 25%M + 25%F + 25%S
D= 50% Afghan + 50% Basenji
X
A= 50% Fox + 50% Dashshund
H= 25%A + 25%F + 25%B + 25%D
3º cruzamento : cão mulato e irmãos (1/8 Sangue)
F= 25%A + 25%M + 25%F + 25%S
E= 25%A + 25%B + 25%F + 25%S
I= 25%A + 12,5%M + 12,5%B + 25%F + 25%S
F= 25%A + 25%M + 25%F + 25%S
G = 25%A + 25%F + 25%M + 25%D
J= 25%A + 25%F + 25%M + 12,5%S + 12,5%D
G= 25%A + 25%F + 25%M + 25%D
H= 25%A + 25%F+ 25%B + 25%D
L= 25%A + 25%F + 12,5%M + 12,5%B + 25%D
E= 25%A + 25%B + 25%F + 25%S (macho)
G= 25%A + 25%F + 25%M + 25%D (fêmea)
M= 25%A + 25%F + 12,5%M + 12,5%D + 12,5%B + 12,5%S
Cão Mulato = 1/4 A + 1/4F + 1/8M + 1/8 D + 1/8B + 1/8S
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Cão Mulato 2.0
Produzir um cão vira-lata geneticamente. O objetivo da fase atual do Projeto Cão Mulato é realizar a modelização 3D de um cachorro mestiço de quarta
geração através do cruzamento de seis raças e fazê-lo existir em realidade virtual, retornando sempre em potência de gerar diferenças. Programar a visualização
destes resultados utilizando os algoritmos de modelização que produzam as imagens resultantes desses cruzamentos, para criar descendentes “mulatos” diferentes a cada geração. Os genes são ferramentas de produção dessa hereditariedade
numérica para chegar à virtualidade mulata. Ou seja, utilizaremos as técnicas de
simulação e de Vida Artiﬁcial que permitem usar a metáfora algorítmica dos genes para otimizar, a partir de uma fórmula, o processo da mulatação associando
genes determinados (ou vários genes) a uma característica fenotípica, ou seja, a
natureza visível e manifesta do individuo na forma do corpo, cor dos olhos, textura da pele; observando-se, como o cruzamento desses “operadores genéticos”,
tendo como parâmetros as raças determinadas da fórmula, produzem os descendentes híbridos.
“Puxou a cor do bisavô”: essa expressão remete à idéia de camuﬂagem,
onde a forma se esconde... retorna. Uma característica que pode, às vezes, estar
presente nesta geração mas desaparecer em gerações futuras e reaparecer bem
posteriormente. Não há nitidez nenhuma na mulatação que se produz em eventos
singulares e plenos de potencialidades: nem suﬁcientemente negro, nem suﬁciente branco, nem suﬁcientemente índio, nem suﬁcientemente asiático. Perdem-se
todas as identidades originais no tumulto da mulatação. A ambigüidade é o seu
traço característico problematizador de quaisquer classiﬁcações. O genoma mulato é um genoma virtual, uma mistura não homogênea, uma matriz diferente em
si mesma e diferenciadora em seu efeito. Atualizar-se, para ele, é precisamente
diferençar-se em novidades genéticas inauditas, pois todos os genes são afetados,
muitas vezes com efeitos imprevisíveis nas suas cópias mulatas; cópias diferentes. Mesmo se a sua atualização é estruturalmente idêntica, o efeito pode ser diferente; não existe mulato padrão, o mulato é a diluição de outros em outros, sem
meio nem ﬁm.
Nos genomas selvagens que não sofreram mutações perturbadoras, a mulatação desencadeia um aumento da mutabilidade desses sistemas não modiﬁcados, produzindo turbulências e ativando complexos mecanismos para produzir a
diversidade. O vira-lata é um processo turbulento que promove variadas taxas de
mutações dos “sistemas enrijecidos” e o conceito de ‘raça pura’ a que nos referimos são os genomas ﬁxos, que se repetem por gerações e gerações. A natureza
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manipulável dos cães, onde até o mais dessemelhante casal é capaz de ter ﬁlhos,
evidencia o poder dos genes, em que cada raça é uma linhagem gênica isolada,
revelando a diversidade anatômica e comportamental promovida pelos criadores
e celebrada nas exposições de cães. Nem todos os cães de uma mesma raça têm a
mesma aparência ou o mesmo comportamento, mas em geral os indivíduos de cada
uma têm muito mais em comum entre si do que com espécimes de outras raças.
A eleição de um produto de quarta geração, geneticamente misturado
e ambíguo, como um modelo de reprodução, enfatiza um interesse de pensar
este campo de construção e manipulação do modelo mulato como um “campo
de embaralhamento” de sangues e de características físicas e comportamentais,
misturando e diluindo essas normas especíﬁcas. Permanecer na virtualidade, sempre por vir, liberando a diferença a cada repetição, não escolhendo nenhum dos
campos, variando continuamente, embaralhando os campos de visualidade (vista,
aspecto cambiante, miragem) e da visibilidade (tornar visível).
O cão mulato se desvincula de lugares, desalojando-se dessas origens
especíﬁcas, e ﬂutua livremente em uma gama de diferentes fenomas, cada qual
apelando a diferentes partes do genoma, dentre as quais se produz uma multiplicidade. Pensar a mulatação como um ‘dispositivo discursivo’ que apresenta
a diferença como potência singular curiosa. A mistura de origens, em vez de ser
interpretada como um obstáculo ao conceito de identidade, alarga o campo das
identidades, ativando-se e proliferando-se em novas posições de identiﬁcação,
e rearranja as distâncias nela assinaladas. Esse caráter posicional e conjuntural,
traduzindo o modo como a classiﬁcação e a diferença estão entrelaçadas ou articuladas em atualizações diferentes, alimenta o efeito pluralizante da mulatação
produzindo uma variedade de possibilidades e novas posições de identiﬁcação,
ﬂexibilizando-se em fenomas mais plurais; sujeitando as identidades às representações de diferença, impossibilitando que elas sejam reclassiﬁcadas como unitárias ou “puras”.
A mulatação não é sinônimo de igualdade, mas esse ‘elemento de conformação’ impede sistemas ideais de eliminação controlada. Ou deveria impedir a
transformação da produção constante de diferença em obstáculo, pois a diferença
é o desregramento mulato, é o “obstáculo epistemológico” para qualquer discurso
de aﬁrmação racial. E interessa muito mais pensar os obstáculos do que entrar na
corrente do discurso que elimina a diferença. Não existe mulato puro nem padrão
mulato. Existe sim o mulato que é o tal, potência especíﬁca que se revela no
ambiente dado. Isto não tem nada a ver com o elogio da “boa mistura” e nem do
“vigor híbrido”, mas o direcionamento da atenção para a força positiva da misci-
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genação enquanto operação de desclassiﬁcação do discurso purista. A imagem do
hibridismo constitutivo de nossas culturas com a questão da mestiçagem na sua
conformação original, numa perspectiva de compreensão da diversidade através
da mulatação como agente degenerador, desequilibra as hierarquias raciais operando a decadência do pré-conceito equilibrado pela idéia de “boa raça”.
Atravessada por diferentes genes e produzindo-se em atualizações genômicas diversas, a visibilidade mulata mantém-se permanentemente aberta, ocultando relações distanciadas determinantes de sua natureza. Os fenomas mulatos são
penetrados e moldados por inﬂuências gênicas portadoras de sua própria probabilidade de mutação, desarticulando os pedigrees estáveis e abrindo possibilidades de
novas articulações. Flutuantes e impermanentes, esses genes enfatizam a produção
de diferença e o pluralismo fenotípico. Suas atualizações são pequenas variações
que ocorrem especiﬁcamente na seqüência de pares de base do DNA, e contribuem
para a variação singular dos traços, dispersando/desalojando/desvinculando para
sempre os genes do seu genoma original; “esquizogens” que negociam posições
entre diferentes possibilidades no novo genoma em que se produz, retirando a sua
potência ao mesmo tempo de variados genomas e retirando ao mesmo tempo a
problemática da repetição do seu atrelamento à semelhança, à analogia, a identidade. A multiplicidade originando-se na própria multiplicidade e emergindo-se em
fenomas em transição, resultantes desses cruzamentos e misturas.
Tocar o cão mulato
A hereditariedade misturada é imagem operacional e resume-se a tratamentos de informações os organismos e máquinas; é o “modelo” para duplicar
por outros meios os processos biológicos da mulatação. Neste projeto, a evolução
da vida e a evolução da informática passam a ser análogas. O corpo virtual do
cachorro pode ser desmontado e ser reconstituído, ser animado, programado para
interagir com simulações e até ser navegado através de hipermídia. Desenvolvendo a informática para criar a vida artiﬁcial partindo da corporização do ser vivo
como metodologia, então, é necessário partir do fenômeno vivo e da ﬁsiologia,
a ﬁm de obter a sua melhor representação. É efetuar a retro-engenharia do corpo
canino, vê-lo ao interior, modelá-lo, fazer simulações de suas diferentes regiões
- compreender os seus princípios de funcionamento e aplicar estas informações
construindo modelos e simulações operacionais. Considerando o seu organismo
como um “complexo de ferramentas”, isto é, como técnica, tratamos o seu corpo
como padrão informacional que todos aprendemos a manipulá-lo, suprimimos as
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demarcações entre a existência corporal e simulação de computador, de mecanismo cibernético e de organismo biológico.
Com a possibilidade tecnológica de criar ovários e espermatozóides, dos
quais produzir clones... um robô, um verdadeiro clone de cão, o cão mesmo. A
única representação precisa do cão mulato é um verdadeiro clone de cachorro baseado no Genoma Cão Mulato; qualquer outra representação é inexata, contendo
simpliﬁcações. Ou seja, a sua virtualização não é ainda o verdadeiro cachorro,
mas trata-se do seu modelo representacional associado à modelagem do banco de
dados de seu genótipo, como um conjunto de genes que um cão possui e que pode
ser representado. Para explorar e construir uma modelização virtual 3D do Cão
Mulato, pensar um modelo de personalização maleável que traduza os conceitos
de assimilação e de diferenciação contidas na idéia da mulatação, considerando a
base bioquímica dessas diferenças.
Um modelo que torne possível explorar a mudança de comportamento quando os diferentes aspectos da estrutura-cão são alterados. Com meios de
visualização adequados e com as aplicações técnicas suﬁcientemente poderosas
para fazer os cálculos e com os equipamentos para construir uma modelização
virtual que permita à pessoa ver em 3D e manter a virtualidade mulata como potência; pensar este campo de construção e manipulação do modelo mulato como
um “campo entrópico” de sangues e características físicas e comportamentais,
misturando e diluindo normas especíﬁcas em formas de vida fabricadas artiﬁcialmente numa modalidade virtual e na perspectiva de sua aptidão à mutação.
Penetrar no cão e direcionar o seu desdobramento, indo diretamente ao código de
sua molaridade, decompô-lo em genes, recombiná-los produzindo cães mulatos e
comercializar o produto ﬁnal - ou o processo de transformação em si mesmo, em
qualquer uma de suas etapas, como potência de mescla e recombinação.
Não somente nos inspiramos na Biologia, mas tomamos as suas descobertas como o ponto de partida. Os fundamentos do Melhoramento Animal são
utilizados não para melhorar qualquer qualidade/função/gosto (zootécnico), mas
para obter produtos visuais e meta-problematizadores da sua condição e validade.
Para selecionar esta lista de características faz-se necessário pesquisar os estudos
já realizados neste domínio, para conceber a partir dos documentos existentes
(livros, maquetes, planos sobre o genoma das raças) a realização 3D dessa relação algorítmica. A morfologia animal compreendida como um ﬂuxo é utilizada,
então, como dado metafísico. O cão mulato é uma obra de vigilância, uma crítica
inventiva que supervisiona a arte e a ciência juntas, com desconﬁança. Invenção
meta-irônica que interroga as normas estabelecidas sobre a pergunta que ironiza
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numa posição vigilante frente ao estado de coisas e a situação da imagem no
multiculturalismo.
Para a experiência do tocar o cão em tempo real, criar uma realidade virtual aumentada simulando a sensação do tato a ﬁm de modelar o tocar e permitir
a uma pessoa ter uma atividade sensório-motora e cognitiva num mundo numérico; fazer sentir a impressão de tocar o corpo do cão com periféricos hápticos que
dão a sensação de toque sobre o cachorro virtual.
O cão visível
Engenheirar o corpo do cão ou transformá-lo em imagens: para determinar o fenoma do cão, devemos mapear a topograﬁa da espécie canina, traçando a
sua própria morfologia, a anatomia macroscópica do corpo gerador como base de
dados; enquanto o Genoma nos possibilitará escrever atenciosamente a microestrutura desta espécie, as instruções genéticas que são responsáveis pela construção
e deﬁnição das formas do corpo. Nessas duas atividades, de determinar o fenoma
e o genoma do cão, os seus limites como espécie, são estabelecidos como base de
dados informacionais; em um arranjo espacial e gráﬁco que age como um arquivo digital. Transformando o seu corpo num pacote de informação, eliminando o
suporte carnal e preservando apenas a sua essência informática, ver-se-á o devir
parir um cão mulato. O computador ele mesmo, estabelece as condições materiais
de possibilidade para as duas cartograﬁas, e os exemplos representativos do corpo
do cão são traduzidos nos termos que podem ser reconhecidos e executados pelo
cálculo. Como informações genéticas ou visuais, estas duas cartograﬁas caninas,
fornecem um mapa de um corpo normativo ordenável conforme as capacidades
de arranjo e tratamento de informações do computador.
Incorporado na cultura sob a forma de conhecimento e de sentido, o genoma já preparado do objeto técnico sob medidas, o cão mulato corresponde a um
sistema aberto de exigências. A sua circulação como produto a ser aprovado ou
não pela instituição estatal ou privada permite negociar sua validação institucional
como mecanismo necessário para que ele se dê enquanto obra. Essa necessidade
de ser bancado pela instituição determina sua realidade de projétil. A instituição
aqui não se refere mais aos salões e concursos habituais da arte, mas à universidade e às instituições cientíﬁcas estatais e/ou privadas. E o projeto de arte pode
ser apresentado em formato adequadamente dirigido a esses alvos, reorientando o
argumento da disposição dessas obras no espaço da instituição. Proponho a instituição uma parceria na produção de um objeto que negocia antecipadamente sua
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condição de arte. Essa negociação fortalece politicamente o Cão Mulato, uma vez
que sua validação social se dá como decisão coletiva.
A partir da Fórmula de produzir um cão mestiço de quarta geração pelo
cruzamento de seis raças, programar a visualização destes resultados utilizando
algoritmos que induzem as imagens resultantes desses cruzamentos; criando assim descendentes “mulatos” diferentes a cada geração. Muitos vira-latas cão mulato como Barack Obama, de DNA mestiço: “só metade africano”, como declarou
o diretor da Ku Klux Klan Thomas Robb, e + 1/4 de europeu talvez e +12,5 %
asiático e/ou americano = uma soma que nunca reúna suas partes num todo. Pois
um mestiço é uma composição heterogênea que “puxa” isto de A e isto de B, que
puxa isto de C e aquilo de D, um reservatório de singularidades em variação contínua, como se o genoma se produzisse fugindo de tudo, desorganizando tudo o
que o quer atrelar, seja a uma nação, a uma identidade ou a uma etnia.
Ele não é “um dos nossos”, como reconheceu Sarah Palin, pois ele=mulato
é um disparate, abrindo-se aos devires vagabundos, embaralhando códigos em
uma onda de desiguais e diferentes, recusando e complicando as classiﬁcações
binárias ﬁxas numa virtualidade já real construindo-se deriva ao acaso dos encontros na mobilidade da vida.
/genesquizo/algo no funcionamento do genoma que é puro desfuncionamento/um pedaço gênico/singularidade numérica/nômade/anônima/livre/atravessa homens-plantas-animais/fragmento de DNA/multiplicidade heterogênea
e descontinua/transversaliza tanto os tecidos quanto as espécies/errante/indeﬁnido/não corresponde a nenhuma deﬁnição universal de gene/não é atribuível a
qualquer função boa ou ruim/gene reduzido ao silêncio/com fronteiras obscuras/
confuso/incompreensível/neutro/pura potência/consiste em algum evento singular que ocorre no cromossomo/uma excitação qualquer o produz indomável/um
devir informe/se-conecta-se por todos os lados/não tem frente/não tem atrás/não
tem cima nem baixo/somente lados conectáveis/esquizoGENesquizo/encaixa-se/
genESQUIZOgen/conecta-se um aos outros/conecta-se com todo pedaço de DNA
bem como com toda e qualquer entidade que atue na atividade genética/suspende
qualquer relação possível de designação e signiﬁcação/sempre-produzindo alterações mínimas no âmbito do genoma/acelera/inibe o funcionamento do genoma/
mutações que se acumulam sem produzir efeitos imediatos e são transmitidas para
a prole/outro mecanismo que evolui a partir das forças internas do movimento térmico que o DNA está continuamente exposto e que assegura a instabilidade mecânica do genoma modiﬁcando naturalmente o DNA/produzindo genes instáveis
como dinâmica para a sua própria faculdade de mutabilidade/fator operativo no
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desenvolvimento do próprio código/a excitação de um átomo da estrutura de DNA
desequilibra as ligações mútuas de átomos em uma conﬁguração essencialmente
diferente dos mesmos átomos/os mesmos átomos são re-arranjados de maneira diferente no ritmo das muitas mutações/mutação sobre mutação/sobremutações geradoras de outras mutações que entram-e-saem do genoma/disjunção prazerosa de
estender-se em todas as possibilidades/de ser o conjunto de todas as combinações
possíveis/afasta-se dos outros e divide-se nele mesmo/inseparável da multiplicidade que o deﬁne/suas diferenças cruciais está no modo como são orientados e
não nos genes em si/feito de direções moveis/é apenas um meio por onde ele cresce e transborda/sem remeter a uma unidade ou dela derivar/lança-se num espaço
de simultaneidades/sem começo nem ﬁm/com pouco ou nenhum efeito detectável
mas que isoladamente altera um elemento posicional redirecionando o funcionamento da célula/ modiﬁcando o momento da expressão de um gene/adquirindo
a identidade de um segmento visinho/o ligar-e-desligar de pedaços de DNA que
ativam outros pedaços/que ativam outros genes/e assim por diante ativando toda
a ﬁta linear codiﬁcada composta de 4 letras/confundindo a pressuposta identidade
dos segmentos gênicos/desinibidos/os mesmos pedaços de DNA se reorganizando
para atuarem de maneiras diferentes/o processo esquizofrênico é o próprio ﬂuxo
genético dos organismos/Esquizo/do grego schizein=fender/separar/esquizogenesquizo/esse determinado trecho de DNA se espraiando em ambas as direções é
um gene virtual/de tamanhos variados/abertos/não totalizáveis/em estado parcial/
fragmentário/seus próprios elementos são diferentes entre si/diferenças na seqüência de As, Ts, Gs, e Cs num pedaço de DNA/podem ser associadas a diferenças
nas seqüência de aminoácidos das proteínas/mutação silenciosa/uma diferença
mais do que singela na seqüência de DNA/efetua pequenas alterações na seqüência dos seus aminoácidos/a inserção ou supressão de uma única base resulta num
deslocamento estrutural, embaralhando todo o código a partir desse ponto/a alteração de um único aminoácido que seja produz-se efeitos sobre as propriedades
da proteína/eventos monoatômicos aleatórios que não chegam a ter muita importância nos processos biologicamente relevantes/variações pequenas/descontínuas e acidentais que emigram de um genoma e incorporam-se a outros genomas/
DNA estranho deslocado de uma espécie para outra insere-se aos pedaços a n
átomos de distância de algum ponto em particular na cadeia de DNA de qualquer
genoma/pedaço de DNA em mero estado de potencialidade/um pedaço de DNA
não deixa de ser um pedaço de DNA/com as mesmas propriedades químicas a
despeito de sua origem/uma seqüência de DNA de dupla direção que é a mesma
molécula básica/não importa se está numa bactéria/não importa se está num vírus/
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não importa se está numa planta ou animal/quebra as fronteiras entre as espécies/
pedaços de DNA podem passar de toda e qualquer criatura à outra permitindo que
a espécie recipiente adquira informações genéticas/numéricas que não recebera
ao nascer/efeitos colaterais de reações químicas normais no interior da célula/
pedaço de DNA que incorpora informações no seu curso importando pedaços de
DNA extracromossômicos (plasmídeos) e mesmo de fora da célula/bem como o
perde/transformando-se permanentemente/DNA que replica essas informações da
mesma maneira como faz com materiais genéticos herdados da própria célula/
não trata-se do gene da esquizofrenia, mas da condição esquizofrênica do próprio
DNA/segmentado em pedaços/ diferem pedaço-a-pedaço/genes esquivos/sem
função natural ideal ou especíﬁca/com milhões de átomos desempenhando papéis
diferenciados uns dos outros/reagindo as inﬂuências de múltiplos fatores ligados
à vida/desativando algumas funções químicas e ativando outras/sendo receptivo a
estímulos externos e o portador de sua própria probabilidade de mutação/o gene
já não é mais um termo para designar o material hipotético portador de uma característica hereditária deﬁnida/esquizogen/
Popgenética
“É o que a mídia passou a chamar de “gene da gramática”. Essa frase de
James Watson, comentando o gene FOXP2, sugere que o DNA tornou-se um assunto que foge da exclusividade dos cientistas. As discussões sobre o DNA saíram
dos livros de biologia para o cotidiano de todos: estão nas prateleiras de supermercados com os alimentos transgênicos e passam pelos tribunais, com testes genéticos para identiﬁcar criminosos e determinar paternidades. Além das intermináveis
discussões éticas que a clonagem e a produção seletiva das características dos
ﬁlhos. Interessam aos cientistas, mas também ao grande público.
GATTACA, ﬁlme de 1997, é a genética no cinema, que você pode ver no
DVD em casa. Genética em YouTube, nos anexos culturais, em revistas e jornais
impressos e eletrônicos, a Ciência 2.0: A expansão da Genética para fora dos laboratórios e a sua inserção cada vez mais forte no contexto da própria vida diária,
cessando de ser restringida à uma elite e virando moda, a ciência cessa de interessar como disciplina que excedia a prática histórica, e pelo contrário, começa a
interessar como conhecimento cultural-natural estabelecido simultaneamente na
facticidade material e contingência históricas; isto é, a ciência e os cientistas como
produtos culturais dos seus tempos, são tratados por conseguinte com língua acessível pela mídia, que de tal maneira quanto os cientistas a compreendem.
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Desde a década de 70, quando as descobertas da genética se projetaram em golpes publicitários e econômicos espetaculares e passaram a produzir
questionamentos sobre os desdobramentos desse ramo espetacular da ciência, a
genética, pela via da mídia, sai do domínio dos especialistas e do campo dos laboratórios para transformar-se em assunto de massa. O público leigo, desconﬁado
e despreparado para compreender as complexidades que a própria ciência começava a interessar-se, penetra nessa prática e torna-se seu consumidor potencial,
fazendo uso dos benefícios que ela promete e das possibilidades de escolher as características para os seus ﬁlhos. Apesar das implicações éticas que tudo isso pode
gerar, e talvez por isso mesmo, a relação passiva do público leigo, transforma-se
numa participação interessada, ativa e negociada. Já tem gente convivendo com
um clone em casa.
Em biologia acadêmica, tradicionalmente, tudo que importava era precedência; está sendo recompensada com renome e respeito pelos pares. Na década
de 80, com o advento da biotecnologia, ocorreriam mudanças na relação entre
ciência e negócios; e a biologia tornou-se um campo onde circula muito dinheiro, fazendo surgir uma “nova” mentalidade: os cientistas são incluídos na elite
do establishment consagrando os meios de comunicação a conjugar as notícias
cientíﬁcas com aquelas de caráter social mais próprias aos sucessos. Esta linha de
“sucesso-ciência” está marcando - e marcou - a atualidade informativa na mídia e
também os laboratórios. E é uma ferramenta de persuasão poderosa para promover os programas de pesquisas e assegurar os ﬁnanciamentos, mas também, e sobretudo, para vender os produtos de uma indústria biotecnológica em expansão.
No “laboratório” de Barrus as técnicas mais avançadas de reprodução
tanto da vida quanto da imagem precisam conviver ironicamente com a precariedade, o bricolage, a viração, as máquinas rudimentares e a “carga” simbólica
que caracterizam a nossa pesquisa no campo da ciência e no da arte. Original
e cópia, reprodução sexuada e clonagem, virtualidade e atualidade, simulação e
criação são processados no limite entre razão e irracionalidade - em vez de tentar
aplicar as regras da biotecnologia na arte como pretende simploriamente a “art
transgénique”, Barrus se interroga sobre as próprias condições de possibilidade
de um diálogo entre os campos. (Laymert Garcia dos Santos, in: Conﬁgurações.
Rede de Tensão. São Paulo: Paço das Artes, 2002)
O Projeto Cão Mulato é apoiado pelo CNPQ-Brasil dentro do doutorado
de Edson Barrus em “Subjetividades Contemporâneas” na PUC-São Paulo, sob
a orientação de Suely Rolnik.
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A Universidade de Tecnologia de Belfort-Montbéliard (UTBM) põe ao
serviço desta pesquisa e o seu desenvolvimento todos os instrumentos de programação e visualização de protótipo 3D a disposição do projeto. O Espaço Multimédia Gantner participa ﬁnanceiramente no projeto sob forma de emolumentos do pesquisador programador e estagiários que acompanham a pesquisa de
Projeto no âmbito do laboratório SET (Laboratoire Systèmes et Transports) e na
plataforma de realidade virtual UTBM sob a direção de Olivier Lamotte, também
coordenador de Inteligência Artiﬁcial do Projeto Cão Mulato.
Estagiários UTBM: Thomas Neveu e Vincent Ducheler
mulato < mulatação < mestiçagem< mistura < misto = desqualiﬁcado
= não pode chamar-se = não se põe na ordem = não se pode distribuir em
classes e/ou grupos segundo sistema ou método de classiﬁcação = desarrumado = que, ou aquele que não teve classiﬁcação = não tachável = desaprovado
= não é possível de colocá-lo no sistema de classiﬁcação animal e reconhecer
o seu nome cientíﬁco universal = que ou aquele que é indigno da consideração
social = indivíduo sem vergonha = desacreditado = desclassiﬁcado = sem raça
determinada = informe = cão de rua = X-tudo = Vira-lata

Edson Barrus é artista multimídia com exposições e publicações no Brasil e exterior;
é doutorando do Núcleo de Subjetividades Contemporâneas da PUC-São Paulo, onde desenvolve Pesquisa de Tese Cão Mulato 2.0, junto ao Programa da Pós-Graduação em Psicologia
Clínica dessa Universidade, com ﬁnanciamento do CNPq-Brasil.
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A INTUIÇÃO DO INSTANTE / Wanessa Canelas

BACHELARD, Gaston
A intuição do instante
1ª Ed. Campinas: Verus, 2007

Wanessa Canelas
O grande pensador francês Gaston
Bachelard (1884-1962) é bastante conhecido
e renomado no mundo das ciências humanas
por sua pungente produção cientíﬁca acerca
das questões epistemológicas e metodológicas da ﬁlosoﬁa contemporânea. Inconformado com o racionalismo que imperava em sua
época – herdado dos séculos XVIII e XIX
– Bachelard valorizou a imagem poética das
coisas e pôs o viés imaginativo a serviço do
pensamento. Talvez por isso, por tanto tempo, tenha sido considerado como um ﬁlósofo
“sem rigor”, a partir da perspectiva de cientiﬁcidade proposta por Husserl que predominava nos meios acadêmicos de então. Boa parte
de sua obra – incluindo alguns de seus livros
mais famosos como: A Poética do Espaço, A
Poética do Devaneio, A Água e os Sonhos e
O Ar e os Sonhos – é permeada por palavras
(e conceitos) que fogem ao lugar comum:
sonho, devaneio, poética, alquimia, tempo,
imaginação. A riqueza de Bachelard consiste
fundamentalmente em trazer para sua produção intelectual um duplo projeto: o aspecto
“diurno” da sua obra – onde se inscrevem os
conceitos mais ligados à epistemologia – e o
aspecto “noturno” – onde aparece a complementaridade dos eixos da poesia (e do sonho
– e posteriormente do devaneio) e da ciência.
Ao aproximar os dois aspectos, Bachelard demonstra que a cisão entre razão e imaginação
ﬁca bem clara se utilizarmos a via racional;
se usarmos a via onírica, a razão e a imaginação se articulam, se interpenetram e se tornam
complementares.
Em “A Intuição do Instante” o autor
desenvolve (e amplia) a idéia do historiador

francês Gaston Roupnel (1872-1946) em um
de seus mais importantes estudos – chamado
Siloë – que propõe o olhar sobre a História
numa perspectiva de tempo descontinuada,
em instantes. Para Roupnel a verdadeira realidade do tempo é o instante. Esta proposta
opõe-se explicitamente à teoria do ﬁlósofo
Henri Bergson (1859-1941) que trata do Tempo como contínuo e um “todo” em si mesmo.
A teoria bergsoniana é extremamente bela e
complexa e é por Bachelard tratada com profundo respeito, ainda que ele discorde do ﬁlósofo – em alguns trechos até com uma acidez
incomum – no que tange ao conceito da duração, da continuidade do Tempo. Bergson trata
o Tempo como um todo, como uma duração
contínua – um virtual que se atualiza a cada
contração – e acredita que o presente é apenas um grau mais contraído do passado, não
existindo verdadeiramente; para ele o instante
é apenas uma abstração, desprovida de realidade. O que pode ser entendido como o “instante” bergsoniano é o momento em que, no
emaranhado dos signiﬁcados que perambulam no “todo”, a consciência elege um ponto
dentro dessa densa névoa que condense uma
expressão compreensível, compatível com o
tempo externo e mecânico compartilhado pelas pessoas, permitindo assim um signiﬁcado
único, uma contração, uma criação. Se para
Bergson – na sua concepção de Tempo – o
que existe é apenas o passado, mais contraído
ou mais distendido dentro deste tempo virtual
e que se contrai para o ato da criação, para
Bachelard o Tempo é composto por uma sucessão de instantes descontínuos. Segundo o
próprio Bachelard essa sua “conversão” a um
novo modo de encarar o Tempo se dá a partir
da publicação dos estudos de Einstein sobre a
Teoria da Relatividade – já que o físico vê o
instante como um átomo temporal, ou melhor,
como a menor partícula real do tempo.
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Bachelard mostra-se um leitor dedicado e atento as teorias de Bergson. A partir da demonstração de alguns dos principais
conceitos da ﬁlosoﬁa bergsoniana – duração,
criação, impulso vital – ele desenvolve e
alonga a tese de Roupnel refutando que “a
duração não passa de um número cuja unidade é o instante”. Segue aﬁrmando que a duração não tem força direta – já que não é em
si representativa de um ato – e que o tempo
real só existe verdadeiramente pelo instante
isolado, esse sim, acontecendo inteiramente
no presente, no ato. O autor propõe – na mesma corrente de Roupnel – que os hábitos e o

progresso não se dissipam na descontinuidade do tempo; eles ganham força e uma nova
dimensão.
O grande mérito deste livro é trazer
à tona a discussão entre dois grandes pensadores sobre o conceito de Tempo. Com suﬁciente clareza e ﬂuidez na exposição de seu ponto
de vista, Bachelard nos presenteia com uma
forma delicada de escrita e reaﬁrma o caráter
universal de seu texto. A Intuição do Instante
é uma verdadeira pérola bachelardiana e pode
ser uma boa oportunidade para se conhecer o
autor ou aprofundar-se nos caminhos da ﬁlosoﬁa.

Wanessa Canellas é socióloga e doutoranda do programa de Pós-Graduação em Memória Social da Unirio.
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A LINGUAGEM E A MORTE / Antonio Negri

AGAMBEN, Giorgio
A linguagem e a morte
Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006

Antonio Negri
O ultimo livro do ﬁlósofo Giorgio Agamben
é dedicado ao “Estado de exceção”, isto é, à
condição que já investe cada / toda / qualquer
(ogni) estrutura de poder e que esvazia de
maneira radical cada / toda / qualquer (ogni)
experiência e deﬁnição de democracia.
Apesar de ser um freqüente leitor
de Giorgio Agamben, aconteceu-me de resenhar apenas um outro livro de sua autoria, A
linguagem e a morte de 1982 (publicado no
Brasil pela UFMG, 2006). Tratava-se de uma
verdadeira introdução à ﬁlosoﬁa e propunha
um método de análise que passou a caracterizá-lo nos anos seguintes: construir criticamente no terreno do ser, escavando sobre a
margem existencial e lingüística, o caminho
da redenção. Uma redenção de todo imanente
que jamais esquece a condição mortal. Trabalhar em ﬁlosoﬁa teria portanto signiﬁcado
atravessar o ser com empenho ético, eliminando todo resíduo dialético (tão difuso naquele
momento entre os epígonos do idealismo e do
declinante socialismo) e, conseqüentemente,
produzir conhecimento verdadeiro, orientado politicamente, qualiﬁcado eticamente, no
sentido de uma possível redenção humana.
A primeira vista, parecia que Agamben se
movesse como Derrida e Nancy, folheando
um ponto do ser desejoso do outro, todavia
sempre ilusório. Não era assim. Quanto mais
aprofundava a sua análise fenomenológica do
ser, quanto mais trabalhava o possível, um
novo horizonte, em suma, como outrora Blanchot, Agamben atravessava o mundo lingüístico em termos de ontologia critica. É desse
modo que Agamben se aproxima (e aproxima
a descrição da realidade que descreve) do General Intellect, ou seja, de uma idéia positiva
do ser lingüístico do comum, atravessado por

lutas, processos de exploração e sobressaltos
de liberação.
Mas como se faz para estruturar o
mundo que essa abordagem ontológica constitui? Como faz alguém que, como Agamben,
sempre manteve a morte presente na descrição
fenomenológica, construindo positivamente a
idéia da redenção? Em torno a este projeto,
o caminho teórico de Agamben apresentou
rasgos sempre mais evidentes. Talvez em La
comunità che viene de 1990 esse rasgo seja
mais forte, quando a experiência da redenção
se apresenta enquanto desutopia. Esta exigia
que a borda da morte fosse atravessada pela
tensão da vida, e que no método fosse interiorizada a máxima spinozista: “o homem Sábio
não pensa a morte e sim a vida”. A idéia do
biopolítico, portanto, começava a apresentarse no pensamento de Agamben como potência central, inquieta certamente, alternativa
talvez, de qualquer modo estruturalmente
inovadora. Em seguida, em Homo Sacer, essa
problemática se apresentou novamente em
toda a sua complexidade e contradição.
Existem, com efeito, dois Agamben. Há aquele que se detém em um fundo
existencial, fatal e terríﬁco, e portanto compelido a um confronto contínuo com a idéia da
morte; e há um outro que, através da imersão
em um trabalho ﬁlológico e na análise lingüística, conquista (põe pedaços, manobra,
constrói) o horizonte biopolítico: aqui, nesta
situação, Agamben se parece às vezes com
um Warbug da ontologia crítica. Todavia, o
fato dos dois Agamben sempre conviverem
é paradoxal: quando menos se espera, o primeiro re-emerge e obscurece o segundo, e a
sombra da morte se estende de modo lúgubre
contra a vontade de viver, contra o excedente
do desejo. Ou o contrário.
Em Estado de Exceção (Boitempo,
2004), temos a possibilidade de lermos juntos esses dois Agamben. Com efeito, antes de
mais nada, Agamben reconhece e denuncia o
fato que o estado de exceção (um estado de
morte) envolve de agora em diante cada estrutura de poder e esvazia de maneira radical
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toda experiência e deﬁnição de democracia.
É a condição imperial. Eis que se abre uma
primeira linha de leitura: com efeito, essa
deﬁnição de estado de exceção se instaura
no horizonte de uma ontologia indiferenciada, cínica ou pessimista, onde cada elemento
é reassumido no jogo vazio de uma também
vazia negatividade. O estado de exceção aparece aqui como pano de fundo indiferente que
neutraliza e desbota todos os horizontes e os
reconduz a uma ontologia incapaz de produzir
sentido senão em termos destrutivos. Este ser
é totalmente improdutivo. Este ser se confunde com o direito (ou na sua ausência) lá onde
somente o direito seria chamado a dar sentido
ao real. Assistimos, desse modo, a uma sobreestimação do direito e a uma subestimação da
ontologia: a realidade não produz sentido.
Nesse ponto, é evidente que não há
diferença entre estado de exceção e potência
constituinte, pois que ambos vivem sobre o
mesmo nível de indistinção. Neste Agamben,
a deﬁnição do biopolítico se apresenta como
indiferença ao antagonismo: é inútil responder que o direito de exceção anula o ser, enquanto a resistência e o poder constituinte o
criam! Não, aqui, tudo aquilo que acontece
no bios é dobrado à indistinção da natureza, a
zoé ... Na realidade, não é difícil aqui ver em
ação aquela deriva que obriga toda concepção
unilateral do bios a uma redução naturalista.
O efeito deste primeiro trecho de análise é paradoxal: hoje, tudo aquilo que ocorre no mundo seria como que ﬁxado em um horizonte
totalitário e estático, como “sob o nazismo”.
Mas as coisas não são bem assim: se vivemos
em um estado de exceção é porque vivemos
uma “guerra civil”, feroz e permanente, onde
o positivo e o negativo se enfrentam: não é
possível, de modo algum, achatar a sua potência antagonista na indiferença.
Todavia, Agamben não pára aqui.
Estado de exceção nos apresenta uma segunda perspectiva, mais original, mais potente:
é uma linha espinosista e deleuziana. Aqui,
neste segundo terreno, a análise não sobrevoa
um biopolítico inerte, mas o atravessa com
ânsia utópica febril, colhe seu antagonismo

interno. Nesse ponto, diante da complexidade
que é investida por ele, a arma ﬁlológica que
Agamben utiliza com tamanha habilidade se
torna quase incerta, em todo caso tateante; as
descobertas surgem como surpresas, mas são
verdadeiras descobertas, inovações conceituais e lingüísticas. Aqui, o pós-moderno se
mostra duro e criativo. E eis que sob esse desdobramento, a genealogia do biopolítico dá
continuidade à arqueologia e à ﬁlologia. Com
efeito, o dispositivo utópico não se contrapõe
sincronicamente ao horizonte ontológico, mas
irrompe, penetra, arromba diacronicamente
instituições e desenvolvimento jurídico. Aqui
a dialética é verdadeiramente superada porque o biopolítico é desconstruído e atravessado internamente.
Nesse ponto, o biopolítico em
Agamben não é mais olhado de fora como se
fosse uma realidade independente a ser estudada ou reconhecida – um fruto a ser colhido. O hegelianismo foi aqui deﬁnitivamente
ultrapassado por uma crítica que reconhece a
impossibilidade da homologia dialética dos
opostos. Toda nostalgia da esquerda hegeliana o será ainda mais. O próprio Benjamin,
que também viveu e pôs esta série de enigmas
problemáticos e de dolorosas reminiscências
dialéticas, é superado aqui. Com gesto formidável, Agamben vai além do estado de exceção atravessando-o conceitualmente e eticamente: assim como o cristianismo primitivo
e o comunismo das origens atravessaram o
poder e a exploração, destruindo-os porque os
esvaziou. Neste segundo cenário, a análise de
Agamben mostra como a imanência pode ser
realista e revolucionária.

Antonio Negri é cientista social e
ﬁlósofo. É autor, entre outras obras, de Império e Multidão (ambos em parceria com Michael Hardt); Anomalia Selvagem – poder e
potência em Spinoza; O poder constituinte –
ensaio sobre as alternativas da modernidade;
Kairòs, Alma Vênus, Multitudo.
Este texto foi traduzido por Barbara Szaniecki.
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Thomas Jefferson ou a transição da democracia
Michael Hardt
Resumo: O processo revolucionário requer um remodelamento da natureza humana
tal que possa destruir hábitos de servidão e desenvolver as capacidades de auto-governo. A melhor forma de captar a contribuição de Thomas Jefferson para o pensamento
revolucionário contemporâneo é focalizar o seu conceito de transição revolucionária.
Ele propõe uma nova concepção de transição, como algo parecido a uma revolução
permanente ou, mais precisamente, como uma renovação periódica da revolução. A
revolução deixa de ser um acontecimento isolado, para ser um processo incessante de
vir-a-ser. Nesse sentido, a dinâmica entre democracia e rebelião deve ser entendida
nos termos da noção jeffersoniana de transformação da natureza humana, de uma
ontologia constitutiva.
Palavras-chave: democracia, revolução, transição, processo constituinte, rebelião.
Abstract: The revolutionary process requires a remaking of human nature that destroy the habits of servitude and develops the capacities for self-rule. The aproach that
allows us best to see what Jefferson has to contribute to contemporary revolutionary
thought focuses on his concept of revolutionary transition. He formultates a notion of
revolutionary transition as something like permanent revolution or, more precisely, as
the periodic renovation of the revolution. This event is not a one-time affair, but an
incessant process of becoming. In this sense, the dynamic between democracy and
rebellion has to be understood in terms of Jefferson’s notion of transforming human
nature, his constitutive ontology.
Key words: democracy, revolution, transition, constituent process, rebelion.

Antonio Negri no Fórum Livre do Direito Autoral:
Conferência de Abertura
Antonio Negri
Resumo: Em conferência no Fórum Livre do Direito Autoral, realizado no Rio de
Janeiro em dezembro de 2008,Antonio Negri aborda a irrupção da crise econômica
global dentro de um quadro que, até pouco tempo atrás, dava como certo o ﬁm da
história e das lutas através de um discurso que negava o capitalismo enquanto relação
necessária com os trabalhadores. O capital não é uma máquina indestrutível, é uma
relação de forças. E essa relação não diz respeito unicamente à inteligência – capitalismo cognitivo – mas à vida inteira: trata-se de um biopoder global, porém articulado
com o local, isto é, com as metrópoles. O capital ﬁnanceiro é a medida e a dinâmica de
representação dessa força de trabalho intelectual, relacional e lingüística que produz
o comum. A crise chega quando o capitalismo, dentro do neoliberalismo, enfraqueceu
em demasia as forças vitais dessa máquina produtiva – o Welfare – ao mesmo tempo
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em que fortaleceu desejos incomensuráveis – a vontade de ter uma casa. Que forma
política podemos dar à força de trabalho contemporânea? A crise então precipita o
problema da organização da multidão.
Palavras-chave: Crise global, capital ﬁnanceiro, organização da multidão, produção
do comum.
Abstract: In a conference at Forum Livre do Direito Autoral (Rio de Janeiro, Brazil,
dec’08), Antonio Negri talks about the irruption of the global economic crisis inside
a framework that, until some time ago, afﬁrmed the end of history and of the struggles by means of a discourse that negated capitalism as a necessary relation with
workers. Capital is not an indestructible machine; it is a relation of forces. And this
relation does not concern uniquely to intelligence - the cognitive capitalism - but to
the whole life: it is a global biopower articulated to the local, that is, to the metropolis.
Financial capital is the measure and the dynamics of representation of this intellectual, relational and linguistic workforce that produces the common. The crisis arrives
when capitalism, inside neoliberalism, has weakened too much the vital forces of this
productive machine - the will to have a house. Which political form can we give to
the current workforce? The crisis then precipitates the problem of the organization of
the multitude.
Key words: global crisis, ﬁnancial capital, multitude organization, production of the
common.

As categorias abertas da nova Constituição boliviana:
“nações e povos indígena originário campesinos” e
“Estado Plurinacional”
Salvador Schavelzon
Resumo: Este artigo analisa algumas idéias da nova Constituição boliviana que, tendo
surgido do âmbito das organizações sociais e indígenas, agora fazem parte do novo
Estado. O trabalho se baseia em um estudo etnográﬁco do processo constituinte boliviano e das discussões que atravessaram o processo de elaboração e aprovação do
novo texto, promulgado como Carta Magna em 7 de fevereiro de 2009.
Palavras-chave: Bolívia, nova Constituição boliviana, processo constituinte, Estado
Plurinacional.
Abstract: This article explores some ideas of the new Bolivian Constitution that has
arisen from the scope of social and indigenous organizations, which are now part of
the new state. The work is based on an ethnographic study of the Bolivian constitutional process and the discussions that went through the process of drafting and adoption
of new text, as enacted Magna Carta on February 7, 2009.
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Key words: Bolivia, new Bolivian constitution, constituent process, Multinational
State.

Governo islâmico e governamentalidade
Leon Farhi Neto
Resumo: Nos termos de Michel Foucault, na modernidade, quando a vida da população se torna o objeto da política, falamos de ‘biopolítica’, isto é, de uma forma de
governamentalidade, na qual a vida ﬁnita dos sujeitos é o nó articulador do modo de
assujeitamento com os modos de subjetivação. Então, a morte é o que escapa à política. Este artigo trata, porém, da reemergência, no ideal de governo islâmico, durante
a Insurreição Iraniana de 1978, de uma outra ﬁgura de governamentalidade, a ‘espiritualidade política’. Quando se adianta o inﬁnito, a governamentalidade tem outra
articulação. A morte deixa de ser o limite da vida, e é, justamente, na sua referência ao
inﬁnito, que os sujeitos irrompem na política.
Palavras-chave: governamentalidade, governo islâmico, biopolítica.
Abstract: According to Michel Foucault, in modernity, when the life of the population becomes the object of politics, one speaks of ‘biopolitics’, that is, a form of
governmentality, in which the ﬁnite life of the subjects is the joint between the modes
of subjection and the modes of subjectivation. So, death is what escapes from politics.
However, this article deals with the resurgence of another ﬁgure of governmentality,
namely ‘political spirituality’, in the ideal of the Islamic government during the Iranian insurrection of 1978. When inﬁnite plays a role in politics, governmentality gets
a different articulation. Death is no longer the limit of life and the subjects break into
politics precisely through their reference to inﬁnite.
Key words: governmentality, Islamic government, biopolitics.

Sobre a crise: as ﬁnanças e os direitos sociais (ou da
propriedade!)
Maurizio Lazzarato
Resumo: O artigo aborda os determinantes da crise ﬁnanceira atual, considerando
o seu âmago: a ordem neoliberal, como um projeto de gestão da sociedade a partir
das ﬁnanças. A premissa é de que, mais do que uma crise ﬁnanceira, estamos diante
de uma crise de governamentalidade, ou seja, do fracasso de um modo especíﬁco de
compreender e gerir os processos de acumulação de capital, os direitos do trabalho e
da seguridade social. O empobrecimento provocado pela redução dos salários, pelo
desemprego, pela precarização das relações de trabalho se associa às tentativas de
enriquecer e fortalecer a base de consumo através de mecanismos de ﬁnanciamento e
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oferta de crédito, transformando os direitos sociais em dívidas, em seguros individuais e em renda de especulação.
Palavras-chave: Crise ﬁnanceira, Neoliberalismo, Dívida inﬁnita.
Abstract: This article addresses the determinants of the present ﬁnancial crisis, considered in its core elements, i.e., the neoliberal order, a project of administration of
goods and populations from a ﬁnancial standpoint. The basic argument is that, more
than a ﬁnancial crisis, we are currently facing a governmentality crisis, in other words, the failure of a speciﬁc way of understanding and managing the processes of accumulation, labor rights and social security. The empoverishment caused by salary
decreases, unemployement and by the precarization of labor relations is associated to
the attempts to render consumers wealthier by means of an expansion of credit, transforming social rights in everlasting debt, individualized insurance and especulative
income.
Key words: Financial crisis, Neoliberalism, Everlasting debt.

Com a cabeça nas nuvens da crise dos Subprimes
Yann Moulier Boutang
Resumo: Este artigo apresenta e critica algumas diferentes visões sobre a crise econômica iniciada em 2008, mostrando que é impossível criar uma separação entre especulação ﬁnanceira e globalização, de um lado, e a economia mundial, de outro. A
crise atual é apresentada como a primeira crise global do comunismo do capital, uma
interdependência entre devedores e credores. Considera-se que a economia hoje está
sofrendo de falta de conﬁança, uma vez que os Estados Unidos ainda exportam suas
lutas de classe internas (vantagens de crédito), mas ao mesmo tempo são postos em
dúvida por países europeus e o Japão. Países do Sul, ainda, são apresentados como um
terceiro elemento no sistema econômico global, gerando pressões e diﬁculdades que
também são de cunho político. Um novo New Deal é proposto como uma solução capaz de refundar antigos direitos sociais do Estado-providência, bem como criar novos
direitos para os trabalhadores no capitalismo cognitivo.
Palavras-chave: crise econômica, capitalismo cognitivo, new deal.
Abstract: This article presents e criticizes some different views about the economic
crisis initiated in 2008, showing that it is impossible to make a separation between
ﬁnancial speculation and globalization, at one side, and world economy at the other.
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The current crisis is presented as the ﬁrst global crisis of the communism of the capital, an interdependence between debtors and creditors. Economy today is considered
to be suffering by the lack of trust, since the United States still exports their internal
class struggles (credit advantages) but at the same time are put in doubt by European
countries and Japan. Countries from the South, besides, are presented as a third party
in the global economic system, generating pressures and difﬁculties that have also
a political character. A new New Deal is proposed as a solution to refund old social
rights of the State-providence, as well as creating new rights for the workers in the
cognitive capitalism.
Key words: economic crisis, cognitive capitalism, new deal.

Pontos de Mídia
Barbara Szaniecki e Gerardo Silva
Resumo: Esse artigo analisa o contexto atual de proliferação de informações e saberes que, paradoxalmente, não resulta em benefícios sociais generalizados. Muito
pelo contrário, desta proliferação e do processo de convergência digital se beneﬁciam
conglomerados multimidiáticos surgidos de concessões públicas mas que abafam sistematicamente expressões alternativas. Nesse contexto, os Pontos de Mídia lançados
pelo Ministério da Cultura no recente Fórum Social Mundial (2009) apresentam-se
como possibilidade de democratização efetiva da comunicação. Contudo, para a radicalização democrática do campo, é necessário levar adiante um verdadeiro enfrentamento com o Ministério das Comunicações.
Palavras-chave: NTICs (Novas Tecnologias da Informação e da Comunicação), Pontos de Mídia, radicalização democrática.
Abstract: This article examines the current context of proliferation of information
and knowledge that, paradoxically, does not result in widespread social beneﬁts. On
the contrary, the proliferation and the process of digital convergence beneﬁt multimedia conglomerates emerged from concessions which systematically stiﬂe public
expression alternatives. In this context, the ‘Pontos de Mídia’ launched by the Ministry of Culture in the recent World Social Forum (2009) present themselves as able to
effectively democratizate communication. However, for the democratic radicalization
of the ﬁeld, it is still necessary to carry out a real confrontation with the Ministry of
Communications.
Key words: NTICs (New Technologies of Information and Communication), ‘Pontos
de Mídia’, democratic radicalization.
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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
Resumo: A discussão proposta no texto tem como ponto de partida o desaﬁo de produzir novas dinâmicas de governo, marcadas pelo atravessamento dos espaços institucionais e do processo político formal por movimentos constituintes. Partindo de uma
contextualização inicial sobre os signiﬁcados e sentidos do Sistema Único de Saúde
brasileiro (SUS) e dos modos como ele tem sido materializado ao longo dos seus 20
anos de existência, busca-se situar algumas aberturas democráticas produzidas pela
Política de Educação Permanente em Saúde, particularmente no período entre 20032005. Do exemplo do SUS, convida-se a uma reﬂexão sobre os desaﬁos colocados na
produção do comum, indicando possibilidades e horizontes importantes nesta luta.
Discussão que aponta para a necessidade construção de outras instituições de proteção
social, que assumam como problema fundamental a invenção de direitos que operem
paradoxalmente como devir e permanência, como garantia de condições materiais
de igualdade que apenas adquirem sentido se transformadas em expressão constituinte, procedimento absoluto da liberdade. Em outras palavras, trata-se do problema
da constituição de políticas públicas pós-soberanas, capazes de incorporar em seus
modos de operação a potencialidade produtiva da multidão.
Palavras-chave: políticas públicas, sistema de saúde, democracia, participação política, pós-soberania.
Abstract: This starting point of this text is the challenge of producing new types
of government dynamics, where institutions and the formal process of politics are
crossed by constituent movements. From the contextualization of a Brazilian health
system experience, particularly the ways how it has been operated in the last 20 years, the authors situate some democratic apertures brought by the National Policy of
Permanent Education on Health. From this example, they lead the discussion through
the common fabrication challenges and indicate some possibilities and important horizons of this struggle.
Key words: public policies, health system, democracy, politic participation, pos-sovereignty.

Direito à Cidade no Horizonte Pós-Fordista
Alexandre Fabiano Mendes
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo compreender a emergência do tema
“direito à cidade” a partir das transformações ocorridas no capitalismo a partir de meados dos anos 70 do século XX. Pretende-se investigar como, a partir da constituição
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de uma base político-econômica pós-fordista, a luta em torno do direito ao território
ganha centralidade, abrangendo um leque de direitos relacionados ao “acesso” à cidade: o direito à mobilidade, serviços públicos, bens, renda, transporte, infra-estrutura,
tecnologia, conhecimento, lazer, entre outros. A produção desses direitos deve ter
como objetivo a constituição de um novo direito: o direito ao comum.
Palavras-chave: fordismo, pós-fordismo, democracia, direito à cidade, universalização dos direitos, direito à moradia.
Abstract: The following work focus on the arising of the “right to the city” as an
important matter emerged from the transformations occurred in capitalism since the
seventies. One intends to investigate how, from the constitution of a post-fordist political economical and social basis, the struggle for the territory’s right has broken up
to be a center related to many other rights: the right to mobility, public services, goods, income, transportation, infra-structure, technology, knowledge, leisure, etc. The
production of these rights should aim the development of a new right: the right to
commonwealth.
Key words: fordism, post-fordism, democracy, territory related rights, universalization of rights, right to housing.

Estabilidade de contratos na indústria de energia: Uma
visão sul-americana
André Garcez Ghirardi
Resumo: Este ensaio faz consideração sobre a política externa brasileira na América
do Sul, a partir do tema da estabilidade contratual na indústria de energia. A integração sul-americana tem sido uma das maiores prioridades da política externa brasileira
durante o governo Lula. O exercício de tal política tem ocorrido em um período onde,
ao longo do continente, governos atuaram na mudança da regulação em reação contra
as reformas da indústria de energia ocorridas nos anos 90. Mudanças na estrutura legal
da indústria de energia têm sido um dos desaﬁos mais relevantes para a integração regional, no sentido de que elas freqüentemente colocam o Brasil num campo de oposição a muitos governos locais. Mais visível a esse respeito, internacionalmente, foram
as negociações de contratos na Bolívia sobre a exploração e produção de gás natural
a ser fornecido, em escala maior, a consumidores brasileiros. Na face de transformações que foram por vezes hectic nos países vizinhos, a conduta adotada pelo governo
brasileiro tem conseguido prover conﬁança suﬁciente na estabilidade das relações
com outros governos da região. Tal conﬁança tem até agora provido a base necessária
para pactuar termos mutuamente aceitáveis na revisão de contratos envolvendo temas
críticos na indústria de petróleo e gás da América do Sul.
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Palavras-chave: indústria de energia, políticas energéticas, integração sul-americana.
Abstract: This essay considers Brazilian foreign policy for South America, from the
standpoint of contract stability in the energy industry. South-American integration
has been one of the top priorities of Brazilian foreign policy during the Lula administration. The exercise of such policy has occurred in a period when, throughout
the continent, governments acted to change regulation in reaction against the energy
industry reforms of the 1990s. Changes in the legal framework of the energy industry
have been one of the most notable challenges to regional integration, to the extent that
they often place Brazil in a ﬁeld opposite to many local governments. Most visible
internationally, in that respect, were the negotiations of contracts in Bolivia regarding
the exploration and production of natural gas to be provided, to a large extent, to
Brazilian consumers. In the face of transformations that were at times hectic in neighboring countries, the conduct adopted by the Brazilian government has managed
to provide sufﬁcient trust in the stability of relations with other governments in the
region. Such trust has so far provided the necessary basis to reach mutually acceptable
terms in the revision of contracts involving critical aspects of the oil and gas industry
in South America.
Key words: energy industry, energy policies, South America integration.

Refugiado, Cidadão Universal: uma análise do direito à
identidade pessoal
Patrícia Magno
Resumo: Utilizando-se os marcos legislativos brasileiros consubstanciados na Constituição Federal de 1988 e na Lei 9437/97, assim como sua interlocução com o Direito
Internacional dos Direitos Humanos, com o Direito Internacional Humanitário e o Direito Internacional dos Refugiados, enquanto vertentes de proteção da pessoa humana
refugiada, este estudo trata o refugiado como titular do direito humano universal de
receber asilo, para demonstrar que o exercício da cidadania universal plena depende
diretamente da efetividade do direito à identidade pessoal e é dever do Estado de
Acolhida.
Palavras-chave: direitos humanos, direitos do refugiado, migrantes, cidadania universal.
Abstract: Using the Brazilian legislative marks in the Federal Constitution of 1988
and in the Law 9437/97, as well as its interchange with International Rights of Human
Rights with Humanitarian International Rights and the Refugees´ International Rights, while approaching the protection of the displaced human right, this study refers
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the refugeed person as holder of the universal human right to grant political asylum,
to demonstrate that the exercise of the absolute universal citizenship depends directly
on the effectiveness of the right to a personal identity and it is a duty of the Reception
State.
Key words: human rights, refugees’ rights, migrants, universal citizenship.

O Programa Bolsa Família entre a Assistência
Condicionada e o Direito Universal
Pedro Barbosa Mendes
Resumo: Esse artigo tem por objetivo mostrar a radical inovação promovida pelo
Programa Bolsa Família no campo das políticas sociais brasileiras e, partindo do debate em torno das condicionalidades, sustentar sua universalização como forma de
política apropriada ao período histórico em que vivemos, marcado pela hegemonia do
trabalho imaterial e pelo universo do capitalismo cognitivo.
Palavras-chave: Programa Bolsa Família, políticas sociais, universalização dos direitos, trabalho imaterial, capitalismo cognitivo
Abstract: This article aims on showing the radical innovation operated by the ‘Programa Bolsa Família’ in the ﬁeld of the Brazilian social politics, sustaining after a
debate about its counterparts that its universalization is the most appropriated form
of public policy for the current moment, marked by the hegemony of the immaterial
labor and the era of the cognitive capitalism.
Key words: Programa Bolsa Família, social politics, rights universalization, immaterial labor, cognitive capitalism

Colaboração, uso livre das redes e a evolução da
arquitetura p2p
Fábio Malini
Resumo: Este artigo busca proporcionar um panorama sobre a evolução da arquitetura peer-to-peer, demonstrando que a evolução técnica dos sistemas de trocas de arquivo (ﬁle sharing) é, antes de tudo, derivada de soluções sociais às limitações instituídas
pela indústria do direito autoral ao conjunto geral da sociedade, sobretudo, no que
tange ao rigor estabelecido na forma como os objetos culturais devam ser distribuídos coletivamente. O artigo atravessa então a história social que baliza a emergência
do Napster até o aparecimento do modelo torrent, sendo este a forma até então mais
bem acabada de anonimato das trocas de informação online. Cada modelo alimenta
novas formas de gestão democrática da multidão, constituindo uma soberania que não
passa por nenhum ente que centraliza informação e relações, ao mesmo tempo em
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que alimenta novas investidas coercitivas do poder das corporações da economia da
informação, sobretudo, do setor da música e audiovisual.
Palavras-chave: redes p2p, comunicação, mídia, internet.
Abstract: This article aims to show a panorama about the evolution in peer to peer
architecture, showing that the technical evolution of ﬁle sharing systems is, ﬁrst of all,
derived from social solutions for limitations deﬁned by copyright industry to society
as a whole, especially about rigor established to how cultural objects must be distributed collectively. The text crosses along the social history from the emergency of Napster to the Torrent model, the latter being so far the most anonymous form of on-line information interchange. Each model nurtures new forms of democratic management of
the multitude, constituting a sovereignty that do not pass through any information and
relation center, as long as it also nurtures new coercive attitudes from corporations’
power in the information economy, specially in the music and audiovisual sector.
Key words: p2p networks, communication, media, internet.

Web 2.0 e o Futuro da Sociedade Cibercultural
Henrique Antoun
Resumo: A discussão sobre a Internet dos anos 90 envolvia o debate sobre as comunidades virtuais. A atual gira em torno da Web 2.0 e os blogs. Teria a rede construído
uma mídia totalmente democratizada para os homens comuns publicarem seus conhecimentos e exprimir sua opinião? Não fosse a emergência das interfaces de redes
sociais e uma vaga sensação de engodo que nos acomete, poderíamos nos entregar
cegamente a esta interpretação. Para diagnosticar o atual estágio da cibercultura empreendemos uma ampla investigação sobre as transformações sociais, destacando as
mudanças de estrato e relações de poder correlacionadas com as mídias e tecnologias
vigentes.
Palavras-chave: Cibercultura, Controle, Disciplina, Mediação, Web 2.0.
Abstract: Discussion about the Internet in the 90’s included the debate about virtual
communities. Present discussion is about Web 2.0 and blogs. Would the Net have built
a fully democratized media for simple people publish their knowledge and express
their opinion? If we had not considered the emergence of social networks interfaces and a vague sensation of deception that affects us, we could blindly accept this
interpretation. To diagnosticate the current stage of ciberculture we made a broad
investigation about social transformation, pointing out the change in stratum e power
relations correlated to media and technologies in course.
Keywords: ciberculture, control, discipline, mediation, web 2.0.
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A Prática da Vida (midiática) Cotidiana
Lev Manovich
Resumo: Este artigo tem por objetivo discutir o signiﬁcado das mudanças de funções
da mídia e sua relação com os termos usados para se falar sobre ela. Nesse sentido, a
explosão dos conteúdos criados pelos usuários na Internet tem desencadeado um novo
universo midiático. Em um nível prático, este universo se tornou possível através das
web-plataformas grátis e ferramentas de softwares baratas que permitem que as pessoas possam compartilhar os seus conteúdos e ter fácil acesso às mídias produzidas
por outros; O que é importante, porém, é que este novo universo não é apenas uma
versão melhorada da cultura midiática do século XX. Ao invés disso, assiste-se à passagem da mídia convencional para a mídia social.
Palavras-chave: mídia social, cultura midiática, produção e compartilhamento de
conteúdos.
Abstract: This article aims to discuss the signiﬁcance of the changes in the functions
of the media and its relation to the terms used to talk about it. In this sense, the explosion of content created by users on the Internet has triggered a new media universe.
On a practical level, this universe is made possible through the free web-platforms
and unexpensive software tools that allow people to share their content and have easy
access to media produced by others; What is important, however, is that this new universe is not only an enhanced version of the media culture of the twentieth century. It
represents the transition from conventional media to social media, instead.
Key words: social media, media culture, content production and sharing.

Uma armadilha de Vertov
Discussão coletiva a partir de proposta de Inês de Araújo
Resumo: Esse texto é uma discussão coletiva através de rede de emails e se propõe a
levantar algumas questões em torno da atualidade do ﬁlme “O homem com a câmera”,
de Dziga Vertov, a partir de algumas experiências envolvendo pesquisadores de diferentes áreas em uma discussão coletiva. Seu intuito é dar continuidade às ressonâncias
da questão experimental sugerida por esse outro movimento revelado no cinema de
Vertov, deﬁnido pelo próprio como uma forma de construção “sobre os intervalos,
isto é, sobre o movimento entre as imagens”. Entre os convidados para esta conversa,
as pessoas que de fato puderam participar foram: Analu Cunha, Barbara Szaniecki,
Carlos Pernisa, Clarisse Campelo, Elena O’Neill, Hélio Branco, Inês de Araujo, Lívia
Flores, Paulo Roberto Figueira Leal, Mirela Luz e Nelson Ricardo. O ‘diálogo’ durou
um pouco mais de três semanas e o texto resultante obedece à ordem das postagens de
falas e imagens, e reúne o conteúdo da conversa que circulou.
Palavras-chave: Dziga Vertov, cinema, experimentalismo, movimento, produção coletiva.
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Abstract: This text is originated from a collective discussion on the network and
aims to raise some questions about the movie “The man with the camera” by Dziga
Vertov, from some experiments involving researchers from different areas in a collective discussion. It aims on continuing the resonances of the experimental question
suggested by this other movement revealed in the cinema of Vertov, deﬁned by him
as a construction “of the intervals, ie on the move between the images.” Among the
guests for this conversation, people that actually could participate were: Analu Cunha,
Barbara Szaniecki, Carlos Pernisa, Clarisse Campelo, Elena O’Neill, Hélio Branco,
Inês de Araujo, Lívia Flores, Paulo Roberto Figueira Leal, Mirela Light and Richard
Nelson. The ‘dialogue’ lasted just over three weeks and the resulting text follows the
order of the posts of speech and images, and combines the content of the conversation
that circulated.
Key words: Dziga Vertov, cinema, experimentalism, movement, collective production.

A clínica do corpo sem órgãos, entre laços e perspicácias.
Em foco a disciplinarização e a sociedade de controle
Emerson Elias Merhy
Resumo: Este artigo aceita um certo convite de re-pensar os biopoderes da sociedade
disciplinar na conformação da biopolítica das sociedades de controle. Tomando-se
como idéia que não há passagem da sociedade disciplinar para a de controle, há sim
interpenetração ou mesmo subsunção da disciplinar pela de controle (como laços ou
inter-laços). Nessa direção, procura-se visitar situações que mostram um operar da
clínica do corpo sem órgãos para além do território disciplinar de controle: as proﬁssões e suas clínicas do corpo de (com) órgãos (o exemplo das novas estratégias de
ação das indústrias de medicamentos junto aos usuários). Passa-se a considerar que
do mesmo modo que a sociedade disciplinar vaza, a de controle também, e a procurar
pensar como há vazamentos por dentro (as perspicácias) e seus desaﬁos, como uma
pororoca, ou seja, como processos que voltam sobre si, dobrando-se sobre si mesmo,
de forma intercessora.
Palavras-chave: clínica do corpo sem órgãos, cuidado em saúde, biopoder; biopolítica.
Abstract: This article accepts a call to re-think the biopowers of the disciplinary society in the shaping of the biopolitics of control society. Based on the idea that there
is no passage from disciplinary society to the control one, but a interpenetration or
even subsumption of the disciplinary one by the control society (such as links or interlinks). In this direction, looking for situations that show how to operate the clinic of
the body without organs beyond the disciplinary territory of control: the professions
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and their clinics o the body with organs (and the example of the new action strategies
of the drugs industries to the users). The same way that the disciplinary society is
leaked, so do the control one, s that is possible to look for the leakages inside and its
challenges, as a Pororoca, turning on itself, in an intercessory way.
Key words: clinic of the Body without organs, health care, biopower, biopolitics.

Tráﬁco de Drogas: Biopoder e Biopolítica na Guerra do
Império
Maria Elisa da Silva Pimentel
Resumo: Este artigo tem por ﬁnalidade discutir o espaço de venda de drogas ilícitas
nas favelas cariocas e a forma com que a sociedade e o Estado se colocam frente a
essa questão, sob a perspectiva de uma política de segurança pública, mas que revela,
na verdade, a forma atual com que o capitalismo cognitivo exerce o controle social
sobre aqueles segmentos que hoje se tornam cada vez mais produtivos. Dessa forma
trazemos a favela como um novo território produtivo e os pobres como a nova ﬁgura
produtiva e de resistência, inscritos em um período de acumulação capitalista que
denominamos, seguindo as elaborações de Negri, de Império.
Palavras-chave: tráﬁco de drogas, segurança pública, favela e narcofavela.
Abstract: This article has for purpose discuss the illicit drugs sale space in the shanty
towns from Rio de Janeiro, and the form with society and State handle that question,
under the perspective of a public security politics, which reveals, in fact, the present
form how ‘cognitive capitalism’ exercises the social control of those segments today,
in a time they become more and more productive. This way, we intend to present the
shanty town as the new productive territory and the poor people as the new productive
ﬁgure that resists, inscribed in a capitalist accumulation period so called Empire, after
Negri.
Key words: drug trafﬁc, public security, shanty town and narcofavela.

Bula
Cão Mulato/Canis mutatis
Viralata In Progress
Edson Barrus
Resumo: O Projeto Cão Mulato consiste em produzir um cachorro mestiço de quarta
geração através do cruzamento de seis raças. Programa-se, a partir de uma fórmula, o
processo da mulatação e a visualização das imagens resultantes desses cruzamentos,
criando assim descendentes “mulatos” diferentes a cada geração. Um interesse de
pensar o mulato como um “campo de embaralhamento” de sangues e de característi-
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cas físicas e comportamentais, misturando e diluindo normas especíﬁcas para permanecer na virtualidade.
Palavras-chave: Arte Contemporânea, Genética, Arte Numérica
Abstract: The project Mulatto’s Dog lies in the production of a crossbred dog of the
fourth generation through the matting of six races. It is a program, starting from a formula, for the process of the hybridation and the visualization of the resulting images
of these crossings, thus producing different mulatos for each generation. An intention
is to think the mulato as a confused ﬁeld of blood and physical and behavioral features, mixing and diluting speciﬁc norms to remain in the virtual.
Key words: contemporanean art, genetics, numerical art

355

1

NOTAS DE CONJUNTURA
As cidades visíveis do Rio
Karl Erik Schøllhammer e Micael Herschmann
Evita (nos) Madonna
uma história do terceiro mundo
Sóﬁa Tiscornia e Maria Victoria Pita
A co-produção da greve:
as greves de dezembro de 1995 na França
Giuseppe Cocco
A CULTURA DA PRODUÇÃO
X A PRODUÇÃO DA CULTURA
Linguagem e pós-fordismo
Christian Marazzi
O hibridismo do império
Michael Hardt
Espaços, corpos e cotidiano: uma exploração teórica
Byrt Wammack
Ruínas modernistas
Beatriz Jaguaribe
CIBERESPAÇO
Notas sobre o conceito de cibernáutica
Franco Berardi (Bifo)
CORPO E SEXUALIDADE
Procura-se um corpo desesperadamente
Nizia Villaça
Travesti: Eva num corpo de Adão... e eu fui expulso do paraíso
Hugo Denizart
aids e comunicação: repensando campanhas e
estratégias
Antonio Fausto Neto
NAVEGAÇÕES
Nação em ﬂuxo: Brasil e áfrica do sul
fernando Rosa Ribeiro
Comunidade, etnicismo e externalidades urbanas, handicap ou vantagem para o Brasil: da "longa duração" aos problemas contemporâneos
Yann Moulier Boutang.

2/3

NOTAS DE CONJUNTURA
As escatologias do segundo milênio
Javier Lifschitz
As novas lutas sociais e a constituição do político
Giuseppe Cocco
Fala um policial
Carlos Alberto Messeder Pereira
CORRUPÇÃO
A máﬁa e a dinâmica do capitalismo
Carlo Vercellone
Das propriedades ainda desconhecidas da corrupção universal
René Scherer
Da corrupção, do despotismo e de algumas incertezas: uma perspectiva cética
Renato Lessa
CIBERESPAÇO
O manifesto do cyber
Coletivo Cyber
Um pesadelo do qual nada poderá nos despertar/
Anders Michelsen
Cibercidades
André Parente
CORPO E SEXUALIDADE
Rituais de troca e práticas sexuais masculinas.
Sexo impessoal
P. de Busscher, R. Mendès-Leite e B. Proth
Discursos sobre o masculino: um panorama da
masculinidade nos comerciais de TV
Benedito Medrado
NAVEGAÇÕES
Escravagismo pós-moderno
Yann Moulier Boutang
Os territórios da mundialização
Thierry Baudouin
MEDIAÇÕES
Equilíbrio distante: fascínio pelo biográﬁco, descuido da crítica
Anamaria Filizola e Elizabeth Rondelli.

356

4

NOTAS DE CONJUNTURA
As lutas dos desempregados na França
Entrevista com Laurent Guilloteau
Pós-fordismo verde e rosa
Pedro Cláudio Cunca Bocayuva Cunha
Drogas e cidadania
Gilberta Acselrad
NOVOS REGIONALISMOS
Populações de Estado:
Nação e regionalização da economia
Mirtha Lischetti
Nações, racismo e nova universalidade
Toni Negri
Entre cooperação e hierarquia: sujeitos sociais e
conﬂitos no Nordeste italiano
Giuseppe Caccia
Carta aos federalistas do Nordeste italiano
Toni Negri
Velhos e novos regionalismos: o RS e o Brasil
Ruben George Oliven
O espaço e o tempo no discurso zapatista
Manuela Feito
Novas paisagens urbanas e identidades sócioculturais
Edson Farias
CIBERESPAÇO
Zapatistas e a teia eletrônica da luta
Harry Cleaver
CORPO E SEXUALIDADE
A Aids na pornograﬁa: entre ﬁcção e realidade
Alain Giami
NAVEGAÇÕES
A quem interessa o ﬁm do trabalho
Gláucia Angélica Campregher
MEDIAÇÕES
Espetáculo e imagem na tautologia do capital
Giuseppe Cocco

5/6

NOTAS DE CONJUNTURA
1998 - A eleição que não houve
Luis Felipe Miguel
O signiﬁcado político das eleições
Yves Lesbaupin
Entre um pacote e outro: entre a constituição formal e a constituição material
Giuseppe Cocco
NOVOS ESPAÇOS DE MASSIFICAÇÃO DO
CONSUMO E DE PRODUÇÃO CULTURAL
Televisão aberta e por assinatura
Elizabeth Rondelli
Funk: um circuito “marginal/alternativo”
de produção e consumo cultural
Micael Herschmann
Para uma deﬁnição do conceito de bio-política
Maurizio Lazzarato
Invasão de privacidade?
Maria Celeste Mira
Viver na cidade da Bahia
Antonio Albino Canelas Rubin
CORPO E SEXUALIDADE
Escrito sobre um corpo: linguagem e violência na
cultura argentina
Juan Manuel Obarrio
Cultura, Gênero e Conjugalidade: as
“transformações da intimidade” como desaﬁo
Marlise Míriam de Matos Almeida
NAVEGAÇÕES
Entrevista com André Gorz: o ﬁm do trabalho assalariado
Thomas Schaffroth e Charling Tao
MEDIAÇÕES
O evento modernista
Hayden White
Os graﬁtes de Brassaï
Suzana M. Dobal
Motoboy: o carniceiro da fama
Henrique Antoun

357

7

8

NOTAS DE CONJUNTURA
O novo Finanzkapital
Christian Marazzi
O cinema como folclore-mundo
Ivana Bentes

NOTAS DE CONJUNTURA
Universidade: crise também de crescimento
Ivo Barbieri
a vida sob o império
Michael Hardt

VIAGENS, DESLOCAMENTOS E FRONTEIRAS
NO MUNDO CONTEMPORÂNEO
Dos pântanos ao paraíso: Hugh Gibson
e a (re)descoberta do Rio de Janeiro
Bianca Freire-Medeiros
Fronteira, jornalismo e nação, ou de como
uma ponte separou duas margens
Alejandro Grimson
“Campo”
Antonio Negri e Michael Hardt
Onde começa o novo êxodo
Giorgio Agamben
Melancolias, viagens e aprendizados
Denilson Lopes
Notícias sobre a história trágico-marítima
Maria Angélica Madeira
O lugar habitável no mundo global
José Luiz Aidar Prado

ACELERAÇÃO E NOVAS INTENSIDADES
Crash: uma antropologia da velocidade ou
por que ocorrem acidentes ao longo
da estrada de Damasco
Jeffrey T. Schnapp
Máquinas e estética
Guillermo Giucci
Do refúgio do tempo no tempo do instantâneo
Mauricio Lissovsky

CIBERESPAÇO
Agentes na rede
Paulo Vaz
CORPO E SEXUALIDADE
Deleuze e a questão homossexual:
Uma via não platônica da verdade
René Schérer
NAVEGAÇÕES
A nação entre o esquecimento e a memória:
uma narrativa democrática da nação
Hugo Achugar
MEDIAÇÕES
Sobre ratos e homens: a tentativa de
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

358

9 / 10

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

11

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

359

12

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

13 / 14

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

360

15 /16

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

17

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 Corsini 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

361

18

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

19 / 20

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

362

363

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]

364

365

Colaborações à revista Lugar Comum podem ser enviadas por e-mail.
As colaborações deverão conter:
a) notas de rodapé de acordo com as normas de referência bibliográfica;
b) referências, ao final do texto, apenas das obras mencionadas;
c) resumo de, no máximo, 250 palavras na língua original do texto;
d) palavras-chaves;
e) breve nota biográfica do autor que indique, se for o caso, onde ensina,
estuda e/ou pesquisa, sua área de atuação e principais publicações;
f) indicação, em nota à parte, caso o texto tenha sido apresentado em
forma de palestra ou comunicação;

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

OS EDITORES

