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Editorial

Esta edição da Revista LUGAR COMUM revigora a proposta iniciada no
número anterior de costurar os artigos em eixos temáticos deﬁnidos pelos membros do comitê editorial e/ou convidados. Além das seções ﬁxas da Universidade
Nômade, Navegações e Resenhas, quatro eixos temáticos dispostos em diversos
artigos justiﬁcaram material suﬁciente para o lançamento de um número duplo da
revista. Os temas escolhidos para esta edição foram: Mídia e Cultura; DeleuzeGuattari: Agenciamentos, Redes, Nomadologia; Deleuze e a Cultura Contemporânea; e Economia Política da Globalização.
A tônica central adotada é o papel do pensamento de Gilles Deleuze na
contemporaneidade – por vezes indissociável da intensa co-laboração com Félix
Guattari – e seus reﬂexos em campos, aqui abordados, que vão da arte às migrações. Deleuze joga por terra qualquer tentativa de se supor um ﬁm da ﬁlosoﬁa ao
provocar questões que permitem enfrentar a sociedade de controle e da indústria
cultural por meio de um renovado vocabulário ﬁlosóﬁco. A diversidade de algumas problematizações levantadas pelos autores demonstra que as mil faces de
Deleuze trazem à tona o renascimento da ﬁlosoﬁa, uma ﬁlosoﬁa de combate que
estimula uma resistência ao que “está aí”. O primeiro eixo apresenta artigos selecionados que tanto articulam como exercitam vocábulos diversos da terminologia
deleuziana sob diferentes campos; o segundo reúne comunicações apresentadas
no evento “Deleuze e a Cultura Contemporânea”, promovido pelo Departamento
de Filosoﬁa da PUC-Rio em maio de 2006 e coordenado pelo professor Antonio
Maia, que organiza a segunda parte deste Eixo Deleuze.
A leitura deste número da LUGAR COMUM reforça o frescor e a resistência necessários como combate aos dispositivos midiáticos e à globalização em
curso.
OS EDITORES

Universidade Nômade
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Os manifestos, o debate público
e a proposta de cotas
Alexandre do Nascimento

No dia 30 de junho de 2006, por ocasião da entrega de um Manifesto
contrário às cotas1, com 114 assinaturas, ao Congresso Nacional, o Jornal Folha
de São Paulo noticiou o fato com o seguinte título: “Movimento Negro é contra
cotas no ensino”. O texto da reportagem dizia que “Representantes do Movimento
Negro Socialista entregaram ontem no Congresso um manifesto contra a votação
dos projetos que estabelecem cotas para negros em universidade federais e que
criam o Estatuto de Igualdade Racial” (Folha de São Paulo, 30/06/2006). Trata-se
apenas de uma reportagem, que além de noticiar o fato ocorrido, atribui insinua
que o “movimento negro” é contrário à proposta de política de cotas.
Já em 5 de julho de 2006, um dia após a entrega aos presidentes da Câmara de Deputados e do Senado Federal, por ativistas do movimento negro e
professores universitários, de um Manifesto, com 582 assinaturas, em favor da
aprovação do projeto que cria cotas nas universidades e do projeto do estatuto da
igualdade racial2, o mesmo jornal, em seu editorial, escreveu: A Lei de Cotas, ao
tornar obrigatória a reserva de vagas para negros e indígenas nas instituições federais de ensino superior, ameaça a educação universitária. O mérito acadêmico
perde espaço, e a duplicidade de critérios estimula o recrudescimento do racismo
nos bancos escolares (Folha de São Paulo, 05/07/2006, grifo meu).
Segundo d’Adesky3, a deﬁnição de “Movimento Negro” cunhada no I
Encontro Nacional de Entidades Negras, realizado em 1991 na cidade de São Paulo, signiﬁca “o conjunto de entidades e grupos, de maioria negra, que têm o objetivo especíﬁco de combater o racismo e/ou expressar valores culturais de matrizes
africanas”. De fato, o “movimento negro” é uma multiplicidade de organizações
e não uma única organização. Em relação às cotas, a maioria dessas organizações,
grupos e militantes é favorável, o que se expressa nas várias intervenções políticas da militância negra. Como na II Marcha contra o Racismo, Pela Igualdade e
1

Manifesto “Todos têm direitos iguais na República Democrática”. Brasília, 29/06/06.

2

Manifesto “Em favor da Lei de Cotas e do Estatuto da Igualdade Racial”. Brasília, 04/07/06.

3

d’Adesky, Jacques. Plurarismo étnico e multiculturalismo: racismos e anti-racismos no Brasil. Rio de Janeiro, Pallas, 2001.
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a Vida, realizada em Brasília no dia 22 de novembro de 2005, que em seu Manifesto, assinado por 21 organizações nacionais e militantes de todos os Estados da
Federação, apresenta-se como “uma Marcha que vai exigir do Governo Lula e do
Congresso Nacional, a aprovação do Estatuto da Igualdade Racial e do Projeto de
Cotas nas Universidades”4.
De 2001, quando no Brasil o debate sobre ações aﬁrmativas e políticas de
cotas ampliou-se na sociedade, até os dias de hoje, o jornal Folha de São Paulo,
um dos maiores e mais inﬂuentes no país, publicou diversos artigos e reportagens.
Porém, opiniões e informações contrárias às políticas de cotas tiveram maior espaço do que as opiniões e informações favoráveis. É do próprio ombudsman5 do
Jornal Folha de São Paulo, Marcelo Beraba, a crítica de que o jornal
Publicou, ao longo do ano (de 2006), dez artigos sobre o estatuto e sobre as
cotas. Na seção Tendências e Debates, publicou três contra os projetos de ações
aﬁrmativas e três a favor. O jogo desequilibra com os quatro textos do colunista
semanal Demétrio Magnoli, um dos signatários do manifesto contra o estatuto
e as cotas. O jornal pode alegar que o espaço que edita, Tendências e Debates,
manteve o equilíbrio e que o colunista tem todo o direito de expressar opinião.
É certo. Assim como é certo também que o resultado ﬁnal para o leitor é que
o jornal deu mais visibilidade para uma das posições... No último dia 29 (de
junho), o jornal publicou um artigo de Magnoli... e a íntegra do manifesto 12
Todos têm direitos iguais na República , assinado pelos que são contra as cotas
e o estatuto. Na segunda-feira, foi divulgado o manifesto 12 Em favor da Lei de
Cotas e do Estatuto da Igualdade Racial . O novo documento recebeu, na terçafeira, por parte do jornal, um tratamento equivocado, que afetou os princípios
jornalísticos do equilíbrio e do pluralismo...não publicou a íntegra do manifesto
pró-cotas, como tinha feito com o texto que coincidia com a opinião do jornal
(Folha de São Paulo, 08/07/06).

Tanto os editoriais, quanto o maior espaço dado às opiniões contrárias às
políticas de cotas para negros, expressam posicionamentos dos principais jornais
e de um determinado pensamento social sobre o legado cultural africano, a população negra e as políticas de ação aﬁrmativa de combate às desigualdades raciais:
violação do princípio da igualdade e do mérito acadêmico, ameaça, etc.

4
5

Manifesto Zumbi + 10 - II Marcha contra o Racismo, Pela Igualdade e a Vida.

O ombudsman é o proﬁssional que, segundo o próprio jornal, tem como atribuições “criticar
o jornal sob a perspectiva dos leitores, recebendo e veriﬁcando suas reclamações, e comentar,
aos domingos, o noticiário dos meios de comunicação”.
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A questão que destacamos aqui não são os posicionamentos, mas os discursos. Fale-se em violações de princípios democráticos e ameaça ao ensino superior, como se a entrada de negros nas universidades signiﬁcasse um mal, um
retrocesso ou algo do gênero. Considerando que o projeto de cotas nas universidades que tramita na Câmara dos Deputados estabelece cotas para estudantes
oriundos de escolas públicas e, dentro dessa, cotas para negros e indígenas, uma
das leituras possíveis que tais posicionamentos passam é que o problema parece
estar na cor da cota, ou seja, no fato de serem cotas para negros, e não exatamente
na proposição de cota em si. Em relação às cotas para deﬁcientes físicos, mulheres
e funcionários públicos, que existem na legislação e em diversas instituições, não
são expressas preocupações semelhantes.
Entre 1986 e 2006 muito se avançou na constituição material da democracia no Brasil (ﬁm do regime militar, constituição de 1988, eleições diretas, a
criação do sistema único de saúde, a quase universalização da educação fundamental e da previdência social, constituição de um sistema de proteção social,
etc.), inclusive com Lei Caó6, a criação de instituições estatais de promoção da
igualdade racial e políticas públicas de ações aﬁrmativas. Nesse avanço, os movimentos sociais foram fundamentais. Na luta contra o racismo e na transformação
de algumas propostas em agenda política e debate público, podemos citar importantes eventos, como as grandes passeatas em São Paulo e no Rio de Janeiro, em
1988, e as Marchas “Zumbi dos Palmares – Contra o Racismo, Pela Cidadania e
a Vida”, de 1995 e 2005, ambas organizadas pela militância negra, como marcos
fundamentais de um novo ciclo de lutas, agora marcadas pela aﬁrmação de direitos, além da denúncia do racismo. Tais eventos, sobretudo a Marcha de 1995,
signiﬁcaram uma guinada do Movimento Social Negro da denúncia do chamado
mito da democracia racial à proposição de políticas de combate ao racismo e
promoção da igualdade racial, com uma grande pressão sobre as Instituições do
Estado Brasileiro.
Esse novo ciclo de lutas anti-racistas no Brasil levou ao conjunto da sociedade e às instituições do governo, do legislativo e do judiciário, o debate sobre
as políticas públicas de ação aﬁrmativa para a população negra e, dentro desse,
a proposição das cotas. A base material desse processo, além da existência e das
reivindicações históricas do movimento social negro e da grande quantidade de
cursos pré-vestibulares para estudantes pobres e negros(as), que do nosso ponto
de vista já se constituem como a demonstração da necessidade de recomposição
6

Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que deﬁne os crimes resultantes de preconceitos de raça
e de cor.
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social e racial das nossas instituições, é apresentada pelas pesquisas e análises que,
nos de 1990 e 2000, passaram a demonstrar as desigualdades raciais relacionadas
a uma história e a uma dinâmica social marcadas pela presença de preconceitos e
discriminações nas relações e instituições. Ou seja, como diz Ricardo Henriques,
“no Brasil a pobreza tem cor”.
Concretamente, as políticas de cotas para negros no Brasil são recentes,
apesar da histórica e conhecida desigualdade racial oriunda, entre outras coisas,
do racismo e de preconceitos e discriminações conseqüentes, que estabeleceram
barreiras que ainda diﬁcultam o acesso de negros e negras à educação, empregos
e boas remunerações e a igualdades de oportunidades em geral. A Conferência
Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada em setembro de 2001, foi muito importante para o estabelecimento das primeiras ações, sendo a mais importante e polêmico a implantação da
reserva de vagas para estudantes pretos e pardos nas Universidades Estaduais do
Estado do Rio de Janeiro, primeiro programa de cotas no país no âmbito do ensino
superior. Muito mais que aos resultados da Conferência, este fato se deve à grande
mobilização promovida pelas organizações do movimento negro, que colocou o
debate na agenda política, submeteu o Estado Brasileiro a um constrangimento
internacional denunciando a ausência de políticas públicas de redução da desigualdade racial e, ao mesmo tempo, convenceu governos, legisladores e empresas
a adotarem medidas de ação aﬁrmativa.
Hoje, já são mais de 40 as instituições de ensino superior que possuem
políticas de cotas para estudantes negros, indígenas, oriundos de escolas públicas
e de baixa renda familiar. Há, inclusive, experiências de cota para professores e
cota na pós-graduação. Em que pese o fato de que os dois projetos de lei que estabelecem cotas nas universidades e outros setores da economia (o PL 73/1999, que
estabelece cotas nas universidades federais e o PL 3198/2000, o chamado de Estatuto da Igualdade Racial, que cria cotas em vários setores da economia) enfrentem
muitas resistências no Congresso Nacional e na sociedade, desde 2002 as cotas
para no ensino superior já são realidade. Segundo Ferreira7, hoje 51 instituições
de ensino superior adotam cotas, das quais 33 adotam cotas para negros.
Desde a Conferência Mundial, a proposição de cotas tem sido uma das
principais ações das organizações do movimento negro e tem mobilizado pesquisadores, políticos, universidades e sociedade em geral, na produção de conhecimentos, análises e opiniões. No debate sobre as políticas de cotas há posicionamentos, interesses divergentes e, do nosso ponto de vista, uma resistência contra
7

Ferreira, Renato. Mapa das Ações Aﬁrmativas. Rio de Janeiro: UERJ/LPP/PPCOR, 2008.
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essas políticas que, levando em consideração os argumentos que mobiliza, entendemos como conservadora, pois além das denunciais do movimento social negro
e existência de cursos pré-vestibulares “para negros e carentes”, os indicadores
sociais mostram as imensas desigualdades raciais e muitos estudos, com base
nesses indicadores, concluem que há uma correlação dessas desigualdades com a
discriminação racial.
A ameaça à qualidade acadêmica e os perigos de uma cisão racial que
aparecem nos discursos daqueles que posicionam-se contrariamente às políticas
de cotas, sobretudo os articuladores do manifesto contrário às cotas, ainda não
se realizaram e, ao que indicam os fatos e dados disponíveis, não se realizarão.
O princípio (formal) da igualdade que esse pensamento social e posicionamento
político faz, per se, não é capaz de instituir nenhum processo material de combate
às desigualdades, às relações assimétricas e ao racismo, características desta sociedade. (Fry et al., 2007; Nascimento, 2006)
Do nosso ponto de vista, o que é importante observar é que, certo ou
errado, a política de cotas é uma proposição do movimento social negro já em
funcionamento em diversas instituições e com relativo sucesso no que diz respeito
à promoção da diversidade e da distribuição do que é fruto do trabalho comum (e
que deve retornar ao comum), do combate ao racismo e da democratização das
instituições. Escola pública laica e de qualidade para todos é um dos fundamentos
materiais da democracia e bandeira da luta anti-racista desde a abolição do instituto da escravidão, mas não será alcançada sem o desmonte dos mecanismos de
produção de desigualdade presentes nas nossas instituições. As políticas de ação
aﬁrmativa são instrumentos de um processo de democratização, pois na democracia a política consiste na criação daquilo a que, necessariamente, todos devem ter
acesso, criando os meios que assegurem esse acesso.
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Mensagem aos senadores na audiência
pública conjunta das Comissões de
Direitos Humanos, Educação e Assuntos
Sociais sobre “Igualdade Racial e
Cotas”, realizada em 03/08/2006
Alexandre do Nascimento

Sras. e Srs. Parlamentares, o debate sobre as cotas ganhou a sociedade e
esta Casa tem a responsabilidade de tomar uma decisão, que talvez seja uma das
mais importantes desde a Constituição de 1988. Apesar da importância do debate
público sobre o tema, as Audiências Públicas não conseguem traduzir a dimensão
do debate na sociedade e oferecem poucos elementos para que V.Exªs. tomem
uma decisão. Este debate é um debate político, um debate de opinião, onde até os
chamados especialistas argumentam a partir do seu lugar de classe, de raça ou dos
interesses que os mobilizam. V.Exª. estão frente a uma decisão política, em que o
importante é a escuta do que vem da sociedade e dos movimentos sociais, em especial dos jovens que estudam nas escolas públicas e dos cursos pré-vestibulares
populares em todo o País.
Como membro do Movimento Pré-Vestibular para Negros e Carentes e
integrante do grupo que organizou o manifesto em favor da Lei de Cotas nas universidades e do Estatuto da Igualdade Racial, aﬁrmo que as políticas de cotas são
fundamentais não apenas para a população negra, mas para o Brasil. Pois, em face
do racismo que estrutura nossas instituições, as cotas representam a igualdade
contra o privilégio, a multiplicidade contra a uniformidade e a participação contra
a partilha. E aﬁrmo isso a partir do crescimento da opinião pública favorável às
cotas.
Em 2000, o Centro de Articulação de Populações Marginalizadas encomendou uma pesquisa, feita pelo instituto DATA-UFF, que apontou que 51% da
população era favorável às cotas. Em 2003, pesquisa da Fundação Perseu Abramo
apontou que 59% era favorável. E neste mês de julho, pesquisa do instituto Datafolha, encomendada pela Rede Globo e pela Folha de São Paulo, apontou que
65% é favorável.
Além disso, o manifesto em favor das cotas, entregue aos Presidentes da
Câmara e do Senado, no dia 4 de julho de 2006, com 582 assinaturas, hoje tem

18

MENSAGEM AOS SENADORES NA AUDIÊNCIA PÚBLICA...

2350 assinaturas, que são mais que assinaturas individuais, são assinaturas representativas de vários setores. Professores de 72 universidades públicas e privadas
deste País, sendo 44 Professores da UFRJ, Universidade em que os Professores
Yvonne Maggi e Peter Fry são membros, nomes representativos da mídia, do
cinema, da música, do teatro e do campo empresarial, do movimento negro, sindical, estudantil, dos grupos pré-vestibulares para negros e carentes. Este manifesto
é muito mais que uma resposta aos novos apologetas da democracia racial. É
expressão de um desejo social que o Congresso Nacional não pode ﬁcar alheio. E
para aqueles que insistem em se pautar na opinião dos especialistas, é bom que se
saibam que a maioria das pessoas que assinam o manifesto em favor das cotas são
pesquisadores, ativistas e, portanto, especialistas sobre a questão racial no Brasil.
No manifesto em favor das cotas do Estatuto da Igualdade Racial há muito mais
especialistas que qualquer outro manifesto já escrito sobre esse tema até hoje na
história do Brasil. Por isso esse manifesto apresenta argumentos e propostas baseados em dados e análises. E não apenas uma defesa da hipócrita declaração formal de que somos todos iguais. A UERJ, neste ano, formará os primeiros alunos
cotistas e isso acontecerá sem que tenham ocorrido os conﬂitos raciais previstos
pelos beneﬁciários do racismo acadêmico. Esses conﬂitos já existem, e as cotas
são medidas que ajudarão a superá-los.
Martin Luther King sonhava com uma sociedade em que as pessoas não
sejam julgadas pela cor de sua pele, mas, para isso, achava que os negros deveriam ter direitos a tratamentos especíﬁcos. As pessoas que, desonestamente, usam
Martin Luther King contra as cotas deturpam seu sonho e seu legado. A sociedade
concorda com as cotas e aos Parlamentares cabe, muito mais que uma decisão
com base e convicção individuais, a tradução desse desejo coletivo em políticas
concretas. A democracia é um processo de construção permanente de condições
objetivas de igualdade. E por isso o Brasil precisa da aprovação do Estatuto da
Igualdade Racial e das cotas nas universidades.
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Políticas da restauração. Novas
direitas e velhas esquerdas, ou como
reciclar o fundo raspado do tacho*8
Judith Revel

Costuma-se dizer que a Itália tem sido o laboratório de experimentação
dos movimentos e da resistência biopolítica, mas também da corrupção pós-moderna do berlusconismo rastejante, da especulação política e da repressão, das
grandes eleições de televisão e do devir-realidade das estruturas partidárias atualmente reduzidas a mera crônica de interesses pessoais, de traições e alianças de
circunstância. Quem quer que observe de fora a Itália sente o mesmo gosto, tanto
lendo a imprensa diária quanto assistindo a um espetáculo de commedia dell’arte:
muitos efeitos especiais e nenhuma surpresa as máscaras são conhecidas e todos
sabemos como a coisa acaba. A França, por outro lado, parece exasperantemente
“clássica”.
Praticamente não há escândalos, na França: uma política que, à direita
e à esquerda, nasce nas mesmas escolas de administração e gestão, em tudo semelhante ao que sobrou de um sistema de Welfare que foi excepcional e que hoje
já está “no osso”; uma política que navega em sonhos de grandeur já um pouco
ridículos e sem novidades (a oposição à guerra, atenção aos problemas do Oriente
Médio, a vocação européia do ﬁnal dos anos 50). Em resumo, a França, apesar de
tudo, ainda é o país em que Igreja e Estado foram separados em 1905, cujo sistema de saúde funciona e é gratuito, que adotou o PACS (Pacte civil de solidarité),
pelo qual a homossexualidade, embora tenha de ser declarada à prefeitura de Paris, de fato não preocupa ninguém. E mais: auxílio a estudantes; bolsas de estudo;
subsídios garantidos aos recém-nascidos (e “assistência médica à procriação” em
muitíssimos hospitais públicos, em caso de infertilidade); ótima rede de transportes públicos; sistema escolar e universitário pensado do começo ao ﬁm, para facilitar a ascensão social; permissão aos solteiros de adotarem ﬁlhos (a ser estendida,
espera-se, em breve, aos homossexuais); antiga tradição de acolher migrantes e
8

“Politiche della restaurazione. Nuove destre e vecchie sinistre, o come riciclare il fondo del
barattolo”, publicado originalmente na revista Posse, em novembro de 2007. Disponível em:
http://www.posseweb.net/spip.php?article16. Tradução de Caia Fittipaldi [Copyleft]. Correções
e comentários são bem-vindos para caia.ﬁttipaldi@uol.com.br.
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refugiados, discussão pública sobre a eutanásia& País dos sonhos, então? Não,
nada disto. É preciso rasgar a fantasia, ver o verso do quadro.
Se a Itália foi o laboratório da contestação social nos anos 70 – e também,
sem dúvida, da mais extraordinária repressão nos vinte anos seguintes, a golpes de
cadeia e pay-TV, encenações “judiciárias” e piadas de televisão, Milão bêbada e
Roma ladra –, a França está se convertendo em laboratório de um cenário político
inédito. De um lado, um país que muda num mundo que muda, e que, seja porque
quer ou porque se deixa levar, não escapa a uma dinâmica imperial que o levou,
pelo menos em parte, a opor-se ao golpe de Estado bushiano contra o Império. Um
país que sempre resistiu a “fazer movimento” mas no qual a luta, da metade dos
anos 80 em diante, prosseguiu com força até hoje – das primeiras coordenações
de enfermeiros até as repetidas manifestações de estudantes, de ferroviários e metroviários, e, mais recentemente, à desobediência civil generalizada para proteger
os sans-papiers, à revolta dos jovens dos banlieues e à luta contra o projeto CPE
(“Contrato Primeiro Emprego”). De outro lado, uma esquerda social-democrata
incapaz de produzir outra coisa além de disputas partidárias e, em sua afasia de
projetos, desesperadamente à caça de votos também em territórios da direita:
imigração controlada; luta contra a delinqüência juvenil a golpes de “campos de
alistamento militar”; exaltação da família à moda antiga como base da sociedade; reaﬁrmação do orgulho nacional com bandeiras francesas nas sacadas (idéia
de Ségolène Royal de que até a extrema direita riu); tolerância zero e ideal ‘de
segurança’; caça aos “falsos desocupados” (sic); e discurso entusiasmado sobre o
róseo futuro do pleno emprego a ser alcançado em breve e das fábricas fordistas
a serem miraculosamente reabertas. Nem uma palavra sobre o descaso com os
mais jovens, sobre a precarização geral da vida, sobre os aposentados que não
têm como sobreviver até o ﬁm do mês, sobre os quase três milhões de franceses
que vivem abaixo da linha da pobreza, ou sobre os inacreditáveis 29% de sem-teto
parisienses que dormem na rua, mesmo sendo regularmente empregados – porque o salário e as ‘garantias’ ﬁnanceiras não são suﬁcientes para pagar um teto.
Em resumo: uma esquerda desgastada, não apenas reacionária mas velha e gasta,
fechada em sua auto-referencialidade e em total rendição ao personalismo. Uma
esquerda cujo único objetivo é pôr a mão em pequenos poderes, demagógica até
o inverossímil, enredada num sistema político sob a ditadura das pesquisas de
opinião, que continua a querer se deﬁnir como sistema de representação política democrática, que traz para o palco os velhos leões irados e os jovens leões
do cinismo ostentado como virtude. Uma esquerda ultra dilacerada na maré dos
grupelhos da ultra-esquerda que, por sua vez, não sabe fazer outra coisa além de
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repropor o hiper-protecionismo nacional como defesa contra o “grande capital”
das multinacionais, os queijos locais contra o reino da Coca Cola, e um não à
Europa que soou como absoluta negação à existência de um movimento de resistência no Império. Acrescentemos, por ﬁm, um partido comunista que chegava a
15% dos votos quando ainda era stalinista e que, depois de ter feito autocrítica –
mas pouca, porque continuou nacionalista, trabalhista e antieuropeísta – hoje nem
chega aos 4%; assim se poderá ter idéia da farsa em curso. Novas caras, velhos
discursos, idêntica cegueira.
E há os outros. Uma direita que se modiﬁcou e soube metabolizar as transformações em curso. Livre das rédeas que lhe aplicava a esquerda-que-só-sonha
com ser-igual-à-direita-que-avança, a direita não se contentou em bombardear a
ambulância. Inventou a política do discurso duplo, triplo, quádruplo: uma espécie de pôquer multi-interativo jogado em casa. Simultaneamente, desenvolveu os
discursos hiper-liberais (o que a direita gaullista não chegara a fazer, agarrada que
era à ﬁgura do Estado-providência), americanóﬁlos (quando boa parte do ideal
de “grandeur” da França do pós-guerra estivera ancorado à independência em
relação ao Pacto Atlântico), católicos à moda Ratzinger, intolerantes, xenófobos,
populistas; e sempre de olhos postos na esquerda dispersa então abandonada em
alto mar por todos os Louis-Philippe mirins do partido socialista. A direita, além
de pôr em campo um governo 50% feminino, nomeou para o Ministério da Justiça uma mulher de origem maghrebina para empunhar – em tailleur e salto alto
– o kärcher que Sarkozy prometeu aos banlieues, criou um inédito Ministério da
Identidade Nacional e da Imigração de ar completamente fascista, e deu ao mesmo
tempo carta branca, em outro ministério, à presidenta (ela também maghrebina)
do movimento de mulheres dos banlieues “Ni putes ni soumises” – “Nem putas,
nem submissas”. Usou o laicicismo como um machado contra a liberdade de culto, criminalizando indistintamente o Islã dos subúrbios e o desespero social; por
todos os cantos reintroduziu o mérito, em vez da igualdade, a segurança em vez
da liberdade, a república em vez da construção do comum. Derrotou o legítimo
desejo de novidade e de reencontrar a esperança, transformando-o em operação
publicitária na qual conta mais o vestidinho Prada da senhora S. que o desejo de
política; reciclou o imaginário dos adolescentes (mas já quase cinqüentões) do
sonho kennediano em novelão cheio de iates de luxo e de celebridades. E, quando
ﬁcou tudo pronto, afundou a faca.
A direita sarkozyana, não satisfeita com haver raspado o fundo do tacho
da extrema direita – não por acaso, o neopresidente francês vangloria-se de haver
esmagado Le Pen: saqueou-lhe os votos, a golpes de hiper-nacionalismo e de pro-
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vocações demagógicas –, lançou uma campanha de aquisição das personalidades
mais mediáticas daquilo que, há algum tempo, ainda se podia (vagamente) chamar de “a esquerda”. Na Itália, agosto é mês de compras no grande mercado futebolístico. Na França, junho-julho foram os meses das compras políticas. Nicolas
Sarkozy, novo Napoleão III pós-moderno, há poucas semanas comprou uma dúzia
de elefantes socialistas e uma leva de ex-68s, há muito rendidos ao “pragmatismo” da direita, com o objetivo de apagar passados (quase sempre maoístas) só
raramente vividos com glória. E aí estão os Kouchner (no Ministério do Exterior),
os Lang (na reforma das instituições), os Strauss-Kahn (no FMI) – só para citar
os mais conhecidos: os velhos mitterandianos, todos candidatos nas primárias da
esquerda há apenas seis meses, a nadar nas novas águas da direita que avança.
Para não falar dos “intelectuais” já mais escolados em virar casaca: Glucksmann,
Bruckner, Gallo, Finkielkraut...
Então, o que fazer? Infelizmente, as seduções do poder não são novas.
Denunciar as sereias sarkozyanas não fará nascer um novo Ulisses. Em vez disto,
indagar o que signiﬁca hoje ser de esquerda parece não só obrigatório, mas também absolutamente necessário.
Uma esquerda que seja capaz de impor a Europa dos movimentos contra
o simulacro da representação política, de combater a insegurança biopolítica e a
precarização da vida, em vez de combater o choque de civilizações, de lutar pelo
direito à felicidade, em vez de pregar a tolerância zero, de buscar as diferenças
no comum, em vez de a República do cidadão ordinário, conformista, ‘médio’,
sem cara.9
Uma esquerda capaz de retomar para si o acesso aos saberes e à formação
(atualmente entregue de presente à empresa privada, em cenário incrivelmente
orwelliano), a renda mínima universal (e não o assistencialismo – além do mais
sempre insuﬁciente – das novas leis para os pobres), de redeﬁnir uma cidadania
plena, desterritorializada e sem restrições, em vez da xenofobia e dos nacionalismos. Uma esquerda capaz de pensar de outro modo o trabalho de aﬁrmar a
potência da cooperação social e da inteligência comum.

9

No original cittadino qualunquista. “Qualunquista” vem de “qualunquismo”, movimento
italiano dos anos-50 que, à imitação do “poujadisme” francês, queria representar o “homem
comum”, ordinário (“qualunque”). Foi uma das frestas remanescentes do neo-fascismo, sempre
latente na Itália e já vencedor, com Berlusconi. Faltou-lhe apoios dos capitalistas e da DC. Hoje,
o neocapitalismo tomou conta de tudo. É o novo fascismo. (Nota de tradução.)
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Então, o que fazer? Toda a esquerda, contra os fantasmas daquela restauração pós-mitterandiana devorada pelo novo imperadorzinho! Depois de Napoleão III vem a Comuna de Paris. Façamos comunas, organizemos uma nova
Comuna.

Judith Revel é ﬁlósofa, professora na Université Paris I – Panthéon Sorbonne, e especialista no pensamento contemporâneo francês, sendo autora de vários artigos e livros sobre a
obra de Michel Foucault. No Brasil, foi publicado Foucault. Conceitos essenciais (São Carlos,
Ed. Claraluz, 2005), de sua autoria.
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Classe e multidão

10

Sandro Mezzadra

1.Um lugar qualquer na Europa. Neste caso, Sevilha, na Andaluzia. Chego cedo, num dia de abril. Vou à Universidade, à Faculdade de Direito, onde
participarei de um seminário de professores. Entro no campus, e noto latas pelo
chão, papéis espalhados. O que se vê, de fato, é que faz tempo que ninguém dá
uma varrida ali. Olhe em volta e vejo uma manifestação de mulheres, com faixas
e panﬂetos. Aproximo-me, falo com elas. Explicam-me que estão em greve. Faço
algumas perguntas. São 54, encarregadas da limpeza da Faculdade, todas espanholas de várias localidades. E dizem-me que há ali 17 diferentes tipos de contrato
de trabalho: muitas delas têm de renovar semanalmente os contratos.
Continuamos a conversar. São as histórias de sempre do trabalho precário, o labirinto de agências, contratadores, sub-contratadores, sub-sub-contratadores. Uma me conta sobre a irmã, que trabalha num call center: a mesma história.
Outra me conta sobre o marido: é operário, mecânico-metalúrgico; por causa da
“ﬂexibilidade”, mudam seu turno, seus ritmos e seus horários, com tudo o que
isto implica para a vida do casal. Para a vida, em geral. Mas, até nas fábricas o
trabalho é cada dia menos “garantido”.
Enquanto isto, chegam os que me haviam convidado para vir a Sevilha:
uns estudam, outros trabalham em teses de doutoramento sobre migrações. Faço
a minha palestra no seminário e depois começa a discussão. A história do trabalho
migrante na agricultura, no sul da Espanha é bem conhecida. Todos lembram do
“El Ejido”, o completo e completo pogrom contra os marroquinos, em dezembro
de 2000. Alguns dos alunos que assistem ao seminário são também ativistas e
têm mil histórias para contar: histórias terríveis de racismo e exploração mais
uma vez, que acabam para sempre o meu prazer de comer morangos; histórias de
perseguição a marroquinos, subsaarianos, poloneses. Mas ouço também histórias
extraordinárias de solidariedade e de luta. Contam sobre o SOC (o “Sindicato
Operário do Campo”), das relações com militantes dos centros sociais que orga-
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Artigo publicado em nov. 2007, “Classe e moltitudine”, apresentação da revista Posse. O artigo pode ser lido, em italiano, em: http://www.posseweb.net/spip.php?article6. Tradução Caia
Fittipaldi caia.ﬁttipaldi@uol.com.br.
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nizam, há dois anos, o movimento “Mayday Sur”11 (ver “Os precários do sul se
rebelam”, em http://maydaysur.org/).
Encontrei o pessoal do Mayday Sur à noite. Muitos estudantes, vários
são programadores de computação: o trabalho deles desenrola-se, diariamente,
combinando altíssima competência técnica, capacidade para se comunicar bem,
para trabalhar em rede, e total incerteza quanto ao dia de amanhã. Alguns trabalham no campo do design, um é arquiteto: as histórias se repetem, deﬁnitivamente
todas muito parecidas. Mas não há resignação ou conformismo nas vozes que
ouço: o que há naquelas vozes é a consciência do quanto uma vida pode ser rica,
quando se liberta da necessidade de consumir os dias à caça de salário. Eles falam
de seus mil projetos, mediante os quais tratam de preﬁgurar, e de tornar pelo menos parcialmente possível, desde já, aquela nova vida de liberdade.
2. Sei que este é um quadro ainda muito impressionista. Mas dá uma
idéia do que seja hoje a organização do trabalho vivo (para retomar uma categoria
marxiana) na Europa. Um labirinto de ﬁguras laborativas, de relações contratuais,
de competências, de línguas e de linguagens. Um acervo partilhado de corpos e
de cérebros em trabalho. Uma multiplicidade de diferenças, ora impostas como
fatores de hierarquização e de divisão, ora reivindicadas, aﬁrmadas e vistas como
fatores de riqueza; um impressionante campo de tensões, no qual reivindicações
práticas e reivindicações de mobilidade se encontram todos os dias com dispositivos de conﬁnamento, no qual os conﬂitos e lutas estão sempre na ordem-do-dia
mas raramente se comunicam entre si, raramente fazem massa , dão liga .
Nos últimos anos, temos usado o conceito de multidão para descrever
este tipo de trabalho. Usamos este conceito, embora de outro modo, para capturar
a combinação ambivalente dos dois signiﬁcados das diferenças de que falei acima. Para indicar a multiplicidade constitutiva e a heterogeneidade da composição
contemporânea do trabalho vivo, sem que isto signiﬁque que nos resignamos a
oferecer uma descrição melancólica, que só repita os lamentos sobre a atomização
do trabalho, com seu corolário inevitável: a nostalgia pelo movimento operário,
por uma época quando a classe estava aí, exposta aos olhos de todos.
Não há dúvidas de que aí estão as hierarquias – salariais, e outras –,
linhas que dividem o trabalho ao longo de eixos de gênero, de nacionalidades,
11

Mayday é a chamada radiotelefônica de emergência ou socorro, versão anglicizada do francês m’aidez (ajude-me!). Utilizada principalmente nas navegações marítimas e aeronáuticas,
faz parte do Código Internacional de Sinais e do Código Fonético Internacional (de http://
pt.wikipedia.org/wiki/Mayday). A expressão Mayday Sur equivale, no signiﬁcado, a “o sul
pede socorro”.

Sandro Mezzadra

de raças (digamos assim, com uma variação num argumento marxiano: não é a
mesma coisa, hoje, na Europa, levar ao mercado de trabalho uma pele branca ou
uma pele negra). Mas eis aí também uma dimensão social do trabalho, que é uma
realidade, a 27 ﬁsicidade da cooperação produtiva, sob a qual as hierarquias e as
linhas de divisão estão inscritas, e que contudo constitui o fundo comum a partir
do qual os corpos e os cérebros dos explorados produzem riqueza. É muito sutil a
linha que separa o indivíduo, átomo isolado de singularidade, vida que se aﬁrma
em sua irrepetibilidade, do enraizamento naquele fundo comum: ao falar de multidão interessava-nos reforçar esta linha, imaginar a singularidade enraizada no
trabalho capaz de reapropriar-se daquele fundo comum, fazer o trabalho viver na
luta e na preﬁguração de um outro modo de produzir e reproduzir a vida. Cuidamos de mapear os conﬂitos, os movimentos, as lutas, destacando este problema
fundamental: um novo projeto político, à altura dos que continuamos a considerar
a maturidade e a riqueza da composição do trabalho vivo contemporâneo.
3. Acima, falamos dos corpos e dos cérebros dos explorados. Talvez não
tenhamos sido bem claros. Corrigindo: a multidão é deﬁnida pela exploração. É
um conceito de parte, portanto de classe. Indica o conjunto dos sujeitos que, sob
diferentes modalidades e em diferentes graus de intensidade, são explorados pelo
capital. Sabemos que falar de exploração levanta uma série inﬁndável de problemas: antes de tudo, problemas de mensuração . Não nos ocuparemos disto, aqui.
Se for necessário, falaremos disto depois. Por enquanto, cuidemos da centralidade
do conceito de exploração que é irredutível às teorias da justiça de origem kantiana que circulam nos debates político-ﬁlosóﬁcos contemporâneos, nas análises
da composição do trabalho. Que vida em última instância, pode-se dizer, simpliﬁcando um pouco – é marcada pela obrigação, pela coação, de trabalhar para
reproduzir-se, e que vida não tem esta marca? No fundo, a questão pode ser posta
nestes termos bem simples. Pelo menos, por enquanto. A multidão é composta do
conjunto de vidas que são marcadas por aquela obrigação, por aquela coação. E, é
claro, a multidão é composta também das mil práticas mediante as quais aquelas
vidas vão-se aproximando de livrar-se daquela obrigação, daquela coação.
Com este número da revista, de qualquer modo, recomeçamos do começo. Abrimos uma nova fase de pesquisa e de experimentação política em que nos
propomos a perguntar de modo mais estrito o que conseguimos até agora, seja do
ponto de vista teórico seja no campo da pesquisa, sobre a relação entre multidão
e classe. Recomeçar do começo, é a velha história, não signiﬁca voltar ao zero. O
capital como relação social, não como “coisa”: este potentíssimo ‘insight’ marxiano continua a guiar nosso trabalho. Pretendemos reconstruir os muitos modos
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mediante os quais aquela relação social chamada capital reproduz-se na realidade contemporânea: as várias modalidades mediante as quais o capital 28 captura
o trabalho; as práticas de resistência e de adesão que correspondem a cada uma
daquelas modalidades; as lutas mediante as quais se expressa a tensão de andar
‘diferente’ em relação ao capital. Digamo-lo com elegância: a tensão de andar
para destruí-lo.
Queremos também propor alguns problemas absolutamente concretos,
do ponto de vista político. O projeto poderia chamar-se “A Formação da Multidão
Européia” (como homenagem a E.P. Thompson12). Recolhemos, do grande historiador inglês, a idéia de que o processo de formação da classe operária foi processo complexo e contraditório. Aprendemos com ele que a classe jamais foi “uma
coisa”, que a classe não existe fora do seu fazer-se classe (do seu devir classe?13).
E este fazer-se (este devir?) é sempre duplo: pode-se estudá-lo do ponto de vista
do capital e do ponto de vista do trabalho vivo. No fundo, é o duplo ponto de vista
ao qual se referia a distinção operaista entre a composição técnica e a composição
política das classes. Ver, de um lado, as modalidades mediante as quais o trabalho
é 28 capturado e disciplinado pelo capital; de outro lado, as lutas, os comportamentos, as formas de organizações mediante as quais se expressa o “trabalho
como subjetividade”: isto é o que queremos continuar a fazer.
Partimos da idéia de que queremos compreender cada vez mais claramente que direitos podem ter hoje a função que tiveram os direitos políticos no Cartismo14, na reconstrução de Thompson, para o fazer-se da classe operária industrial
12

Referência a THOMPSON, E.P., A formação da classe operária inglesa (3 vol.) Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989-1997.

13

No orig. “che la classe stessa non esiste al di fuori del suo farsi”. Há aí um interessante problema de tradução versus teoria. Duas traduções são possíveis: “a própria classe não existe fora
do seu fazer-se classe”; e “a própria classe não existe fora do seu devir-classe”. A escolha entre
as duas fórmulas depende exclusivamente de escolher-se um campo teórico.

14

Cartismo (também dito “A questão democrática”, em Thompson, op. cit.) é movimento do
ﬁnal da década de 1830; considerado o primeiro movimento independente da classe trabalhadora britânica, exerceu forte inﬂuência sobre o pensamento político durante os dez primeiros
anos do governo da rainha Vitória, na Inglaterra. O nome do movimento teve origem na “Carta
do Povo”, principal documento de reivindicação dos operários que foi escrito como resposta ao
Reform Act, lei eleitoral que proibiu os operários do direito do voto, no Projeto de Reforma em
1832. A “Carta do Povo”, enviada ao parlamento em 1838, trazia as seguintes reivindicações:
sufrágio universal masculino, pagamento aos deputados, votação secreta, parlamentos anuais,
igualdade dos distritos eleitorais e supressão do censo. A estratégia utilizada pelos cartistas girava em torno, principalmente, da coleta de assinaturas, realizadas nas oﬁcinas, nas fábricas e em

Sandro Mezzadra

na Inglaterra; que garantias podem e devem ser conquistadas para consolidar um
terreno de convergência para a ﬁgura do trabalho tão heterogêneo como o que se
vê hoje; que novas instituições podem articular aquele terreno de convergência.
Queremos, em resumo, trabalhar coletivamente e de modo aberto e problematizante, para uma nova teoria da organização.
Com relação ao espaço, propomo-nos a trabalhar no espaço europeu.
Isto não signiﬁca que só pensaremos a Europa nos próximos números da revista.
Estamos de olhos postos no mundo, o mundo “grande e terrível”, para usar a
expressão de Gramsci, o mundo cada vez mais uniﬁcado e sempre mais dividido
no qual vivemos. O espaço europeu de que falo aqui, o espaço que consideramos
nas análises da composição do trabalho que oferecemos neste número, é o espaço
a ser politicamente conquistado pelos movimentos, aqui e agora, para articular
um projeto de transformação radical do existente, considerado o nosso presente
global. Este espaço não coincide com o espaço da União Européia: é um espaço
provincializado e ligado a outros espaços pelos movimentos migratórios, é um
espaço cuja heterogeneidade e aleatoriedade temos de começar a avaliar. É o espaço, em todos os casos, no qual é indispensável reinventar a liberdade e a igualdade, como condições para convergências ainda inéditas, para novas composições
políticas entre multidão e trabalho.

Sandro Mezzadra é pesquisador na Universidade de Ciências Políticas Bologna, na
área de estudos coloniais e pós-coloniais e fronteiras da cidadania. É autor de “Diritto di fuga.
Migrazioni, cittadinanza, globalizzazione” Verona: ombre corte 2007 (ed. atualizada; 1ª ed.
2001) e um dos animadores da Universidade Nômade.

reuniões públicas, através de uma série de Petições Nacionais enviadas à Câmara dos Comuns.
(De: http://www.historia.uff.br/nec/CARTISMO.htm)

29

Mídia e Cultura

LUGAR COMUM Nº23-24, pp.33-47

Por uma Genealogia da Blogosfera:
considerações históricas (1997 a 2001)
Fábio Malini

Derrick De Kerckhove (2006) caracteriza a Internet em três grandes momentos, para além, naturalmente, da sua criação. O primeiro deles é a invenção
do navegador Mosaic, que fez da World Wide Web atrativa para um leque vasto
de pessoas. O segundo, a chegada do Yahoo!, “que introduziu uma nova geração de instrumentos de navegação indispensáveis, depois mais desenvolvidos no
Google”. E o terceiro momento foi o advento dos blogs, a entidade mais madura
da Web, diz o autor. Mais do que qualquer deﬁnição simplista que os associa a
um site íntimo de um autor, os blogs representam, para Kerckhove, uma nova
tecnopsicologia.
Ponto de encontro dentre redes sociais e tecnológicas, a blogosfera é uma rede
de interações intelectuais diretas e navegáveis, resultado da contribuição gratuita, aberta e veriﬁcável das consciências e das opiniões de muitas pessoas
sobre assuntos de interesse geral e em tempo quase real. O funcionamento dos
blogs baseia-se inteiramente nestas conexões. Tal como a inteligência, desenvolvem-se e crescem com o uso. Os blogs são um espaço de reﬂexão compartilhada
(Kerckhove apud Granieri, 2006, p.11).

Os blogs15 expressam a cultura colaborativa e o poder dos links que demarcarão a net culture após o estouro da bolha da nova economia. Trata-se de um

15

Até outubro de 2006, segundo a mensuração realizada pelo Technorati, os blogs mantinham
uma elevada taxa de crescimento, tendo sido publicados 1,3 milhões de posts por trimestre e
criados 3 milhões de blogs por mês, isto é, 100 mil por dia. Contudo, destes 4% são splogs –
blogs criados para comunicar na blogosfera mensagens indesejadas na seção de comentários
dos blogs ou para gerar tráfego de audiência para si através do plágio de conteúdo alheio. Cerca
de 5,8% dos posts (os 1,3 milhões) são gerados por splogs. Ao “roubar” os conteúdos, os splogs
atraem para si, através de sistemas como o Google, visitas que deveriam ir para o site original.
Ao total o sistema Technorati contabilizou a existência de 57 milhões de blogs em outubro de
2006, cerca de 2% são publicados em língua portuguesa. Desses 57 milhões, somente cerca de
55% destes estão ativos, o que signiﬁca que eles estão sendo atualizados ao menos uma vez
nos últimos três meses. A estimativa do estudo é de que a blogosfera duplica de tamanho a cada
230 dias.
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novo espaço de resistência que se coaduna com um fenômeno maior: o fato de
que mídias – com certo poder na formação da opinião pública - passaram a ser
construídas pelos próprios usuários conectados em rede – algo que Dan Gilmor
sintetizou – um tanto que corporativamente – de jornalismo cidadão (civic journalism).
Eu, o weblog: contexto e genealogia (1997-2000)
O acontecimento blog é formado por múltiplos acontecimentos que ocorrem a partir de 1997, quando o termo weblog é cunhado pelo norte-americano
Jorn Barger para se referir ao seu jornal online RobotWisdom (http://www.robotwisdom.com/). O termo era um acrônimo derivado das palavras web e log (diário
ou bloco de anotações) e expressava um site que hiperligava páginas interessantes
encontradas na internet. Blog era, na prática, uma coleção de links com comentários breves.16 Barger ﬁcava o dia inteiro garimpando notícias, informações, casos
etc, que publicava na forma de comentários breves com disponibilização dos links
desses dados, sem a existência de mecanismos de conversação com o usuário
(particularmente, os comentários). O modelo de Wisdom consistia em uma produção que mais atualizava links do que criava conteúdos próprios (posts - entradas compostas por textos, fotos, ilustrações, links). Não havia até aquela data um
sistema de publicação especíﬁco para weblogs. Para ter um blog, o autor precisa
de dominar a linguagem HTML.

Interface do primeiro weblog, o Robot Wisdom <http://www.robotwisdom.com/>, 1997

16

Cf. Luiz Carlos Machado, Eu blogo, tu blogas. Disponível em: <http://www.sobresites.com/
poesia/forum/viewtopic.php=2422&sid=91e9b843d83d3f99e4e6467aa0b0e302>, acesso em
10/01/2007
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No ﬁnal de 1998, uma lista de 23 diários virtuais é publicada por Cameron Barret, no seu blog Camworld17, a partir da compilação de Jessé Garret, editor
da Infosift.
Jesse James Garret, editor do Infosift, começou a compilar uma lista de “outros
sites como o dele” na medida em que os encontrava em suas perambulações
pela web. Em novembro daquele ano, ele enviou sua lista para Cameron Barrett.
Cameron publicou a lista no Camworld, e outras pessoas que mantinham sites
similares começaram a lhe enviar suas URLs para que ele as incluísse na lista.
Na “página de apenas weblogs” de Jesse estão listados os 23 então conhecidos
até o começo de 1999. De repente, surgiu uma comunidade (Blood, online).

Os blogs surgidos, nesse momento, se caracterizam por sempre conter
linguagem hipertextualizada. Entre 97 a 99, o código narrativo predominante nos
blogs era uma espécie de dicas sobre o que há de interessante na internet. O postlink foi o primeiro gênero narrativo dos weblogs, ainda muito associado à cultura hacker (de troca de informação relevante). Os weblogs eram uma espécie de
ﬁltro. Seu editor preocupava-se em conduzir o usuário sempre a outros sítios de
informação, sem o desejo ainda de tornar o veículo em um instrumento formação
de opinião. Estamos aqui no momento em que a lei “blogueiro linka blogueiro”
é inaugurada.
No instante que sucede o esforço de Cameron em reunir weblogs, Brigitte
Eaton realiza o mesmo trabalho, ao compilar uma lista de weblogs, que ﬁca hospedada no Eatonweb Portal, um portal de blogs, divididos por gênero e nacionalidade. O critério para que haja submissão do blog ao portal é único: que fosse um
site que disponibilizassem posts já datados (dated entries). No começo de 99, para
mostrar a popularização dos diários virtuais, Peter Merholz divide o termo weblog
em we blog (nós blogamos), criando ao mesmo tempo a palavra (blog), o verbo
(blogar) e o sujeito (blogueiro). O formato mais tradicional se estruturaria agora
em conteúdos breves (a arte de produzir posts curtos); atualizado continuamente,
uma ou até várias vezes ao dia; apresentado numa ordem cronológica inversa (no
topo do site, nota mais recente, com dia, data e hora); e com a presença de muita
hipertextualidade.
Em 1999, os blogs eram distintos tanto em forma como conteúdo das publicações periódicas que os precederam (ezines e journals). Eles eram rudimentares
em design e conteúdo, mas aqueles que os produziam achavam que estavam

17

A lista está publicada em: http://www.camworld.com/archives/1997/07/
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realizando algo interessante e decidiram ir adiante. Os blogueiros referenciavam entradas interessantes em outros blogs, normalmente adicionando suas
opiniões. Créditos eram concedidos a um blogueiro individual quando outros
reproduziam os links que este havia encontrado. Devido à freqüente interligação
entre os blogs existentes na época, os críticos chamaram os blogueiros de incestuosos, que por sua vez sabiam que ampliﬁcavam as vozes uns dos outros quando
criavam links entre si. E assim a comunidade cresceu. Os blogueiros pioneiros
trabalharam para se tornar fontes de links para material de qualidade, aprendendo a escrever concisamente, utilizando os elementos que induziam os leitores
a visitar outros sites (Wikipedia, verbete Weblog, online).

O advento dos diários
Neste mesmo ano, algumas empresas lançavam softwares que tornavam
automática e gratuita a publicação de blogs, portanto, sem a necessidade do usuário dominar por completo a linguagem html. O primeiro programa desse tipo foi o
Pitas, criado em julho de 1999. “A estrutura técnica era gerenciada pela empresa,
que também oferecia a criação de blogs a custo zero, assim como os valores agregados: um item em um blog possui valor de produção irrisório comparado com o
de um artigo veiculado na grande mídia” (idem). Um mês depois do Pitas, surgia
o Blogger18, o mais popular sistema de publicação online até hoje. A partir daí os
blogs se proliferaram. De uma onda, se transformam em uma explosão, a ponto
de seu formato tornar-se cada vez mais múltiplo. Com as interfaces trazidas pelo
Blogger a publicação de conteúdos online é bastante facilitada. Cabe ao usuário
a realização de apenas três atividades: escrever o título, o texto, e depois clicar
em “publicar” para imediatamente o conteúdo estar no seu site. Sem contar que o
que é publicado ﬁca arquivado, sendo facilmente recuperado a qualquer instante,
para que possa ser modiﬁcado, ampliado ou mesmo revisado mesmo que tenha já
“subido pra rede”.
O Blogger facilita a escrita de um pensamento ou de uma observação, tanto que
muitas pessoas não se sentem inclinadas a criar um link e escrever algo em torno
dele. É essa interface livre, combinada com a facilidade absoluta de uso que tem,
em minha opinião, feito mais do que impelir a mudança de um weblog do tipo
ﬁltro para um blog diário, mais do que qualquer outro fator (Blood, 2002).
18

No mês de julho daquele ano, a empresa Pitas [ http://www.pitas.com ] criou o primeiro software grátis e em agosto o americano Evan Williams, da empresa Pyra Labs, criou ferramenta
semelhante,o Blogger,que se transformaria no ícone de um conceito que revolucionaria a criação e postagem de páginas pessoais na Internet (Oliveira, online).
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A interface do Blogger acabou por dar vazão a emergência de uma nova
linguagem blogueira: o diário online (Schittine, 2004). As facilidades de publicação conjugadas ao fato de o Blogger não conter nenhum dispositivo de censura do
que está sendo escrito; e a um aumento da estada do usuário (principalmente os
mais jovens) na Internet possibilitou que os blogs começassem a se caracterizar
por comentários sobre os mais variados temas da vida pessoal — uma resenha de
um ﬁlme, uma catarse, um poema, uma fofoca, um pensamento, uma recordação
da infância, uma piada, uma informação sobre o cotidiano, um delírio, a visão sobre as aulas da faculdade, sobre os namoros, sobre estar doente, enﬁm, tudo aquilo
que pertencia a dimensão singular é tornada pública.
Estes blogs, geralmente atualizados diversas vezes por dia, eram um registro
dos pensamentos do blogueiro: algo que foi visto no caminho para o trabalho,
observações sobre o ﬁm-de-semana, uma reﬂexão sobre um ou outro assunto.
Links levavam o leitor do site para outro blog com quem o primeiro estava tendo
algum tipo de conversa ou com quem ele tivesse se encontrado na noite anterior,
ou para o site de uma banda sujo show ele tivesse assistido. Diálogos inteiros
eram travados entre três ou cinco blogs, cada um fazendo referência ao outro em
seus pontos de vista ou posições pessoais (idem).

O diário íntimo inaugura uma fase em que blog passa a ser associado
à cultura do diário pessoal. “O inﬂuxo de blogs mudou a deﬁnição de weblogs,
de ‘uma lista de links com comentários pessoais’ para um site atualizado periodicamente, com o novo material sendo postado no topo da página” (idem). A
importância desses diários, no terreno da linguagem blogueira, é que vai nela
instituir dois componentes – ambos conseqüentes um do outro: a escrita informal
e a conversação.
A “escrita leve” ocorre porque o editor discorre sobre os seus afetos e
suas afecções. Não é uma escrita que se pauta por uma lógica interpretante. Não é
um thèoros. Mas é uma lógica sensorial, em que o constante contato com o outro
(o amigo usuário), faz com que a escrita seja uma resposta a um comentário ou a
uma experiência cotidiana, de forma que a escrita do diário está entre um balanço
de contas, uma volta ao passado e um pensamento impulsivo confessional. O
diário só tem sentido então se a ação existe, se houver história. A linguagem que
instrumenta o diário precisa sentir a história (pessoal e social) que se passa. Não
é à toa que acaba sendo mais uma descrição pessoal do dia do que uma análise da
história social.
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Agora essa apreensão sensorial da história é sentida porque é obtida por
meio da conversação. A linguagem do diário não é um ato individual, pois que,
no plano da internet, onde tudo exibido por uma audiência global, o blog-diário
ﬁca defronte a uma comunidade que gira em torno dela. O sistema de comentários
inaugurado pelos sistemas automáticos de publicação fez nascer comunidades de
leitores girando em torno dos blogs. Com freqüência, a audiência de um blog é
formada por um pequeno número de usuários que é vinculado ao editor. Trata-se
de um público que “bisbilhota” para compreender que a memória do outro também está composto na sua. O inverso também é verdadeiro: ao ser atiçado pelos
comentários críticos ou elogiosos da audiência, o blogueiro ressigniﬁca a própria
vida. É muito comum, entre os jovens blogueiros, que um post seja apenas o
instrumento do começo de uma conversação. Comentar é um ato de dádiva: “se
você comenta no meu blog, eu comento no seu” – a lógica do reconhecimento da
vinculação é que funda o sentido do comentário nos blogs-diários. Muitas vezes,
um post é só um pretexto para iniciar uma conversação, a ponto de o comentário dos usuários acabar virando o conteúdo principal. Portanto, muitas vezes a
conversação é usada para que o usuário ﬁrme, revele ou altere pontos de vista já
enraizados sobre determinados assuntos que estão na ordem do dia. A produção
lingüística dos blogs-diários revela-se ao mesmo tempo como auto-reﬂexão e uma
reﬂexão coletiva.
Uma comunidade de 100, 20 ou 3 pessoas pode surgir em torno de seus registros
pessoais diários. Ao se deparar com vozes amigas, ele [o blogueiro] pode ganhar mais conﬁança de sua visão do mundo. Ele pode começar a experimentar
formas mais complexas de escrita [...]. Ao enunciar suas opiniões diariamente,
esta nova consciência de sua vida interior pode se tornar uma crença em sua
própria perspectiva. Suas próprias reações – a um poema, a outras pessoas, e
sim, à mídia – terá mais peso sobre ele (Schittine, online).

11 de setembro de 2001: blogs furam os portais da internet
A partir de 1999, com a profusão dos diários, a partir do uso popularizado
dos sistemas de publicação (Blogger, Movable Type, Wordpress e outros disponibilizados por portais de informação), os blogs formam um todo heterogêneo e
um agregado múltiplo de experiências criativas que se expressam como um complexo “caleidoscópio sem lógica”. Deles, há de toda espécie: blogs sobre política,
religião, viagens, economia, vida pessoal, arte, assuntos proﬁssionais, tecnologia,

Fábio Malini

ciência etc. Em comum a interconexão por meio de post interligados, do blogroll19
e dos comentários postados – interconexão que acaba produzindo um espírito
comunal entre os blogs. Por conta disso, esse “todo heterogêneo” – com suas
interações sociais e hiperligações – foi batizado, por Willian Quick (http://www.
dailypundit.com/) em 2001, como blogosfera. “Enquanto os blogs isoladamente
são somente um formato na web, a interconexão entre eles [a blogosfera] é um
fenômeno social: ao vê-los como um todo pode-se determinar claramente tendências, gostos, popularidade de sites, objetos, produtos, música, ﬁlmes, livros,
como se fosse um ente coletivo” (Fonte: Wikipédia, http://es.wikipedia.org/wiki/
Blogosfera, página acessada em 07/01/2007).
A classiﬁcação tipológica dos blogs é uma operação sempre incompleta,
dado as narrativas, as interfaces e as interações se manifestarem sempre como
híbridas. A narrativa é sempre um misto do pessoal com o político, da crença com
a interpretação, da objetividade com a subjetividade, da informação com o testemunho, da ﬁcção com a realidade, do original com a cópia, da singularidade com
a coletividade. No ﬁnal das contas, a blogosfera destoa da comunicação de massa
exatamente porque se constrói a partir de discursos que estão colados à maneira
de expressar de cada singularidade. É uma esfera absolutamente material (porque
é in process), já que as “fórmulas prontas para uso”, aprendidas como uso correto
da gramática, dos códigos de conduta, dos códigos jornalísticos etc, convivem
e são descartadas pelas maneiras de dizer, de escrever, de criar, de estabelecer
relações e vínculos, desenvolvidas por cada uma das pessoas ou de coletivos que
produzem e se reproduzem na blogosfera, a ponto de compor – junto com as
listas de discussão, os fóruns, os wikis, as redes p2p etc - um campo de energia
cuja força se concentra em produzir curto-circuito no monopólio que a imprensa
tem da opinião pública. Até o comportamento menos ativo, atribuído a multidão
de blogueiros que somente reproduz o sentido das informações circulados pela
imprensa, acaba por ﬁltrar e selecionar aquilo que mais lhe interessa, resultando
numa agenda que reconﬁgura a agenda midiática.
19

Segundo a Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Blogroll), um blogroll é uma coleção de
links de blogs que normalmente aparece na parte lateral da página. Blogueiros podem deﬁnir
diferentes critérios para incluir outros blogs em seu blogroll. Normalmente, a lista é composta
de blogs que os próprios autores visitam com assiduidade ou às vezes simplesmente de blogs
de amigos, parentes ou vizinhos.Quanto À procedência da palavra, existem duas possíveis derivações. Os blogger dos EUA sustentam que o termo provém de logroll, que está relacionado
com o intercâmbio de informção entre diferentes pessoas para obter um objetivo comum. Os
blogueiros do Reino Unido relacionam a palavra com bog roll (papel higiênico), com base em
seu extenso tamanho e na duvidosa qualidade da lista de muitos blogroll.
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Do ponto de vista histórico, essa potência da blogosfera é realizada, de
forma intensa, pela primeira vez com a ocorrência dos ataques terroristas em 11
de setembro de 2001.20 O primeiro acontecimento que mostrou inicialmente o
poder da internet como fonte de informação. No dia do atentado, os portais de
informação das agências de noticias internacionais não conseguiram ﬁcar estáveis por conta do excesso de tráfego nos seus servidores. Na época, a audiência
do MSNBC multiplicou por 10. A da Fox News, idem. Os usuários que ﬁcavam
nesses sites em torno de três segundos, ﬁcaram no dia, entre 20 e 40 segundos.
Não adiantou muita coisa usar o celular, as redes de telefonia também seguiram a
mesma tendência: congestionamento.21 O site da CNN teve que se transformar em
um site light, reduzido a uma foto e a poucos links para tentar ﬁcar no ar. O site
mais acessado do mundo, o Google, alertava o usuário que não adiantava procurar
notícias frescas sobre o assunto: “se você procura por notícias, você encontrará
notícias mais atuais na Tv e na rádio. Muitos serviços de notícias online não estão
disponíveis, por causa da extremamente alta demanda”.

Figura 2 - Por causa de congestionamento, site da CNN vira site light em 11/09
Fonte: Digital Collection (http://www.interactivepublishing.net/september/browse.
php?time=2001-09-11-11)

No outro lado do atlântico, no Reino Unido, o fato se repetia. “A BBC
britânica [...] viu as consultas a seu site aumentarem 47% e The Guardian [...]
viu as suas aumentarem em 83%” (Pisani, 2003). O resultado foi um colapso dos
20

Essa tese é bem-defendida pelo bogueiro e jornalista Juan Cervera em Una teoria general del
blog. In: La blogosfera hispana, pp 10-19.

21

Observatório da Imprensa. Websites sobrecarregados. Disponível na internet: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/ter190920019993.htm Página acessada em 20/07/2005.
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grandes portais, o que empurrou os usuários para dois lugares: a TV e os blogs.
Só que a TV cumpria um papel de produzir a leitura da imagens ao vivo, enquanto
milhares de pessoas procuravam informações sobre familiares e amigos que estavam nos arredores dos atentados.22
Sites pequenos e ágeis mantidos por gente comum que se contenta em descrever
diariamente suas existências comuns entraram em ação numa verdadeira corrente de informações e, principalmente, numa corrente de solidariedade. Assim
como os pequenos cinegraﬁstas amadores buscavam a força das grandes imagens numa tentativa de explicar o inexplicável com palavras, eram as mensagens dos bloggers que procuravam solucionar problemas práticos e objetivos de
quem precisava entender que tudo aquilo não era, pelo menos ainda, necessariamente o começo do terceira guerra mundial ou o começo do ﬁm do mundo 21.23

Era uma pluralidade polissêmica – contidas em textos, imagens, áudio
e vídeo. Além das tradicionais opiniões e testemunhos contidos nos diários, os
blogs disponibilizam narrativas testemunhais numa edição em estado bruto. A
blogosfera entrava na sua fase informativa. Um blog, em especial, se destacou
pelo serviço de informação pública que prestou: o Slashdot.24 Ele se transformou
22
No Brasil, o caos nos portais também foi instaurado. Os portais Globo Online, CNN, Terra
e IG demonstraram o baixo investimento para suportar o tráfego e a ansiedade por informação
dos leitores. Como bem identiﬁcou Raphael Leal, “o iG pagou um mico histórico: decidiu que
o dia 11 seria dia das boas notícias, e tiraria da primeira página qualquer menção a más novidades. Teve que abrir mão rapidinho da idéia”. (in Observatório da Imprensa. Disponível na
internet: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/ter1909200198.htm Página acessada em 04/04/2006.
23

Cf. Antonio Brasil, Boa e velha TV supera a Internet. Observatório da Imprensa. Disponível na internet: http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/ter190920018.htm Página
acessada em 20/07/2005.
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Trata-se de um blog coletivo, produzido de forma colaborativo. “O princípio-base do Slashdot,
por exemplo, é ‘nada de censura’. Todos podem comentar qualquer artigo do modo que quiserem. A Constituição do Slashdot utiliza apenas três mecanismos para gerir a tensão entre liberdade individual de fazer posts de material ofensivo ou irrelevante e o desejo coletivo de poder
encontrar os comentários interessantes. O primeiro é a moderação, cuja função é estabelecer
um rank de qualidade para os posts. O segundo é uma forma de metamoderação, que controla
o trabalho dos moderadores impondo escolhas objetivas. O terceiro, por ﬁm, é o karma, ou
seja, a reputação dos comentadores. Estes três conceitos políticos, embora, simples, permitem
ao Slashdot continuar a prestar um serviço útil” (Granieri, 2006, p.49). A quem interessa, há
disponível até hoje o post que desencadeou a solidariedade em tempo real no 11 de setembro:
http://www.interactivepublishing.net/september/detail.php?id=252&singlecall=1.
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no espaço onde diferentes usuários postavam informações que aumentavam o nível de esclarecimento sobre o atentado. Tornou-se uma rede social em tempo real,
onde se podia encontrar o telefone para atendimento da família das vítimas, transcrever as últimas notícias, debater as razões do atentado, mostrar a lista de quem
estava nas aeronaves e as transcrições de organizações árabes contra o atentado
e contra o linchamento midiático contra a sua cultura etc. Foram mais de 50 mil
intervenções escritas na forma de fórum de discussão. Foi um verdadeiro espaço
público que se constitui sem que todos estivessem presentes simultaneamente.

Figura 3 - Com os portais congestionados, página do blog ﬁltro Slashdot vira abrigo de informações e
debates sobre o atentado de 11/09. Fonte: Digital Collection

Num texto memorável, Jon Katz (2005), do Slashdot, um mês após a tragédia contra as torres gêmeas, anunciava que o 11 de setembro marcava uma nova
era da informação em que a internet ocuparia cada vez mais o centro por onde se
produzia as principais informações sobre grandes acontecimentos. Os testemunhos
online de sobreviventes e de testemunhas oculares se transformaram em excepcionais arquivos da tragédia global que, em dado momento, destoava das explicações
consensuais da grande mídia (como o que denunciou um blogueiro, quando mostrou a farsa das imagens montada pela CNN mostrando os palestinos comemorando o “sucesso do atentado”, quando estavam a festejar outro acontecimento). Para
Katz, o 11 de setembro foi o mesmo que a II Guerra Mundial e o Assassinato de
Kennedy tornou, respectivamente, para o rádio e para a televisão: um evento que
fundava a hegemonia de um veículo (no caso a internet) sobre os outros.
Mas para além de todas as fobias que o mainstream da mídia possui sobre a
perigosa e irresponsável internet, a cada semana que passa depois do ataque a
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internet se transforma em um veículo mais sério, o único que oferece aos consumidores da informação notícias atualizadas e discussões e pontos de vista
alternativos. A internet é um meio da expressão pessoal – pessoas enviam email
para amigos e parentes para dizer-lhes que estava tudo, para dotá-los de informações relevantes, para doar tempo e dinheiro. E, naturalmente, ao contrário
dos meios convencionais, que dão ainda aos cidadãos ordinários quase nenhuma oportunidade de participar, a rede é arquitetonicamente e visceralmente interativa. O feedback e a opinião individual não são [...] um punhado de [...]
“nós-queremos-ouvir-de-você” por telefone, mas são uma parte integrante da
dispersa informação da internet. São o seu núcleo (core).[...] Os ataques ao
WTC remetem-nos a uma extraordinária abertura, a uma distribuição aberta da
informação e a um sendo de construção de comunidade que estão no coração da
promessa do mundo wired (Katz, op. cit., online).

O 11 de setembro provocou que, na Internet, começasse assim um movimento25 que, mais à frente, é apontado como evento fundador da recessão da
mídia26 e da crise do jornalismo, já que a atenção do usuário – leitor, telespectador
ou ouvinte – esteve em boa parte, durante o atentado, fragmentada em veículos
que não os somente da corporações midiáticas.27
Além dos noticiários produzidos sobre a “tragédia de 11 de setembro”, aqueles
de nós ligados à internet viram também uma produção muito diferente. A rede
estava lotada de relatos desses mesmos eventos. No entanto, os relatos tinham
um sabor muito diferente. Algumas pessoas construíram páginas que agregavam fotos tiradas ao redor do mundo e as apresentavam como slides com texto.
Alguns escreveram cartas abertas. Havia gravações. Havia raiva e frustração.
Havia tentativa de contextualizar os fatos. Houve, em suma, uma extraordinária

25
A biblioteca do Congresso americano e os acadêmicos do Archive Online construíram um
inventário dos sites e blogs na internet que narraram o 11 de setembro para disponibilizar um
suntuoso arquivo online sobre o atentado. O arquivo contém, além de cerca de 10 mil blogs, o
material audiovisual, textual e fotográﬁco obtidos com os meios de comunicação de massa que
narraram os acontecimentos de setembro de 2001. Ver: http://lcweb2.loc.gov/cocoon/minerva/
html/sept11/sept11-about.html
26

Como as redes de TV e rádio ﬁcaram horas sem parar no ar e a imprensa destinou quase toda a
edição ao evento, estima-se que só no dia do atentado as corporações midiática perderam cerca
de 40 milhões de dólares. Anunciantes também deixaram de lançar novos produtos após o atentado, retomando a publicidade meses depois, quando a memória do atentado foi se diluindo.
27

CF. Jane Weaver, A media recession like few other. Reportagem publicada no site MSNBC. Disponível na internet: http://www.msnbc.msn.com/id/3073246/ Página acessada em
20/07/2005
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onda mundial de mutirões [...] em torno de uma notícia que capturou a atenção
do mundo (Lessig, 2005).

A guerra agenda a blogosfera
O rescaldo do 11 de setembro, lembra Blood , foi a demonstração do poder do relato de histórias não mediadas que os sobreviventes partilhavam com as
audiências nos seus blogs. “O 11 de setembro também desencadeou uma geração
de ‘blogs de guerra’ (warblogs), sites de estilo agressivo, principalmente centrados na resposta dos EUA a estes ataques terroristas. Os ‘blogs de guerra’ também
trouxeram um contingente de vozes conservadoras e libertárias para o meio de
uma comunidade tendencialmente de esquerda” (Blood, 2004).
Logo após os atentados de 11 de setembro de 2001, o governo norteamericano – com apoio de forças econômicas e políticas supranacionais – declara
guerra “a um homem” (Bin Laden). Começava ali uma ofensiva de “luta contra
o terrorismo”. É então nesse contexto que a blogosfera se torna pouco a pouco
um espaço dos diários das guerras do Afeganistão (2001) e do Iraque (2003). Os
warblogs28 formam um movimento que fratura a “construção da narrativa única”
de corporações globais de mídia, como a CNN, famosa pelas manipulações nas
imagens da cobertura da Guerra do Golfo. Os warblogs se tornam uma das mais
populares fonte de informações na internet, principalmente por causa das opini28

Em seu ótimo artigo “War blogs: os blogs, a Guerra do Iraque e o Jornalismo Online”, Raquel
Recuero descreve, detalhadamente, experiências de warblogs, a saber:
“Um dos mais famosos warblogs ‘não-oﬁciais’ é o de um suposto iraquiano residente em Bagdá, que escreve através de um pseudônimo ‘Salam Pax’, chamado ‘Where is Raed?’ 3. O weblog, um ‘diário’, iniciado dezembro de 2002, com oobjetivo de mostrar o dia-a-dia do autor
em Bagdá, tornou-se um fenômeno após a explosão da guerra. O weblog é constituído de um
relato do cotidiano, com passagens como a que se segue: ‘Hoje, no terceiro dia da guerra,
nós tivemos um grande número de ataques durante o dia. Alguns sem as sirenes de aviso [de
perigo de bombardeio]. Eles provavelmente desistiram de conseguir soar as sirenes a tempo.
Na noite passada, depois de ondas atrás de ondas de ataques, eles soavam a sirene de ‘tudo ok’
[sirene que avisa que é possível sair de casa, o bombardeio já passou]apenas para começar
outra [de perigo] 30 minutos depois.’ 4. Outro weblog que também procura relatar a vida no
front é o do jornalistaChristopher Albritton, do ‘Back to Iraq 2.0’ 5. O jornalista lançou o blog
com o objetivo de recolher contribuições para conseguir ir para o front e relatar a guerra de
um ponto de vista ‘independente’, uma vez que está indo sem o apoio de nenhum jornal. Do dia
27 demarço até 22 de abril, Christopher escreveu um diário de viagem, sobre a sua estadia e
asvisões que teve do Iraque e dos países vizinhos.” (Disponível na internet: <http://bocc.ubi.
pt/pag/recuero-raquel-war-blogs.pdf> acesso em 01/09/2006)

Fábio Malini

ões sobre o assunto, pelos registros vivos de blogueiros-moradores, de jornalistas
(alguns pagos pelos internautas), e de soldados americanos29, que direto do front,
narram as vicissitudes da guerra. Somado a eles, centenas de blogueiros repercutiam o noticiário, elaborando análises favoráveis (pró-Bush) ou contra (anti-Bush)
a guerra, por meio de seus próprios diários ou através de blogs ﬁltros.30
O crescimento31 dos warblogs forçou o Departamento de Defesa dos EUA
a monitorar as atividades desses diários, como o “Bagdá em Chamas” (http://riverbendblog.blogspot.com/), blog assinado por Riverbend, a Girl from Iraq, que
é, até hoje, uma das fontes de maior credibilidade sobre a ocupação imperial do
Iraque. Nele a blogueira impõe uma narrativa, em forma de crônica, sobre a vida
social e política de Bagdá, mesclando assuntos quaisquer da sua vida pessoal.
O blog acabou virando livro, classiﬁcado como livro de memórias, e concorreu
ao prêmio de melhor livro do ano de 2006 na Inglaterra, além de ter virado peça
em 2006.32 Todavia, com exceção dos blogs dos civis iraquianos que escrevem
“direto de Bagdá”, os demais warblogs acabaram evoluindo para diários com
opiniões e informações políticas. A popularidade dos warblogs cai à medida que o
processo de ocupação do Iraque já deixa de ser assunto de “guerra”, para se tornar
um caso de gestão policial no território. Isso provoca uma metamorfose no estilo
dessas publicações online, que viram blogs políticos. Alguns deles ousam, como
o “Back to Irak 2.0” (http://www.back-to-iraq.com/), em que o seu blogueiro, o
correspondente internacional Christopher Allbritto, ﬁnanciado por doações online
de seus leitores, ﬁnca moradia no Oriente Médio para relatar informações para
seus leitores.

29

Os blogs de soldados (milblogs) são relatos pessoais dos militares que lutam nas guerras. São
também veículos que blogueiro conta para manter a família e os amigos informados sobre sua
vida nas zonas de guerra. Tornaram-se também manifestações contrárias àquelas anti-guerra e
anti-Bush. E por isso são blogs bastante ﬁnanciados e estimulados pelos republicanos. Até o
ﬁnal de 2006, eles eram 40 mil na rede.
30
Meta-warblog coletivo de defesa do militarismo, há o Miliblogging (http://milblogging.com/)
e o meta-warblog coletivo anti-guerra, o The Colletive Lounge (http://thecollectivelounge.blogspot.com/).
31

Folha Online. Internautas usam blogs para relatar guerra do Iraque. Disponível na internet:
<http://www1.folha .uol.com.br/folha/reuters/ult112u30079.shtml> acesso em 16/05/2005.
32

Observatório da Imprensa. Blog de iraquiana disputa prêmio literário. Disponível na internet: <http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=374AZL008>. Acesso em
10/01/2007.
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Considerações Finais
As dimensões históricas da blogosfera entre os anos de 1997 e 2001 foram
marcadas pelo deslocamento da identidade dos blogs, que passaram de veículos
de ﬁltragem de informações da web para uma pluralidade de vozes e linguagens,
criadores de regimes de conversação social, em que a opinião e as idéias circulassem de uma forma muito mais difusas do que os velhos mecanismos irradiadores
das mídias de massa. Este passa a ser o principal deslocamento no sentido histórico desses veículos: de mídias de especialistas para mídias das massas.
Além disso, é aberto debate sobre a relação entre blogs, jornalismo e
produção de opinião. A comunicação colaborativa dos internautas institui uma
realidade nova no âmbito da produção da opinião pública, pois que a opinião
se manifesta através de uma rede distribuída de comunicação, sem a presença
de qualquer intermediação. Os veículos da imprensa viram-se, a partir do 11 de
setembro, então imersos num plano em que o receptor penetrava no interior do
newsmaking. Queria fazer parte do núcleo do poder midiático. Uma verdadeira
transformação pós-moderna, cuja principal conseqüência é a transformação das
leis que regem o jornalismo contemporâneo, bem como na denúncia da “homogeneização da opinião, da redução do contraditório, da diminuição do espaço crítico” (Nassif, online) levado a cabo por alguns setores da imprensa.
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Uma fala inconclusa: À espera da retomada
da crítica de cinema no Brasil*
Alexandre Curtis

Donde o entendimento retira a previsão segura de,
segundo as suas regras, se ocupar para todo o
sempre do múltiplo que é dado na sensibilidade?
Immanuel Kant

O tempo costuma marcar aquilo que toca. O cinema e a crítica de agora
não são como os de décadas atrás. Quanto ao cinema, assistiu-se nos últimos
trinta anos uma recuperação das narrativas clássicas. As reações independentes
primeiro esboçaram um momentâneo esgotamento, com o declínio dos “cinemas
novos”, fragmentaram-se e se diversiﬁcaram a tal ponto que pouco restou das investidas dos cinemas nacionais (contra Hollywood), das inquietações viscerais do
cinema moderno. Em meio aos anos 80, tudo o que se queria evitar era a repetição
do engajamento estético, do compromisso artístico e da clareza política tentada
anos antes. Durante um tempo, o reﬂuxo dos “alternativos” pareceu convincente.
Mesmo assim, a década de 90 assistiu ao fortalecimento de um circuito de ﬁlmes
“de arte”, paralelo ao cinema de feições hollywoodianas. Contudo, já era uma
outra realidade, uma outra perspectiva que se delineava. Até a alteridade tem seu
senso de pragmatismo.
A crítica, acompanhando de longe os sucessivos desgastes das grandes
teorias explicativas, também oscilou, numa crise radical, sofrendo profundas
transformações. De um modo geral, perdeu muito de uma projeção que tivera na
mídia popular e cotidiana. Reformas gráﬁcas e ideológicas ocorridas no seio do
jornalismo reduziram o espaço disponível para a prática da crítica e modiﬁcaram
seu sentido. Cerceada em sua tradição reﬂexiva, a crítica migrou para o mundo
acadêmico, encontrando amparo dentro dos cursos de cinema que foram sendo
criados nas universidades.
A crítica ligeira não desapareceu, mas a que restou nos jornais e nas revistas de variedades, passou a conviver com a necessidade permanente de se dife*

Este artigo é a “Conclusão” da tese de doutorado, defendida na UFRJ-ECO em 2004. Foram
feitas algumas mudanças superﬁciais para adequá-lo para a publicação.
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renciar e se distanciar das novas estratégias comunicativas adotadas pelos meios
informativos e que pouco tinham a ver com a função da crítica. Aos poucos, um
trabalho que servia de base aos processos valorativos e decisórios, à estruturação
das sensibilidades pela via reﬂexiva, foi sendo substituído por outras modalidades
produtivas. Ser informado tornou-se algo equivalente a ser formado, como se para
saber fosse suﬁciente a simples exposição aos ﬂuxos informativos disponíveis. A
atividade crítica nos jornais e revistas passou por uma reconﬁguração funcional
que lhe tirou parte da relevância social, ao torná-la apêndice da indústria cultural,
na forma das resenhas. Assim, a passagem de um tempo em que jornais e revistas
se ofereciam à publicação de artigos e ensaios extensos e ousados, quando colunas de cinema “cobriam de alto a baixo as páginas dos jornais” (Filme Cultura,
1985, p.4), para um outro, onde os textos passaram a ser limitados em trinta/quarenta linhas, regradas pela idéia de “clareza” e “concisão” (in. Capuzzo, 1986, p.
92) é sentido como uma perda para o jornalismo cultural (in. Stycer, 2002). Não
uma perda circunstancial, casual, mas sistêmica, uma tendência dos tempos. Em
outros termos, a percepção dessas alterações sugere o reconhecimento da existência de uma cultura (e sua política) hegemônica, responsável pela disposição da
realidade como tal.
Na sociedade ocorriam grandes mudanças nos modos de acesso às informações, cada vez mais disponíveis, através de variadas mídias e novas tecnologias. Ao passo que se criavam condições para uma inédita democratização do
acesso às informações, surgiram também mitos relativos à inexorável necessidade
por um saber vago que rapidamente ganhou embalagem e passou a ser oferecido
maciçamente. A produção da informação virou um campo lucrativo e recebeu das
novas tecnologias a aceleração necessária. O espaço do pensamento foi sendo
ocupado pelas indicações prontas, mais adequadas ao mundo veloz da contemporaneidade e do consumismo.
São mudanças que incidiram diretamente sobre o tipo de público que o
cinema dos anos 90 iria encontrar. Usufruindo uma aparente autonomia informativa, já que tem à sua disposição vários canais de comunicação que suprem as
demandas por informação, o espectador – agora, mais do que antes, “classe média
– pode formar uma idéia das obras de seu interesse antes mesmo de ter contato
direto com elas. Ao seu dispor estão dados, modos e modelos informativos, explicitamente preparados para facilitar uma fruição “segura”. Ficou cada vez mais
difícil evitar essa fabricação – às vezes até meio indireta – da fruição. Dada a variedade de mídias e vozes em ação, essa fabricação costuma, no conjunto, ser ambígua e plural, mas normalmente direcionada para o controle da experiência sub-
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jetiva, tornando-se, ela mesmo, um polo de fabricação das subjetividades. Hoje,
mais do que antes, conta a presença da indústria cultural na fabricação também do
público, que passa a existir pela mediação. “As pessoas educam (ou deseducam)
seus olhos, aprendem a ver (o cinema em particular ou o mundo como um todo)
a partir da experiência de seu cotidiano” (Avellar, 1982, p. 191), e este encontrase, inevitavelmente, contaminado por algum tipo de atividade midiática. Trata-se,
contudo, de um espaço de conﬂitos. No caso do cinema, expresso pelo confronto
das intenções previstas no endereçamento sistêmico (Ellsworth, 2001) com as
possibilidades e disposições quiçá reativas por parte dos diversos espectadores.
Quanto à crítica, ora recolhida às academias, encontrou terreno propício
para seu desenvolvimento teórico e a realização de um trabalho paciente de pesquisa e ensaios. Mas também desenvolveu seus contrários, sempre que totalizou
a experiência teórica, ao tentar enquadrar a alteridade em modelos preconcebidos
e adotados rigidamente. Uma atitude que tende a banalizar aquilo que arvora defender, simulando teorizações onde o que se vê é a reiﬁcação de autores e obras, a
fabricação de modas teóricas. Nessas condições, deu-se a formação de uma crítica
zelosa de seu status quo e de sua exclusividade enquanto autoridade na interpretação e valoração dos ﬁlmes (Mascarello, 2003). Houve um desenvolvimento dos
instrumentais teóricos de análise, um reﬁnamento da capacidade de esquadrinhamento, mas também excessiva conﬁança em suas próprias criações, muitas vezes
responsável pelo tom inﬂexível dos textos. Por vezes responsável até por criar
situações paradoxais, quando a corrente teórica adotada faz da denominada “crise
dos paradigmas” uma norma conformista e não a motivação para inquietações
reﬂexivas. Assim, na esteira da redescoberta da relatividade das opiniões e das
certezas, impetrou-se muitas vezes uma equivalência generalizada dos poderes,
diluindo a existência dos sentidos e dos signiﬁcados num “vale tudo” indistinto.
Compromete, assim, algo fundamental na atividade crítica, a saber, a capacidade
de julgar e de analisar obras para, deste modo, cultivar, na prática, a possibilidade
da fruição e intelecção crítica, em nome de relações atentas com o conhecimento,
o desejo e o prazer estético. Ameaçada ﬁca a crítica como atividade de socialização da experiência artística.
O contexto das novas tecnologias criou também condições para participação dos que quisessem intervir no debate público – embora esse caráter “público” nem sempre seja devidamente internalizado pelos que nele atuam. Surgiu
então uma profícua produção textual, multiplicando autores, abordagens, dizeres
e motivações. Porém com jeito de sociabilidade ainda a ser construída, pois se
muitos desses textos e sites demonstram estarem atualizados em termos de infor-
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mação, não raramente exibem abusos teóricos, um descuido das relações que se
estabelecem entre as teorias e os objetos de estudo. Certo narcisismo intelectual
se soma a uma espécie de vontade autoritária, dando à discussão sobre o cinema
uma dimensão privada. Desse modo, ao invés de promoverem a polêmica, o confronto de idéias na formação de critérios e sensibilidades críticas, sob uma fachada relativista reincidem numa prática normativizadora, expressa em intervenções
refratárias aos questionamentos, à pluralidade.
Esse era, genericamente, o contexto de entrada dos anos 90 que, no caso
brasileiro, contava ainda com o agravante de um acelerado desmonte de instituições do Estado, transformação que atingiu frontalmente a política cultural nacional que, por conta de toda uma formação histórica, dele dependia em alto grau.
Não foi um contexto baixado por decreto, mas construído nos embates sociais e
do qual a crítica cinematográﬁca participa a partir de seus supostos, seus domínios, seus interesses e vícios. Em debate, questões múltiplas. Indagações sobre
os rumos do cinema brasileiro, sobre as diversas buscas por uma dramaturgia
própria, dúvidas sobre o posicionamento diante das demandas comerciais postas
sobre a atividade cinematográﬁca. Além disso, muita discussão sobre as diﬁculdades de implementar uma arte e uma indústria cinematográﬁca nacional, a busca
da compreensão do que seria o país, seus conﬂitos, suas aﬂições e como melhor
transpô-las para as telas. E raramente a metacrítica. Muita reﬂexão sobre o cinema, mas quase nenhuma troca de idéias sobre a reﬂexão sobre o cinema.
Arriscamos algumas hipóteses do porque desta situação. Talvez parte da
causa esteja ligada à fragilidade estrutural do cinema brasileiro. Crítica de cinema
existe em qualquer lugar onde se exibem ﬁlmes, porém então numa condição praticamente diletante. A situação é bem outra quando se tem como referência uma
realidade que não vive apenas do consumo de ﬁlmes, mas também os pensa e os
produz. Aquela é uma crítica que se confronta com o cinema, o público e, no máximo, com distribuidores e exibidores. Esta outra, além desses, também engloba
produtores, cineastas e políticas de cinema.
Começando a década praticamente em 1994, o cinema brasileiro da retomada chegaria ao novo século demonstrando vigor, criatividade e variedade. No
início, com menos de dez produções anuais; ao ﬁnal, e em números crescentes,
mais do dobro disso. A crítica reagiu de acordo com o contexto. Quando eram
poucos os ﬁlmes disponíveis à análise, a preocupação com os possíveis rumos de
uma cinematograﬁa ainda incipiente ﬁcou em segundo plano. Tratava-se, antes de
tudo, de criar condições para reverter o quadro de desarranjo herdado do período
Collor, tratava-se de reencontrar um público para o cinema nacional. Para o ﬁnal
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da década, a situação já era bem diferente. A variedade das produções disponíveis e uma relativa reconquista do público, conferiu ao cinema brasileiro uma
dimensão próxima à de fato social. Projeção que não passou despercebida pela
crítica especializada e acabou gerando, no seu seio, os primeiros sinais de ﬁssura
e confronto pois, mais do que antes, diferentes caminhos e propostas começaram
a ser colocadas em prática.
O período foi marcado por uma ampla reação de todo o campo cinematográﬁco. Transformações que atingiram principalmente sua organicidade política,
com a criação de entidades representativas, de câmeras institucionais e a abertura
de canais permanentes de ação junto ao poder público. Foram ações que desembocaram na formulação de novas leis de incentivo, certa reordenação econômica da
atividade, que reconﬁguraram o mundo da produção cinematográﬁca.
A repercussão desse movimento todo, para a crítica, foi perceptível e
imediato. Aos poucos surgiram publicações especializadas – algumas não duraram muito –, a crítica eletrônica se espalhou pela internet, os pesquisadores
se organizaram em entidades – tendo Socine, talvez a mais representativa, sido
fundada em meados de 1996. Se antes faltavam ambientes para a publicação das
críticas, se faltavam os espaços públicos para encontros e discussão sobre a atividade, na virada do século esse problema já estava razoavelmente encaminhado. A
quantidade de eventos e de atividade da crítica aumentou, nem sempre resultando
num ganho qualitativo. À crítica parece faltar ainda cultura crítica, cultura política, uma idéia de objeto comum que conferisse à atividade um fundamento ético,
avesso ao individualismo, aos caprichos e autoritarismo. Continuou faltando uma
reﬂexão sistemática sobre o fazer da crítica. Basta conferir, nas publicações disponíveis e nos encontros realizados, a ínﬁma porcentagem de artigos e trabalhos
apresentados que a objetivam como estudo.
De um modo geral, a crítica da década fez o tido como habitual: considerou e julgou ﬁlmes, cineastas, políticas culturais, o gosto e o comportamento dos
espectadores e da mídia. Às vezes, cheia de si, estipulou normas, regras, deﬁniu
categoricamente a validade dos esforços e dos gostos dos outros, interditando
experiências. Entre pares, promoveu um paralelismo teórico tal que, por mais que
acontecesse de textos divergirem a respeito de uma obra, eles mal se mencionavam. Um gesto que poderia ser sinal de tolerância com as opiniões divergentes,
não fosse forte o tom normativo do discurso normalmente usado pela crítica, a
qual apenas em casos excepcionais deixou claro os critérios e os fundamentos
teóricos empregados no processo de fabricação dos julgamentos e das avaliações
que faziam. A falta de polêmica e de debates dentre críticos gerou um amplo am-
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biente de complacência múltipla, de aceitação da falta de rigor teórico como fato
natural. Assim, as várias leituras desejáveis de um ﬁlme, ao invés de servir para
enriquecer o quadro das interpretações possíveis, acabaram sendo usadas como
argumento de defesa para o exercício de um subjetivismo impermeável ao debate,
à contradição e principalmente à contestação.
Não é caso de generalização, embora os exemplos emblemáticos sejam
muitos. Filmes como Central do Brasil (1998), Terra Estrangeira (1995), Domésticas (2001), Orfeu (1998) – para não dizer Guerra de Canudos (1997) e Bossa
Nova (1999) –, por exemplo, foram objeto de iracundas avaliações desqualiﬁcadoras (Valente, 2002b; Nagib, 1997; Parente, 1998, Manevy, 2003). Nos argumentos usados eram evidentes os preconceitos. Os ﬁlmes eram criticados por não
coincidirem com pressupostos, por não combinarem com convicções e concepções assumidas normativamente por esta crítica. Cuidados com a produção foram
tratados com desdém e descaracterizados, intenções dramáticas foram ironizadas,
temas receberam sanções desfavoráveis. Tabus foram criados, de modo que a simples menção do uso de marketing, a mera alusão de contato com a publicidade,
de uma anunciada intenção de comunicabilidade já bastava para condenar uma
obra.
Este não é um cenário preparado para o debate, mas para reles disputas,
palco no qual tornou-se natural a reação diametralmente oposta dos diretamente
atingidos, gerando confrontos artiﬁciais e descentrados. Apesar da seriedade dos
assuntos levantados para a discussão, uma compreensão autoritária do papel da
crítica tendeu a invalidar as razões da polêmica por causa de estranha intransigência e falta de traquejo democrático das partes envolvidas. Aos exageros da
crítica começaram a surgir reações da própria crítica (Lopes, 2000; Laub, 2002ª;
Mascarello, 2003).
A crítica também buscou se atualizar teoricamente, procurando o contato
com as novas teorias do cinema, uma preocupação que ajudou na deﬁnição das
diferentes linhas reﬂexivas existentes. No geral, as teorias contemporâneas do
cinema deslocaram a preocupação do texto fílmico – numa crítica às heranças
do estruturalismo e do desconstrucionismo – para a recepção, para considerações
sociológicas das reverberações das complexas relações entre subjetividade e cinema. Daí o destaque para os estudos culturais, para as teorias da recepção, para o
pragmatismo e, em último caso, para uma reconsiderada fenomenologia (Ramos,
s/d; Ramos, 1998; Mascarello, 2003). Houve um deslocamento de enfoque que,
em termos concretos, representou dar mais destaque às mediações inerentes à
recepção, jogando foco sobre a pluralidade e as contradições produtivas da apro-
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priação que o público faz das diferentes obras e como administra seu poder de
gozo nessa relação. Menos importante passaram a ser as supostas “intenções”
autorais, os “signiﬁcados” e conteúdos dos ﬁlmes. Deste modo a tendência geral
postulada por essas diferentes vertentes teóricas apontou para necessidade de relativizar as generalizações e o que consideravam ser “estruturas invariáveis” que
serviam de base para as teorias que se auto-rotularam de cientíﬁcas, durante um
tempo, abordadas como exemplos dos excessos da razão. Em suspeição foram
parar conceitos como “sujeitos”, “autor”, “ideologia”, “alienação”, e a prática de
abordar textos – literais ou fílmicos mesmo – com um instrumental único, aplicável às diversas situações de recepção que, deste modo, seriam niveladas no que
teriam de particulares e de produtivas.
Aos poucos, ensaístas brasileiros foram incorporando aspectos das perspectivas sugeridas por essas novas teorias, misturando-os com problemas tradicionais do debate cinematográﬁco brasileiro, sendo uma das questões mais recorrentes a da identidade nacional, a da busca de uma natureza cultural brasileira
para ser apropriada e representada pelo cinema, deﬁnindo representação como
“ideação: pensar o que nos é característico, traduzir em linguagem audiovisual a
matéria prima de nossas experiências históricas” (Luz, 1994, p.42). Mesmo que
a descoberta imediatamente ulterior fosse a de que o uno nacional na verdade era
composto por vários mundos e perspectivas diversas, o enfeixamento numa mesma situação histórica, num mesmo espaço, de diferentes experiências, existentes
na dependência dos recortes possíveis, podendo estes ser de ordem sociológica,
funcional, política, etc. O certo era que a realidade dos proﬁssionais do espetáculo, por exemplo, não era necessariamente coincidente com a realidade dos espectadores. Daí a questão freqüentemente apontada pela crítica, do descompasso
entre o cinema brasileiro e seu público, fazendo da busca de uma conﬂuência uma
questão.
Mas o problema poderia ser outro. Talvez a crítica estivesse usando critérios inadequados para pensar o cinema nacional. Talvez ela estivesse aplicando
em sua leitura das relações cinematográﬁcas lógicas diversas daquelas que são
necessárias quando o objeto de análise e discussão pertence ao campo das práticas
culturais.
Destaca-se a idéia de que o procedimento teórico prioritário para abordar
o cinema e as questões audiovisuais seja o da dimensão estética, que faça a ponte
necessária para que se chegue ao esclarecimento da outra dimensão também importante, a político-cultural. A lógica que movimenta essa proposta é instigante.
Parte da assunção de que um ﬁlme visa desdobrar no seu espectador um campo de
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experiência, que não seria idêntico ao do “real”, como se fosse um espelho. Caso
almeje ser arte, o ﬁlme deve situar seu espectador numa relação sensível na qual
ele se autoconstitua. Um ﬁlme, neste sentido, deve implicar numa experiência de
subjetivação, alcançada muitas vezes como se fosse um jogo, com base na imaginação. Mas, como tal, nem ser de uma gratuidade irresponsável, aleatória, nem
palco para experiências orientadas para objetivos pragmáticos – com a obrigação
de “divertir”, ou de “conscientizar”, por exemplo.
Eis uma razão para a crítica. Considerar a abordagem da relação entre
obra e realidade a partir do domínio do estético, fazendo corresponder conceito
com a coisa, posto que seria do domínio estético ser próprio do cinema. Porém,
uma postura muito comum na crítica brasileira dos anos 90 foi a de buscar na correspondência entre o real e sua representação as bases de seu sistema valorativo,
no qual determinações econômicas, políticas e sociais da obra apareceram em primeiro plano. Mesmo que menos comum no caso da crítica cinematográﬁca, pouco
serve também o extremo oposto, o das críticas que enveredam pelo formalismo e
isolam o componente estético, menosprezando o que ele mesmo tem de expressão
de seu contexto social. São escolhas que reduzem a absorção das potencialidades
daquilo que os ﬁlmes são: um cruzamento que marca o encontro dinâmico de narrativas, linguagens visuais, e um corpo social em contínuo processo histórico que
se subjetiva na relação com a obra, mediado por ela, através de suas modulações
estéticas (Luz, 1994).
Deste modo a crítica não teria nada a temer se assumisse uma perspectiva
espectatorial. Não “qualquer uma”, posto que a crítica dispõe de um repertório de
perdas e ganhos adquiridos pelos vários caminhos já percorridos em sua história.
Do rigor cientíﬁco, pretendido por certo estruturalismo e certa semiótica, pode se
desfazer dos dogmas e da rigidez improdutiva de princípios adotados como regras
imutáveis e aplicáveis indistintamente. Porém é bom que guarde o aprendizado
de pensar por conceitos e enfrentar, com o auxílio deles, o poderoso ﬂuxo da objetividade da obra, mas principalmente sua singularidade, e desse encontro extrair
manifestações criativas, expressões dignas da experiência vivenciada e capazes
de fazê-la perdurar, ao ecoar na experiência também vivenciada pelo “outro”.
Tais reﬂexões tornam-se importantes desde que se considere que às teorias
de cinema cabe preparar as bases do pensamento que nutre a crítica, e isto quando
a crítica demonstra preocupações radicais, porque habitualmente a atividade é
resolvida no exercício mais mundano de análise e julgamentos de ﬁlmes. Tanto é
assim que apesar das contribuições da teoria, a crítica cinematográﬁca brasileira
dos anos 90 exibiu preferencialmente razão prática e imediatismo, sendo levada a
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cabo das mais diversas formas, sem que, por isso, fosse perscrutada em sua constituição interna, interpelada em sua pertinência e fabricação de sentidos. Estudos
voltados para a formação do crítico, que tratassem de suas “armas teóricas”, que
indagassem sobre seu lugar e sua função social, continuaram inexistentes, apesar
do visível aumento da atividade cinematográﬁca e da própria produção crítica
assistida no período. Perguntas cruciais, como “quem, hoje em dia, precisa da
crítica cinematográﬁca?” e se essa necessidade tem sido adequadamente enfrentada, simplesmente não são feitas. A crítica simplesmente existe, restando apenas a
tarefa de indagar como é que ela desempenha seu papel e como vem se inserindo
no contexto das disputas simbólicas presentes no campo cinematográﬁco.
Se sobre o estatuto teórico e pragmático da crítica pouco se falou, não
quer dizer que ele esteve ausente da atividade. Até o senso comum é capaz de
perceber que crítica não se reduz à descrição – resenhas e matérias de jornais não
costumam ser vistas como equivalentes às críticas. Como envolvem processos de
análise e julgamento – mesmo nas suas opções mais delirantes, mais literárias – a
crítica veicula valores, aciona axiomas e, muitas vezes, serve de expressão ao
confronto de perspectivas que fazem, das obras concretas, o ponto de cruzamento
de disputas em andamento no mundo simbólico. São peças textuais, que expressam tanto projeções imaginárias, quanto desejos utópicos. Talvez daí derive sua
tendência (e reincidência) normativa, sendo esta uma versão de sua auto-imagem,
uma importância conferida a si mesma e que tantas vezes a leva a adotar uma
postura de superioridade diante de outros interlocutores. Nem por isso ela se situa
acima do questionamento sobre o lugar que ocupa no contexto cultural contemporâneo e o modo em que o faz.
Seria absurdo aceitar a idéia de que a crítica na atualidade perdeu sua razão de ser e deve sua existência à tautologia e ao costume, como seria a de manter
a função de ﬁcar “explicando” o óbvio, o que qualquer um pode entender a partir
de esforços próprios, sem necessidade de “ajuda”. Estaria ela irremediavelmente
aprisionada a uma dinâmica da produção cultural – o cinema está aí, ﬁlmes continuam sendo feitos sem parar –, cabendo-lhe o papel de comentadora do que é
feito, a “mediadora” entre autores e obras, e o público? Ora, para que cumprir tal
papel? Será que os ﬁlmes de hoje são tão ininteligíveis? Será o cinema ainda novidade para alguém? Será que continuam sendo necessárias instâncias que “regrem”
o gosto e as escolhas dos produtores, dos cineastas e do público?
Não sendo questões habitualmente feitas, as respostas disponíveis têm
que ser encontradas nas críticas praticadas nas mais variadas mídias – jornais,
revistas genéricas de informação geral, revistas especíﬁcas e as especializadas, de
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feição acadêmica. O resultado não é coincidente, muito pelo contrário, mal parece
permitir a constituição de um campo de saber, de um campo de prática.
Mas alguns sinais obtidos obliquamente da cena cultural nacional trazem
indicações de mudanças. Se no início da década passada os confrontos e questionamentos relativos à ação da crítica se concentravam na tradicional discordância
sobre certas avaliações de obras e autores concretos – reação esta vinda de setores
do público ou de parte dos autores diretamente atingidos –, na virada do século
já era possível encontrar preocupações metacríticas em trabalhos apresentados
em congressos da área, ou nas revistas especializadas. Festivais de cinema – nomeadamente o de Curitiba, por exemplo – passaram a incorporar a questão da
crítica em seus debates. Abertura para a (e da) atividade que exibiu algo da habitual desconﬁança com relação à crítica, cultivada pelos mais diversos públicos,
mas teve o mérito de mostrar a presença ainda marcante do impressionismo na
prática da crítica cinematográﬁca. Situação essa que faz com que a atividade crítica seja muitas vezes tomada como sendo a expressão idiossincrática do gosto
“particular” do autor do texto em questão. Idéia que recebe reforço da concepção
largamente aceita, por parte do público, de que as coisas nos ﬁlmes são “naturais”,
“transparentes”, “óbvias”. E que “gosto” e “prazer” não carecem de condições
para se constituírem. Sendo possível dizer o mesmo para a subjetivação deﬂagrada pela relação de sujeito implementada numa situação de recepção. É freqüente
a instalação de uma espécie de “diálogos de surdos”, onde a crítica não respeita
experiências estéticas vivenciadas pelo público, desabonando-as a partir de critérios “internos”, e o público desconsidera a crítica, vista como uma intromissão
intelectualizada na seara do prazer.
Apesar de não ser comum, o sentido da crítica constitui também preocupação da própria crítica. O curto dossiê “Os críticos em questão” (Petley et. al.,
1996) é uma pequena mostra de faces possíveis para a crítica de cinema contemporânea. Em quatro curtos textos, os diversos autores abordam a atividade sob vários ângulos, lembrando que a crítica ora funciona como censora, ora como educadora política – sendo uma das grandes responsáveis pela fundação da consciência
cineclubista –, e que na América Latina participa como incentivadora da produção
cinematográﬁca. São perspectivas que não se anulam, mas complementam-se.
Há outros enfoques. Estudiosos já haviam assinalado, nas novas teorias
de cinema vigorantes, a presença de uma vertente fenomenológica renovada e em
parte combinada com o pragmatismo. Numa apropriação especíﬁca, essa combinação parece visível no artigo de Silvia Schwarzböck, intitulado “Diez tesis sobre
la crítica de cine” (Schwarzböck, 2001), onde a autora faz da crise do pensamento
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no mundo contemporâneo a base de suas considerações. Entre constatação e normatização, ela considera que o exercício da crítica vem se tornando obsoleto, por
causa do esvaziamento do movimento cinéﬁlo – citado por muitos como um dos
sustentáculos da vontade de se debater cinema, portanto, motivador da existência
da crítica - e por causa dos exageros impetrados em nome de teorias que tentaram
interpretar, conhecer, “domar” o cinema. Sem faltar com determinada “verdade”,
parece haver certo otimismo conformista em suas polêmicas conclusões.
Para estabelecer o campo da crítica, ela começa por deﬁni-la como pensamento que lida com a fundação dos gostos e ocupa o espaço simbólico situado
entre o senso comum e a teoria cinematográﬁca. Distinguindo-se desta, a crítica
até seria capaz de produzir categorias de análise, porém sem o mesmo rigor metódico almejado pela teoria. A vantagem da relativa falta de rigor estaria representada pela maior abertura em relação ao sentido dos ﬁlmes.
Objeto das análises, os ﬁlmes deveriam ser considerados como ponto de
tensão entre vontade (autoral) e realização material. A “política dos autores” – que
havia sido difundida e defendida pelo Cahiers du Cinema – seria um exemplo da
defesa política do papel da vontade na criação das obras, mas o autor deveria ser
visto como estratega, não como um demiurgo. Por representar uma tomada de
posição a favor do cinema como novidade estética, a “política dos autores” acabou tornando-se um modelo teórico que aproximou a crítica de determinada visão
cinéﬁla de cinema, encontro que gerou um movimento poderoso, cujas repercussões intelectuais inﬂuenciam prática e crítica cinematográﬁca até hoje.
Mas a cineﬁlia entrou em crise, não resistiu a nova onda do cinema narrativo clássico, dominante da metade da década de 70 em diante, e a conseqüente
reordenação comercial das relações entre espectadores e cinema. Por outro lado,
com as mudanças de paradigmas da crítica, primeiro com o estruturalismo, depois
com o desconstrucionismo, a política dos autores foi perdendo força. O diretor
passou a não representar mais o autor, como fora considerado antes. Paulatinamente a crítica foi tornando-se “sintomática”, ou seja, incorporou o contexto cultural como requisito básico para a compreensão dos ﬁlmes, em combinação com
o “texto” fílmico. Fazer crítica de ﬁlmes foi virando sinônimo de colocar em
contraste o supostamente intencionado por um diretor em relação ao obtido, muito
embora fosse corrente a idéia de que as intenções não tinham mesmo como encontrar ﬁm na consumação, posto que o obtido das práticas humanas normalmente
resulta em algo diverso da expectativa que as alimenta de início.
Num contexto de incertezas, como o delineado, qual o papel das teorias?
Teria, a crítica de cinema, necessidade de bases teóricas? Como resposta, a pes-
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quisadora argentina sustenta que seria da natureza da crítica operar sem estar respaldada por uma teoria. Caberia à obra ser a fonte da reﬂexão. Ao existir sem uma
teoria predeterminante, a crítica se habilitaria a uma abertura tal que se tornaria
receptiva à imprevisibilidade criativa da obra. Sem teoria, mas não sem marcos
teóricos, de forma que o crítico, ao escrever, dependeria apenas da autoridade
imposta pelo objeto – caracterizando uma aparente dívida de Silvia Schwarzböck
com a fenomenologia.
O elemento pragmático ela busca nas formulações de David Bordwell
que, na sua obra O signiﬁcado do ﬁlme, sustenta a idéia de que os argumentos
usados na análise de um ﬁlme devem ser eleitos em função de suas conseqüências explicativas. Nesta perspectiva, o que deveria importar para o crítico seria
satisfazer uma expectativa racional do leitor, seu desejo de “entender” o que viu.
Porém, coerente com o ceticismo teórico soft, típico do pragmatismo, não se deve
“buscar mais precisão ou generalidade do que é necessário ao propósito especíﬁco em questão” (in. Eco, 1993, p.123). Fora a ecologia teórica aplicada, aqui se
efetua um deslocamento de prioridades. A análise, do objeto (ﬁlme), migra para
o da pragmática, o da comunicação com um leitor. O ﬁlme não se completaria na
sua interpretação pelo crítico, mas na participação do leitor nessa experiência. O
sentido e a realidade de um ﬁlme acaba sendo dado pela participação afetiva dos
espectadores e a crítica teria papel ativo para enriquecer essa relação, mas não
desde uma posição de poder vertical, castrador, mas como deﬂagradora de leituras
e sentidos outros. Há na crítica brasileira quem defenda perspectivas semelhantes,
mas tratam-se ainda de estudos quantitativamente marginais (Mascarello, 2003;
in. Socine, 2000, p.219-238).
As grandes teorias do cinema, incluindo a concepção de que a atividade
crítica necessita de fundamentos teóricos sólidos, são colocadas de lado. O normal
era que isso levasse a uma crise generalizada e é no que crê Silvia Schwarzböck.
Mas tal crise da crítica não transpareceria facilmente em sua existência concreta.
Esforços críticos continuam sendo publicados em jornais e revistas especializadas, aparentando, inclusive, gozar de vitalidade. Porém sem a sustentação cinéﬁla, diﬁcilmente a crítica resiste às contaminações das novas relações consumistas
estabelecidas no campo da cultura. Portanto, não é a questão da “verdade” da
crítica a que está em jogo, mas sim a própria atividade, cada vez mais catalisada
pela razão comercial. A maior atingida seria a crítica muitas vezes chamada de
“elitista”, ou seja, a que condiciona sua existência apoiada em de bases teóricas e
conceituais. A crítica que busca estímulo em sua experiência direta com as obras
estaria, aparentemente, em melhores condições, apesar de ambas terem diante de
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si o mesmo contexto inóspito, marcado por modalidades codiﬁcadas de gostos,
colocando em suspeição a relação pessoal com os ﬁlmes – do público, mas também válido para o caso dos críticos. Um quadro no qual o crítico é transformado
num “consumidor cultural estranho, que alimenta sua paixão pelo cinema mais
como uma forma de resguardar sua subjetividade agredida pela vulgaridade media” (Schwarzböck, 2001, p.199).
O mapeamento dos gostos, realizado pela indústria cultural, e que conduziu à segmentação dos produtos e do consumo, sustenta também uma divisão
cristalizada na distribuição de ﬁlmes, separando os “de qualidade” para os cinéﬁlos especializados, preestabelecendo também espaços determinados de exibição
– realidade que o cinema brasileiro contemporâneo conhece intimamente. As relações com os ﬁlmes, por conta disso, mudaram profundamente. Antes, a cineﬁlia
considerava a crítica como momento de ampliﬁcação dos momentos do ﬁlme e
do cinema, um complemento indispensável. Pensar e discutir o ﬁlme visava o estabelecimento de valores cognitivos. Sem contar mais com as mesmas condições
históricas e sociais, hoje a cineﬁlia se vê reduzida mais a uma relação de culto
com o cinema, satisfazendo-se com obras eloqüentes, às quais quase não é mais
necessário fazer perguntas. A crítica, numa situação dessas, vira algo supérﬂuo,
um acessório que também tem seu lugar reservado dentro da indústria cultural,
dentro da estrutura midiática. Papel e lugar que muitas vezes parece introjetado
pela própria crítica, conformada em viver o papel de orientadora de consumo,
realidade mais presente no caso da crítica ligeira, por conta da inserção e dos compromissos do jornalismo contemporâneo com a circulação e consumo de valores
e produtos da indústria cultural.
Certos aspectos do traçado teórico declinante da crítica cinematográﬁca contemporânea, sugerido pela pesquisadora argentina parecem, inclusive, ter
tradução existencial na carreira biográﬁca de Serge Daney, cuja trajetória ilustra
vários dos dilemas derivados das transformações que ocorreram no mundo cinematográﬁco nas últimas décadas (Lins; Gervaiseau; França, 1999).
Herdeiro, em parte, da tradição crítica que tem suas bases nas formulações de André Bazin, Serge Daney também considerava o cinema uma arte impura. Porém efetua a transposição dessa idéia para a realidade dos anos 70, não sem
uma atualização. Enquanto para André Bazin a proposição se referia ao encontro
do cinema com a literatura e o teatro, em Serge Daney tal contaminação se dava
pela convivência com a televisão e o vídeo. Isso, para a prática da crítica, em
Daney, implicava numa necessária abertura teórica para a interdisciplinariedade,
indo contra o fechamento cinéﬁlo, arriscando até mesmo a análise da televisão,
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só para se certiﬁcar da vacuidade do intento. Tal posicionamento decorria de uma
demanda colocada não somente pelas características da coisa analisada, mas também por conta da própria situação produtiva do crítico, ser ao qual cabia estabelecer passagens entre a obra e público, o imaginário coletivo e a subjetividade
do espectador. Portanto, não seria o objeto, o preponderante, mas as mediações
presentes na situação cultural.
Num registro próximo ao proposto por Rogério Luz, o crítico, para Serge
Daney, ainda seria o mediador que auxiliaria aos outros a se articularem à experiência histórica da cineﬁlia. Por isso um estilo, um texto especíﬁco, a promover
a interlocução entre diversas disciplinas, forma expressiva adequada para a veiculação dos delírios políticos e estéticos contemporâneos. A opção em viver em
permanente contato com o cinema do presente revela a consciência do ato político imanente à crítica e a negativa de conceder à atividade traços de vaidade e
esnobismo intelectual. Neste sentido, interessava se debruçar não apenas sobre as
obras artísticas, sobre o cinema moderno. O cinema clássico seria uma presença
que também pedia para ser analisada, uma força que deveria ser reconhecida, até
mesmo porque fora responsável por uma fase onde o cinema gozara da eﬁciência em produzir a farsa de uma representação bastante envolvente e convincente.
Tudo em nome de uma aliança com o espectador e para obter dele o reconhecimento imediato de uma promessa de satisfação, além da ﬁdelidade emocional.
Se o crítico tem o espectador/leitor como parte da estratégia da crítica, precisa atentar para os diversos cinemas existentes, pois o espectador está também na
consciência das obras – sendo este o mote das teorias do endereçamento (Ellsworth,
2001). Enquanto o cinema clássico vive do encantamento e do envolvimento, o
espectador do cinema moderno era confrontado com a encenação desmentida, com
suas profundidades e naturalidades reveladas como pensamento, como construção.
As obras modernas possuem, portanto, essa inteligência e cobram do espectador o
conhecimento do jogo proposto, para que ele possa experimentar a ética ao uníssono com a estética. Trata-se da assunção de uma pedagogia da percepção, ou, da
educação dos sentidos, operações nas quais o crítico deveria participar.
Porém tratou-se de um contexto que a contemporaneidade não sustentou.
Como já se disse acima, a realidade contemporânea trouxe profundas mudanças
no mundo cultural. Serge Daney vai considerar que o cinema entrara na era da
publicidade, o que seria visível pelas novas relações estabelecidas entre os diversos suportes audiovisuais. A impureza atinge o paroxismo. Consequentemente o
estatuto do espectador voltaria a sofrer outra mudança radical. As telas não teriam
mais a profundidade arvorada pelo cinema clássico; nem a desconﬁança verdadei-
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ra do real, do cinema moderno. O de agora seria “um espectador formulado por
‘informações fragmentárias de um mundo des-solidarizado’, onde a tela é nada
mais do que uma mesa de informação” (Lins; Gervaiseau; França, 1999, p.184).
Para esse espectador, um cinema maneirista, onde TV e publicidade são sintomas
em forma de linguagem. Maneirismo percebido também na produção brasileira
dos anos 80 (Xavier; Bernardet; Pereira, 1985; Xavier, 1997a) e que teria como
característica a confusão de estilos e modelos, com os diversos cineastas colhendo do repertório cinematográﬁco aspectos e inﬂuências que lhes interessam para
seus projetos concretos, fazendo com que o cinema passasse a se tomar como
referência. Em termos visuais, as imagens ganham soﬁsticação, mas nem por isso
se sobrepõem ao vazio que as enforma. O mundo se transforma num grande estúdio cinematográﬁco, ambiente propício para a legitimação cultural e estética da
publicidade (Lins; Gervaiseau; França, 1999).
E num mundo feito à imagem e semelhança da publicidade, no qual a indústria cultural surge como uma caricatura de sociabilidade, não há muito espaço
para o coletivo, para outra idéia de sociedade, que não uma estritamente funcional, posto que o que interessa é o consumidor, como espécie de indivíduo total.
Tendo o cinema perdido muito de sua potência coletivista, sobraria para o crítico a
tarefa de descobrir para o momento histórico publicitário modos de decodiﬁcação
que trouxessem a tona processos de autolegitimação. O que fora antes uma função
formadora do crítico, uma voz especializada com a capacidade de indicar o que
era importante saber, sofre a degradação de se transformar numa espécie de guia
de consumo, reforçando relações conformadas, já profundamente entranhadas na
sociedade. “A enciclopédia do mundo e a pedagogia da percepção desmoronaram,
em favor de uma formação proﬁssional do olho, um mundo de controladores e
controlados que se comunicam através da admiração pela técnica, nada além da
técnica” (Deleuze, 1992, p.93).
A contemporaneidade também nos atinge de cheio. Guardadas as proporções e intensidades, a realidade defrontada por Serge Daney tinha muito de análoga com a existente aqui, mas particularidades do momento histórico cultural brasileiro ﬁzeram com que produtores, cineastas e a crítica cinematográﬁca brasileira
protagonizassem momentos menos desfavoráveis na década de 90, do ponto de
vista das possibilidades produtivas. É certo que a lógica do consumismo constitui
uma permanente ameaça ao cinema, à cineﬁlia e à própria crítica, relegando-os a
funções marginais, quando não os instrumentaliza – aproveitando-se, no caso da
crítica, de sua autoridade distintiva em termos de capital cultural. Porém, paralelo
a esse assédio da urgência e do descartável, além das tradicionais diﬁculdades de
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ﬁnanciamento, das restrições na distribuição e exibição de ﬁlmes nacionais, cinema e crítica no Brasil viveram, ao longo dos anos 90, momentos de diversidade
de uma cultura em processo. E também em descompasso. A produção sendo mais
rápida e bem sucedida do que sua própria reﬂexão.
A crítica participou da retomada do cinema brasileiro, amadureceu junto
com ele, mas não construiu ainda um debate produtivo sobre sua própria condição, nem sobre sua prática. Não se guia por uma cultura democrática, reforçando
muitas vezes uma imagem tradicional de ordem encastelada numa visão de competência e saber, responsável, entretanto, pela repetida prática da desqualiﬁcação,
da desautorização moralista, de obras, autores e gostos. Atuação nem sempre efetuada sequer baseada em critérios claros ou assumidos consequentemente.
Em outros termos, tem sido comum à crítica cinematográﬁca brasileira a
ausência de uma sistematização do modo como produz conhecimento e como articula o repertório teórico de que lança mão. Tem falhado no questionamento ‘dobrado’
sobre si mesma, em interpelar a própria atividade para poder encontrar as delimitações ideológicas que a conformam. Ideologia que deve ser buscada nos procedimentos naturalizados de tal forma que tornados inconscientes, presentes na linguagem
e no léxico usado, nas imagens criadas e nos projetos em disputa, componentes das
diversas relações que a crítica estabelece no mundo do cinema, no âmbito da cultura. Estudos e discussões que confrontem uma corriqueira exibição de intolerância,
agressividade, excesso de certezas – modos de espetáculo que não repara praticar e
que tanto critica nas práticas cinematográﬁcas. Mudanças de atitude que conduzam a
crítica ao debate de questões sobre o que quer e o que pode a crítica.
Dado o modo pulverizado como se dá a atividade crítica – jornais, revistas, sites, revistas especializadas –, dados os níveis diferenciados de atuação e as
variadas inserções e compromissos que estabelece com a dinâmica cultural vigente, torna-se temerário referir-se à crítica no geral e buscar por um núcleo teórico
único, válido para todas as situações. Isto não impede que crítica cinematográﬁca
se conﬁgure enquanto campo e que disponha de modos discursivos distinguíveis.
Apesar de participarem de mídias diferentes, com tudo o que isto representa em
termos de ordenamento da escrita e dos estilos, da abrangência e da perspectiva
a ser adotada pelos textos – envolvendo ainda a negociação implícita com linhas
editoriais, limitações técnicas e processuais –, ainda assim a crítica compartilha
de uma mesma constelação teórica.
Atividade estruturada e estruturante, a crítica articula uma disposição estética comum – ou seja, uma aptidão e um interesse de ver e de avaliar os ﬁlmes
do ponto de vista das suas qualidades estéticas –, na qual a apreensão de códigos,
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o cultivo do gosto, o exercício de ver os ﬁlmes sob determinada perspectiva, gera
modos de percepção que se tornam, eles mesmos, parte integrante daquela disposição estética. De qualquer modo não há olhar espontâneo, natural, ou ingênuo.
Por isso a busca da crítica pelas relações existentes dentro das imagens e entre
elas, por isso a indagação pelas formas e pela estruturas dos ﬁlmes e por cinemas
outros possíveis. Trabalho esse que delineia modos de engajamento na política
cultural, incidindo sobre as formas como a cultura se organiza e se difunde.
Outros mundos são possíveis e há textos de críticos brasileiros da atualidade que reﬂetem isso. Neste sentido, talvez a crítica devesse continuar tendo
um papel “tradicional”, ou seja, o de esmiuçar os processos simbólicos da vida
social para evidenciar como se processa a produção de formas de subjetividade.
Cinema, hoje, é pensado como parte de um universo “audiovisual” mais amplo e
variado. A crítica tem poder de intervenção nesse contexto, protagonizando embates simbólicos como manifestações do compromisso intelectual com determinada
compreensão da realidade, com determinado imaginário. Assim, nem demiurgos,
nem iluminados pela razão, mas tampouco falastrões narcísicos e idiossincráticos,
os críticos podem ser vistos como uma espécie de intérpretes inquietos. Misto de
artistas e políticos, parte do mundo do cinema.
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Governo eletrônico e crise dos
cartões corporativos: a necessária
conexão irrealizada
José Antonio Martinuzzo

A polêmica do uso dos cartões corporativos por parte de membros do
governo federal se arrasta há vários meses deste 2008. Já patrocinou queda e
explicações públicas de ministros de Estado, incluindo devolução de recursos ao
Erário, abertura de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), tendo produzido uma pauta sucessiva, a questão de um suposto dossiê com informações de
gastos da Presidência da República, tudo isso em meio a um debate interminável
numa agenda política que foi bater na sucessão em 2010.
No entanto, a nosso ver, essa polêmica toda não produziu um debate essencial e necessário: a discussão acerca da origem de seu fato possibilitador, qual
seja, o uso político-administrativo das tecnologias de informação e comunicação
(TICs), que permite, entre outros, o acesso da imprensa e dos cidadãos conectados
à Web a dados do dia-a-dia das autoridades públicas.
Nesse sentido, este artigo não se debruçará sobre a polêmica já instalada, de seu mérito, valor ou pertinência. Nosso foco é a discussão acerca do fato
originário da questão, ou seja, o governo eletrônico, do qual faz parte o Portal da
Transparência da Controladoria-Geral da União (CGU)34, que divulgou alguns
dados de gastos oﬁciais. Na origem de tudo está o governo eletrônico, que no
34

Cf. em http://www.portaltransparencia.gov.br, acessado em 21 de abril de 2008: O Portal da
Transparência, lançado em novembro de 2004, é um canal pelo qual o cidadão pode acompanhar a execução ﬁnanceira dos programas de governo, em âmbito federal. Estão disponíveis
informações sobre os recursos públicos federais transferidos pelo Governo Federal a estados,
municípios e Distrito Federal para a realização descentralizada das ações do governo e diretamente ao cidadão, bem como dados sobre os gastos realizados pelo próprio Governo Federal
em compras ou contratação de obras e serviços, por exemplo. Ao acessar informações como
essas, o cidadão ﬁca sabendo como o dinheiro público está sendo utilizado e passa a ser um
ﬁscal da correta aplicação do mesmo. O cidadão pode acompanhar, sobretudo, de que forma
os recursos públicos estão sendo usados no município onde mora, ampliando as condições de
controle desse dinheiro, que, por sua vez, é gerado pelo pagamento de impostos. O Portal da
Transparência é uma iniciativa da Controladoria-Geral da União (CGU) para assegurar a boa
e correta aplicação dos recursos públicos. Sem exigir senha de acesso, o objetivo é aumentar a
transparência da gestão pública e o combate à corrupção no Brasil .
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Brasil – mesmo longe do ideal, destaque-se – experimenta ações de vanguarda
em termos mundiais.
Não se viu, pelo menos até quando escrevemos este artigo, atenção ao
fato do avanço que são as ações de governo eletrônico. Para além do necessário
debate político acerca dos gastos públicos – sempre – esta é uma oportunidade
para que sejam discutidas as contribuições que o uso das tecnologias de informação e comunicação pela política pode dar ao processo político, dentre as quais,
maiores níveis de transparência, como é o caso.
Enﬁm, o link proposto por esta reﬂexão nos parece essencial por dois
motivos: chamar a atenção da população acerca de potência das TICs quanto à capacitação e a capacidade dos governos em dar respostas à cidadania e à probidade
e eﬁciência político-administrativa, em todas as esferas de poder; e ainda contribuir para que não haja retrocessos nos avanços já conquistados pelo País na área
do governo eletrônico, ainda tão incipiente, mas potencialmente revolucionária
quanto aos modus operandi político.
Com base nesses objetivos, após uma breve análise da sociabilidade contemporânea e sua relação com as mídias e as TICs, o próximo passo é a conceituação de governo eletrônico, ou e-gov, relacionando as suas possibilidades de uso
político a partir do potencial da internet e das tecnologias digitais.
Logo após, apresentamos um quadro geral do e-government no mundo
e na América Latina. O estudo de caso vem em seguida. Analisamos a gênese do
governo eletrônico no País, estudando as políticas oﬁciais para o setor nas administrações de Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.
Finalizamos com o cotejo dessas etapas, constatando que existiram três
fases distintas, com o registro de duas políticas oﬁciais de e-government no capítulo brasileiro desta recentíssima história da política articulada ao ciberespaço.
Midiatização
A contemporaneidade articula-se a uma rede comunicacional de plataformas multimidiáticas e, a partir de conexões e nós informacionais, experimenta
formas diferentes de relacionamento político-econômico e também de construção
de referenciais simbólicos individuais e coletivos.
Essa modalidade de experiência de vida, articulada a partir de interfaces
comunicacionais, tem importantes conseqüências para formas e processos sociopolíticos, oferecendo alguns desaﬁos aos agentes políticos da atualidade. Um dos
mais decisivos é o de se conectar a esse ambiente, corporiﬁcado pelas mídias
tradicionais e pela internet.
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De acordo com Castells (1999, p. 368), as mídias digitais tornaram-se o
espaço privilegiado para a política. “Não que toda política possa ser reduzida a
imagens, sons ou manipulações simbólicas. Contudo, sem mídia, não há meios de
adquirir ou exercer o poder. Tudo o que ﬁca fora do alcance da mídia assume a
condição de marginalidade política”.
Sem dizer que as TICs, principalmente, a internet, oferecem instrumental
e espaços para o exercício da cidadania e também para a ação política por parte
da sociedade civil35. Reivindicação e prestação de serviços, denúncias, acompanhamento e interferências no processo político, acesso a informações políticoadministrativas, entre outros, são elementos constituintes de um potencial agir
político renovado pelas contingências sociotecnológicas do século XXI.
A partir dessa conjuntura, neste momento de uma sociabilidade historicamente constituída a partir de expressivas contribuições e usos das TICs e suas
interfaces comunicacionais, estabelece-se a potência de um novo modo de ação e
expressão político-governamental de base digital: o governo eletrônico.
A despeito de estarem no centro do processo de construção de uma nova
plataforma burocrático-governamental, assim como da instituição de diferenciadas interfaces políticas entre cidadãos, administradores e gestores públicos, as
políticas e os programas de governo eletrônico vêm-se constituindo à margem de
um debate ampliado. Nem mesmo estando na origem de uma questão de alta visibilidade, como a atual polêmica acerca dos gostos públicos, o governo eletrônico
consegue entrar na agenda do debate político.
A potência do e-Government
O e-gov é uma das mais destacadas evidências da adesão do modus operandi político “analógico” às contingências da digitalização. Além disso, ele já se tornou
um constructo político-governamental impositivo, haja vista a sua recorrência mundo afora, veriﬁcada por meio de pesquisa da Organização das Nações Unidas36.
35

Gramsci (1989, 1991, 1995), com a Teoria Marxista Ampliada do Estado, aﬁrma que o Estado
compõe-se das sociedades civil e política, sendo um lugar de conﬂito entre grupos sociais com
distintas origens de classe. A sociedade civil é a esfera privada ou de relações econômicas,
de elaboração e/ou difusão de ideologias e valores simbólicos, incorporando escolas, partidos
políticos, meios de comunicação, associações, sindicatos, empresas etc. A sociedade política
diz respeito às instituições relacionadas ao aparelho burocrático-governamental, ao governo
jurídico, às estruturas coercitivas.
36

Segundo pesquisa da ONU, em 2005 somente 12 nações dos 191 países-membros não estavam on-line. Cf. <http://www.unpan.org/egovernment5.asp>. Acesso em 30 maio 2007.
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Antes de prosseguirmos, é importante estabelecer algumas referências e
conceitos. Cabe ressaltar que tecnologia sozinha não faz política ou revoluciona
costumes e éticas. As tecnologias são produzidas e apropriadas de formas diferenciadas, a partir de dinâmicos processos socioeconômicos, culturais e políticos
especíﬁcos. Uma tecnologia inﬂuencia fenômenos sociais e é marcada por eles,
num complexo movimento de reciprocidades, usos, inovações e disputas, sem determinismos de quaisquer naturezas. Sociabilidades e tecnologias são produzidas
e transformadas ao longo do processo histórico de conformação social.
O governo eletrônico é uma possibilidade histórica de mediação sociopolítica e ação governamental recém-constituída. Soma pouco mais de uma década,
com a criação e difusão da Web (a porção multimídia da internet, a rede mundial
de computadores37), que trouxe novas possibilidades de comunicação e interfaces
entres governos e sociedade.
O e-gov é aqui entendido em acordo com Duarte (2004, p. 336), para a
qual ele
designa a estrutura organizacional, tecnológica, jurídico-normativa constituída
para viabilizar a interação intensivamente mediada por recursos de tecnologia
de informação e comunicação entre um governo (nacional, regional ou local)
e agentes externos e internos a ele – em particular, os agentes que formam a
comunidade na qual esse governo se insere.38

Mas quais seriam as potências políticas da internet que suscitariam uma
nova forma de ação político-governamental? Em linhas gerais, e somando-se ao
dito acima, a internet pode ser um instrumento de participação cidadã, de informação de governo, partidos e cidadãos para uma relação interativa. Poderia ser
uma nova ágora política. No favorecimento à interatividade39, à interconexão
e à mobilização comunitária e na capacidade de disponibilizar informações em

37

Segundo a Internet World Stats, em 31 de dezembro de 2007, havia 1,3 bilhão de internautas
no mundo, ou 20% da população. Registre-se que este artigo não se debruça sobre o grave tema
da exclusão digital, focando-se na cultura de uso da web que se vem estabelecendo e se consolidando planetariamente, incluindo a maioria absoluta dos Estados vinculados às Nações Unidas.
Cf. <http://www.internetworldstats.com/stats.htm>. Acesso em 21 abril 2008.

38

Para este estudo, delimitou-se a abordagem de e-gov na relação entre governo e cidadão
(G2C), segundo a conceituação da Organização das Nações Unidas, em pesquisa citada anteriormente.

39

Interação deﬁnida como participação ativa do beneﬁciário de uma transação de informação.
Cf. Lévy (2001).

José Antonio Martinuzzo

volume jamais imaginados localiza-se, majoritariamente, o potencial políticoinstitucional da internet.
Nesse sentido, o e-gov é uma das aplicações das TICs recomendadas pela
Cúpula das Nações Unidas sobre a Sociedade da Informação40, realizada em 2003.
Para a ONU, o e-government signiﬁca “implementar estratégias para a integração
e a promoção da transparência nas administrações públicas e nos processos democráticos, melhorando a eﬁciência e fortalecendo as relações com os cidadãos”
(Lima, 2004, p. 73).
Porém, como se vem dizendo até aqui, e bem esclarece Eisenberg (1999),
os impactos, ou resultantes, da utilização de uma nova tecnologia estão mais ligados ao processo político-econômico de sua apropriação do que a suas especiﬁcidades tecno-cientíﬁcas. O autor considera que os poderes públicos podem utilizar
a internet para a democratização da vida política contemporânea. Seriam quatro
formas de fazê-lo: a) prestação de serviços e informações à comunidade; b) apoio
na organização de movimentos sociais e formação de redes na sociedade civil; c)
implementação de mecanismos de democracia eletrônica; e d) democratização do
acesso à comunicação eletrônica.
Como se vê, a internet é uma tecnologia com alto potencial de interferência nos processos de sociabilidade, prestando-se a utilizações várias e ainda com
diferentes níveis de intensidade. Pode aproximar, envolver, enriquecer, oxigenar,
enﬁm, democratizar e ampliar os processos políticos empreendidos ao longo da
história que se escreverá a partir do século XXI.
Mas essa é uma questão de apropriações e usos decididos no dinamismo das relações históricas, sem qualquer determinismo pautado pela potência da
técnica – a história é ritmada pelas lutas e embates entre os homens, incluindo, é
claro, tecnologias a serviço de ideologias, projetos e vontades hegemônicas.
No entanto, se internet sozinha não faz política, é preciso ter sempre em
mente que as estratégias de e-government fazem política. Isso porque as mesmas
originam de uma prática política determinada e também compõem o empreendimento por um projeto especíﬁco de sociabilidade. Surgido como a promessa de
uma nova ágora em tempos tão difíceis para o mundo da política, universo mar40

No contexto deste artigo, referindo-se ao conceito de sociedade da informação, adota-se a
formulação de Burke (2003), para quem sociedade da informação é um dos muitos batismos
da era que se vive atualmente, revelando a extremada mercantilização da informação e sua centralidade para a conformação societária na contemporaneidade, dando-se cumprimento, a partir
de renovado instrumental tecnológico, à tradição do capitalismo, historicamente, um modo de
produção baseado na produção e no ﬂuxo de informações.
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cado por apatias, descrédito e individualismo, o e-gov não é questão meramente
técnica. Trata-se objetivamente do uso político de uma técnica social41.
O e-gov tem claras potencialidades de somar ao desenvolvimento social,
político e econômico, podendo ajudar a superar o status quo. Mas também pode
aprofundá-lo, reforçando a brecha digital e a instrumentalização da política pelo
individualismo, por exemplo. De qualquer forma, uma vez que exige respostas
ágeis às demandas apresentadas via internet, assim como às mais diversas interfaces possibilitadas pelo meio digital, o e-gov preconiza altos investimentos ﬁnanceiros e ﬁrmes decisões político-administrativas para que ele se estabeleça e se
torne paradigma de uma nova relação entre sociedade política e sociedade civil.
A trajetória do e-gov no mundo e na América Latina
Como mencionamos, a Organização das Nações Unidas realiza anualmente a mais abrangente pesquisa referente ao governo eletrônico no mundo.
Contemplando os 191 países-membros, o Global E-government Readiness Report
traz uma classiﬁcação em cinco estágios e apresenta dois índices do e-gov no planeta: E-government Readiness Index e o E-participation Index.
No âmbito da pesquisa sobre a condição atual do governo eletrônico, o
e-gov é deﬁnido pela ONU “como o uso da tecnologia de informação e de comunicação (TIC) e sua aplicação pelo governo para a provisão da informação e
de serviços públicos básicos ao povo”. Dos países-membros da ONU, apenas 12
nações não estavam on-line em 2005, quando a última pesquisa realizada foi divulgada42. Para essa pesquisa mais recente, publicada em dezembro daquele ano,
foram acessados mais de 50 mil sites de 179 países, observando-se seis indicadores sociais e econômicos.
A avaliação das Nações Unidas se fez a partir da veriﬁcação de presença/ausência de ferramentas e serviços eletrônicos disponíveis. A busca foi por
registrar a existência de portais nacionais de governo ou homepages oﬁciais. Na
ausência dessas ferramentas que agregam links e informações sobre toda a rede
de serviços governamentais, foram contemplados sites avulsos de ministérios federais.

41

Ianni (2000) elabora este conceito para explicar a importância da mídia no século XX, que foi
dinamizado por técnicas sociais, ou seja, tecnologias que são inseridas nas articulações sistêmicas, nas formas de sociabilidade (telefone, rádio, cinema, TV, fax, internet etc.).

42

Cf. livro eletrônico com a íntegra da pesquisa e análises em <http://www.unpan.org/egovernment5.asp>. Acesso em 30 maio 2007.
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A pesquisa busca deﬁnir “o quão dispostos e preparados estão os governos ao redor do mundo para empregar o potencial das TICs para a melhoria do
acesso e da qualidade dos serviços aos cidadãos, tendo em vista o desenvolvimento humano sustentável”. Segundo as conclusões gerais da pesquisa, a ONU
considera que os governos estão fazendo um rápido progresso na utilização das
novas tecnologias para a constituição do e-government. No estudo de 2001, foram
listados 143 membros usando a internet de alguma forma. Em 2005, já eram 179
países-membros em rede, do total de 191 associados43.
De acordo com as Nações Unidas, inﬂuenciam o quadro questões como
ideologia política, sistema social e econômico, nível de desenvolvimento, disponibilidade de recursos humanos, infra-estrutura tecnológica e quadro políticoadministrativo. A pesquisa da ONU evidencia que o e-gov tem presença planetária, no cumprimento do que parece ser uma agenda inelutável. Os portais de
e-government alcançam a quase totalidade absoluta dos países. Contudo, a incipiência das iniciativas indica que a massiva adesão seja bastante superﬁcial em
termos políticos.
Nas questões de ordem eminentemente política, ainda há muito por fazer.
Por exemplo, as políticas e estratégias de e-government não privilegiam uma sistemática de comunicação bidirecional. Pelos números da ONU, mais de 80% dos
países não investe numa interface dialógica, fator determinante para a efetivação
do governo eletrônico como mecanismo de participação ativa.
Alguns avanços nessa direção, só se registram nos países centrais. Nos
países periféricos, a experiência concreta de e-gov parece não surgir para fazer
diferença quanto ao coletivo. Na América do Sul, por exemplo, só três países
(Brasil, Chile e Colômbia) oferecem alguma condição, ainda precária, de participação efetiva do cidadão via rede de computadores.
A classiﬁcação dos países com melhores condições para o desenvolvimento, execução e fruição do governo eletrônico na América Latina, em ordem
decrescente e considerando as 20 principais experiências regionais, é a seguinte:
Chile, México, Brasil, Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Peru, Panamá,
Costa Rica, El Salvador, Bolívia, Guiana, Equador, Belize, Guatemala, Paraguai,
Suriname, Nicarágua e Honduras. Ressalte-se que nenhuma dessas experiências
está entre as 20 mais destacadas do planeta.
43

Países que não tinham portal de e-gov, segundo a pesquisa da ONU, em 2005: República
Central Africana, República Democrática da Coréia, República Democrática do Congo, Guiné
Equatorial, Guiné-Bissau, Haiti, Kiribati, Libéria, Somália, Turkmenistão, Zâmbia e Libyan
Arab Jamahiriya.
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A caminhada latino-americana
O quadro latino-americano diagnosticado acima, segundo referências das
Nações Unidas, começou a ser constituído em meados da última década do século
passado, quando o e-gov iniciou sua trajetória na região. E muito de sua conﬁguração atual se explica pelo fato de a implantação do e-gov, no continente, ter
integrado a estratégia de reengenharia estatal patrocinada pelo capitalismo neoliberal. As bases do Consenso de Washington, assim como as estratégias de reforma
neoliberal implementadas por aqui podem ser reconhecidas entre os objetivos e
características dos programas de e-government formulados na América Latina.
Segundo reporta Chahin (2004), estas foram as linhas gerais dos programas de governo eletrônico no continente:
Reestruturação organizacional, com realinhamento de estruturas e processos;
ampliação da autonomia das instituições e dos gerentes, acompanhada da ﬂexibilização de procedimentos e de normas, aplicada à gestão; planejamento, avaliação de controle da ação governamental, com base nos resultados esperados,
na elaboração de indicadores de desempenho e na identiﬁcação da clientelaalvo; redução de custos (p. 12).

Dujisin (2004, p. 17 e 18) aﬁrma que a centralidade deste tema “não
é casual ou espontânea”, contando com importantes antecedentes de âmbito
internacional relacionados à discussão de fundo neoliberal sobre o papel do
Estado. A governança eletrônica seria a terceira geração de mudanças iniciadas
nos anos 80.
Primeiramente, foi “a mudança de ênfase do político para o gerencial,
a descentralização, a diminuição de custos e a ﬂexibilidade laboral”, seguida da
aplicação, no início dos anos de 1990, do Consenso de Washington, prevendo
“modernização do Estado”, “redução de gastos”, “novos marcos regulatórios”,
“novas formas de participação privada na provisão de serviços públicos” e “melhoramento da gestão”.
O governo eletrônico, em meados da década de 1990, “toma força como
uma evolução das tendências mencionadas anteriormente ou, se se quer, como
uma terceira geração de reformas”, aﬁrma Dujisin. Como um aspecto da modernização do Estado, o e-government “estabelece o uso estratégico e intensivo das
tecnologias de informação e comunicação, tanto nas relações do setor público
entre si, como nas relações dos órgãos do Estado com os cidadãos, usuários e
empresas do setor privado”, conclui.
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Larraín (2004, p. 42) salienta que, a par do processo de modernização
do Estado, existe um outro movimento que condiciona o e-gov, qual seja, a globalização econômica e sua pressão por competitividade. “Os governos que não
são capazes de usar massiva e estrategicamente tecnologias que lhes outorguem
vantagens competitivas estão condenados a ser perdedores”.
Quanto à preparação dos governos para servir melhor aos propósitos do
mercado global e extremamente competitivo, Larraín aﬁrma que os programas
de reforma do Estado, incluindo-se o e-gov, não são feitos apenas por “políticos
visionários”, que querem melhorar a vida da população. Eles também são requeridos por um setor privado “sedento e necessitado de rentabilidade, onde qualquer
aumento de eﬁciência pode signiﬁcar sobrevivência”.
Falando em eﬁciência, os maiores investimentos em governo eletrônico
são na área de arrecadação e transações ﬁscais, apesar do destaque absoluto às
notícias e propagandas oﬁciais visualizado nos portais. Ferrer e Santos (2004, p
39), ao pesquisar a realidade de e-gov em 12 países latino-americanos, contemplando sites dos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo (em nível federal),
num total de 125 portais, identiﬁcaram que a “área social é a menos prioritária
para os governos com relação ao investimento na Web, se comparada com a área
econômica e institucional”.
Enﬁm, o paradigma planetário da gênese do governo eletrônico, conforme indicam as pesquisas da ONU e os estudiosos arrolados acima, sustenta-se na
prestação de serviços e informações aos usuários da internet, sob inspiração de
reforma estatal focada em eﬁciência gerencial e redução de custos, com atenção a
“clientes” e não a cidadãos.
A qualiﬁcação de serviços públicos e a redução de custos são, sem dúvida, objetivos que devem pautar a ação de governos e também as reivindicações
da sociedade. Mas o desprezo à dimensão dialógica e interativa da política – potencialmente favorecida pelas TICs –, para além da prestação de serviços e da
diminuição de gastos, parece indicar uma apropriação descomprometida com a
oxigenação e a ampliação da participação política por meio da ação de cidadãos
e coletividades diversas.
Até aqui, em vez de potencializar a política, o e-gov vem se mostrando
como um fator de constrangimento ou limitação dos horizontes e potências das
promissoras interfaces entre sociedade política e sociedade civil vislumbradas
com o surgimento do que foi denominado ágora eletrônica. Entre a potência e a
realidade da apropriação, a distância mantém-se signiﬁcativa.
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O governo eletrônico no Brasil
As políticas de governo eletrônico no Brasil estão a cargo do Ministério
do Orçamento, Planejamento e Gestão, por intermédio da Secretaria de Logística
e Tecnologia da Informação. Porém, a presidência do Comitê Executivo do Governo Eletrônico é do ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República.
O governo brasileiro entende que o e-gov seja a:
universalização do acesso aos serviços, a transparência das suas ações, a integração de redes e o alto desempenho dos seus sistemas. A universalização dos
serviços tem como diretriz estimular o acesso à Internet seja individual, público,
ou ainda coletivo e comunitário. A meta é colocar o governo ao alcance de todos, ampliando a transparência das suas ações, e incrementando a participação
cidadã44.

No Brasil, a gênese do governo eletrônico soma pouco mais de uma década, mas já coleciona pelo menos três fases distintas e duas políticas oﬁciais
bastante diferentes. A trajetória da ação político-governamental em ambiente digital é inaugurada, em meados da década de 1990, com discussões relacionadas
aos potenciais do e-gov. Também se veriﬁca o início da prestação de serviços e
informações, mas de forma desconexa.
No ﬁnal dos anos 90, acentuam-se as discussões sobre a sociedade da
informação, e o governo Fernando Henrique Cardoso procura institucionalizar
de uma política de governo eletrônico para o País, essencialmente assentada em
bases neoliberais de reforma do Estado e atendimento a cidadãos/clientes.
Em 2003, com a assunção do governo do presidente Luiz Inácio Lula da
Silva, registra-se a continuidade das políticas de governo eletrônico. A novidade
ﬁca por conta de uma outra formulação discursiva e ideológica, sendo o e-gov
visto como uma oportunidade de inclusão social e democratização do acesso aos
benefícios da tecnologia por parte das classes empobrecidas. A seguir, os passos
dessa caminhada.
A Era FHC
Apesar de algumas agências governamentais terem estabelecido sites na
internet desde 1993 (Chahin, 2004), foi em 1996 que o conceito de e-government

44

Cf.<www.governoeletronico.e.gov.br/governoeletronico/publicacao/down_anexo.wsp?tmp.
arquivo=E15_90proposta_de_politica_de_governo_eletronico.pdf>. Acesso em 28 de jul.
2005.
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chegou ao Brasil, a reboque da discussão a respeito do caráter estratégico do comércio eletrônico, “em um universo cada vez mais competitivo”, conforme assinala Scartezini (2004, p. 4). “Garantir que o comércio eletrônico passasse a fazer
parte do dia-a-dia do país era fundamental”, registra.
Segundo Takahashi (2004, p. 86), “entre 1995 e 1997, o governo federal
brasileiro promoveu cuidadosa, mas audaciosa abertura de serviços de Internet
para todos os interessados”. O acesso aos primeiros serviços on-line e o discurso
político acerca das potencialidades da Web fomentaram uma discussão sobre o
uso das TICs no Brasil.
Mas, nesse início, a estréia do e-government é marcada pela amputação
da maior parte dos potenciais usos político-institucionais das tecnologias digitais.
O e-gov foi reduzido a apenas uma de suas vertentes: a prestação de serviços. Em
ambiente de adesão neoliberal inconteste, e-gov signiﬁcava a oferta de um guichê
digital para facilitar a vida dos cidadãos-clientes e um ajuste do governo aos paradigmas capitalistas contemporâneos.
De acordo com Ferrer e Santos (2004, p. 8), “foi em 1996 que a expressão governo eletrônico passou a ser utilizada para mostrar os serviços eletrônicos
disponíveis pelo governo federal brasileiro”. As autoras salientam que, em 1998,
antes mesmo do estabelecimento da Política de Governo Eletrônico, ocorrida em
2000, já eram oferecidas na Web a possibilidade de declaração de imposto de
renda, o acesso aos editais de compras públicas e informações sobre os benefícios
da Previdência.
Em dezembro de 1999, a Presidência da República lançou o Programa
Sociedade da Informação (SocInfo), à cura do Ministério da Ciência e Tecnologia.
De acordo com Takahashi (2004, p. 87), então coordenador do programa, o objetivo era “fomentar o uso intensivo de tecnologias da informação e comunicação em
todos os setores e atividades da sociedade, buscando acelerar o desenvolvimento
econômico e social do país”.
A partir das discussões relativas à sociedade da informação, o governo
federal instituiu, em abril de 2000, um Grupo de Trabalho Interministerial de Tecnologia da Informação, com objetivo de “examinar e propor políticas, diretrizes e
normas relacionadas com as novas formas eletrônicas de interação”. As diretrizes
de trabalho eram “universalização de serviços, governo ao alcance de todos e
infra-estrutura avançada”45.
O grupo interministerial era composto por representantes das seguintes
repartições: Casa Civil da Presidência da República; Ministério do Desenvolvi45

Cf. <http://www.governoeletronico.gov.br/governoeletronico/>. Acesso em 01 jul. 2006.
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mento, Indústria e Comércio Exterior; Ministério da Ciência e Tecnologia; Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; Ministério das Comunicações;
Ministério da Justiça; Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; e Secretaria de Comunicação de Governo da Presidência da República.
Em setembro de 2000, após um amplo diagnóstico, foi divulgada a Política de Governo Eletrônico46, elaborada pelo grupo interministerial. Segundo o
documento, o objetivo era “estabelecer um novo paradigma cultural de inclusão
digital, focado no cidadão/cliente, com redução de custos unitários, a melhoria na
gestão e qualidade dos serviços públicos, transparência e simpliﬁcação de processos”.
Considerando que o conceito de Estado-Nação passava “por transformações profundas”, o governo federal brasileiro, em sua primeira política oﬁcial de
e-government, justiﬁca a implantação do mesmo pelo fato de que a globalização
causa “muitos impactos na estruturação da própria sociedade, estabelecendo novos padrões comportamentais, mudanças na comunicação simbólica e o surgimento de comunidades virtuais”.
Essa sociedade emergente, à qual a governança digital seria ajustada, é
caracterizada como “uma nova sociedade de indivíduos, uma sociedade de pessoas e de redes entre pessoas, não de instituições tradicionais, compondo um desaﬁo às instituições sociais atuais, num processo de globalização e fragmentação
simultâneas”.
Buscando a “universalização do acesso aos serviços”, a “transparência” e
o “intercâmbio de redes”, o governo previa atuação em três frentes fundamentais:
a “interação com o cidadão”, a “melhoria da sua própria gestão interna” e a “integração com parceiros e fornecedores”.
Para viabilizar a primeira, utilizar-se-iam os portais na internet, “que funcionam como verdadeiros balcões virtuais de informação e atendimento para a
prestação de serviços”. Redes externas e internas fariam, respectivamente, a integração com parceiros e fornecedores, assim como a integração na gestão interna.
As interfaces prioritárias da política de governo eletrônico referiam-se àquelas
“entre governo, cidadãos/clientes e empresas, dentro das diversas possibilidades
de transações eletrônicas (e-business e e-gov)”.
O documento trouxe uma série de metas para o governo eletrônico federal, todas fundamentadas na prestação de serviços e informações político-institu46

Cf.<www.governoeletronico.e.gov.br/governoeletronico/publicacao/down_anexo.wsp?tmp.
arquivo=E15_90proposta_de_politica_de_governo_eletronico.pdf>. Acesso em 03 de jul.
2005.
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cionais. A idéia era consolidar as experiências anteriores, como a declaração de
imposto de renda via internet, e também avançar nessa seara, incluindo a meta de
colocar todos os serviços públicos federais na Web até o ﬁm de 2002.
A partir do trabalho do Grupo Interministerial de Tecnologia da Informação, que havia desenhado a Política de Governo Eletrônico, aprovada no Conselho de Governo, em 20 de setembro de 2000, um decreto presidencial de 18 de
outubro de 2000 instituiu o Comitê Executivo do Governo Eletrônico, vinculado
diretamente à Casa Civil da Presidência da República.
Segundo o decreto, o Comitê tinha “o objetivo de formular políticas, estabelecer diretrizes, coordenar e articular as ações de implantação do Governo
Eletrônico, voltado para a prestação de serviços e informações ao cidadão”47. Integravam o Comitê o chefe da Casa Civil da Presidência da República (presidente);
os secretários-executivos dos Ministérios; o secretário-geral do Ministério das
Relações Exteriores; o subchefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; o secretário de Organização Institucional do Ministério da
Defesa; o subsecretário-Geral da Secretaria-Geral da Presidência da República;
o secretário de Avaliação, Promoção e Normas da Secretaria de Comunicação de
Governo da Presidência da República; e o procurador-geral da União.
Chahin (2004) reporta que houve mobilização do alto escalão do governo
para o governo eletrônico, a partir de um desenho interministerial, mas que também se registraram problemas relativos à inexistência de dotações orçamentárias
que viabilizassem a maioria dos programas, assim como o excesso de burocracia
para a execução de projetos, dentre outros.
Na área da implementação do e-gov, o autor registra o avanço que foi a
própria formulação de uma política clara e legalmente instituída, além de a mesma estar amparada por um planejamento estratégico, com diretrizes, objetivos e
metas.
Entretanto, mesmo com todo esse respaldo, os passos iniciais e básicos
não avançaram. Apesar da promoção de eventos e treinamentos, a máquina de
governo não teria assimilado o conceito de e-government, tendo-o reduzido à informatização. Também teria havido falhas no monitoramento e avaliação do progresso da política.
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Quanto à infra-estrutura, Chahin (2004, p. 39) registra que “foram notáveis os avanços conseguidos, decorrentes das ações do programa e da utilização
de recursos internacionais para a modernização do aparelho de Estado”.
A Era Lula
Em 2003, assume o governo o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Chahin (2004) reporta que foram quatro as prioridades da nova Política de Governo Eletrônico anunciadas em maio daquele ano. A primeira dizia que o critério
fundamental para a oferta de novos serviços seria o interesse do cidadão, principalmente os das classes C, D e E, e não mais as prioridades das agências do
governo ou aqueles mais fáceis de serem disponibilizados on-line. Uma segunda
prioridade anunciada foi a articulação das políticas de e-gov entre União, Estados
e municípios, de forma a construir soluções integradas e compartilhar iniciativas
exitosas. A terceira meta era a diminuição do custo dos serviços on-line, lançando-se mão de software livre e melhorando-se as redes de telecomunicações, com
investimentos em satélites e ﬁbra ótica. A quarta prioridade dizia respeito ao incentivo à produção de soluções brasileiras para a constituição do governo eletrônico. A medida favoreceria a indústria e a pesquisa nacionais, levando à poupança
de recursos que seriam gastos com licenças e royalties.
Em outubro de 2003, o governo federal decretou48 um novo desenho para
a área operacional do Comitê Executivo de Governo Eletrônico, que teve a sua
composição mantida. Em lugar dos grupos de trabalho, criaram-se oito comitês
técnicos: Software Livre; Inclusão Digital; Integração de Sistemas; Sistemas Legados e Licenças de Software; Gestão de Sítios e Serviços On-line; Infra-Estrutura de Rede; Governo para Governo – G2G; e Gestão de Conhecimentos e Informação Estratégica.
Segundo as Diretrizes de Governo Eletrônico49, estabelecidas em maio de
2004, os comitês tinham a “ﬁnalidade de coordenar e articular o planejamento e
a implementação de projetos e ações nas respectivas áreas de competência”. Mas
as mudanças não param por aqui. Conforme registra o documento supracitado, há
uma completa mudança de orientação nas diretrizes que devem nortear a política
de governo eletrônico. Enquanto que na versão do governo FHC falava-se do egov no contexto de uma nova sociedade em face da globalização, aqui se fala de
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e-government em uma sociedade com velhos problemas, como exclusão social,
desigualdade e miséria.
Reconhecendo as potencialidades de uso para a mobilização e transformação social da Web, o documento registra que “o governo eletrônico deve ser tratado
como instrumento de transformação profunda da sociedade brasileira, o que obriga
a levar em conta os múltiplos papéis do governo federal neste processo”.
De acordo com as novas normas, governo eletrônico será implementado
segundo sete princípios: promoção da cidadania como prioridade; indissociabilidade entre inclusão digital e o governo eletrônico; utilização do software livre
como recurso estratégico; gestão do conhecimento como instrumento estratégico
de articulação e gestão das políticas públicas; racionalização dos recursos; adoção
de políticas, normas e padrões comuns; e Integração com outros níveis de governo
e com os demais poderes.
O governo reconhece como direitos dos cidadãos a serem contemplados
pela política de e-gov: o acesso aos serviços públicos e à informação; ser ouvido
pelo governo; o controle social das ações dos agentes públicos; e a participação
política. O documento aﬁrma que “o governo eletrônico terá nos cidadãos e nas
suas organizações os parceiros mais importantes para implementar uma via de
mão dupla nas relações Estado-cidadãos por meio de tecnologias de informação
e comunicação”.
Em seus escritos, a atual política abandona a hegemônica visão de que
cidadão equivale a cliente, conforme a perspectiva neoliberal que norteia as políticas de e-gov mundo afora. O documento registra que “o governo eletrônico
tem como referência os direitos coletivos e uma visão de cidadania que não se
restringe à somatória dos direitos dos indivíduos”. Trata-se de um avanço em
escala planetária.
Conclusão
O Brasil coleciona, desde o ﬁm dos anos de 1990, aproximadamente três
dezenas de decretos, resoluções e portarias que regulamentam a atividade de egov no país. O principal, por institucionalizar a agenda de e-gov brasileira, é um
decreto de 20 de outubro de 2000, que “cria, no âmbito do Conselho de Governo,
o Comitê Executivo do Governo Eletrônico, e dá outras providências”.
Ao se analisar a trajetória da política brasileira de governo eletrônico,
conforme já adiantamos, pode-se concluir que, pelo menos no seu marco regulatório, que inclui leis, decretos e normas oﬁciais, o país experimentou duas formas
diversas de se enxergar o e-gov, suas potencialidades e objetivos.
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Em 2000, o Brasil inaugurou a fase de regulamentação das ações de governo eletrônico sob clara inspiração, pressão e ﬁnanciamento neoliberal. O alvo
era o “cidadão/cliente”, em uma “nova sociedade de indivíduos”, na qual havia
a necessidade urgente de se reformar o Estado e suas estruturas. O e-government
seria a estratégia para ajustar o governo à nova realidade de globalização econômica e dar respostas à iniciativa privada e aos seus clientes/cidadãos incluídos no
modelo neoliberal do capitalismo.
É a evidência de que as tecnologias digitais de informação e comunicação estavam servindo ao histórico e renitente propósito latino-americano de se
ocidentalizar ou se modernizar segundo os padrões das metrópoles. Da mesma
forma, tal processo revela o êxito do ajuste informacional da política efetivado
pela mão das agências multilaterais do capital internacional.
Essa fase deu ao País as bases institucionais e legais sobre as quais se
caminha até hoje, haja vista a manutenção da estrutura governamental para coordenar a política de governo eletrônico. Sob um arcabouço legal e institucional
praticamente intacto, apenas com um ou outro adendo, como a troca de GTs por
comitês, uma outra perspectiva política de formulação de e-gov se colocou a partir de 2003.
Nas referências políticas para a implementação da governança eletrônica,
preconizadas por documento em 200450, avançou-se do objetivo maior de se promover o ajuste do governo a um novo modelo de sociedade global e neoliberal,
estabelecido em 2000, para a meta essencial de se transformar, inclusive com o
uso das TICs, a realidade e suas velhas questões.
Também se passou da satisfação do cliente para a atenção ao cidadão,
cujos direitos contemplam a inclusão digital e a interferência política via Web. O
software livre se integrou à lista dos insumos constituintes da infra-estrutura do
e-gov. Em lugar de fornecedores e clientes, os interlocutores privilegiados, diz-se
agora, devem ser as organizações da sociedade civil.
Segundo os levantamentos feitos para esta pesquisa, pelo menos no âmbito dos conceitos, o modelo de e-gov preconizado no Brasil, a partir de 2004, não
encontra paralelo no campo das políticas nacionais de governo digital mundo afora. Majoritariamente, pesquisadores e governos, de variadas latitudes ideológicas,
concebem o e-government simplesmente como uma ferramenta de ajuste das estruturas governativas ao modelo neoliberal de sociabilidade e eﬁcácia governativa.
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Nas atuais referências governamentais brasileiras, de outra forma, está
registrado que as potências da Web representam uma possibilidade de ação político-institucional que pode somar à transformação do atual paradigma de relação
entre as sociedades civil e política, como se argumentou alhures.
No entanto, programas políticos não implicam ou garantem por si só práticas políticas ﬁdedignas a suas orientações, ainda mais em casos de exceção paradigmática, como é o caso, e em ambiente de hábitos majoritária e planetariamente
adversos a concepções de e-government de vanguarda política.
O ato de prestação de contas on-line, que está na origem de tanta polêmica acerca do uso de cartões corporativos e gastos públicos, tendo motivado esta análise, não é novidade no governo eletrônico mundo afora. No entanto,
conﬁgura-se como uma de suas melhores possibilidades. O que se espera é que
tanta reação não promova retrocessos e se volte atrás na caminhada do País em
termos de e-gov. Pelo contrário, que o debate aqui proposto se multiplique e chame atenção para o universo do governo eletrônico e suas inéditas potencialidades
de transformar interfaces políticas e administrativas.
Mesmo com a manutenção de uma base conservadora, formulada no ano
2000, a atual política, datada de 2004, sinaliza para um mínimo de consciência
acerca do potencial uso político-mobilizador e transformador da internet. Que os
escândalos e crises não interrompam essa trajetória. Que a polêmica seja produtiva, ao disseminar o valor da potência política das TICs para a constituição de uma
outra realidade entre nós.
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Cultura da convergência, rádios
inteligentes e o avanço do comum51
Sérgio Amadeu da Silveira

Tecnologias digitais guardam decisões sociais, econômicas e
culturais
As tecnologias da informação continuam sua expansão veloz em nosso
cotidiano. Este fenômeno tem gerado muitas expectativas e um certo revigorar
das perspectivas utópicas e das esperanças no fortalecimento da autonomia dos
grupos sociais pauperizados. Simultaneamente, o mesmo fenômeno reforça um
aumento da mercantilização dos espaços de convívio, bem como a emergência
de mitos pós-industriais e novas ilusões ideológicas. Um dos maiores mitos da
atualidade é o da neutralidade tecnológica, ou seja, a idéia de que as tecnologias
digitais guardam apenas decisões técnicas, racionais, isentas, quase que nascidas
das leis da natureza, das descobertas dos físicos.
Todo mito é uma explicação. Todo mito serve a um ﬁm. A ﬁnalidade do
mito da neutralidade é a expansão do poder tecnológico de determinados grupos
econômicos que controlam o conhecimento, suas fontes e os canais de difusão
de informações. Seus produtos e seus modelos de negócios são apresentados de
modo fetichizado, como se fossem as únicas soluções possíveis e viáveis, fruto da
ciência apresentada como exata e infalível. De certo modo, teóricos como Marcuse já haviam denunciado a ideologia da racionalidade técnica no cenário do capitalismo industrial. Agora, o mito da neutralidade é o imperativo fundamental para
a manutenção do capitalismo cognitivo por suas características mais estruturais,
nos meios e nas mentalidades.
Decisões tecnológicas são decisões de grupos sociais. Elas vêm embutidas nas arquiteturas de informações, nas topologias das redes, nos protocolos de
comunicação, nos códigos e padrões de comunicação. Lawrence Lessig escreveu
que no ciberespaço o código é a lei. Esta idéia-força permite esclarecer parte desse contexto. Em uma sociedade dividida em grupos economicamente dominantes
e dominados, inﬂuentes e inﬂuenciados, poderosos e sem poder, diﬁcilmente as
51
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tecnologias deixam de contribuir para a manutenção do status de determinados
grupos que a lançaram e a controlam. Tecnologias são apropriadas por segmentos
sociais para ampliar seu poder político, econômico ou cultural. As tecnologias da
informação não são diferentes.
Todavia, muitas tecnologias podem ser reconﬁguradas. Podem ser recriadas e utilizadas para outras ﬁnalidades que permitam processos equalizadores e
redistribuidores de poder. As tecnologias da informação e comunicação podem
agir como limitadores ou liberadores de energias sociais. Sua maior expressão,
a Internet, é uma rede construída no processo de reconﬁguração constante e de
hegemonia de uma cultura hacker que privilegiou a liberdade dos ﬂuxos de informação e o compartilhamento. A rede tem servido à ampliação do mercado, mas
também à articulação de múltiplas resistências ao domínio do capital. Como os
grandes grupos industriais não acreditavam em redes abertas, interferiram pouco
na constituição da rede das redes, a Internet. Por exemplo, empresas como a Microsoft achavam improvável o sucesso da tentativa de criar uma rede de comunicação sem dono, sem uma forma de remuneração clara para seus controladores.
Isso porque os protocolos de comunicação constitutivos da Internet não privilegiaram o controle nem a segurança, mas a facilidade de conexão e o anonimato.
Observem que o uso da palavra neutralidade em tecnologia, mesmo quando está a serviço de causas democráticas ou libertárias é extremamente perigoso.
Vamos observar tal uso em dois cenários distintos. Em um primeiro caso, para
atacar a política de incentivo do governo brasileiro ao modelo de software livre,
a CompTIA, uma ONG ﬁnanciada pelas grandes empresas de software proprietário, lançou a idéia de que as opções tecnológicas do governo deveriam seguir o
princípio da neutralidade tecnológica. O objetivo da CompTIA era evitar a construção de uma política tecnológica que quebrasse a hegemonia do modelo de uso
e desenvolvimento de software proprietário. Ser neutro era deixar as coisas como
estavam, não interferir no modelo, deixar o mercado monopolizado continuar sob
o monopólio.
Um outro exemplo, completamente distinto, está no emprego que o movimento Save the Internet está fazendo do termo neutralidade. As operadoras de
telecomunicações dos Estados Unidos estão tentando aprovar no Congresso a
alteração da lei que regulamenta o setor com o objetivo de poder interferir no
ﬂuxo de informações da Internet. Com isso querem poder acelerar os pacotes de
informação de empresas que pagam mais e também atrasar o ﬂuxo de pacotes
de dados de empresas concorrentes que estão usando sua rede física de conexão.
Várias entidades da sociedade civil, como a EFF (Eletronic Frontier Foundation),
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lideranças do mundo tecnológico e empresas de variados segmentos econômicos,
formaram o movimento Save the Internet para defender a neutralidade na rede.
Neutralidade para eles signiﬁca impedir que os controladores da rede física possam interferir na rede lógica, no ﬂuxo de informações, seja por motivos comerciais ou políticos. Segundo o movimento, a rede deve continuar neutra diante dos
conteúdos que nela transitam.
No primeiro exemplo, a idéia de neutralidade é utilizada para manter o
poder do monopólio. No segundo caso, o termo neutralidade é usado para manter
a liberdade de expressão e de comunicação na rede. A ambivalência do uso não
é por menos. Nenhuma tecnologia ou modelo tecnológico é neutro. No primeiro
caso, o modelo proprietário beneﬁcia mais determinados grupos que querem o
controle do conhecimento tecnológico para garantir sua gigantesca lucratividade.
No segundo, o que existia e existe na Internet, até o momento, não era neutralidade, era o princípio da não-interferência, a opção pela liberdade dos ﬂuxos. A liberdade na Internet não é fruto do acaso, sua origem está nas decisões dos grupos
que a constituíram. Todavia, o peso do mito da neutralidade, principalmente na
cultura norte-americana é gigantesco. Por isso, aqueles que defendem a liberdade
de expressão na rede estão utilizando a idéia de neutralidade na rede.
Ao observarmos a decisão sobre a TV Digital no Brasil, novamente aparece a questão da neutralidade tecnológica. O processo de decisão foi organizado
como um problema exclusivamente técnico. A escolha do padrão de transmissão,
do modelo de programação, do número de canais a ser utilizado, é apresentado
como um problema dos engenheiros. A sociedade não foi chamada para discutir
o que ela queria em um processo de digitalização da televisão aberta. As emissoras, em particular a Rede Globo, deram as cartas do processo. Optou-se pela
tecnologia que menos permite ampliar o número de emissoras. O objetivo era
evitar que, com a digitalização, ocorresse o efeito-Internet, em que o surgimento
de inúmeros novos canais, novos programas e formatos, pudesse gerar também
novos fenômenos de audiência. Assim, a escolha do processo de TV Digital no
Brasil é a escolha do modelo de menor concorrência para evitar a dispersão das
verbas de publicidade.
As recentes disputas pela democratização das comunicações foram
travadas no terreno das tecnologias analógicas e nos limites do broadcasting
Praticamente todos já devem ter lido em algum lugar a expressão “convergência digital”. Ela quer representar o fenômeno oriundo da digitalização intensa dos bens simbólicos que avança para impor sua lógica a todas as mídias.
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O conteúdo digitalizado cada vez mais poderá ser obtido por diferentes meios e
aparelhos. Entretanto, Henry Jenkins, estudioso da comunicação, alerta-nos que a
convergência não é só de aparelhos ou de conteúdos. A convergência é de práticas
comunicacionais. A interatividade crescente da comunicação em redes digitais inﬂuenciou o conjunto da sociedade e está forjando uma cultura da convergência.
Esta hipótese sustenta-se na crescente velocidade das redes, nas redes
P2P, na computação distribuída, no compartilhamento de nuvens de conectividade
sem ﬁo, na ampliação das portas de acesso ao ciberespaço criadas pela integração
de celulares, laptops, handhelds, às redes digitais. Ela coloca em questão o processo de digitalização da transmissão da TV analógica. Jenkins, em seu livro Convergence Culture, cita uma frase de George Gilder que é extremamente importante
em nosso contexto: “a convergência da indústria de computadores com a indústria
da televisão ocorrerá do mesmo modo que o automóvel convergiu com o cavalo”.
Para Gilder “o computador não veio para transformar a cultura de massas, mas
para destruí-la”. Sem dúvida, a idéia de que a digitalização e o crescimento das
redes não afetará o modelo do broadcasting parece demasiadamente estranha.
O avanço da cultura de convergência pode ser notado no fenômeno dos
videoblogs. Uma parte crescente da humanidade quer construir seus próprios caminhos de informação e entretenimento. Antes das redes digitais e dos repositórios
colaborativos de conteúdo, milhões de pessoas estavam sem meios de expor seus
interesses audiovisuais. Mas as redes surgiram e estão sendo reconﬁguradas no
dia-a-dia por essas pessoas, que querem produzir seu entretenimento, que querem
participar ativamente do desenvolvimento artístico-cultural e do desenvolvimento
tecnológico. O sociólogo Manuel Castells já havia apontado que a rede mundial
de computadores é fruto de um processo de reconﬁguração. Usuários da Internet
reﬁzeram a rede enquanto a utilizavam. Ela não foi um projeto acabado ou um
produto apresentado às pessoas que deveriam consumi-la como tal. Quando a Internet começou a expandir-se pelo planeta não existia a web, seu modo gráﬁco. A
web foi criada por um grupo de usuários da rede. O mesmo ocorreu com o Napster
e o BitTorrent, entre tantas outras invenções.
A interatividade e a digitalização permitem uma maior participação e
são um grande incentivo à autonomia tecnológica. A grande questão que se coloca é se este processo de reconﬁguração que está acontecendo nas redes não irá
acontecer também com a TV Digital. Muito diﬁcilmente a TV continuará a ser a
mesma. Também diﬁcilmente não serão criados aparelhos com software livre que
permitam aos computadores e demais máquinas processar informações, captar sinais abertos das emissoras e remixar os mesmos na rede. Diﬁcilmente a expansão

Sérgio Amadeu da Silveira

da banda larga não afetará os planos das atuais emissoras de TV e daqueles que
pensam o Digital simplesmente como a produção e transmissão em alta deﬁnição,
com uma dose de interatividade controlada. A banda larga viabiliza a TV sob IP,
também chamada de webTV.
Enquanto os atuais radiodifusores tentam controlar o espectro de transmissão, esquecem que a tecnologia digital e as redes não pararam de evoluir e de
estar submetidas a um intenso processo de reconﬁguração. Será que estão pensando como será a convergência de sua programação com as inúmeras webTVs que
estão surgindo? O número de webTVs na rede não segue a lógica das concessões
estatais. A Internet é aberta. É necessário pensar a democratização das comunicações com a cabeça no digital e não no analógico.
A luta por um espaço comum, não-privatizado, para os ﬂuxos de
informação
A cultura da convergência, a digitalização intensa dos bens simbólicos
nas redes, acentuam as contradições no capitalismo cognitivo entre as possibilidades democratizantes das redes e os interesses da velha indústria cultural, dos
cavaleiros do copyright e dos gigantes da telecom. É preciso observar bem o terreno dessa disputa. Ela é a luta pelo comum. Essa luta ultrapassa as fronteiras do
ciberespaço e atinge o mundo dos átomos, o mundo das ondas eletromagnéticas.
Mas, para entender bem o fenômeno, precisamos declarar que não estamos mais
em um cenário analógico, unidirecional, e que a democratização das comunicações não pode ﬁcar restrita aos limites da privatização do espectro radioelétrico.
Esses limites foram erguidos em bases analógicas e em falsas premissas.
A democratização e desconcentração do poder comunicacional hoje passa também pela defesa do que chamamos de espectro aberto, das redes mesh e ad
hoc e das arquiteturas e protocolos de comunicação abertos e não-proprietários.
Neste sentido, é preciso questionar a governança do espectro radioelétrico, ou seja, é preciso rever o modo como estamos fazendo e construindo nossas
telecomunicações. O espectro radioelétrico é o espaço onde as ondas de rádio se
propagam. Estas ondas é que levam os sinais de celulares, os programas de rádio,
as imagens da televisão, a comunicação entre carros de polícia, aviões, etc. O uso
dessas freqüências está padronizado por organismos internacionais como a União
Internacional de Telecomunicações e, nacionais, como a Anatel, agência reguladora das telecomunicações no Brasil.
Existe outra alternativa de ocupação desse espectro? Sim, existe a alternativa do open spectrum ou espectro aberto, também conhecido como espectro
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livre. Esta alternativa é defendida por um movimento que defende o acesso às
radiofrequências para todos. Esse movimento advoga que o espectro radioelétrico
é um bem comum e precisa ser desprivatizado e ter seu uso e ocupação desconcentrado.
O movimento do open spectrum propõe um futuro onde o espectro seja
compartilhado usando os protocolos da internet para viabilizar a comunicação e
os equipamentos inteligentes que encontrem os melhores níveis de energia e freqüência para as transmissões. Dito de outro modo, hoje é possível ampliar as áreas
do espectro sem necessidade de licenciamento e concessões. Mas, e a escassez do
espectro? E as interferências?
A idéia de interferência não é uma lei da natureza. É um artifício originado da maneira como o rádio foi projetado há 100 anos. A escassez de frequências
para a transmissão de mais conteúdos pelas ondas de rádio é um problema da
tecnologia analógica. O espectro radioelétrico pode ser abundante se usarmos as
tecnologias digitais. As políticas atuais de telecomunicações impedem que nos
beneﬁciemos desta abundância. Diversas tecnologias podem ser usadas para organizar o uso desse espaço comum: wi-ﬁ, ultra wideband, spread spectrum, software
deﬁned radio, cognitive radio, redes mesh.
Kevin Werbach, no brilhante texto denominado Open Spectrum: The New
Wireless Paradigm, esclarece que quando os rádios foram inventados seu projeto
buscava apenas uma coisa: receber as transmissões da forma mais barata possível.
Os rádios analógicos eram incapazes de processar os sinais que recebiam. Como
as tecnologias de informação avançaram consideravelmente desde então, os receptores de hoje são capazes de separar o sinal do ruído e praticamente não necessitam de “zonas de amortecimento” em torno dessas freqüências. Os receptores e
os transmissores atualmente podem ser inteligentes e comutar freqüências quando
uma faixa particular tornar-se congestionada, tal como em uma estrada pública
onde carros mudam de pistas. Os chamados SDRs (rádios deﬁnidos por software)
podem fazer muito mais do que decodiﬁcar um sinal e jogá-lo em ampliﬁcadores
de som. Estes rádios, transmissores e receptores, podem ser programados para
tratar estes sinais, bem como codiﬁcar e decodiﬁcar qualquer tipo de dados.
Além disso, Werbach argumenta que a interferência é uma metáfora. Ondas não interferem umas nas outras. Se alguém fala quando outra pessoa está falando, as ondas sonoras de uma não interferem, nem bloqueiam, as ondas sonoras
da outra. Ambas ﬁcam intactas. Werbach argumenta que, do mesmo modo, isso
acontece com as ondas de rádio. Os problemas que ocorrem com o sinal, impedindo a boa recepção, não acontecem devido à interferência, mas à inabilidade do
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receptor em depurar o sinal. Os receptores digitais são capazes de resolver esse
problema. Softwares podem fazer isso.
Observem os aeroportos. Nele podemos ver dezenas de pessoas conectando seus computadores em redes wireless, usando a mesma frequência e o
mesmo ponto de acesso à Internet. Todas conseguem enviar e receber dados sem
que ocorra a tal interferência, exatamente porque os computadores possuem um
receptor inteligente, bem como o ponto de conexão sem ﬁo opera com um radiotransmissor inteligente.
A consequência da implantação do espectro aberto é que não necessitaremos de uma política federal para nos dizer quem poderá falar usando as ondas
de rádio. Todos poderão falar ao mesmo tempo. Podemos fazer do espectro rádioelétrico um espaço comum. Não precisamos das capitanias quase-hereditárias dos
oligopólios da mídia. Para isso é preciso preparar a revisão da lei geral de telecomunicações. Todavia, se a tecnologia atualmente permitiria o uso de praticamente
todo espectro como um espaço de público e comum, a correlação de forças na
sociedade impede que isso seja implementado. Por isso, devemos lutar pela ampliação das faixas de frequência para o uso comum.
A partir de dezembro de 2007, as emissoras de TV iniciaram as transmissões digitais. Como a maioria da população não possui receptores digitais de TV,
e provavelmente não terão dinheiro para comprar imediatamente os conversores
do sinal digital (setup box), as emissoras deverão continuar transmitindo simultaneamente em modo analógico. Daqui aproximadamente a dez anos, as emissoras
poderão encerrar as transmissões analógicas. As frequências que elas utilizaram
para isto poderão se transformar em novas concessões privadas ou em espectro
aberto para uso comum.
Nessas frequências poderemos utilizar rádios transmissores inteligentes,
operados por software, e viabilizar estações de TV comunitárias, experimentos
avançados em interatividade, redes de comunicação sem ﬁo abertas e ad hoc, enﬁm, poderemos ampliar as possibilidades de produção, veiculação e compartilhamento de informações, bens culturais e conhecimento. A luta pelo espectro aberto
é a luta pela democratização das comunicações em um ambiente de convergência
digital. É a defesa da diversidade cultural em uma sociedade em rede e no contexto do capitalismo cognitivo.
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Sobre Mil Platôs
Antonio Negri52

É em O Ser e o Tempo que Heidegger decreta o ﬁm das Geisteswissenschaften53 e sua tradição (iluminismo e hegelianismo), quando, ao comentar a troca
de cartas54 entre Dilthey e Yorck von Wartenburg, rende homenagem ao último por
sua “acabada compreensão do caráter fundamental da história como virtualidade
“[…] (o que ele deve) ao conhecimento que tem do caráter do próprio Dasein55
humano”. Conseqüentemente, prossegue Heidegger, “o interesse de entender a
historialidade” enfrenta o desaﬁo de elaborar “a diferença de gênero entre o ôntico
e o histórico”. Mas distanciar-se-á de Yorck quando este, depois de estabelecer
claramente esta diferença, desloca-se da virtualidade para o misticismo.
Se, ao contrário, depois de separada do ôntico, “a questão da historicidade
mostra-se ela mesma como questão ontológica que investiga a constituição do ser
do ser histórico”, é novamente em direção a Dilthey que temos que nos voltar, apesar de seu confuso vitalismo. Heidegger realiza duas operações simultaneamente.
Por um lado, expulsa as Geisteswissenschaften da posição que ocupavam no centro
da metafísica, como herdeiras do Iluminismo e como saída do hegelianismo. Por
outro, completa o trabalho crítico que mostrou seu valor, precisamente, no historicismo de Dilthey (apesar das limitações que Yorck assinalou) – trabalho crítico que
desdobra a busca pela signiﬁcação da historicidade e permite que nos desloquemos
da teoria da objetividade para a teoria da expressão; do reconhecer a historiograﬁa
no contexto da crítica do conhecimento, para deﬁni-la no centro do esquematismo
transcendental. A historicidade é posta então como uma dimensão ontológica, e só
deixa para a historiograﬁa seu resíduo ôntico (Negri, 1959, cap. 1-3).
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Uma versão anterior deste ensaio apareceu na revista Chimères 17 (Paris, outono de 1992)
com o título “Sur Mille Plateaux”. Também foi publicado no Graduate Faculty Philosophy
Journal, v. 18, n. 2, 1995, em homenagem a Félix Guattari. Esta versão foi traduzida por Caia
Fittipaldi.
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A tradução literal de Geisteswissenschaften é ciências do espírito (distinguindo-se das ciências da natureza, uma distinção defendida, entre outros autores, pelo ﬁlósofo e historiador
Wilhelm Dilthey), mas corresponde também ao que designamos em português como ciências
humanas (N. de R.).
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Briefwechsel no original.
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O “ser-aí”, o ser-no-mundo.
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É interessante observar que Heidegger rompe aqui (e este fenômeno é
recorrente em Heidegger) “com ambigüidade” o ritmo “destinal” de sua crítica ao
moderno e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, traça um signiﬁcado “outro” do
moderno – que reenvia àquela outra visão da modernidade que, de Maquiavel a
Spinoza e Nietzsche, apreende a historicidade como absoluta virtualidade, e o ser
como potência do Ser-aí. A virtù de Maquiavel se instala precisamente nesta dimensão. Mas, é sobretudo no Tratado Teológico Político (1670) de Spinoza que a
signiﬁcação da história é vista como a realização de uma faculdade: a imaginação.
Nascida da confusão do primeiro tipo de conhecimento, dissolve-se criativamente
no segundo tipo, e apresenta a absoluta potencialidade da construção ética do ser.
É esse impulso do ser como a abertura da história, esta deﬁnição absolutamente
imanente de um signiﬁcado da história que Heidegger retoma e ﬁxa “com ambigüidade”. Nietzsche tinha compreendido sem qualquer ambigüidade este ponto
crítico fundamental que, ao mesmo tempo, cava o túmulo de todos os historicismos e reivindica a abertura da historicidade constituindo-se no cerne de uma teoria do ser intempestivo, virtual e criativo (Deleuze, 1962). A auto-ultrapassagem
do próprio tempo está em ato: é uma relação com a história que consiste numa
redenção, não como adoração do passado mas como consciência de que só a tensão entre o presente e o futuro é trama do possível, uma potência de decisão
ontológica. Assim falou Zaratustra:
Redimir os mortos e metamorfosear cada ‘foi’ em um ‘eu o queria assim’, só isto
poderia ser, para mim, chamado redenção. Vontade, este é o nome do libertador
e do que nos traz alegria; isto é o que lhes ensinei, meus amigos. Mas aprendam
também isto: que a própria vontade ainda é prisioneira. Querer liberta: mas
qual é o nome de quem põe as correntes ao próprio liberador? ‘O que Foi’, este
é o nome que faz a vontade rilhar os dentes, e é sua mais solitária aﬂição. Impotente em referência a tudo o que aconteceu, olha o passado com ira. A vontade
não pode querer para trás: que ela não possa quebrar o tempo e sua avidez, eis
lá a mais secreta aﬂição da vontade […]. Que o tempo não retroceda, eis o que a
irrita; ‘foi’, esse é nome da pedra que ela não pode fazer rolar (Nietzsche, Assim
Falou Zaratrustra, “Da Redenção”, citado por Löwith, 1949, p. 310).

É esse “fazer rolar” que contém todo o signiﬁcado da historicidade.
Voltemos a Dilthey. É em sua obra que, efetivamente, estão mais plenamente articuladas as tensões entre a investigação histórica e a exigência de que
se renove o questionamento sobre o signiﬁcado da historicidade. É sobretudo em
sua obra que o trabalho de compreensão histórica procura identiﬁcar o seu próprio
terreno constitutivo que ele às vezes deﬁniu, grosseiramente, como ﬁlosoﬁa de
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vida, como psicologia compreensiva etc. Obcecado com o problema da subjetividade histórica, Dilthey, durante toda sua investigação, faz o inventário de todas as
formas possíveis mediante as quais a ciência histórica pode, por assim dizer, abrirse para a historicidade. Desde as posições positivistas de sua Aula inaugural,
extremadamente crítica do caráter ‘eunuco’ da objetividade histórica, até a aguda
consciência em, Erlebnis und Dichtung56, de que “a história não é suscetível, de
nenhum modo, de constituir a suprema ciência acabada, capaz de dar conta, para
um dado jogo de fenômenos, das causas concomitantes, nem que se lhe atribua
um grau máximo de cientiﬁcidade”; desde o trabalho kantiano do Einleitug en Die
Geisteswissenschaften57 tenso entre a aﬁrmação do próprio eu, (trata-se, pois, de
perceber, sem se deixar amarrar pelos preconceitos, a realidade da vida interior
e, começando desta realidade, determinar o que são a natureza e a história em
relação à vida interior) e uma concepção agora segmentada, fractal e difusa desse
mesmo eu (“o indivíduo singular é o ponto de conexão de uma pluralidade de
sistemas”), até a construção de tipologias históricas como proposta metodológica
para apreender ao mesmo tempo universalidade e singularidade; desde o retorno
à psicologia em os Ideen58, que aspira a dar uma consistência dinâmica e produtiva ao sujeito histórico, e a descobrir nele a potência da Erlebnis59 (ao mesmo
tempo como vitalidade e conexão, como expressão e determinação objetiva), até
as últimas posições vitalistas nas quais o núcleo psicológico abre-se à função expressiva e determina-se numa presença que constitui a abertura ética: pois bem,
durante todo este inventário, as Geisteswissenschaften são concebidas, seja qual
for o caso, como crises e todos os caminhos críticos estão abertos à problemática
de uma historicidade que ainda não consegui deﬁnir-se. Essa indecisão de Dilthey,
este modo de converter-se em psicólogo ou ﬁlósofo da vida, que sempre o conduz
além de toda posição ﬁlosóﬁca dada, ilumina a intensidade da passagem ontológica que ele realiza e que nos leva à beira da descoberta de um novo signiﬁcado da
historicidade (Aron, 1950).
Por que este caminho diltheyano é tão importante? Porque, antecipando as conclusões de Heidegger, explora também vias radicalmente outras e é só
depositando e aﬁnando a signiﬁcação dessas operações que a decisão ontológica

56

A vivência e a poesia (Nota de Tradução).
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Introdução às ciências humanas, 1830 (Nota de Tradução).

58

Ideen über ein beschreibende und vergliedernde Psychologie [Idéias sobre uma psicologia
descritiva e analítica], 1894.
59

[existência, vivência].
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heideggeriana, a signiﬁcação da historicidade como virtualidade, adquirem toda
a sua signiﬁcação.
“Questionar nossa vontade de verdade; devolver ao discurso seu caráter
de evento; remover, por último, a soberania do signiﬁcante”. Quando Foucault
anuncia este programa em sua Leçon Inaugurale60, também ele está no limite da
crítica da historiograﬁa e das Geisteswissenschaften em geral; expressa a abertura
na virtualidade da história, que se constituiu como consciência ﬁlosóﬁca entre
Dilthey e Heidegger. E Foucault, tal como Dilthey, havia passado por fases extremamente ambíguas ao longo de sua experiência cientíﬁca. Desde seus estudos
de juventude sobre Ludwig Binswanger até os estudos de Weizäcker e, depois, os
estudos da “antropologia pragmática” de Kant, Foucault seguiu e esgotou todas as
tentativas de reaﬁrmar o eu (em oposição à objetividade histórica) enquanto pessoa moral, psicológica ou biológica (Negri, 1982, p. 70 e seguintes). Quando enﬁm, sobretudo nos trabalhos da maturidade, enfrentou deﬁnitivamente o tema da
historicidade como agencement, o marco já estava ﬁxado – a história é produção
de subjetividade, cuidado de si, expressão ontológica imediata e direta. Como em
Dilthey, porém mais do que em Dilthey, as experimentações transitórias, psicologizantes, culturais, vitalistas da compreensão do real histórico são transﬁguradas
dentro de um novo ponto de vista: o da presença do mundo como a trama do ser
que deve ser percorrido, que é a todo momento criado. Como em Dilthey, a passagem se realiza, em Foucault, desde uma teoria da história, até uma apercepção
fundamental da historicidade – depois de Heidegger, isto é, depois que a consciência dessa tem sido estabelecida pela perspectiva nietzschiana. É neste percurso,
mediante esses sucessivos avanços que ocultam problemas e discursos análogos,
que Dilthey é retomado e, por assim dizer, posto no próprio lugar da invenção da
historicidade, onde a ação histórica torna-se a única perspectiva segundo a qual se
pode interpretar o ser. O ﬁm das Geisteswissenschaften é a renovação da ontologia (Deleuze, Foucault, 1987).
Contudo, este grandioso projeto não teve um grande sucesso na história do pensamento contemporâneo. Assistimos a um estranho fenômeno: dessas
Geisteswissenschaften, que certamente não sobreviveram ao prolongado processo
crítico que vai de Nietzsche a Heidegger, de Dilthey a Foucault, não se encontra
o cadáver em lugar nenhum. De fato, a renovação crítica da pesquisa sobre a
historicidade desde o ponto de vista constitutivo, o descobrimento da potência
do ser, foram, por assim dizer, neutralizados no interior de novas disciplinas, novas distribuições do saber, novos conceitos de experiência e de um novo clima
60
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ﬁlosóﬁco, que se tornou cada vez mais relativista e cético. Um vitalismo tênue e
superﬁcial bloqueou esse outro vitalismo, túrgido mas sempre trágico, que ia da
historiograﬁa ao ser, para abrir-se novamente na historicidade. Uma vez derrubado o ponto de vista historiográﬁco objetivamente ‘eunuco’, uma vez abandonado
o hegelianismo em todas as suas entusiastas ressurgências de efectualidade bruta
e a dialéticas em todos os seus subterfúgios, uma vez adquirida esta visão ‘desde
baixo’ que permite ao sujeito histórico de determinar agencements ontológicos,
pois bem, esta perspectiva viu-se novamente reduzida ao horizonte do relativismo
e do ceticismo. As diferentes escolas hermenêuticas que se sucedem, e que precisamente pretendem ser as herdeiras do pensamento Diltheyano e Foucaltiano,
nos levaram às delícias do ‘pensamento fraco’. A signiﬁcação da complexidade dos processos que emanam dos sujeitos históricos converteu-se em pretexto
para repudiar o caráter ontologicamente forte de sua emergência. O movimento
de constituição, negado à totalidade, foi, por esta mesma razão, reduzido à precariedade, e as singularidades reduzidas ao encanto da particularidade nua. Do
ﬁm do historicismo, passamos assim, imperceptivelmente mas seguramemte, à
determinação do ‘ﬁm da história’. É essa mesma objetividade ‘eunuco’ contra
a qual se ergueram as críticas das Geisteswissenschaften que agora reaparece: o
historicismo ganhou novamente, mas com a aparência de uma enciclopédia dos
saberes para uso das mídias. O ser historicamente aberto tornou-se ser falante e
falastrão. O ﬁm das Geisteswissenschaften transformou-se, ele mesmo, no triunfo
da tagarelagem.
Nesta nova síntese experiência/compreensão, sobre a qual reina o ‘pósmoderno’, os mecanismos de perversão do ensino crítico, de Dilthey a Heidegger,
são perfeitamente perceptíveis. No grande Gadamer, como nos pequenos Rorty e
Vattimo, o movimento circular da experiência e do entendimento já não abre para
a historicidade, a não ser no sentido de um condicionamento histórico, substancialmente, de uma ﬁnitude que, longe de abrir o ponto de vista subjetivo à constitutividade, fecha-o na dispersão événementielle, numa necessidade de signiﬁcado
que se enrosca nela mesma, numa concepção pessimista e totalizante do ser, que
tenta justiﬁcar-se no religioso, mas só encontra fundamento no vazio da mística
ou da democracia. Exalta-se em Dilthey o movimento circular experiência/entendimento sem apreender a ruptura na expressão dessa circularidade; toma-se em
Heidegger a crítica da empiria, do ôntico, ao mesmo tempo evita-se cuidadosamente sua percepção do fundamento potencial do ser que, já na retomada de York
e a polêmica contra seu teologismo, permitia restaurar o ponto de vista diltheyano
da expressão e criatividade da historicidade. Ao passo que é precisamente proce-
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dendo à crítica do ôntico, com as armas da apercepção ontológica, como base da
crítica histórica, como quando se abre à fecundidade de sua experiência, como
experiência da historicidade, que Heidegger nos mostra o melhor dele mesmo. É
esse Heidegger que conscientemente retoma o Nietzsche esquecido, que inconscientemente reproduz o Spinozismo da imaginação que é então jogado para o
brejo. A história terminou, nos sussurram os hermeneutas e os pós-modernos, e
a historicidade do ser, separada da constitutividade do ser, converte-se em uma
‘pietas’ açucarada e melancólica. O descobrimento da historicidade padece então
o desastroso sentimento de ﬁm da história... e nos deixa desarmados diante do
limite de uma época (Pierre Macherey, 1992).
II
Contrastando radicalmente com a atual deriva, os Mil Platôs reinventam
as ciências do espírito (lembrando que, na tradição à qual se ﬁliam Deleuze e
Guattari, Geist61 é o cérebro), ao renovar o ponto de vista da historicidade, em sua
dimensão ontológica e constitutiva. Os Mil Platôs ultrapassam o pós-moderno e
as teorias da hermenêutica fraca: eles antecipam uma nova teoria de expressão,
um novo ponto de vista ontológico – instrumento que lhes permite atacar a pósmodernidade, revelar e dinamitar suas estruturas. Trata-se de um pensamento forte, mesmo quando se aplica à ‘fraqueza’ do cotidiano. No que diz respeito a seu
projeto, trata-se de apreender o criado, do ponto de vista da criação. Este projeto
nada tem de idealista: a força criativa é um rizoma material que é ao mesmo tempo máquina e espírito, natureza e indivíduo, singularidade e multiplicidade – e
o cenário, é a história, do ano 10.000 aC. até hoje. O moderno e o pós-moderno
são ruminados e digeridos, e reaparecem para ajudar a fertilizar generosamente
uma hermenêutica do porvir. Ao reler Mil Platôs dez anos depois, o que mais
impressiona é a incrível capacidade de antecipação que ali se expressa. O desenvolvimento da informática e da automatização, os novos fenômenos da sociedade
‘midiática’ e da interação comunicacional, os novos caminhos que as ciências
naturais e a tecnologia cientíﬁca tomaram, na eletrônica, na biologia, na ecologia
etc. são não apenas considerados, mas também considerados como um horizonte
epistemológico; já não como mero tecido fenomenológico submetido a uma extraordinária aceleração. Mas a superﬁcialidade do contexto em que a dramaturgia
do futuro acontece é de fato ontológica – uma dura e irredutível superﬁcialidade
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que é, precisamente ontológica e não transcendental, constitutiva e não sistêmica,
criativa e não liberal.
Em Mil Platôs, podemos tentar entrever pelo menos quatro temas fundamentais. O primeiro é a teoria da expressão e dos ‘agenciamentos’. O segundo é
a teoria das “redes”. O terceiro é a ‘nomadologia’. O quarto é a teoria ontológica
da superfície. Quatro pontos, quatro dimensões que integram o trabalho de constituição das novas ciências do espírito, ao deﬁnir o plano em que elas poderão
se desenvolver, como produtos de uma abertura da possibilidade, ou, melhor, da
potencialidade do ser.
A – A teoria da expressão e dos ‘agenciamentos’, é a ﬁlosoﬁa primeira
de Deleuze e Guattari. Na crítica feita à psicanálise, em especial em O Anti-édipo
(1970), foi identiﬁcado este plano de força. A força da expressão é ontológica,
criativa e estruturada. Isto signiﬁca que o ponto de vista da singularidade é imediatamente conjugado com uma deﬁnição do espaço em extensão, segundo a imagem Bergsoniana do movimento aberto e estruturante. A singularidade, individual
ou coletiva, a determinação da relação ator/evento são postos em movimento. A
hecceidade62, deﬁnida pelo primeiro Deleuze como o termo problemático fundamental da história da ﬁlosoﬁa, é originariamente ativa e desdobra-se segundo as
dimensões do movimento, mediante um faisceau de desejos ou elementos maquínicos. A força inicial é subjetiva e construtiva; ela é ‘agenciamento’, termo
que signiﬁca: expressão mais organização; ou ainda expressão organizada, força,
extensão, movimento organizados. O ser da mesma maneira que a história são
concebidos como produção e produto de ‘agenciamentos’ subjetivos. O mundo é
construído e reconstruído de baixo para cima. A historicidade é dada como presença. Nesta articulação, convergem ao mesmo tempo uma deﬁnição metafísica
de movimento ou uma boa fenomenologia Bergsoniana do espaço, a liberação do
desejo, em sentido analítico, como potencialidade universal, aberta e singular;
e enﬁm uma concepção ética da singularidade, naquele sentido Spinoziano que
tanto agrada a Deleuze. O marco geral parece, numa primeira abordagem, ani-
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mista, hilozooísta63, pré-Socrático. Mas o vitalismo é invertido desde o momento
mesmo em que é aﬁrmado: pois ele não se apresenta nem como ‘invólucro’ do
real, nem como concepção do mundo, nem como força indistinta da produção do
real, seja natural ou histórico, mas como todos estes elementos ao mesmo tempo
postos a serviço da produção de singularidade, da emergência da singularidade.
As persistentes (embora convergentes) contradições entre as pesquisas de Dilthey, Nietzsche e Heidegger (embora convergentes) são aqui dissolvidas. Se o ser
é historicidade, a ontologia pode ser devolvida à instância de produção, àquele
momento da expressão originária. A partir dali, expressão e produção abrem-se
para a materialidade do moderno. A relação homem/máquina, que caracteriza a
modernidade, torna-se conteúdo e forma do agenciamento subjetiva. As máquinas, a realidade construída pelo capitalismo, não são fantasmas de modernidade
atrás dos quais a vida pode correr restando incólume – são, muito pelo contrário,
as formas concretas segundo as quais se organiza a vida, se transforma o mundo,
são as conexões materiais dentro das quais se produz a subjetividade. Ordo et connexio rerum idem est acordo et connexio idearum64. Contudo, a relação homem/
máquina é sempre um evento singular, quer dizer um evento que, apropriando-se
a materialidade, produz a subjetividade. A construção do ser como tarefa universal é, deste modo, considerada na base do processo em sua integralidade ou, se
preferirmos, como procedente tanto de eventos como de singularidades. O evento
é a produção dos corpos, a produção histórica do conjunto dos corpos e suas relações. A cosmogonia atomística de Spinoza é aqui reinterpretada e reformulada
à luz deste vitalismo da historicidade que os grandes modernos nos ensinaram. A
produção dos corpos é a produção da historicidade; a historicidade é a produção
de corpos. Em uma página de Mil Platôs encontra-se esta pergunta fundamental:
“Depois de tudo, o grande livro sobre o corpo sem órgãos (CSO) não seria a
Ética?”(Deleuze e Guattari, 1980, p. 190-191), e isso explicando que o CSO é o
campo de imanência absoluta do desejo, o plano de consistência próprio da historicidade. O mundo tem uma matriz zero enquanto não se apreende o processo
de constituição de subjetividade, e não se segue a inﬁnita tensão da constituição
(ibidem, cap. 6).
B – A teoria das redes. Pode-se seguir o ritmo de constituição mediante
uma segunda abordagem, que a da teoria das ‘redes’. Depois de ter estabelecido
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a instância da produção na força do desejo e seu processo maquínico, DeleuzeGuattari passam à análise da extensão [étendue], de sua expansão em ato e de seu
movimento. O que caracteriza esse espaço é o rizoma. O rizoma é uma força, um
phylum que abre a um horizonte de indomável arborescência – e, neste processo,
a singularidade singulariza-se cada vez mais. Ao mesmo tempo, na riqueza desta
produção de singularidades, o contexto de vida apresenta-se como um conjunto
de interrelações - unidade e multiplicidade, conexões e heterogeneidade, rupturas
e linhas de fuga se invertem segundo uma cartograﬁa incessantemente renovada,
formando sempre novos sistemas, não auto-centrados mas em expansão. É a partir
daí que as ciências do espírito podem começar a se reorganizar, quer dizer quando
as tensões rizomáticas e aos agenciamentos maquínicos aparecem como agenciamentos subjetivos de enunciação – as dinâmicas constitutivas deslocam-se então
da física do rizoma para o regime de signos que caracteriza a ciência. A superfície
do mundo se organiza segundo regimes de signos, sem dispersar sua consistência
maquínica, mas renovando-a na enunciação. Existe, pois, uma rede das ciências do
espírito: ali, a rizomática retroage na esquizo-análise, essa para a estrato-análise e
em seguida à pragmática e à micropolítica. Já analisamos a relação entre esquizoanálise e rizomático na parte A desta seção; trata-se agora é estudar sua relação
com os outros pontos. Primeiramente, no que concerne à estrato-análise: a ciência
estabelece-se no horizonte sistêmico construído pela arborescência do rizoma, e
descobre sua conﬂitualidade. O próprio sistema constitui uma arborescência, o
conﬂito sairá da orientação de seus ramos: um conﬂito que não poderá ser reassumido, simpliﬁcado ou reduzido, no sistema, mas que se repete continuamente
como a regra de autoconstituição das redes reais. O ponto de vista da historicidade
não é apenas constitutivo, ele é também conﬂitivo: como em Spinoza, é a guerra
que gera vida. As redes constituem aberturas e agenciamentos ambíguas: abremse, fecham-se e novamente se abrem, enquanto determinam conﬂitos. Cada ponto
da arborescência maquínica ou enunciativa se reabre seqüencialmente em outras
arborescências, outras redes, tanto por cima como por baixo, de acordo com modalidades conﬂitivas. Estamos assim completamente inseridos e submersos num
conjunto de sistemas produtores de signos em mutação permanente: é disso que
se preocupa a ciência do espírito. A própria dimensão epistemológica encontra-se
num horizonte de guerra. A segmentação dos traços de enunciação (expressivos)
é contínua. É devir do real e da ciência, é a resultante de todos estes processos. O
devir é a resultante inovadora no magma da expressão, é, em alguma maneira, a
solução da guerra e, por isto mesmo, a reabertura de cenas conﬂitivas. A rizomática refere-se a um mundo hobbesiano – no qual contudo não são os indivíduos
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proprietários mas (de maneira spinozista) as singularidades produtivas, desejantes, individuais ou coletivas, que são as protagonistas. As ciências do espírito são
pois ciências polemológicas65, análises das redes de protagonistas que participam
do conﬂito e nele se constituem – elas aceitam, sem nenhuma reserva, o terreno
do questionamento nietzscheano.
C – A nomadologia. Pragmatismo e micropolítica constituem-se na nomadologia. Isto signiﬁca que o horizonte da guerra está limitado por potências
pragmáticas. O mundo histórico, constituído em geologia da ação, emana a partir
de uma genealogia de moral, no sentido literal do termo, incansável, incessante.
Produzidas por arborescências conﬂitivas, as subjetividades são nômades, quer
dizer livres e dinâmicas. Como sabemos, as subjetividades organizam-se mediante agenciamentos maquínicos – portanto como máquinas de guerra. As máquinas
de guerra representam o tecido molecular do universo humano. A ética, a política
e as ciências do espírito tornam-se aqui uma única e mesma coisa: as máquinas
de guerra interpretam seu projeto, constituem o mundo humano ao realizar a discriminação entre desejo e antidesejo, entre liberdade e necessidade. Trata-se novamente de rizomas e arborescências – mas dotados de signiﬁcação. É a escolha
na guerra que determina a signiﬁcação da historicidade. Mas o que é signiﬁcação
neste horizonte completamente imanente, neste cenário absolutamente não-teleológico? É a expressão do desejo, a enunciação e a organização do desejo como
evento, como discriminação vis à vis qualquer transcendência, como hostilidade
a qualquer bloqueio do devir. Politicamente, a máquina de guerra deﬁne-se como
positividade porque ela se põe contra o Estado. Deleuze-Guattari reinventam as
ciências do espírito, à medida que atacam os últimos vestígios do historicismo,
do hegelianismo e sua concepção de um espírito objetivo que se sublima no
Estado. Diante ao Estado, em particular diante ao Estado do capitalismo maduro, a ordem molecular organiza espontaneamente um dispositivo molar, torna-se
necessariamente um contrapoder: a sociedade contra o Estado ou, melhor, muito
melhor, o conjunto de subjetividades desejantes e suas inﬁnitas arborescências,
no ritmo nômade de suas aparições, contra tofa máquina ﬁxa, centralizadora e
castradora.
Na realidade, só podemos apreender e apreciar a subjetividade e o signiﬁcado da historicidade de um ponto de vista pragmático. O ponto de vista que
sustenta a nomadologia é uma verdadeira ‘ﬁlosoﬁa da práxis’. Ser nômade na
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ordem da história produzida e ﬁxada, signiﬁca produzir permanentemente estes
agenciamentos maquínicos e de enunciação, que abrem em novas arborescências
rizomáticas, que, pura e simplesmente, constituem o real. Assim a política passa
a ser implementação de micro-agenciamentos, construção de redes moleculares
que permitem ao desejo de se desdobrar e, mediante um movimento permanente,
fazem dele a matéria do pragmatismo. A pragmática na micro-política e da micropolítica é o único ponto de vista operatório da historicidade: pragmática como
práxis do desejo, micro-política como terreno da subjetividade, incessantemente
percorrida e para ser percorrida, indeﬁnidamente. Esta alternância de pontos de
vista e esta convergência de determinações construtivas nunca descansam. O objetivo da ordem molar é absorver a força do desejo e re-moldar os dispositivos
com o único objetivo de bloquear o ﬂuxo pragmático do molecular: o molar é, por
deﬁnição, o obstáculo ontológico do molecular. Ao contrário, o ﬂuxo molecular
é indomável, busca permanentemente transformar os dispositivos de bloqueio e
abrir o caminho para a historicidade. Mas o que é a revolução? É fazer desse processo inﬁnito um evento. A linha política de Mil Platôs é aquela que leva o dispositivo moleculares dos desejos a resistir à ordem molar, a evitá-la, a contorna-la, a
fugir-lhe. O Estado não se reforma nem se destrói: a única maneira de destrui-lo é
de fugir a ele. Uma linha de fuga, organizada pela criatividade do desejo, pelo inﬁnito movimento molecular dos sujeitos, por uma pragmática reinventada a cada
instante. A revolução é o evento ontológico da recusa e atualização de sua inﬁnita
potencialidade.
D – O marco ontológico geral. A partir deste conjunto de considerações
que deram origem a uma visão constitutiva do mundo, cuja genealogia é a trama
de toda subjetividade e todo evento, podemos agora voltar atrás e re-examinar
o marco ontológico geral que os Mil Platôs nos oferecem. Mil platôs de uma
mesma superfície. Uma superfície plena de fendas, de rupturas, de construções e
reconstruções: um território permanentemente ligado e dobrado. Uma única direção, uma única teleologia: a crescente abstração das relações que acompanha a
complexidade das arborescências, o desenvolvimento dos rizomas e a expansão
dos conﬂitos. Uma abstração que é ela mesma um território, um novo território,
novamente coberto de dobras, sombras variadas e alternativas possíveis. A potência do desejo fez-se superfície de um território, e a transformação repete-se indeﬁnidamente. Este novo território é sempre produtivo, inﬁnitamente produtivo. É
por essa razão que o mundo é um território que deve ser sempre territorializado,
ocupado, reconstruído, habitado; uma tensão que só a intensidade de uma ação
criativa múltipla pode satisfazer. Nesta visão, a relação entre máquina e enuncia-
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ção, entre ciência e ontologia, é global. A ciência é constitutiva na medida que
ela é decalque, que ela imita o real: ela mergulha nele para construir-lo. A ciência
constrói planos de consistência ontológica cada vez que o conjunto das funções
de enunciação torna-se objeto de uma pragmática, ou ainda se realiza no evento;
numa determinação. A subjetividade também apresenta-se na superfície, como
dobra da superfície. Mas nós sabemos o que supõe a leveza do evento tão forte
que é a produção de subjetividade: o agenciamento maquínico, o atravessamento
do conﬂito, a enunciação do projeto, a expressão do desejo, a realização do inﬁnito no evento. É um novo mundo que aqui é descrito. Se cada ﬁlosoﬁa assume
e determina sua própria fenomenologia, aqui se aﬁrma energicamente uma nova
fenomenologia. Está se caracteriza pelo processo que devolve o mundo à produção, a produção de subjetividade, a subjetividade à potência do desejo, a potência
do desejo ao sistema de enunciação, a enunciação à expressão. E vice-versa. É por
dentro da linha traçada pelo “vice-versa”, quer dizer, subindo da expressão subjetiva para a superfície do mundo, em direção a historicidade em ato, que se revela
a signiﬁcação do processo (ou, outra vez, a única teleologia que a imanência absoluta pode permitir-se): o signiﬁcação do processo é o da abstração. O sujeito que
produz o mundo, na horizontalidade alargada de suas projeções, realiza cada vez
mais ele mesmo sua própria realização. À primeira vista, o horizonte do mundo
construído por Deleuze-Guattari parece ser animista: mas logo se aparece que este
animismo traduz a mais alta abstração, o incessante processo dos agenciamentos
maquínicos e das subjetividades se eleva a uma abstração cada vez maior. Neste
mundo de cavernas, de dobras, de rupturas e de reconstruções, o cérebro humano
tenta compreender antes de mais nada sua própria transformação, seu próprio
deslocamento, além da conﬂitividade, onde reina a mais elevada abstração. Mas
esta abstração é novamente desejo.
III
Se Mil Platôs ediﬁcam o terreno no qual é redeﬁnido o materialismo do
século 21, Qu’est ce que la Philosophie? (1991), ensaio publicado por DeleuzeGuattari em 1991 como apêndice a Mil Platôs, nos ilustra sobre este tema. A
sinergia de análises sobre a ciência, a ﬁlosoﬁa e a arte que se desdobrava incansavelmente em Mil Platôs, com exuberância digna da matéria tratada, torna-se
aqui ilustração pedagógica, popularização dos mecanismos conceituais que estão
na base do processo expositivo de Mil Platôs. Neste ensaio, as funções metodológicas, teóricas e práticas são delimitadas com máxima clareza. Talvez seja
possível identiﬁcar aqui (em Mil Platôs vistos mediante o ensaio pedagógico)
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os elementos fundamentais de renovação do materialismo histórico, em função
das novas dimensões do desenvolvimento capitalista, quer dizer, esse plano de
máxima abstração (a ‘subsunção real’ da sociedade no capital) à qual conduz e
no qual se reformulam hoje as lutas sociais. Isto sem esquecer que na ﬁlosoﬁa
das ciências do espírito de Deleuze-Guattari, assim como no materialismo histórico, encontra-se a mesma exigência ética e política de liberação da potência
humana. Qual é, então, o contexto produtivo no qual nos movemos e a partir do
qual pode e deve ser renovado o materialismo histórico como base das ciências
do espírito?
Mil Platôs dão uma resposta explícita a esta pergunta. Mediante a extensão e a complexidade das análises que desenvolvem, os autores esboçam o próprio
plano que Marx identiﬁcava tendencialmente no “Fragmento sobre as Máquinas”
dos Grundrisse e que deﬁnia como a sociedade do “General Intellect”66. Trata-se
de um plano no qual a interação homem/máquina, sociedade e capital, tornou-se
tão estreita que a exploração do trabalho assalariado, material e temporalmente
quantiﬁcável, devem caduca; incapaz de determinar uma valorização, base miserável de exploração diante da potência das novas forças sociais, intelectuais
e cientíﬁcas sobre as quais, doravante, repousa hoje exclusivamente a produção
das riquezas e a reprodução da sociedade. Os Mil Platôs registram a realização
da tendência analisada por Marx, e desenvolvem o materialismo histórico dentro
desta nova sociedade. Tentam, portanto, construir este novo sujeito que revela
a potência do trabalho, tanto social como intelectual e cientíﬁco. Um sujeitomáquina que é também um sujeito ético; um sujeito intelectual que também é um
corpo; um sujeito desejante, que também é força produtiva; um sujeito plural e
disseminado, que contudo se uniﬁca na pulsão constitutiva do novo ser. E viceversa, em todos os sentidos.
O que é fundamental aqui é o deslocamento completo da valorização
da produção, na passagem da esfera da exploração material direta para aquela
da dominação política (sobre a cooperação social, entre o desenvolvimento da
subjetividade coletiva e a potência da produção intelectual e cientíﬁca). Neste
deslocamento, a interatividade social ﬁca submetida à contradição molar da dominação, ela também é explorada: mas o antagonismo é elevado ao nível máximo,
ele atua mediante uma implicação paradoxal do sujeito explorado. Confrontando
as análises foucaltianas do poder, Deleuze enfatiza a passagem da “sociedade disciplinar” à “sociedade de controle”, característica fundamental da forma-Estado
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contemporânea (Deleuze, 1990, “Post-scriptum sobre as sociedades de controle”).
Hoje, neste marco – aquele ao qual os Mil Platôs remetem – a dominação, embora permaneça o tempo todo, é tão abstrata quanto parasitária e vazia. Levado
a seu máximo grau, o antagonismo, por assim dizer, esvaziou-se, o ‘comando
social’ tornou-se inútil. O controle da sociedade produtiva é imediatamente uma
mistiﬁcação: já não tem sequer a dignidade que função de organização detinha,
co-natural de algum modo a ﬁgura do explorador, na sociedade e na forma-Estado
disciplinares. Se as coisas são assim, o trabalho produtivo do novo sujeito social
é imediatamente revolucionário, sempre libertador e inovador. É nessas bases que
o materialismo histórico é renovado, implicitamente, na fenomenologia dos Mil
Platôs, explicitamente, na metodologia elaborada em O que é a ﬁlosoﬁa? Antes
de tudo, o materialismo histórico como ciência. O ensaio nos diz que a atividade
cientíﬁca se forma a partir de “observadores parciais” que assemblam “funções”
em “planos de referência”. O materialismo histórico pode ser mais do que promover o “ponto de vista proletário” e fazer da critica das contradições o plano de
referência? Pode ser outra coisa que o descolamento de um sujeito parcial no seio
de uma tendência que traduz materialmente uma trama de leitura do real? Ou seja,
em nosso caso, do desenvolvimento capitalista como referente global do conjunto
das contradições que determinam o movimento do trabalho abstrato? Plano de
referência: é novamente o mundo da subsunção real, da completa submissão da
sociedade ao capital. O trabalho: é rizoma que produz o real, que é o passar da
ordem molecular à ordem molar, no curso do desenvolvimento, que atravessa irresistivelmente a guerra e que, na guerra, deﬁne a liberação. O plano de referência
é o Umwelt67 do trabalho social e suas contradições.
O lugar da ﬁlosoﬁa é ali – enquanto ela é pragmática, ética e política. O
“observador parcial” torna-se aqui o “personagem conceitual” da ﬁlosoﬁa. Este
personagem conceitual pode ser diferente da nova ﬁgura do proletariado, o “General Intellect” como subversão – ou seja, uma nova ﬁgura do proletariado que
é tanto mais reuniﬁcada como potência social e intelectual da produção, quanto
ele é difuso no espaço (uma “multidão” spinoziana, no literal sentido do termo)?
A ﬁlosoﬁa de Deleuze-Guattari imita a nova realidade do proletariado moderno,
deﬁne as ﬁguras de sua necessária subversão. Por um lado, então, o personagem
conceitual duplica o real, fá-lo aparecer no seu dinamismo conﬂitivo e na realização de seu movimento tendencial. Por outro lado, apresentando-se a como desejo,
como produção utópica indomável, o personagem conceitual proletário promove
uma ruptura impiedosa e permanente de todas as referências materiais a que está
67

O ambiente, o meio. (Nota de Tradução)

Antonio Negri

subordinado. O “plano de imanência” que a ﬁlosoﬁa constrói é um projeto insurrecional permanente, efetivado mediante um sobrevôo absoluto do real, pela
intempestividade radical do contacto entre a ordem molecular e a ordem molar,
pela atual inatualidade atual da resistência.
A Arte (porque também há uma arte do pensamento revolucionário) colabora nesta dinâmica da transformação e subversão do conceito, de modo essencial: compondo os diferentes planos do imaginário e referindo-os, sempre, à
urgência da práxis.
O esquema didático de O que é a ﬁlosoﬁa? traz à luz os ﬁos fenomenologicamente construídos nos dionisíacos Mil Platôs. Mas, com qual riqueza! O
que quero dizer é que a aproximação das duas obras não é em nenhum caso uma
identiﬁcação, como se a segunda fosse um capítulo da primeira. Ao contrário,
trata-se de marcar as diferenças, que são todas à vantagem de Mil Platôs. Pois Mil
Platôs (apesar da redução funcional que ﬁz nesta demonstração) não constituem
apenas uma fenomenologia, extraordinariamente rica, do personagem conceitual
do “General Intellect” – meio máquina, meio sujeito, inteiramente máquina, inteiramente sujeito. Os Mil Platôs constituem também uma experiência revolucionária. Os anos do desejo e dos Erlebnisse68 de “mudar a vida” que seguiram
1968, são ali recolhidos por meio da re-exposição dessa extraordinária casuística
que só os grandes episódios revolucionários sabem propor. Diz-se que não existe
livro que re-traduza o 1968: não é verdade! Esse livro é Mil Platôs. Mil Platôs
é o materialismo histórico em ato de nossa época, é o equivalente de Luta de
Classes na Alemanha e França, de Marx. Se o texto nunca termina, se jamais se
satisfaz com conclusões deﬁnitivas, é porque (como no que lhe é equivalente no
pensamento marxiano) traz à luz um sujeito novo, cujo mecanismo de formação
ainda não se completou, mas que já ganhou consistência na pluralidade de micro e
macro experimentos que foram feitos, experimentos ético-políticos de todo modo
signiﬁcativos. Mil Platôs é a pulsão de um corpo coletivo, de mil corpos singulares. O político que se expressa aqui é a do comunismo da “multidão” spinoziana,
o da devastadora mobilidade de sujeitos no recém constituído mercado mundial,
o da democracia mais radical (a de todos os sujeitos, inclusive os loucos), dirigida
como arma contra o Estado, este grande organizador da exploração dos operários,
do disciplinamento dos loucos, do controle do “General Intellect”. Os Mil Platôs
referem-se explicitamente às lutas sociais difusas e autônomas de mulheres, jovens, trabalhadores, homossexuais, marginais, imigrantes... em uma perspectiva
na qual já caíram todos os muros. Essa riqueza do movimento compõe o marco
68
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dentro do qual, de agora em diante, o ponto de vista cientíﬁco e a construção
deﬁnitiva do conceito são possíveis. O conceito é, pois, um evento e o sistema de
conceitos é a fratura da geologia da ação, mediante uma genealogia de eventodesejo.
Dessa maneira, estão reunidas as condições da reconstrução das Geisteswissenschaften na perspectiva de uma teoria da expressão e no contexto de
uma historicidade que é, ao mesmo tempo, o movimento real do ser e o ponto
incidente do sujeito. Um único exemplo: o tratamento que Mil Platôs e O que é a
ﬁlosoﬁa? dão à história da ﬁlosoﬁa e as hipóteses metodológicas ali desenvolvidas. A continuidade historiográﬁca da história da ﬁlosoﬁa dissolve-se, junto com
sua teleologia ôntica – a historicidade ﬁlosóﬁca é assim tratada como historicidade tout court, entendida como enfrentamento singular entre o pensamento e a
problemática atual do ser. A própria história da ﬁlosoﬁa só pode ser entendida, só
pode ser reconstruída, como evento, como intempestividade, como inatualidade
presente. A ﬁlosoﬁa sempre é um “scholium”69 spinozano do desdobramento do
real. O esquema das ciências do espírito será, portanto, sempre horizontal, articulado ao evento, interdisciplinar, estratiﬁcado pelas interrelações de seus múltiplos
elementos. Mas onde está o passado ou o que ele nos produziu? De fato, ao rizoma
do presente e da criatividade opõem-se os phylums maquínicos, que são ao mesmo tempo resultados e resíduos do passado. Mas a ciência do espírito nasce onde
esses phylums maquínicos são consumidos na determinação de uma nova criação,
de um novo evento. As determinações materiais, suas acumulações, o fundo opaco do passado constituem um conjunto morto que só o trabalho vivo viviﬁca e
que as máquinas da subjetividade re-inventam. Quando isto não acontece, o passado está morto e é mesmo nossa prisão. Os Mil Platôs são a teoria materialista do
trabalho social, entendido como o evento criativo dos mil sujeitos que se abrem à
realidade presente, com base em um condicionamento maquínico produzido por
este mesmo trabalho, e que só o trabalho vivo e real pode valorizar novamente.
Em um vitalismo assim revisado, onde a teoria da expressão e a imanência absoluta são as bases da reconstrução das ciências do espírito, o que nos
permite, nesse horizonte, não entrar novamente no impasse do ceticismo ou de
uma qualquer leituras fraca do valor ? Nada mais distante dos Mil Platôs do que a
tentação de absolutizar alguns elementos do processo interno para evitar desvios
relativistas. Porém, o que permite às ciências do espírito de renascer e renovar a
69
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potência lógica e ética do materialismo são o conceito de superfície, a ontologia
aberta à historicidade, tomados como subjetividade presente. Voltemos atrás, por
um momento: quando Heidegger põe como inevitável a inversão do ôntico em
ontologia, da historiograﬁa em historicidade, ao mesmo tempo ele faz dessa inversão, da ruptura lógica, da recusa do destino a única signiﬁcação do existente. A
operação heideggeriana constitui um bloqueio da vida. Ela empurra até o extremo
a démarche metafísica em direção a uma meta. Heidegger é Jó, que vê Deus e
ﬁca cego. Em Mil Platôs, ao contrário, ver Deus, no sentido spinozista, é fazer
outra vez a reversão ontológica do ôntico ao ontológico, numa nova percepção do
ser – do ser aberto. Não mais para reaﬁrmar Deus, mas excluí-lo deﬁnitivamente,
não mais para aﬁrmar um absoluto, mas considerar omnino absoluta a construção
do ser; a partir do trabalho da singularidade em ação no trabalho humano. Como
são rizomáticas e centradas no presente, as ciências do homem podem ser reconstruídas. As ciências e, portanto, os planos de referência; a ﬁlosoﬁa e os planos de
consistência; as ciências do homem e, pois, a convergência destas abordagens,
aproximações do evento, cargas éticas que atravessam as máquinas ontológicas,
as agenciamentos subjetivos que são cada vez mais abstratos. Não há outro modo
de considerar o ser, que não seja sê-lo, que não seja fazê-lo.
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Entre o migrante e o nômade – Intermezzo
Leonora Corsini

“Na França, um coletivo de chineses sem-documentos
atribuiu-se o nome de ‘Multidão’. E por quê? Porque
eles queriam mostrar que eram muitos, em uma
quantidade que desaﬁa a imaginação do poder.”
Coletivo Revista Multitudes
“With no direction home”
Bob Dylan

As migrações estão hoje no coração do debate contemporâneo sobre as
transformações de ordem econômica, política, social e cultural que vêm tendo
lugar com a globalização. Se é verdade que tais transformações já se encontravam em curso na era dos grandes descobrimentos continentais, a cada vez maior
circulação de pessoas pelo mundo faz-se presente com toda sua força nas visíveis
mudanças nos processos do trabalho e da produção, na aceleração dos movimentos transfronteiras, nas novas conﬁgurações geopolíticas, no esfarelamento das
fronteiras geográﬁcas, identitárias e nacionais, na construção de novas paisagens,
de novas vias de passagem, na desconstrução e na hibridação de códigos e símbolos, ao lado da intensiﬁcação de mecanismos de controle para justamente limitar
ou simplesmente coibir esta mobilidade.
A onda migratória que aconteceu nos Estados Unidos por volta dos anos
1850 com a chegada dos asiáticos – sobretudo chineses – que vinham trabalhar
nas minas da Califórnia e que foi a base da construção das ferrovias do Oeste
Americano (a Southern Paciﬁc Railroad), representou, pela força dos números,
uma “ameaça” aos trabalhadores americanos. A percepção de um “perigo amarelo” levou à interrupção por dez anos da imigração dos coolies, substituídos, na
virada do século, por mexicanos e pessoas originárias da América Central e Caribe, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. Essas ondas migratórias
do passado transmutam-se hoje na presença multitudinária dos jovens beurs de
origem magrebina que incendiaram as periferias francesas em 2005; nos milhares de bolivianos que partem todos os anos em direção a países como Espanha,
Brasil e Argentina em busca de uma vida melhor; na problemática dos migrantes
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indocumentados, de múltiplas origens, mas oriundos principalmente de países latino-americanos (as estatísticas mais recentes apontam que 12 milhões de pessoas
vivem sem-documentos nos EUA), que estão na pauta das disputas presidenciais
deste ano do país mais poderoso do planeta.
Muito se tem estudado e publicado sobre as migrações contemporâneas,
e algumas das novas teorias que vêm sendo produzidas para tentar dar conta do
fenômeno associam a ﬁgura do migrante de hoje às hordas nômades e bárbaras
que em outras épocas também promoveram grandes transformações. O propósito
deste texto é cotejar as hipóteses formuladas por Antonio Negri e Michael Hardt
em Império (2000) e em Multidão (2004) a respeito do êxodo da multidão, com
a idéia das máquinas de guerra nômades desenvolvida por Gilles Deleuze e Félix
Guattari em Mil Platôs (sobretudo no Tratado de Nomadologia, 1997a), e também
com a tese da creolização do mundo, defendida pelo poeta caribenho Édouard
Glissant (2003, 2000), um ativista da descolonização lingüística, da descolonização de corpos e mentes. A premissa inicial é que, embora migrantes e nômades
não sejam, em termos conceituais, a mesma coisa – além do fato de a questão das
migrações não ser efetivamente a questão central no Tratado de Nomadologia – os
migrantes muitas vezes acabam nomadizando; sendo assim, as migrações estão
sendo pensadas como um vetor de desterritorialização e de nomadização.
Podemos considerar o migrante um nômade?
Com esta pergunta, pretendo tensionar a hipótese de uma incompatibilidade conceitual entre nômades e migrantes – por que não apostar, justamente,
nas possíveis interseções e adjacências? De fato, tanto nômades quanto migrantes
efetuam um movimento de desterritorialização70: nos dois casos, há o movimento
de saída, de retirada de um território. No entanto, o nomadismo, formulado como
70

Para Deleuze e Guattari, desterritorializar signiﬁca fazer o movimento de “deixar” um território, ou viver permanentemente um processo de engendramento, de construção de uma “terra”.
Trata-se de um neologismo que aparece primeiramente no Anti-Édipo (1972), a primeira parte
de Capitalismo e Esquizofrenia, com o sentido de decodiﬁcação, entendendo o território como
um espaço fechado, ﬁxo e codiﬁcado. Este território, por sua vez, designa um espaço, mas não
um espaço geográﬁco; é antes, uma zona de experiência, espaço de emergência do desejo, da
relação com o outro, do encontro com a diferença, tendo, portanto, uma dimensão subjetiva.
O território é, antes de tudo ter, muito mais do que ser, designando “... as relações de propriedade ou de apropriação, e concomitantemente de distância, em que consiste toda identiﬁcação
subjetiva” (Zourabichvili, 2004, p. 47). No Tratado de Nomadologia: as máquinas de guerra
(1997a), Deleuze e Guattari vão analisar a ação dos nômades que, com seus movimentos errantes mantêm o espaço liso (em contraposição ao espaço estriado ou codiﬁcado); a questão da
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máquina de guerra por Deleuze e Guattari, pode dar a impressão de excluir em
princípio, do âmbito desta análise, as migrações: o nômade é um viajante que não
sai do lugar e não tem um desejo ou uma necessidade anterior de conquistar um
território.
Diremos, por convenção, que só o nômade tem um movimento absoluto, isto é,
uma velocidade; o movimento turbilhonar ou giratório pertence essencialmente
à sua máquina de guerra. É nesse sentido que o nômade não tem pontos, trajetos, nem terra, embora evidentemente ele os tenha. Se o nômade não pode ser
chamado de o Desterritorializado por excelência, é justamente porque a reterritorialização não se faz depois, como no migrante, nem em outra coisa, como
no sedentário (...) Para o nômade, ao contrário, é a desterritorialização que
constitui sua relação com a terra, por isso ele se reterritorializa na própria desterritorialização (Deleuze e Guattari, 1997a, p. 53).

Mas também é verdade que em vários trechos do Tratado de Nomadologia nômades e migrantes se misturam e se confundem; e esta ambigüidade pode
constituir uma interessante possibilidade de abertura para efeitos de uma análise
das migrações contemporâneas. A nomadologia de Deleuze e Guattari oferece
muitos elementos que ajudam a “ler” e a interpretar os movimentos migratórios
de uma nova maneira. Quando Negri e Hardt (2000) aﬁrmam que o tecido ontológico do mundo globalizado é construído pela atividade sem medida da nova
classe produtiva que é a multidão, uma atividade que tem, entre outros efeitos, o
de constituir o “comum”, eles ilustram e dão materialidade política ao conceito
das máquinas de guerra que vêm conjurar os aparelhos de captura e produzir
outros mundos e outros espaços de produção. As migrações aﬁrmam-se para os
autores de Império como êxodo biopolítico, permitindo que sejam construídos
novos âmbitos relacionais, afetivos, lingüísticos, comportamentais, corporais. E
a articulação entre nômades e migrantes tem também ressonância com a tese de
Édouard Glissant da creolização – um inacabado e rizomático processo de desterritorialização lingüística e cultural.
Começando pela questão do movimento, mesmo aﬁrmando que o nômade não precisa sair do lugar necessariamente, e que o que caracteriza o nômade
é o movimento absoluto ou turbilhonar71 (que faz explodir os códigos), Deleuze
desterritorialização torna-se aí mais complexa, passando a incluir, simultaneamente, a noção
de reterritorialização.
71

O modelo turbilhonar pressupõe espaços abertos, as “coisas-ﬂuxo” se distribuem num espaço
aberto, em contraste com os espaços fechados, feitos para coisas lineares e sólidas. O mode-
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e Guattari admitem que em algum momento o nômade possa tornar-se migrante,
ou seja, que as duas condições – nômade e migrante – podem se entrecruzar e se
misturar; ressaltam, no entanto, que os movimentos característicos dos ﬂuxos migratórios só aparecem como efeitos, sempre depois. Aí encontramos uma primeira
diferença: os movimentos nômades não seguem traçados que vão de um ponto a
outro; são “vetores de bando” que se dão em ﬂuxos, “enxames”. Desenvolvendo
esta idéia, os autores contrastam os movimentos itinerantes / ambulantes, que seguem ﬂuxos, com os movimentos transumantes, que traçam e percorrem circuitos
circulares, para concluir: o nômade não se deﬁne primeiramente nem como transumante nem como itinerante, ele só o será por conseqüência: “A determinação
primária do nômade, com efeito, é que ele ocupa e mantém um espaço liso [...] Só
será transumante ou itinerante em virtude das exigências impostas pelos espaços
lisos” (Deleuze e Guattari, 1997a, p. 92).
Com relação ao espaço, temos outras distinções importantes: o espaço
homogêneo (o logos) – que assume a forma de um espaço estriado, entrecortado
pelo cruzamento de linhas verticais e horizontais que estabelecem as distâncias
entre os pontos – distingue-se do espaço liso (o nomos), no qual esta homogeneidade só se dá entre pontos inﬁnitamente próximos, por conexões de vizinhança, de adjacência, que não seguem qualquer via determinada (Deleuze e Guattar,
1997a, p. 38). No espaço estriado do logos, os caminhos devem ser seguidos de
um ponto a outro. Mas, no espaço liso do movimento nômade há tão somente
“revezamentos, intermezzi, relances” (ibidem, p. 47).
Em Mil Platôs o nômade é deﬁnido como uma máquina de guerra absolutamente exterior aos aparelhos de captura do Estado: “A máquina de guerra
em si mesma, parece efetivamente irredutível ao aparelho de Estado, exterior a
sua soberania, anterior a seu direito: ela vem de outra parte” (ibidem, p.12). Com
efeito, esta máquina de guerra efetua-se no espaço liso, é o nomos que se coloca
em guerra contra a polis, “consolidando esse território através da construção de
um segundo território adjacente, desterritorializando o inimigo através da ruptura
interna de seu território, desterritorializando-se a si mesmo, renunciando, indo a

lo turbilhonar ou hidráulico consiste em fazer expandir por turbulência num espaço liso, em
produzir um movimento que tome o espaço e afete simultaneamente todos os seus pontos, ao
invés de ser tomado por ele como no movimento local, que vai de um ponto a outro. Assim,
o mar, espaço liso e aberto, é claramente um problema especíﬁco da máquina de guerra. O
ﬂeet-in-being proposto por Paul Virilio trata da ocupação do espaço liso e aberto do mar por
movimentos turbilhonares, cujos efeitos podem surgir em qualquer ponto (Deleuze e Guattari,
1997a, p. 25-28).
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outra parte” (idem). O nômade é o habitante do nomos, é o homem de guerra, o
excêntrico, o bárbaro. O Estado por si só não possui uma máquina de guerra; esta
terá de ser apropriada por ele sob a forma de instituição militar que, como assinalam os autores, nunca deixará de lhe criar problemas.
Ao postular o movimento nômade, a nomadologia como máquina de
guerra, Deleuze e Guattari retomam a fórmula de Clausewitz: “A guerra é a continuação das relações políticas por outros meios” (ibidem, p. 105), propondo um
conceito de guerra absoluta, incondicionada – a guerra como Idéia – que difere
das guerras reais, das relações políticas, que visam a abater ou a “derrubar” um
inimigo. Esta distinção é destacada pelos autores como tendo grande importância,
mas desde que se utilize de um outro critério que não o de Clausewitz. Porque,
no caso das máquinas de guerra, não se tem a guerra como objeto, não se trata de
uma guerra real contra outros, mas da invenção da Idéia, com seus objetos próprios, espaço e composição. Assim, os nômades continuam sendo uma abstração,
uma Idéia, algo real e não atual, em que os elementos do nomadismo misturam-se
aos elementos de migração, de itinerância, de transumância, introduzindo objetos
sempre mistos, combinações de espaço, efetuando uma relação suplementar com
a guerra real contra a forma-Estado (ibidem, p. 106). A questão importante então
passa a ser o momento em que o aparelho de Estado se apropria da máquina de
guerra, subordinando-a a ﬁns políticos e dando às máquinas nômades a guerra
como objeto direto. Estabelece-se uma guerra perene entre os nômades e o Estado, entre as máquinas de guerra que se constituem contra os aparelhos que se
apropriam da máquina, e que fazem da guerra sua ocupação e seu objeto: elas
exaltam conexões em face da grande conjunção dos aparelhos de captura ou de
dominação.
Por ﬁm, chegando à questão dos movimentos de desterritorialização e
reterritorialização, bem como à noção de territorialidade que lhes é subjacente.
Para Deleuze e Guattari, estes dois movimentos – desterritorialização e reterritorialização – são coextensivos. Isto quer dizer que toda desterritorialização já
supõe um desejo de reterritorialização; desterritorializar é, ao mesmo tempo, um
ato de reordenamento, de destruição criativa, de produção do real além do real. A
desterritorialização é o que dá forma e conteúdo ao desejo (Silva, 2007); e por esta
razão os movimentos de desterritorialização e reterritorialização são atribuídos às
máquinas de guerra ou, chamando-as por outro nome, às máquinas desejantes.
Se o princípio de residência ou de repartição territorial é algo que vai se
constituir a partir do aparelho de Estado, a ﬁgura do nômade surge nas sociedades
primitivas antes que se constitua o aparelho de Estado para, antecipadamente,

117

118

ENTRE O MIGRANTE E O NÔMADE – INTERMEZZO

combatê-lo e conjurá-lo. Essa questão já tinha sido antecipada em O Anti-Édipo
(1972), onde vemos que, nas sociedades primitivas, a constituição do território do
socius se dá a partir de uma divisão da terra em que ainda não se vê uma territorialidade propriamente dita. A máquina social primitiva não é ainda nem territorial
nem geográﬁca, ela terá que produzir um socius que “ordene e controle o processo
produtivo-desejante, que tende permanentemente à desterritorialização absoluta”
(Baremblit, 1998). Esta territorialidade – a aliança primordial com a terra, que é
também o substrato primordial da ordem social (Silva, 2007) – vai se constituir
no socius primitivo a partir das linhagens de alianças e ﬁliações, dos ﬂuxos de
extrações e deslocamentos no espaço. O espaço “nômade” é assim o corpo pleno
do socius, um socius que estabelece relações de contigüidade, de adjacência com
a produção, mas que ainda não se rebateu sobre ela.
Em O Anti-Édipo, os movimentos de desterritorialização e reterritorialização são trabalhados em uma perspectiva histórica, num tipo de formulação da
história que nos parece bastante útil ao permitir deslocar as análises sociológicas, antropológicas, jurídicas e psicólogicas sobre a constituição e as formas de
sociedade dos eixos explicativos codiﬁcados e hierárquicos (familiar/patrilinear,
representação, transcendência, contrato social) que têm sido hegemônicos no pensamento moderno ocidental de matriz judaico-cristã; é uma proposição que abre,
ao mesmo tempo, para uma perspectiva imanente do campo social e da própria
produção. Entretanto, em Mil Platôs, a desterritorialização é vista sob um prisma
menos histórico e mais ﬁlosóﬁco: “A função de desterritorialização ‘D’ é o movimento pelo qual se abandona o território” (Deleuze e Guattari, 1997a, p. 224). Ou
seja, a Terra, o substrato, pode ser um objeto, um aparelho ou um sistema; tanto
faz. Já não se trata apenas de uma transformação histórica – ainda que esta dimensão permaneça implicada – e sim de uma trajetória do devir (Silva, 2007).
Êxodo, uma potente anomalia
Dentre os possíveis planos de interseção que podemos estabelecer entre
nômades (máquinas de guerra) e migrantes, temos o movimento histórico do êxodo. A categoria do êxodo – uma espera caminhante, como deﬁniu Ernst Bloch –
tem estado presente na obra de pensadores de diferentes campos do pensamento,
que reinterpretam e atualizam a narrativa bíblica como acontecimento e discurso
político.
Do campo das Ciências Sociais, Michael Walzer enfatiza em Êxodo e
Revolução (1985) que o êxodo é um relato de fuga ou libertação que se expressa
em termos religiosos, mas que é sobretudo um relato secular, um relato histórico
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e do mundo real. Mais ainda, é uma narrativa realística, na qual os milagres acontecem, mas que não é miraculosa em si mesma72. Ou seja, nesta leitura da história
do Êxodo, o que menos importa são os milagres, ao menos no sentido tradicional:
trata-se, muito mais, da marcha da liberdade, da luta constituinte pela possibilidade de transformação – neste mundo –, da recusa da escravidão, da tirania e da
opressão. Segundo Walzer, o Êxodo tampouco narra um movimento de retorno,
de volta para casa:
O êxodo é uma jornada para a frente – e não apenas no tempo e no espaço. É
a marcha em direção a um propósito, o progresso moral, a transformação. Os
homens e mulheres que ﬁnalmente chegam a Canaã não são, no sentido literal e
no sentido ﬁgurado, os mesmos homens e mulheres que deixaram o Egito (Walzer, op. cit., p. 12).

Já o economista Albert Hirschman, embora não trate diretamente do
Êxodo bíblico, destaca a positividade da fuga, da saída em massa, transpondo
esta positividade para a fórmula exit/voice (saída/voz), que aparece em seu livro
Saída, Voz e Lealdade (1973) e que indica uma nova constituição do trabalho e da
produção a partir da cooperação social. A via exit, a saída, a defecção, é vista por
Hirschman como resistência, e aponta positivamente para a transformação e para
a constituição de uma nova ordem política, econômica e social. São oferecidos
vários exemplos em que a saída (exit) se conjuga ao protesto (voice) e produz
transformação social: nos Estados Unidos, país que se constituiu a partir do êxodo
europeu entre os séculos XV e XIX, um movimento de fuga que se manteve com a
progressiva ocupação da fronteira, a “marcha” para o Oeste; e onde também o exit
coletivo e a vida errante de grupos socialmente minoritários como os judeus e os
negros ganharam força nas décadas de 1960 e 70 com a doutrina black power, um
72

A fuga do Egito é narrada nas Sagradas Escrituras como um milagre: o mar se abrindo para
dar passagem aos hebreus em fuga, fechando-se, em seguida sobre os seus perseguidores. Porém, como ressalta Michael Walzer, mais do que relatar um fato do passado em que Deus, magicamente, traz a solução, o Êxodo bíblico anuncia o futuro, ele diz respeito a um processo de
libertação que precisa ser construído pelos homens aqui na terra. Daí a dimensão política que,
segundo Walzer, já se encontra presente no próprio texto bíblico: não se trata da substituição
de um poder transcendente – do Faraó – por outro – o poder de Deus –, através da mediação de
Moisés. O Êxodo é sobretudo a história de um pacto em que os homens que se libertaram da
opressão da escravidão e da tirania do Faraó devem se constituir como homens livres enquanto
em errância no deserto, antes de chegar à terra prometida. “O propósito de Deus não é apenas
conduzi-los à terra prometida. A própria promessa é algo mais complexo do que leite e mel [...]
e a própria resistência passa a assumir uma dimensão libertadora” (Walzer, op. cit., p. 69-70).
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duplo movimento de saída e voz “em que se conjugam um sentimento de desprezo
pela penetração individual de uns poucos negros selecionados na sociedade a um
grande estímulo coletivo dos negros enquanto grupo e melhoria do gueto negro”
(p. 110). Finalmente, a mestiçagem praticada por algumas comunidades indígenas
também é vista por Hirschman em um sentido de resistência:
Nos Andes, um padrão normal de mudanças é o indivíduo tornar-se um mestizo,
deixando as montanhas e a comunidade onde nasceu, rejeitando seu background
índio e assumindo todos os possíveis símbolos de status. O indivíduo que desta
forma se torna um mestizo será, apesar de tudo, parte de uma desprezada minoria, um cholo num mundo dominado por classes urbanas mais altas, às quais
ele não pode aspirar [...] Por outro lado, nas comunidades índias da Bolívia, o
próprio grupo regula a adoção de traços mestizos. Os indivíduos do grupo avançam no mesmo passo, sem que umas pessoas se apresentem mais mestiças do que
as outras. Também não existe grande motivação para deixar geograﬁcamente a
comunidade nem para rejeitar padrões de comportamento identiﬁcados como
índios. Em vez disso, os indivíduos participam de verdadeira transformação
cultural, como grupo (Richard Patch, Bolívia: the restrained revolution, apud
Hirschman, p. 110-111).

Retomando estas idéias na perspectiva do operaísmo, Paolo Virno (1995)
vincula o êxodo, a saída em massa do Estado, à aliança entre o General Intellect
(o conhecimento, a subjetividade, a capacidade de invenção e criação) e a ação
política, um movimento em direção à esfera pública do intelecto. Este tipo de concepção de êxodo traz em si uma idéia de exceção, de anomalia, que Virno aponta
como tendo importância fundamental quando se transforma na ação política da
multidão. “Insurreições, deserções, invenção de novas organizações democráticas, aplicações do princípio do Tertium Datur: eis o princípio dos Milagres da
Multidão, e esses milagres não cessam mesmo que o soberano os tenha proibido”
(Virno, 1995, p. 286). O milagre é interpretado por Virno como uma ação política
anti-Estado, uma ação que interrompe e contraria uma ordem constituída e os
processos automáticos de delegação de poderes consolidados através do contrato
social.
Negri e Hardt, por sua vez, vão articular o conceito de nomadismo com
a potência política do êxodo enquanto vetor de desterritorialização, êxodo que se
materializa nos movimentos de deserção em massa e também na mestiçagem. Em
Império (2000) vemos que a circulação de pessoas, a fuga da fábrica, a mobilidade do trabalho equivalem ao êxodo global, ao passo que a mestiçagem, a miscigenação, constitui uma forma de êxodo corporal (p. 364). A experiência viva da
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multidão se expressa no desejo de ser contra, de recusar a autoridade, os poderes
constituídos, o comando imperial. No entanto, este comando, que se traduz em
múltiplas e difusas formas de exploração, de dominação e alienação, nem sempre
pode ser localizado ou circunscrito a lugares especíﬁcos (embora nem por isto
deixe de existir e ser exercido). A globalidade do comando imperial apresenta-se
assim na razão inversa da produtividade sem medidas da multidão – o comando
imperial é como uma “imagem em negativo” desta potência produtiva – o que
contudo não indica uma homologia, já que o poder imperial não pode mais disciplinar os poderes da multidão, pode apenas impor um controle e tentar capturar
suas capacidades produtivas e cooperativas (op. cit., p. 211).
Em contrapartida, também a mobilidade do trabalho e os movimentos
migratórios manifestam-se de maneira totalmente difusa e difícil de capturar. Para
Negri e Hardt, trata-se de uma nova invasão de bárbaros – a horda nômade que
surge para invadir e evacuar o Império: o êxodo massivo de trabalhadores altamente qualiﬁcados do leste europeu que acabou provocando o colapso do Muro
de Berlim seria um exemplo concreto deste novo tipo de nomadismo, que possui uma dimensão absolutamente positiva. Parafraseando Benjamin, os autores
aproximam o poder subversivo e renovador dos que são “contra” a uma espécie
de barbarismo pós-moderno: “[o bárbaro] não vê nada como permanente. E por
esta mesma razão, ele vê saídas em toda parte. Onde outros encontram muros ou
montanhas, ele enxerga saídas. Mas, justamente por ver saídas em toda parte, ele
se coloca sempre na encruzilhada” (Walter Benjamin, citado por Negri e Hardt,
op. cit., p.215).
Se na perspectiva de Deleuze e Guattari os bárbaros e nômades vivem
“entre dois”, cruzando e tornando a cruzar fronteiras – a vida do nômade é intermezzo – é possível ler a multidão de Negri e Hardt como máquinas de guerra que
acabaram provocando a desconstrução das rígidas fronteiras identitárias, econômicas, políticas e jurídicas que foram a base de sustentação dos Estados-nacionais.
O conceito já havia aparecido em Império, mas em Multidão (2004) os autores
avançam em seu argumento de que a potência produtiva da multidão se expressa
no trabalho biopolítico – que conjuga simultaneamente produção e reprodução de
vida – e cuja ﬁgura paradigmática é o pobre [e o migrante], não por ser expropriado e excluído da riqueza, mas por estar incluído nos circuitos de produção e por
seu potencial produtivo ilimitado, sempre excedenete em relação ao que o capital
pode expropriar e controlar. A privação e a pobreza geram sentimentos de raiva,
de indignação e transformam o antagonismo de classe em revolta, dando origem
a movimentos que se expandem geograﬁcamente e assumem a forma de um ciclo
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internacional de lutas que se comunicam entre si em rede e que traduzem condutas, hábitos e performances comuns.
Como expressão desta revolta coletiva, deste êxodo da multidão, Negri
e Hardt apontam o ciclo de lutas iniciadas com a insurgência dos escravos no Caribe no início do século XIX, que continuaram com a revolta dos operários de fábrica que se espalhou por toda a Europa e América do Norte entre os séculos XIX
e XX; a guerrilha e as lutas anticoloniais que se multiplicaram na Ásia, África e
América Latina em meados do século XX e que hoje se manifestam nos protestos
multitudinários que eclodem em Seattle, em Gênova, na Argentina, no México,
na Alemanha, contra as reuniões do G8, contra as imposições e ingerências do
FMI e do Banco Mundial, contra a guerra do Iraque; as manifestações dos semdocumentos no May First americano de 2005; a marcha dos Precários europeus
em defesa de uma renda universal garantida; as lutas dos milhões de migrantes,
jovens em sua maioria, que vivem e trabalham nos Estados Unidos, na França, na
Espanha, na Alemanha, na Dinamarca etc. contra as ameaças de promulgação de
leis anti-migrante. Em cada um destes movimentos existe um elemento comum
de mobilização, que vai além do reconhecimento de um inimigo comum – seja ele
a escravidão, o capital industrial, os regimes coloniais, o neoliberalismo, a hegemonia norte-americana, ou o próprio Império global – e que aponta para métodos
também comuns de combate, de modos de vida e o desejo de um mundo melhor.
Creolização – nomadismo e errância
Édouard Glissant, escritor, poeta e ﬁlósofo caribenho, desenvolve um trabalho que também se aproxima da concepção de Deleuze e Guattari a respeito do
nômade. Segundo Glissant, o mundo ocidental constituiu-se historicamente como
um mundo binário, em que a maioria das nações que se libertaram do jugo da
colonização e da escravidão construíram a idéia de que deveriam, para preservar
sua liberdade, perseguir e manter uma única raiz, singular a totalitária, em lugar
de buscar esta identidade na manutenção de uma relação com o Outro. Assim, as
identidades nacionais no Ocidente foram forjadas na base da intransigência lingüística, em busca de uma raiz sempre monolingüística e dialética.
Glissant propõe-se a desconstruir os vínculos identitários e de pertencimento e possessão de um território que, na sua concepção integram-se, ao contrário, num contexto particular e relacional com o espaço. Em lugar da possessão
identitária, a poética, a Relação: “Glissant propõe-se a tecer entre o homem e a
terra relações privilegiadas e imprescritíveis, sobre um esquema que não funcione
como a legítima possessão do território, mas como uma entrada na Relação do
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homem e da terra” (Patrícia de Fonseca, s/d). Este processo de desconstrução é
gestado no interior do navio negreiro, o lugar de invenção, ou de digênese – a
gênese pelo avesso, como diz Glissant – da creolização.
A creolização poderia ser considerada uma nomadização lingüística, um
processo de desterritorialização que se expressa na língua e na literatura – mas
não apenas – e que diz respeito aos “encontros, aos choques, a um novo tipo de
mestiçagem ilimitada que permite que cada pessoa esteja ao mesmo tempo lá e
em outro lugar, enraizada e aberta, perdida nas montanhas e livre sob o mar, em
harmonia e em errância” (Glissant, 2003, p. 34)73. Tudo começa no barco, este
barco aberto que é o navio negreiro, metáfora e experiência concreta do processo
de desterritorialização. O espaço onde esta experiência se dá é o mar, o oceano
entre dois continentes – África e América – que marca de maneira indelével aqueles que o atravessaram, que experimentaram a profundidade abissal acorrentados,
presos aos grilhões. Não por acaso a frase do também poeta Derek Walcott “O
Mar é História” foi escolhida como uma das epígrafes de Poetics of Relation de
Glissant (2003).

A Fibra é a ﬁgura usada por Glissant para simbolizar a trágica experiência do
navio negreiro, entre África e Américas74

As línguas africanas desenraizadas, arrancadas e levadas para as Américas nos navios negreiros – uma desterritorialização forçada – permaneceram e
73

Michel Maffesoli (1997), autor que também recebe inﬂuências do pensamento de Deleuze,
articula o nomadismo a uma idéia de pulsão ou desejo de errância, uma sede de expansão, ou
uma “sede de inﬁnito”, um tipo de circulação no território que delineia uma dinâmica particular
com o Estado e seus dispositivos. Assim como Glissant, Maffesoli fala de um retorno à errância
que remete ao mito dos negros arrancados da África, mito que se revela na temática bastante
presente na história do rock do viver permanente na estrada, “on the road”, uma pedra que
rola, como nas canções de Muddy Waters: “I’m a rollin’stone”; e Bob Dylan: “Like a rolling
stone” (op. cit., p. 30-31). Além da idéia do nomadismo fundador, Maffesoli resgata a dimensão
poética do exílio, uma atualização das modulações da “natureza nômade” que me parece uma
perspectiva igualmente próxima da de Glissant.
74

Deleuze e Guattari (1997b) também usam a ﬁgura da ﬁbra (Fibra de Universo) para caracterizar o limiar, o devir entre duas multiplicidades ( p. 33).
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foram “traduzidas” em solo americano no “créole”: “O que eu chamo Créole (e
talvez contrariando algumas regras) é uma linguagem cujo léxico e cuja sintaxe
pertencem a dois corpos lingüísticos heterogêneos: Créole é um compromisso”
(Glissant, 2003, p. 118). A partir da trajetória do navio negreiro – a experiência
do abismo mais profundo que, à semelhança das caravanas nômades do deserto,
desenha um movimento de expansão dos países africanos para o mundo ocidental
– foi se produzindo a desterritorialização das línguas africanas, tendo como um de
seus efeitos a creolização do ocidente.
A creolização é, ao mesmo tempo, uma das mais contundentes expressões do confronto entre a palavra escrita e a potência da oralidade, uma oralidade
que se apresenta por sua vez como “conhecimento”, não um conhecimento especíﬁco a respeito dos sofrimentos e destinos de um povo em cativeiro, mas um
conhecimento ainda maior, que transborda a terrível experiência da escravidão.
Nos termos de Glissant, aqueles que passaram pelo abismo do navio negreiro não
sabiam que haviam sido escolhidos, tampouco imaginavam que estavam gerando
uma nova força. Eles simplesmente resistiram, sobreviveram e abriram o caminho
para isto que o autor denomina “Relação”, a relação com o trágico e o desconhecido, feita de um conhecimento compartilhado. Esta é a imagem poética do navio
aberto – aberto ao conhecimento, ao comum, e à Relação – e que converge para a
imagem do mar aberto do Êxodo bíblico.
Glissant concebe o nomadismo como um movimento que lança o ser na
relação, não apenas com outras pessoas, mas também com os animais, com as
plantas, com a terra (we are all related)75. Mas, o autor pergunta, não seria então
o nômade sobredeterminado pelas condições de sua existência? Mais do que uma
experiência de libertação, o nomadismo não implicaria também uma obediência
a certas contingências restritivas? A conclusão a que se chega é de que, sejam os
nômades habitantes do deserto, que se deslocam de uma parte a outra em função
do escasseamento dos recursos de sobrevivência; sejam as comunidades Arawak,
que navegam de ilha a ilha no Caribe; ou ainda os trabalhadores de aluguel, que
peregrinam de aldeia em aldeia em busca de trabalho, todos esses nômades se
movem a partir de uma necessidade especíﬁca.
Este tipo de nomadismo, que Glissant chama de “nomadismo circular”76,
contrasta com o nomadismo invasor praticado por Hunos, Vândalos, Visigodos
e outros Conquistadores, cujo objetivo é conquistar terras exterminando todos
75
76

Glissant, Faulkner, Mississipi (2000).

Deleuze observa no Abecedário (2005) que o nômade do deserto tem uma ligação tão forte
com sua terra que ele sempre circula, mas jamais abandona seu território; ele circula para não
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os seus ocupantes. Este último é um movimento que projeta para a frente, que
não tem nenhuma prudência, nenhum espírito de conservação. É o “nomadismoﬂecha”, impulsionado por um desejo devastador de territorialização.
Contudo, nem no nomadismo-ﬂecha nem no nomadismo circular a idéia
de raiz é válida. Isto porque, antes da conquista, o que “segura”, o que “impele”
o invasor não é uma raiz naquele território, é o que está por vir. E o que leva o
nômade circular a se estabelecer em um determinado lugar – sempre provisório
– é um verdadeiro “desenraizamento”. Por sua vez, a relação dos bárbaros do
nomadismo-ﬂecha com a terra é tão imediata, animada por um tal espírito de pilhagem e saque, que jamais poderia estar atrelada a qualquer preocupação com a
identidade, qualquer preocupação consciente em preservar uma linhagem inscrita
no território. E os dois tipos de nomadismo podem se misturar, se intersectar, da
mesma maneira que os bárbaros migrantes e os nômades se encontram e fazem
alianças em Deleuze e Guattari (1996):
Os Bárbaros migrantes estão efetivamente entre os dois: eles vão e vêm, cruzam
e tornam a cruzar as fronteiras, pilham e extorquem, mas também se integram e
se reterritorializam. Às vezes eles penetram no império, atribuindo-se uma parte
dele, tornam-se mercenários ou confederados, ﬁxando-se, ocupando as terras ou
talhando eles mesmos seus próprios Estados (os sábios Visigodos). Outras vezes,
ao contrário, passam para o lado dos nômades e associam-se a eles, tornando-se
indiscerníveis (os brilhantes Ostrogodos) (p.103).

Concluindo, pensar o nômade como o habitante do espaço liso (nomos),
em seus contínuos movimentos de desterritorialização/reterritorialização, máquina desejante em permanente guerra com o Estado, permite encontrar novas possibilidades para entender o signiﬁcado e a importância, não só da mobilidade do
migrante, mas também das lutas contra as múltiplas formas de discriminação, intolerância e limitação da liberdade. As idéias apresentadas por Glissant a respeito
da creolização – uma inﬁnita mestiçagem – e por Negri e Hardt sobre a autonomia e a mobilidade do trabalho como uma nova ontologia que emerge no mundo
globalizado e pós-fordista, conﬁrmam a hipótese da interseção, do intermezzo
migrações-nomadismo. Glissant, quando mobiliza os conceitos de devir e rizoma,
Negri e Hardt quando falam das lutas e dos desejos dos migrantes, fazem uma
aplicação da nomadologia de Deleuze e Guattari que coloca em evidência o movimento constituinte do êxodo, que é recusa das estratégias de captura do poder; e
ter que abandoná-lo, e esta seria mais uma diferença do nômade em relação aos migrantes, ou
aos viajantes na acepção convencional.
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também da mestiçagem, pensada como deserção e linha de fuga das hierarquias e
codiﬁcações identitárias. Ao mesmo tempo, essas aproximações resgatam o sentido de uma forma de luta não-dialética, uma luta que apresenta características
novas, animada por um antagonismo permanente e que não é passível de síntese
entre poder e contrapoder.
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V de Viagem (do Abecedário Deleuze)

77

Gerardo Silva

“Havia uma terrível sintonia entre o sonho e a realidade,
os dois mundos misturando-se numa tigela de luz, e nós, os viajantes,
suspensos sobre a vida terrestre”
Henry Miller

Deleuze diz que não gosta das viagens. Sobretudo das viagens dos intelectuais, em que se é obrigado a falar demais. No Abecedário oferece quatro
motivos para sua antipatia: em primeiro lugar, observa que há nas viagens uma
‘falsa ruptura’ (“as pessoas que viajam muito têm orgulho disso e dizem que vão
em busca de um pai”); em segundo, recusa a justiﬁcativa de uma viagem feita por
prazer (“somos idiotas, porém não ao ponto de viajar por prazer”); em terceiro,
aﬁrma que a viagem não precisa de deslocamento, e que é possível, portanto,
viajar sem sair do lugar (“os nômades são pessoas que não viajam”); e, em quarto e último lugar, aﬁrma também que a verdadeira viagem é feita para constatar
algo, para veriﬁcar o que sonhamos (“veriﬁcamos se aquela cor que sonhamos
está ali”).
Declaradas as razões da sua antipatia, entretanto, admite que possam
existir viagens que mereçam seu respeito ou sua admiração. Entre as primeiras,
coloca as dos exilados e dos imigrantes, posto que são, segundo Deleuze, obrigados a viajar. A ﬁgura do imigrante, aliás, aparece em outros momentos da obra
de Deleuze, para diferenciá-la da ﬁgura do nômade. Nos Diálogos com Claire
Parnet, por exemplo, ao deﬁnir as linhas de fuga ou de ruptura que conjugam
os movimentos de desterritorialização e reterritorialização, considera o migrante
numa situação intermediária, de desterritorialização relativa (diferentemente da
desterritorialização absoluta do nômade), na medida em que sua viagem é sempre
compensada por reterritorializações “que lhes impõem voltas, desvios, equilíbrio
e estabilização” (p. 159).
Dentre as viagens que despertam sua admiração, encontramos no Abecedário, entre outras, as realizadas por Stevenson e Lawrence. Trata-se de viagens
77
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literárias, mas nem por isso menos reais. Sobre Lawrence em particular (estamos
inferindo que ele refere a Thomas Edward Lawrence), Deleuze nos fala em Crítica e Clínica:
Lawrence possui um deserto íntimo que o impele para os desertos da Arábia, entre os árabes, e que coincide em muitos pontos com as percepções e concepções
destes, mas conserva a indomável diferença que as introduz numa Figura secreta
inteiramente outra. Lawrence fala árabe, veste-se e vive como árabe, mesmo
sob tortura grita em árabe, mas não imita os árabes, jamais abdica da sua diferença, que ele já sente como uma traição. (…) Essa diferença de Lawrence não
se deve apenas ao fato de continuar sendo inglês, a serviço da Inglaterra, pois
ele trai tanto a Inglaterra quanto a Arábia, num sonho-pesadelo de tudo trair
ao mesmo tempo. Mas tampouco se trata da sua diferença pessoal, tanto que a
empreitada de Lawrence é uma fria e projetada destruição do eu, levada até o
ﬁm. Cada mina que coloca, explode também dentro dele, ele próprio é a bomba
que faz estourar. Trata-se de uma disposição subjetiva inﬁnitamente secreta, que
não se confunde com um caráter nacional ou pessoal e que o leva para longe do
seu país, sob as ruínas do seu eu devastado (p. 132).

E continua:
Não há problema mais importante que o dessa disposição que arrasta Lawrence
e o desata das ‘cadeias do ser’. Até um psicanalista hesitará em dizer que essa
disposição subjetiva é o homossexualismo, ou, mais precisamente, o amor oculto
do qual Lawrence faz a mola da sua ação, no esplêndido poema da dedicatória,
ainda que o homossexualismo sem dúvida faça parte da disposição. Tampouco
deve-se acreditar numa disposição para trair, ainda que a traição possa decorrer daí. Seria o caso, antes, de um profundo desejo, de uma tendência a projetar
nas coisas, na realidade, no futuro e até no céu, uma imagem de si mesmo e
dos outros suﬁcientemente intensa para que ela viva sua própria vida: imagem
sempre retomada, remendada, e que não pára de crescer ao longo do caminho
até tornar-se fabulosa. É uma máquina de fabricar gigantes, o que Bergson chamava de uma função fabuladora (p. 133).

Puxando alguns ﬁos desses belos parágrafos sobre a viagem de Lawrence
(que o jornalista americano Lowel Thomas transformou em Lawrence da Arábia),
podemos destacar alguns atributos da viagem que Deleuze está disposto a aceitar
como “verdadeira ruptura”. De fato, podemos associar a viagem de Lawrence a
um “deserto íntimo”, à conservação da sua “indomável diferença” (que não se
confunde com um caráter nacional ou pessoal dessa diferença), à “disposição subjetiva” que arrasta Lawrence e o desata das “cadeias do ser”, à traição, ao desejo,
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à tendência a projetar uma imagem de si mesmo e dos outros intensa o suﬁciente
para tornar-se fabulosa, e assim por diante. Em cada um desses atributos, podemos
detectar elementos de ruptura qua fazem da viagem (de Lawrence) um devir árabe
(“Lawrence fala árabe, veste-se e vive como árabe, mesmo sob tortura grita em
árabe, mas não imita os árabes”). Deleuze também nos fala nesses parágrafos de
uma “máquina de fabricar gigantes” e de uma “função fabuladora”. Acredito que
vale a pena nos determos um pouco no estatuto dessa função (que Deleuze retoma
de Bergson) para entender melhor quais as viagens que ele está valorizando.
A função fabuladora
Em As Duas Fontes da Moral e da Religião, Henri Bergson deﬁne a
função fabuladora como o ato que faz surgir as manifestações que não podem ser
atribuidas diretamente à inteligência ou ao trabalho lógico do espírito. Em uma
primeira instância, a função fabuladora seria o produto de uma necessidade instintiva de encontrar um meio de equilibrar ou contrabalançar a inteligência, nos
momentos em que ela ameaça a coesão social (“A verdade é que a inteligência
aconselhará, em primeiro lugar, o egoísmo”, p. 101). Trata-se, segundo Bergson,
de uma virtualidade ou resíduo de instinto que subsiste em torno da inteligência,
capaz de criar “imaginários” resistentes à representação do real, principalmente
da representação, pela inteligência, da inevitabilidade da morte. Desse modo, a
função fabuladora desempenha um papel social, mas também traz ao individuo,
segundo o autor, um “acréscimo de força”, tanto psíquica quanto espiritual.
Em que consiste, então, esse “acréscimo de força”? De onde é que ele
provém? Para Bergson, esse “acréscimo de força” provém do impulso vital. Posto
que a inteligência tende permanentemente a se proteger do acaso e da ﬁnitude da
vida, o impulso vital é o que lhe permite ir além de si mesma, operando como
“uma garantia extramecânica de êxito” (p. 116). Em certo modo, o “acréscimo de
força” pode ser traduzido como “acréscimo de conﬁança” ou como “vontade de
sucesso”. O que faz com que o selvagem acredite que a sua ﬂecha atingirá o alvo?
Entre o início e o ﬁm da ação mecânica, abre-se um intervalo de indeterminação
que a inteligência não consegue preencher senão muito precariamente. Assim,
vinculada ao impulso vital, e relevada da sua manifestação reativa, a “função fabuladora” vem tornar possível a experimentação, e é também colocada ao serviço
da vida ou do elã vital que, para Bergson, como sabemos, se deﬁne pela exigência
de criação (cf. A Evolução Criadora).
Relevada desse modo da sua manifestação reativa signiﬁca também relevada das representações fantasmáticas e imaginárias com as quais é confundida.
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Imaginação, para Bergson, e também para Deleuze, tem um sentido negativo, posto que chamam-se de imaginativas “as representações concretas que não são nem
percepções nem lembranças” ( p. 161). Pelo contrário, a “função fabuladora” é
uma faculdade bem deﬁnida do espírito, que consiste, por exemplo, na literatura,
em criar personagens cuja história narramos a nós mesmos, e que assume uma
“singular intensidade de vida”, em particular entre os romancistas e dramaturgos:
Há entre eles autores verdadeiramente obcecados por seus heróis; são levados
por eles mais do que os conduzem; têm até diﬁculdade de se livrar deles quando
terminam sua peça ou novela. Não são os autores necessariamente cuja obra
tenha o mais alto valor; mas, melhor do que outros, eles nos fazem tocar com o
dedo a existência, em pelo menos em alguns de nós, de certa faculdade especial
de alucinação voluntária. Na verdade, encontramo-la em algum grau em todas
as pessoas (p. 161).

Na obra O Bergsonismo Deleuze associa a “função fabuladora” à emoção ; e em A Literatura e a Vida aﬁrma que não há literatura sem fabulação ou
“função fabuladora”. A viagem de Lawrence é, portanto, uma “verdadeira ruptura”, na medida em que ele consegue ativar essa função. Em Sete Pilares da Sabedoria, segundo Deleuze, a fabulação é levada ao extremo quando o narrador – o
próprio Lawrence – inventa um outro de si que se torna real entre o início e o ﬁm
da viagem. A imagem que ele extrai de si mesmo, entretanto, não responde a uma
realidade preexistente, mas projeta-se no deserto como “alucinação voluntária”,
empregando novamente as palavras de Bergson, que se atualizam nos acontecimentos que marcam sua passagem pelo mundo árabe. Não se trata, portanto, de
saber o que é verdade e o que é mentira no relato de Lawrence, mas de saber quais
são as intensidades e os afetos que ele cria ao ativar essa “função fabuladora”.
78

Disposição subjetiva e intensidades
Voltando para o Abecedário, Deleuze fala no ﬁnal da sua preferência pelas viagens imóveis, por aquelas que podem ser feitas sem sair do lugar. De algum
modo essa preferência já se revelara na sua admiração pela viagem de Lawrence,
78
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na medida em que ele também faz sua própria viagem singular a partir dos Sete
Pilares da Sabedoria. Ele aﬁrma, por exemplo, que há dois livros que se insinuam dentro dessa obra: um, relativo às imagens projetadas no real e que têm vida
própria; e o outro, relativo ao espírito que as contempla, entregue a suas próprias
abstrações:
As idéias abstratas não são coisas mortas, são entidades que inspiram poderosos dinamismos espaciais e que se misturam intimamente no deserto com as
imagens projetadas, coisas, corpos ou seres. Por isso os Sete Pilares são objeto
de uma dupla leitura, de uma dupla teatralidade. Essa é a disposição especial
de Lawrence, o dom de fazer viver apaixonadamente as entidades no deserto,
ao lado das pessoas e das coisas, ao ritmo irregular do passo dos camelos (Cf.
Crítica e Clínica, p. 135).

Finalmente, diz Deleuze: “Garanto que quando leio um livro que acho
bonito, ou quando ouço uma música que acho bonita, tenho a sensação de passar
por emoções que nenhuma viagem me permitiu conhecer”. Entretanto, mesmo
que Deleuze tenha se referido a si mesmo e feito a ressalva de que não quer fazer
dessa preferência uma questão de princípio, entendo que, com relação a escritores
como Lawrence, Melville, Miller ou Stevenson, que ele mesmo aprecia, seja preciso reconhecer que são autores que constroem uma arte de viajar e, sobretudo, de
fazer viajar, e que essas duas dimensões sejam de fato inseparáveis.
Contudo, podemos explorar ainda mais um pouco o estatuto da preferência pelas viagens imóveis. Acho que podemos fazê-lo desdobrando brevemente as
idéias de “disposição subjetiva” e “intensidade”. A primeira já foi assinalada pelo
próprio Deleuze à respeito da diferença pessoal em Lawrence (“Trata-se de uma
disposição subjetiva inﬁnitamente secreta, que não se confunde com um caráter
nacional ou pessoal e que o leva para longe do seu país, sob as ruínas do seu eu
devastado”). Acredito que, em última instância, essa “disposição subjetiva” nos
remeta ao conceito de singularidades pré-individuais, ou, segundo Deleuze, ao
campo de individuação em que cada coisa não é mais ela mesma, mas uma abertura “ao inﬁnito dos predicados pelos quais ela passa, ao mesmo tempo em que
perde seu centro, isto é, sua identidade como conceito e como eu” (cf. Gilles Deleuze citado por François Zourabichvili, O Vocabulário de Deleuze). No caso, os
“inﬁnitos dos predicados” podem ser traduzidos como as “inﬁnitas das imagens”
do deserto capazes de possuir, em Lawrence, uma vida própria.
Se a viagem é mais uma “disposição subjetiva” do que um deslocamento
físico, ela é, por conseqüência, mais da ordem das intensidades do que da exten-
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são. Essa díade já nos coloca na senda conceitual de Mil Platôs. Em Devir-Intenso,
Devir-Animal, Devir-Imperceptível, Deleuze e Guattari deﬁnem como intensas as
relações que afetam os corpos molecularmente, e que os arrastam em devires de
todo tipo (devir-animal, devir-mulher, devir-criança, devir-oceano, devir-baleia,
devir árabe, devir-deserto). O devir cria e habita uma zona de indiscernibilidade
ou de vizinhança que revela a multiplicidade da vida e a potência da natureza, ou
melhor, das alianças anti-natureza. Nesse sentido, a viagem entendida como devir
não exige o movimento, mas a velocidade ou a lentidão com que os afetos desenvolvem a sua tarefa de construir as terras estrangeiras que compõem o mundo de
Deleuze.
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Sobre a noção de problema
Tatiana Roque

“O nosso século está em busca de questões
perdidas, cansado de tantas respostas.”
Jean-Luc Godard

Quem foi Napoleão?
Na equação 3x+3=3 determine o valor de x.
Os casos acima são exemplos, respectivamente, de uma pergunta e de um
problema. Encontramos frequentemente questões deste tipo em provas e exames.
O traço que estes exemplos possuem em comum está no fato de que a resposta à
pergunta, ou a solução do problema, preexistem à pergunta, ou ao problema.
A pergunta “quem foi Napoleão?” só pode ter sido formulada por uma
pessoa que já conhece a resposta – e deseja testar o conhecimento de alguém – ou
por uma pessoa que, por ignorância, não sabe a resposta e deseja realmente sabêlo. Em ambos os casos, só aquele que conhece a resposta de antemão é capaz de
avaliar sua veracidade: “Napoleão foi um imperador da França”. Se a resposta
fornecida for equivalente a esta, conhecida de antemão, diremos que ela está certa; caso contrário, teremos uma resposta errada. O que importa é que a resposta
esteja certa.
O mesmo se passa em relação ao problema. Ao se colocar o problema, já
se sabe que a solução certa é x=0. Se dissermos que x=1 satisfaz a equação, esta
resposta estará errada.
O objetivo destes comentários sobre a gênese do certo e do errado não é
enfatizar nenhum relativismo, como seria o caso de dizer que o certo e o errado
são critérios subjetivos e não há objetividade possível. Esta conclusão não chega
a ser falsa, mas parece bastante banal.
O que nos interessa aqui é mostrar que, nos exemplos citados, tanto a
pergunta quanto o problema designam uma ignorância fundamental a respeito de
algo que se desconhece, mas que já está dado de alguma maneira, pronto para ser
conhecido. O desconhecimento da resposta não passa de uma falha subjetiva, uma
falta ou insuﬁciência do sujeito cognoscente em relação a um dado. Veremos abai-
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xo quais são as raízes desta imagem do conhecimento para propor, em seguida,
um outro modo de se conceber a gênese do verdadeiro e do falso.
A categoria de problema na linha de Platão
Na Grécia, a ﬁlosoﬁa tem sua raiz no espanto (thauma) provocado pelo
encontro com um problema (aporia). O estado inicial de ignorância cede a um
sentido posterior, no qual a aporia assume as características de um processo dialético que visa à descoberta de uma solução. O cerne do método ﬁlosóﬁco é a
elaboração da aporia até a sua solução, mas o caminho que conduz ao ﬁlosofar
é extremamente árduo e necessita de um atalho: o conhecimento do Bem. Mas o
que é o Bem?
Há uma divisão platônica, diairesis: em que os seres estão divididos entre
o mundo inteligível, habitado pelas Idéias, propriamente a transcendência platônica, e o mundo sensível, onde estão os seres que podem ser apreendidos pelos sentidos, cópias das Idéias, ou não. A rivalidade, os pretendentes, explicam este “ou
não”, no sentido em que simulacros ou fantasmas invadem o mundo das cópias.
Para que possamos ver os objetos do mundo sensível precisamos da luz
do sol: o sol reina sobre o mundo sensível. Assim como o Bem reina sobre o mundo inteligível: a Idéia de analogia invade o platonismo; fazendo nascer o mundo
da representação, fazendo nascer a imitação, a identiﬁcação, uma Mimética.
Inteligível e sensível, cada um deles, varia no grau de iluminação: seja
pelo sol, seja pelo Bem. Na República, livro VI 509b-511e, Platão propõe o seu
diagrama da linha, que separa o mundo sensível do mundo inteligível; aquele com
cópias e simulacros, este como modelo que, além da potência dialética, da potência
lógica, concebe-se como uma potência mítica. Platão une a dialética e o mito. Um
conjunto de disjunções binárias emerge: doxa e episteme, o sol e o Bem. A linha é
traçada: a eikasia – imagem, imaginação, imitação, arte. Em seguida a pístis, as realidades sensíveis, o conhecimento das realidades sensíveis, estética e doxa. Logo
no início da subdivisão destinada ao inteligível, encontram-se as ciências empíricas e técnicas, a dianoia, o método hipotético: o princípio, a hipótese. E ﬁnalmente,
a noesis, a noética, a teoria das Idéias: eidos, Idéia. O método dialético, com o qual
Platão ergue o mundo da representação: demonstração, diairesis, deﬁnição.
MUNDO SENSÍVEL
MUNDO INTELIGÍVEL
simulacros
cópias
ciências hipotéticas
dialética
eikasia
pistis
dianoia
noesis
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O inteligível será dividido entre as ciências hipotéticas e a dialética. As
ciências partem sempre de primeiros princípios, um conjunto de hipóteses das
quais se poderá descender até conclusões que constituirão o conhecimento cientíﬁco, a dianoia. Neste processo, objetos sensíveis se fazem necessários. O melhor
exemplo vem da Geometria: raciocinar sobre um quadrado hipotético exige o
emprego do desenho de um quadrado no quadro negro, ainda que saibamos que
este quadrado desenhado não é o verdadeiro quadrado.
Já a dialética é um conhecimento de tipo distinto, que usa as hipóteses
como um ponto de partida para um mundo acima delas: o não-hipotético, apodítico. Neste processo, nenhum objeto sensível se faz necessário. Partimos de Idéias,
através de Idéias, para alcançar as Idéias. O conhecimento dialético é obtido apenas pela razão, pelo olhar da alma, pela noesis. A dialética atinge a plenitude da
luminosidade do Bem, enquanto as ciências são apenas parcialmente iluminadas.
No mundo sensível, os seres serão divididos segundo a luminosidade do
sol, que pode aproximá-los dos objetos ideais do inteligível. Mais próximas das
Idéias estarão as cópias ﬁéis, aquelas que podem ser distinguidas perfeitamente
sob a luz do sol, os corpos cujos limites e deﬁnição se percebem com clareza,
apreendidos pela pístis. Mal iluminados e mais distantes das Idéias estarão os
simulacros, seres ilimitados como as imagens e sombras que se formam na água e
nos corpos brilhantes. Imagens, objetos da imaginação, da eikasia. Estes últimos
serão apenas cópias dos corpos que já são cópias de Idéias, sendo os simulacros,
portanto, para Platão, cópias de cópias ou cópias degeneradas.
Das ciências hipotéticas, a Geometria é o principal exemplo usado por
Platão. Esta ciência utiliza hipóteses e dados sensíveis para chegar às conclusões
de modo consistente. É bastante claro, no entanto, que ao utilizar formas visíveis, a Geometria deseja investigar o absoluto que elas encerram. Quando um
geômetra investiga as propriedades de um quadrado desenhado no quadro negro
– cópia do quadrado ideal –, é o verdadeiro quadrado que ele pretende simular e
não meramente investigar a sua cópia. As verdades da Idéia só podem ser vistas
com os olhos do pensamento e, em sua busca, a alma é obrigada a usar primeiros
princípios, descendendo destes até suas conseqüências. Mas os princípios e as
conseqüências possuem naturezas distintas.
Para Platão, todas as ciências possuem seus primeiros princípios. Há apenas um saber não-hipotético e todos os outros recebem dele os seus primeiros
princípios. Nos Elementos de Euclides, obra que deu origem à Geometria Euclidiana, as proposições apresentadas são divididas entre primeiros princípios (axioma, postulado e hipótese) e suas conseqüências (problema e teorema).
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Os primeiros princípios possuem tipos distintos; e a distinção é feita segundo a transmissão de seus conteúdos. Um axioma é uma proposição cujo conteúdo não necessita demonstração, tida como válida facilmente pelo aluno. Que
duas coisas iguais a uma terceira são iguais pode ser dito um axioma. Já em relação
a uma hipótese, o estudante não tem noção evidente, mas faz uma concessão ao
professor, aceitando-a sem demonstração. Isto pode ser veriﬁcado nas deﬁnições:
um círculo é uma ﬁgura geométrica em que todos os pontos são eqüidistantes do
centro. Se, além do enunciado ser desconhecido, ele não é concedido como verdade sem alguma argumentação posterior, temos um postulado. Podemos postular,
por exemplo, que todos os ângulos retos são iguais. Encontramos usualmente na
literatura todos os primeiros princípios sob um mesmo nome, para muitos todos
são hipóteses e para outros, todos são axiomas.
Resta-nos distinguir o que segue destes princípios: os problemas e os teoremas. Os problemas concernem às transformações dos seres geométricos: construir ﬁguras, secioná-las, subtraí-las ou adicioná-las umas às outras. Consistiria
em um problema pedirmos para um aluno construir uma reta perpendicular a uma
reta dada, ou um círculo passando por três pontos dados. Um caso de adição de ﬁguras aparece quando o problema pede para inscrevermos uma ﬁgura qualquer em
um círculo dado. Por exemplo, inscrever um triângulo em uma circunferência:

Já os teoremas enunciam e demonstram propriedades inerentes aos seres
geométricos. No teorema de Pitágoras, por exemplo, diz-se que em todo triângulo retângulo o quadrado da hipotenusa é sempre igual à soma dos quadrados dos catetos.
Em seu comentário sobre os Elementos de Euclides, o ﬁlósofo neoplatônico Proclus aﬁrma a superioridade dos teoremas em relação aos problemas: o que é
visado por qualquer ciência teórica é o eterno, objeto dos teoremas. Não há vir a ser
entre o que é eterno e, como a Geometria lida com cópias de objetos ideais, quando construímos uma ﬁgura, não estamos criando nada de novo. Todos os objetos
obtidos após uma dada operação geométrica preexistem a esta operação. Construir
uma ﬁgura deve ser apenas um modo de entendê-la. Os problemas são, portanto, na
maioria das vezes, um modo pedagógico para se chegar aos teoremas.
Mencionando ainda as palavras de Proclus, os problemas concernem às
afecções e às séries de acontecimentos relativos aos seres geométricos, uma vez
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que dizem respeito às transformações, às seções, aos cortes e às construções dos
objetos geométricos. Todo problema admite predicados opostos: inscrever um triângulo retângulo em um círculo constitui um problema, pois podemos inscrever
um triângulo que não seja retângulo, ou mesmo um quadrado. Logo, ao problema
de se inscrever um triângulo em um círculo, não é possível dar uma resposta
única. Na ﬁgura anterior, no mesmo círculo, poderíamos ter inscrito um triângulo
absolutamente distinto daquele que está desenhado.
Mas se dizemos que os ângulos internos de um triângulo somam 180
graus, temos um teorema, pois esta propriedade vale para todo triângulo e, em
particular, para qualquer dos triângulos inscritos no círculo. Todo enunciado universal sobre um objeto geométrico é um teorema geométrico.
Muitos pensadores entre Platão e Proclus questionaram o papel dos
problemas e dos teoremas na Geometria e na Filosoﬁa. Para os seguidores de
Speusippus e Amphinomus todas as proposições devem ser teoremas, pois, pelos
mesmos argumentos expostos anteriormente, construir uma ﬁgura é apenas um
modo de entendê-la. Já o pensamento de Menaechmus se opõe a este, aﬁrmando
que todas as proposições são problemas de tipos distintos: encontrar algo procurado, determinar o tipo, a qualidade ou as relações possíveis de certo objeto. Para
Proclus, ambos têm razão, uma vez que os problemas da Geometria são menos
sujeitos à mudança do que os problemas em geral, podendo ser vistos como problemas inteligíveis que podem ser úteis à formulação de teoremas. É fato que
todo problema possui alguma teoria, mas nem todos os teoremas precisam da
motivação dos problemas.
Usando o pensamento de Carpus, Proclus enfatiza também a precedência
dos problemas em relação aos teoremas, inclusive na obra de Euclides. Antes de
demonstrar o primeiro teorema, as proposições enunciadas por Euclides como
conseqüências dos primeiros princípios são três problemas. Estes problemas não
são necessários à demonstração do teorema subseqüente, mas operam com os
seres geométricos dos quais tratará o teorema e podem aumentar a familiaridade
do leitor com algumas ﬁguras, antes que estas sejam usadas na demonstração. Por
exemplo, os problemas ensinam como construir um triângulo e descobrir a igualdade para que se possa enunciar um teorema sobre a igualdade de triângulos.
Isto apenas conﬁrma a superioridade dos teoremas. Na linha platônica,
se caminhamos das artes em direção à Geometria, os problemas são um primeiro
passo uma vez que, assim como as artes para os platônicos, tratam de objetos sensíveis. Quando se aproxima das artes, a Geometria opera por problemas e ascende
ao saber dialético através dos teoremas. Caminhamos dos elementos mais práticos
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em direção ao conhecimento cientíﬁco e a prioridade dos teoremas concerne, não
somente à ordem, mas à perfeição. É pelos teoremas que a Geometria se aproxima da segunda divisão do inteligível e tangencia a verdade dos seres inteligíveis,
obtidos pela dialética. Ao passo que, através dos problemas, toca apenas o mundo das cópias, objetos mutáveis do mundo sensível, objetos que concernem aos
acontecimentos e às afecções dos seres, assim como os problemas geométricos. É
pela deﬁnibilidade e ﬁxidez das idéias matemáticas que os objetos desta ciência
atingem o belo, pois tais objetos não se apresentam ora disfarçados de uma coisa
ora de outra, como os objetos da percepção e da opinião. Esta estabilidade, para
Proclus, é fonte de beleza e a é por ser predominantemente teórica e operar privilegiadamente por teoremas que a Geometria pode ascender à beleza.
Proclus considera o saber matemático, e em particular a Geometria, como
o caminho para a libertação dos traços sensíveis e para a ascensão ao inteligível.
Preparamos-nos assim para puriﬁcarmos nossos olhos e nossas almas das impurezas e limitações que os sentidos trazem à nossa compreensão de todas as coisas.
Resta apenas uma dúvida: e os primeiros princípios? O próprio Proclus
aﬁrma que eles são superiores às suas conseqüências por serem simples, não demonstráveis e evidentes por si mesmos. Na busca da sabedoria que engaja nosso
entendimento temos contato imediato com certas coisas, como a visão tem com os
objetos visíveis, ao passo que outras coisas precisam ser construídas e capturadas
passo a passo. As primeiras são os princípios e as outras suas conseqüências.
As críticas feitas à Geometria Euclidiana, na época, voltavam-se contra
os primeiros princípios. Os epicuristas propunham apenas o descrédito aos princípios geométricos, o que faria ruir toda a teoria. Já Zenão aceita os princípios, mas
nega que as proposições subseqüentes possam ser demonstradas, a menos que
tomem por verdade algo que não está nos princípios e, neste caso, os princípios
não seriam princípios assim como foram deﬁnidos. Todos os críticos tentaram
mostrar que esta parte da Geometria não estava ﬁrmemente estabelecida, o que
apenas ratiﬁca sua posição na hierarquia platônica.
Para os seguidores de Platão, o que é trazido a ser já existe em Idéia.
Não há criação. Os entes ideais são trazidos ao mundo sensível como cópias. Um
problema é, portanto, um saber insuﬁciente, pois está associado a uma ausência,
à falta de um conhecimento superior. O problema é apenas um meio para atingirmos o verdadeiro saber79.
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Subscrevemos este mesmo ponto de vista quando, em qualquer campo de conhecimento considerado cientíﬁco, caminhamos dos aspectos práticos, experimentais, em direção aos resultados gerais – enunciados cientíﬁcos verdadeiros.
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A gênese do verdadeiro e do falso
Na imagem do pensamento que acabamos de expor, um problema exprime a insuﬁciência de um saber que é tido por eterno, logo ele só vale pela sua possibilidade de solução. Uma vez solucionado, um problema pode se transformar
em teorema e ascender à subdivisão superior do inteligível. Se um problema não
está solucionado, isto se deve à incompetência humana; se um problema não pode
ser resolvido, não merece ser considerado. O conjunto dos problemas decalca-se
exatamente sobre o conjunto das soluções, entes eternos que preexistem ao próprio problema e são sua razão de ser. É como em um mundo das perguntas e das
respostas, onde para cada pergunta há exatamente uma resposta que, uma vez encontrada, elimina a pergunta e sua própria razão de ser80. Não há pergunta que não
tenha resposta, apenas o homem, em sua imperfeição, pode não ter sido capaz de
encontrá-la. Do mesmo modo, todo problema pode ser resolvido, basta possuirmos os meios de encontrar sua solução, descobrir o que estava oculto, coberto.
Para cada problema, sua solução será dita certa ou verdadeira se corresponder ao teorema preexistente e todas as outras soluções serão ditas falsas. O
critério de verdade está, portanto, em primeiro lugar, associado à solução, podendo ser herdado, em um segundo momento, pelo problema. Como o mundo dos
problemas e o mundo das soluções se decalcam exatamente um sobre o outro,
pode-se dizer que a verdade do problema é a verdade de sua solução81.
Mas a gênese do verdadeiro nos problemas pode ser pensada de outro
modo, desde que consideremos o problema e sua solução como objetos de naturezas distintas. O problema existe em si, prescindindo de uma solução para existir
e possuir uma consistência como problema. Isto é, um problema não é uma falta
que virá a ser preenchida pelo conhecimento da solução preexistente, mas é uma
criação, uma novidade, um vir-a-ser que traz à realidade algo que nunca existiu.
Bergson abre nossos olhos para as mais angustiantes conseqüências de constituirmos problemas a partir de soluções preexistentes. Pois perguntar por que algo
existe, no lugar do nada, é sempre optar pelo que não é, ou pelo que poderia não
ter sido. Mas não é tão difícil libertarmo-nos desta angústia, pois sentimos que a
criação é “cheia demais de si mesma, em sua imensidão de realidade, para que a
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Seria preciso, em outro momento, distinguir problema e pergunta, mas, além de não ser este
o nosso tema aqui, há um sentido pelo qual a pergunta se aproxima do problema.
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Soﬁsticando um pouco mais este argumento, poderíamos ainda dizer que a verdade de um
problema se identiﬁca à sua possibilidade de receber uma solução. O critério muda um pouco,
mas a verdade dos problemas continua sendo, neste caso, identiﬁcada à verdade das soluções.
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idéia de uma falta de ordem, ou de uma falta de ser, pudesse roçá-la” (Bergson,
1959, p. 1304).
Henri Bergson será um dos principais pensadores a separar o campo dos
problemas do campo das soluções e a mais importante conseqüência deste divórcio é o aparecimento de um aspecto pelo qual a pergunta permanece sem resposta
e o problema permanece sem solução. Para ele, um problema pode ser bem resolvido por si mesmo, independente de sua solução: “Trata-se, em ﬁlosoﬁa ou
mesmo alhures, de encontrar o problema e, consequentemente, de colocá-lo, mais
do que de resolvê-lo. Porque um problema especulativo está resolvido desde que
esteja bem colocado” (ibidem, p. 1293).
A verdade do problema não é herdada da verdade da solução, mas há um
verdadeiro e um falso do próprio problema – um verdadeiro problema e um falso
problema – e será a solução a herdar, das condições do problema, a sua verdade.
Segundo Deleuze: “Uma solução tem sempre a verdade que merece de acordo
com o problema a que ela corresponde; e o problema tem sempre a solução que
merece de acordo com sua própria verdade ou falsidade, isto é, de acordo com seu
sentido” (Deleuze, 1988, p. 260).
Um problema é verdadeiro se tem um sentido. E o que seria um falso
problema? Um dos modos mais comuns em que um falso problema aparece é
quando tentamos pensar em termos de mais e de menos. O que é mais? O ser ou o
não-ser? A ordem ou a desordem? A desordem é produzida pela desordenação de
uma ordem preexistente ou a ordem vem ordenar uma desordem essencial? Isto é,
hierarquicamente, o que é mais abrangente, a ordem ou a desordem?
Nestes exemplos, o falso problema surge ao se procurar diferenças de
grau aonde há diferenças de natureza. Esta confusão é, para Bergson, a maior
fonte de falsos problemas. As idéias de ordem e de desordem aparecem quando,
ao invés de captarmos realidades diferentes, que dão lugar umas às outras, as fundimos na homogeneidade de um ser geral e essencial que se opõe à falta. O que
chamamos ser e não-ser, ordem e desordem, são, na realidade, seres distintos, ou
ordens distintas, e não variações de grau de uma mesma matéria. O ser e o não-ser
não se excluem mutuamente.
Se a partícula “ou” fosse usada no sentido de exclusão, o problema hamletiano do “ser ou não ser”, por exemplo, constituiria um falso problema. Um verdadeiro problema pode permanecer sem solução porque prescinde dela e porque
constitui a própria gênese do conhecimento e não a ausência dele. Um problema
nunca se deixa esgotar pela sua solução. Mesmo quando solucionado, ele perma-
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nece insistindo em sua solução, pois não é a solução que determina o problema, e
sim o problema que engendra sua solução como um dos casos possíveis.
O problema como um a priori da matemática
Experimentamos na matemática como a verdade do problema não depende da verdade da solução, e nem da possibilidade lógica de receber uma solução.
Ao contrário, é a solubilidade que depende de uma característica interna determinada pelas condições do problema.
Albert Lautman descreve o problema como o único a priori da matemática e o caracteriza por três aspectos:
• Diferença de natureza entre o problema e sua solução;
• Transcendência do problema em relação às soluções que engendra;
• Imanência do problema nas soluções que vêm recobri-lo.
Este a priori problematizante da matemática se efetua juntamente com os
esquemas lógicos que engendrarão suas soluções, sem nunca se deixar dominar
por estes esquemas. O problemático mantém uma relação na qual, sendo imanente
e gênese destes esquemas lógicos, os ultrapassa. Esta ultrapassagem é a criação
propriamente dita, que coloca o problema ao mesmo tempo em que determina as
condições de possibilidade de sua solução.
Um dos exemplos mais simples do papel dos problemas em matemática
é o fato de que ela evolui por conjecturas, e é justamente no processo de se demonstrar ou de se refutar uma conjectura que novas teorias são formuladas. Um
exemplo clássico é o quinto postulado de Euclides, conhecido como postulado das
paralelas. Este enunciado aﬁrma que por um ponto fora de uma reta dada passa
apenas uma reta que é paralela à primeira.
Um postulado, na Geometria Euclidiana, é um primeiro princípio, como
observava Proclus, no entanto, percebeu-se a necessidade de demonstrar este
resultado, admitindo-se que ele deveria ser um teorema. Mas nas tentativas de
demonstrá-lo, fundaram-se as geometrias não-euclidianas. O postulado das paralelas não foi demonstrado. Terminou-se por notar que, assumir enunciados distintos – que por um ponto fora de uma reta dada passam inﬁnitas retas paralelas
à primeira; ou que por um ponto fora de uma reta dada não passa nenhuma reta
paralela à primeira – não gera nenhuma contradição, contanto que outras geometrias sejam criadas. A diﬁculdade de se imaginar estas geometrias ligava-se ao
fato de elas seriam menos comprometidas com os dados sensíveis da percepção
do que a euclidiana.
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O postulado das paralelas é um problema, não no sentido de Euclides,
mas no sentido que defendemos aqui. Este problema não foi resolvido, mas deu
origem à formulação de enunciados distintos que fundaram novas geometrias. Este
problema permanece ao considerarmos o conjunto das geometrias não-euclidianas
possíveis, isto é, o problema permanece imanente às suas múltiplas soluções.
Por outro lado, o postulado não foi provado nem refutado genericamente e, portanto, o problema não se esgota em nenhuma das teorias que fundou.
Ultrapassando-as, o problema do quinto postulado mantém-se para além de suas
soluções. Nas novas teorias desenvolvidas, o problema das paralelas permanece
como instância criativa, como elemento genético que não desaparece.
“Toda tentativa lógica que pretender dominar a priori o desenvolvimento
das matemáticas esbarrará com a natureza essencial da verdade matemática, que
é ligada à atividade criadora do espírito e participa de seu caráter temporal. (...)
Nosso papel (como matemáticos) é conciliar a irredutibilidade das matemáticas
a um esquema lógico à sua organização em torno destes esquemas lógicos. (...)
O único elemento a priori que concebemos é dado na experiência de uma certa
urgência dos problemas anterior à descoberta de suas soluções” (Lautman, 1977,
p. 142; tradução minha).
O a priori é entendido, portanto, como uma urgência. E é a experiência
desta urgência que conecta matemática e ﬁlosoﬁa. Esta conexão nada tem a ver
com uma possível modelagem matemática dos problemas ﬁlosóﬁcos, como se
costuma fazer ao associar a matemática às ciências humanas, quantiﬁcando-as.
Reduzir um problema qualquer, de outro campo de conhecimento, a um modelo
matemático signiﬁca restringir-se aos esquemas lógicos que a matemática usa,
mas que não podem sintetizá-la. Fazer ﬁlosoﬁa da matemática não é trazer um
problema da metafísica para a matemática, mas analisar uma certa teoria matemática procurando identiﬁcar o problema que se encontra ao mesmo tempo deﬁnido
e resolvido pela existência desta teoria.
A verdade inventada e o domínio dos problemas
A posição do pensamento em relação à verdade é radicalmente transformada pela ontologia do problema. Quando associada ao campo das soluções,
a verdade deve ser descoberta. Quando associada ao campo dos problemas, a
verdade interna de um problema não preexiste, mas é um ato criador – a verdade
é gerada no seio do próprio problema.
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“Assim, continuaremos escravos enquanto não dispusermos dos próprios
problemas, de uma participação nos problemas, de um direito aos problemas, de
uma gestão dos problemas” (Deleuze, 1988, p. 259).
Abrimos mão de nossa liberdade de pensar quando nos deixamos impregnar pelos problemas considerados importantes na atualidade, por aqueles sobre os
quais devemos tomar uma posição, não importa qual. O que talvez precisemos é
aprender a colocar os problemas que importam.
Em toda a sua obra, Deleuze insistiu sobre a importância de se colocar
novos problemas e a relação deste imperativo com uma nova imagem do pensamento. Se pensar é colocar novos problemas, a ﬁlosoﬁa é um aprendizado, assim
como qualquer pensamento.
De certa forma, não é tão difícil reconhecer que o mais importante são os
problemas. Porém, isto não basta.
Sem dúvida, reconhece-se freqüentemente a importância e a dignidade de aprender. Mas é como uma homenagem às condições empíricas do Saber: vê-se nobreza neste movimento preparatório, que, todavia, deve desaparecer no resultado.
(...) Aprender é tão somente o intermediário entre não-saber e saber, a passagem
viva de um ao outro. (...) E, ﬁnalmente, a aprendizagem está, antes de mais nada,
do lado do rato no labirinto, ao passo que o ﬁlósofo fora da caverna considera
somente o resultado – o saber – para dele extrair os princípios transcendentais”
(ibidem, p. 270-271).

Enﬁm, é preciso garantir que o problema não desapareça, não seja uma
motivação provisória, um negativo anterior ao saber, mas que insista e permaneça
como um elemento genético do conhecimento, mantendo-se como força positiva
no saber que se constituiu a partir dele. Apenas deste modo, as soluções deixarão
de ser reproduzidas e poderão continuar a ser reinventadas.
Esta nova posição da categoria de problema fornecerá as condições para
a aﬁrmação de uma objetividade da Idéia, considerada como instância problemática, o que permite, ao mesmo tempo, recusar um domínio transcendente e construir permanentemente o campo transcendental em função de novas experiências,
conforme a proposição da ﬁlosoﬁa da diferença deleuzeana82.
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Sobre a objetividade da Idéia e a questão do sujeito na ﬁlosoﬁa de Deleuze, em particular
em Diferença e Repetição, ver Domenech-Oneto, P. e Roque, T. “L’objectivité des problèmes
et la question du sujet: considérations sur l’Idée dans la philosophie de Deleuze”, In: CassouNoguès, P. et Gillot, P. Le concept, le sujet et la science, Collection Problèmes et Controverses,
Paris: Vrin, no prelo.
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A Nomadologia de Deleuze-Guattari

83

Paulo Domenech Oneto

O capítulo ou “platô” 12 do livro Mil Platôs, de Gilles Deleuze e Félix
Guattari – publicado em 1980 como segunda parte de Capitalismo e Esquizofrenia (dando seqüência a O Anti-Édipo, de nove anos antes) – é intitulado “Tratado de Nomadologia: a máquina de guerra”. A exemplo dos demais “platôs” que
compõem a obra, esse título é precedido por um número, que nada tem a ver com
a numeração por capítulos. Trata-se de um ano ou período histórico, ao qual cada
um dos temas abordados no livro está direta ou indiretamente relacionado. No
caso desse “tratado”, cujo título é, a um só tempo, uma referência aos nômades e
um jogo de palavras com a monadologia leibniziana, o número é 1227. Mas que
estranha data é essa? E de que trata exatamente o capítulo em questão?
O ano é a data da morte de Gengis Khan, cujo nome real era Temujin e que
se tornou chefe (khan) dos guerreiros mongóis naquele distante século XIII. Temujin teve infância difícil, mas foi hábil o bastante para se tornar “chefe universal” de
tribos nômades de toda a Ásia, formadas por povos de etnias diferentes, levando-os
a ocupar uma área que se estendia de Pequim (China) até a região do Volga (Rússia). Apesar dos relatos de crueldade que ilustram a ação de Gengis Khan, foi essa
dominação que garantiu um período de paz para os povos turcos e mongóis (entre
outros), ao abrir espaço para que eles pudessem circular sem a ameaça de serem
dizimados ou simplesmente incorporados aos reinados vizinhos.
A questão mais importante do capítulo gira precisamente em torno desse
tipo de ação nômade que, como o segundo axioma do tratado proposto irá deixar
claro, é distinta da ação de uma instituição militar. Gengis Khan torna-se, assim,
um nome emblemático em meio à argumentação geral de Deleuze-Guattari (ou
Deleuze e Guattari para os amantes da individuação), e isto na medida em que,
nesse personagem histórico, aparecem associados os problemas do nomadismo e
do espírito guerreiro. O tema do capítulo aparece, então, bem delineado. O que
está em jogo é a elaboração de uma espécie de paradigma que é, a um só tempo,
83

Este texto foi escrito originalmente em 1990. Procurei fazer algumas alterações, mas creio
que, apesar de tudo, ele continua reﬂetindo as minhas preocupações de então, que eram as
seguintes: oferecer uma resenha explicativa do capítulo “Tratado de Nomadologia” de DeleuzeGuattari e tentar situá-lo no âmbito da discussão ontológica acerca da imanência, tema de minha dissertação de mestrado naquela época..
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político, sócio-cultural e epistemológico: o paradigma da máquina de guerra.
Mas a “máquina de guerra” deleuzo-guattariana tem pouco ou nada a ver com o
sentido comum dado ao termo. Não se trata de falar do aparato militar que um Estado, reino ou império é capaz de construir para fazer guerra contra seus inimigos
internos ou externos, mas de mostrar que uma máquina de guerra é sempre (por
deﬁnição) exterior às diversas formas de Estado surgidas ao longo da história.
Estas seriam, a rigor, manifestações de um outro paradigma, correlato ao primeiro
e com o qual a máquina de guerra manteria uma relação de oposição, permanente
tensão, concorrência, com atração mútua, mas sem complementaridade: o paradigma do aparelho de Estado. Mas, então, a quê esta ação guerreira estaria real e
diretamente associada? Surge aí o detalhe crucial que explica o título do capítulo.
Para compreender a máquina de guerra é preciso falar de nomadismo, pois, como
o axioma II já mencionado aﬁrma: “a máquina de guerra é invenção dos nômades” (Mil Platôs – deste ponto em diante referido como MP – p. 471).
As questões da exterioridade da máquina de guerra com relação a formas
políticas, sócio-culturais ou epistemológicas de tipo-Estado (aparelhos de Estado)
(I), sua articulação imediata com o nomadismo (II) e com seu “concorrente mais
próximo” (a metalurgia) (III) constituem os três axiomas do tratado nomadológico proposto. Uma nota importante: a um leitor mais desavisado ou apressado
poderá parecer que a argumentação é montada a partir de relatos históricos, e
que os termos utilizados pelos autores designam entidades empíricas situadas ao
longo dessa história – o Estado, a guerra, o nômade, a metalurgia etc. O objetivo
deste meu comentário é, nesse sentido, triplo: a) mostrar que este não é absolutamente o caso – ao contrário, os exemplos é que são modos de atestar a validade
dos axiomas, os quais tratam de paradigmas para a compreensão de fenômenos
os mais diversos; b) avaliar os exemplos dados, acrescentando en passant alguns
novos exemplos que venham corroborar os axiomas; c) indicar a importância dos
dois paradigmas para pensar a política.
Dois Paradigmas
Na realidade, o estranho tratado proposto por Deleuze e Guattari se articula, aparentemente ao menos, de um modo bastante tradicional, isto é a partir
de axiomas e proposições, como no caso de uma obra bastante cara para Deleuze:
a Ética de Spinoza. Encontramos no texto uma análise minuciosa povoada de
exemplos que se erguem e se desenvolvem a partir de três axiomas. Como dito
acima, o Axioma II complementa a referência a Gengis Kahn, enfatizando dois
pontos essenciais da proposta dos ﬁlósofos: 1) a relação entre nomadismo e má-
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quina de guerra, e 2) a diferença radical entre a dinâmica que anima este paradigma guerreiro e a ação centralizada de um Estado com seu poder militar. Contudo,
antes de chegar até ele, é preciso abordar o axioma de número I que orienta toda a
proposta micropolítica deleuzo-guattariana, indo até mesmo além de Mil Platôs.
O axioma em questão aﬁrma que “a máquina de guerra é exterior ao
aparelho de Estado” (MP, p. 434). Como todo e qualquer axioma, a asserção aqui
carece de demonstração, neste caso por se tratar de um raciocínio por deﬁnição.
O curioso e complexo aqui é que as deﬁnições dos dois conceitos, que designam
paradigmas de ação política, sócio-cultural ou de pensamento, não são dadas em
separado da análise geral e nem tampouco dos exemplos. Estes, aliás, segundo
Deleuze e Guattari, são empregados para atestar (não para demonstrar ou mesmo
comprovar) a validade do axioma. É a partir de uma série de proposições, intercaladas por problemas, que se encontra a chave para a compreensão do que cada um
dos dois paradigmas recobre. A primeira proposição é particularmente importante
para situar o leitor. Ela diz que a exterioridade da máquina de guerra é atestada
pela mitologia, pela epopéia, pelo drama e pelos jogos. É desse modo, gradativamente, que vão se delineando os principais aspectos de cada um dos paradigmas.
A mitologia indo-européia, tal como foi esmiuçada por Georges Dumézil,
serve para fornecer as linhas gerais que integram a compreensão dos conceitosparadigmas discutidos. Nessa mitologia, os fenômenos da dominação e da soberania se caracterizam por tomarem como modelo duas divindades. De um lado está
a ﬁgura do rei-mágico, déspota, inspirada por Varuna. Do outro lado, encontra-se
a ﬁgura do sacerdote-jurista e legislador, que encontra correspondência em Mitra.
A noção de soberania e sua prática necessitam desses dois elementos que se alternam, rivalizam e se complementam. Juntos, eles traduzem o duplo movimento
que faz emergir e mantém o aparelho de Estado. Este paradigma é, portanto, o
resultado de uma dupla articulação que o constitui como um estrato, uma forma
mais ou menos fechada, com uma zona de interioridade que permite distinguir um
centro. Por isso mesmo, o aparelho que se forma a partir desses dois movimentos
– cuja ﬁnalidade é assegurar as condições para dominar, seja por meio de leis ou
de ameaças – não deve ser confundido com um aparelho que inclui necessariamente uma ação de guerra. Ao contrário, o lugar da guerra é sempre derivado no
aparelho de Estado. Para dominar, basta dispor de mecanismos de ameaça ou de
repressão direta, cuja violência não é jamais disseminada (como no caso de uma
guerra), ou então manter um exército, cuja função é manter a guerra em suspenso,
como uma possibilidade em situações-limite.
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A máquina de guerra aparece, por outro lado, em Indra, divindade que
se opõe tanto à Varuna quanto à Mitra por ser algo da ordem do efêmero, sempre
pronta para uma ação sem preparação prévia. Sua diferença reside no fato de aparecer como velocidade pura, como pura exterioridade, sem medida comum com
as duas outras instâncias, irredutível a elas, mas sem se traduzir sob a forma de
uma terceira instância ou de uma via alternativa. Assim, Indra é a potência de metamorfose que não cessa de assombrar as instâncias-entidades formadas. Enquanto estas últimas são unidades, Indra corresponde à pura multiplicidade que circula
nos interstícios dessas unidades dominantes (Mitra e Varuna). Eis porque não faria sentido esperar a substituição do aparelho de Estado pela máquina de guerra
numa dada conjuntura: “a máquina de guerra é de uma outra espécie, de uma outra
natureza, de uma outra origem que o aparelho de Estado” (MP, p. 436).
No campo da epopéia, do drama ou dos jogos, Deleuze e Guattari vão
buscar novos subsídios para melhor deﬁnir os dois paradigmas e, com isso, tornar
mais evidente o axioma I. Surgem então Aquiles e Ulisses, os reis shakespeareanos, o xadrez e o go. Nos dois primeiros exemplos, o esforço maior dos autores
reside em fornecer elementos que permitam desembaraçar uma confusão freqüente, feita entre a potência extrínseca que é característica da máquina de guerra e
o uso da violência ou a militarização, típicas do aparelho de Estado. Contudo,
a potência não é jamais uma relação dinâmica entre pólos de poder. A potência
não é algo que se possua, mas sim algo que exercemos sempre, de um modo ou
de outro. O processo de aceleração contínua e os segredos da ação guerreira não
podem, portanto, ser da mesma ordem da alta velocidade de uma ação policial ou
militar, cujos segredos são de interesse público. Uma gangue digna do nome se
mantém, por deﬁnição, como uma gangue de rua, vagabunda; assim como uma
tropa policial deve aspirar a ser uma tropa de elite.
O guerreiro aristocrático Aquiles é separado de sua potência de agir no
momento em que é encurralado entre os dois pólos do poder grego, primeiro aceitando ser soldado de Agamenon e, depois, deixando as suas armas para o homem
de Estado Ulisses. No teatro de Shakespeare, a violência, os crimes e as perversões da realeza são apenas meios para a conquista de um lugar. O personagem de
Kleist, Michael Kohlhaas, tenta conter sua fúria após a intervenção de Lutero e
acaba se transformando num simples insurreto condenado a morrer na luta contra
os núcleos de poder germânico. Entre o xadrez e o go chinês encontramos uma
nova diferença: no primeiro jogo, as peças têm qualidades e valores determinados
a priori (funções militares) ao passo que no go as propriedades dos peões são
extrínsecas, dependendo da situação em que se encontram.
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Os exemplos possíveis são muitos... O que importa, todavia, é o surgimento de um problema que obriga Deleuze e Guattari a apresentarem duas novas
proposições, que nada mais são do que dois novos campos de análise com exemplos. O problema I é enunciado da seguinte maneira: “há algum meio de conjurar
a formação de um aparelho de Estado ou de seus equivalentes?” (ibidem, p. 441).
Ele é seguido das seguintes proposições (II e III): a exterioridade da máquina
de guerra é atestada também pela etnologia; essa mesma exterioridade é ainda
atestada pela epistemologia. Ocorre, porém, que a análise epistemológica acaba
por conduzir a um outro tipo de problema (II) que envolve a própria natureza do
pensamento: “há algum meio de se subtrair o pensamento do modelo de Estado?”
Esse problema permite que seja convocado um último exemplo, especialmente
capaz de atestar a situação de exterioridade da máquina de guerra. Trata-se da
proposição IV, que busca extrair de uma análise das imagens que o pensamento
elabora acerca de si mesmo (imagens sobre o que é pensar), uma nova ilustração
para o axioma apresentado. Aﬁrma-se, desse modo, que “a exterioridade da máquina de guerra é enﬁm atestada pela noologia” (MP, p. 464).
Etnologia, Epistemologia, Noologia
Segundo Deleuze e Guattari, tanto a etnologia de Pierre Clastres quanto
uma análise epistemológica ﬁna, como a empreendida por Michel Serres, podem
fazer ver melhor a existência do paradigma guerreiro que traduz – mais do que
um “lado de fora” do aparelho de Estado – a pura forma da exterioridade84. O
melhor exemplo, contudo, virá de uma análise do próprio ato de pensar (noologia)
que pode ser encarado como um ato natural – exercício de uma faculdade apta a
conquistar o verdadeiro como elemento essencial do pensamento – ou, ao contrário, como colocação de problemas de maior ou menor relevância, cujas soluções
dependem do modo de problematização.
Nas áreas da etnologia e da epistemologia, a tensão entre máquina de
guerra e aparelho de Estado ressurge em termos da oposição entre bandos e forma
política “estatal” ou entre ciências oﬁciais e menores. Tomando como ponto de
partida as análises de Clastres em torno das sociedades ditas primitivas, Deleuze e Guattari procuram mostrar que a não-formação de um Estado por parte de
algumas sociedades está bem longe de indicar algum atraso em seu processo de
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“Não basta aﬁrmar que a máquina é exterior ao aparelho, é preciso conseguir pensar na
máquina de guerra como sendo ela própria uma pura forma de exterioridade, enquanto que o
aparelho de Estado constitui a forma de interioridade que tomamos habitualmente por modelo,
ou pela qual temos o hábito de pensar” (MP, p. 438).
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evolução natural. Além de combater esse tipo de evolucionismo, que vê na formaEstado um desdobramento natural, dando-se em função do nível elevado de desenvolvimento econômico das sociedades (primeira tese), Clastres indaga se não
haveria justamente um esforço (bem sucedido) de conjuração do Estado nessas
sociedades (segunda tese).
Um ponto importante surge na passagem entre as duas teses. Ele consiste na aﬁrmação de que um Estado não se deﬁne pela existência de um ou mais
chefes. O que o deﬁne é o movimento de perpetuação ou conservação de órgãos
de poder (MP, p. 441). A preocupação do aparelho de Estado é precisamente esta:
conservar. A guerra das sociedades primitivas é feita, de acordo com a segunda
tese de Clastres, para impedir a formação de um Estado. Ela serve para manter
os vários segmentos envolvidos na luta dispersos, sem princípio de uniﬁcação.
Assim, não é apenas o Estado que se ergue contra a guerra, como no contratualismo hobbesiano. A guerra, em sentido forte, é feita contra a emergência da
forma-Estado.
As teses de Clastres são importantes para mostrar esse aspecto da exterioridade da máquina de guerra, a saber, estes dois aspectos: o fato de que ela não
representa um estágio mais atrasado (provisório) ou mais avançado com relação
ao aparelho de Estado, mas também o fato de se utilizar justamente a guerra para
conjurar a formação desse aparelho. Por outro lado, o etnólogo parece se contentar com uma divisão quase purista entre sociedades de Estado e sociedades
“sem-e-até-contra-o-Estado”. Importa, porém, detectar as forças que levam à formação de algo como um aparelho de Estado, e tratar de sua relação com forças
que resistem a esse processo ou que conduzem até mesmo a uma dissolução dos
Estados. Sem uma análise desse tipo, a exterioridade formal ou paradigmática da
máquina de guerra é vista como uma exterioridade de fato, própria de um tipo
de organização apenas diferente (talvez melhor), independente. Mas há sempre
tendência à formação de algo como um Estado. Do mesmo modo em que ele é
sempre assombrado por forças individuais e sociais que nunca são completa ou
facilmente capturáveis: “o próprio Estado sempre esteve em relação com um fora,
e ele não pode ser pensado independentemente dessa relação” (MP, p. 445).
O Estado é a soberania que está sempre pronta para se apropriar da potência no intuito de interiorizá-la sob a forma de um poder hierarquizado. A forma-Estado tem uma forte tendência a se reproduzir solicitando o reconhecimento
público de seus direitos, como uma necessidade – a necessidade da Lei. Mas a
máquina de guerra, como pura forma de exterioridade, só aparece e existe em
processo, nas suas metamorfoses, como um ﬂuxo com suas regras imanentes: nas
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informações que circulam na internet, num movimento religioso ou numa manifestação de rua, nas gangues, nos movimentos de sem-terra, sem-teto, sem-voto,
sem-formação etc. Sua apropriação ou eliminação pelos aparelhos de Estado é
sempre iminente, mas ela acaba implicando abertura para novos ﬂuxos.
O problema da análise de Clastres é, portanto, o seguinte: sugerir uma
independência entre os dois paradigmas, quando o que há é coexistência e concorrência dentro de um campo perpétuo de interações. Nesse sentido, o exemplo
epistemológico talvez seja mais adequado para mostrar essa dupla relação de coexistência e concorrência entre os paradigmas, afastando qualquer hipótese purista,
de uma sociedade selvagem ou nativista, o que poderia tornar a máquina de guerra
uma espécie de ideal, transformando, por exemplo, Gengis Khan, Antônio Conselheiro, desobedientes civis, funkeiros ou traﬁcantes em heróis.
O caso do que Deleuze denomina imagens do pensamento – agindo na
própria gênese das ciências – é ainda mais interessante por implicar diretamente
os próprios Deleuze e Guattari. Aﬁnal de contas, ao escreverem “platôs” em lugar
de capítulos – justamente para ressaltar o caráter pragmático do livro, que não
requer uma leitura sistemática ou seqüencial, mas que reclama uma abordagem
“pelo meio”, com cada um dos temas remetendo a uma região contínua de intensidades, sem subordinação temática na direção de um ponto culminante (ibidem,
p. 32-33), os dois autores destacam a existência de uma máquina de guerra na
própria atividade de pensar, abrindo campo para um diagnóstico acerca dos limiares a partir dos quais conteúdos e formas do pensamento tendem a se sedentarizar
ou enrijecer. O próprio Mil Platôs aparece, desde então, como uma tentativa de
contato com a exterioridade, convocando não tanto a uma interpretação quanto a
um uso dos conceitos tratados numa situação de combate.
Na realidade, o modelo “estatal” pressupõe uma evolução de formas de
racionalidade que acompanha a própria variação da forma-Estado. Contra a redução ou subordinação do pensamento a esse modelo, Deleuze e Guattari procuram
enfatizar a presença de um devir-problematizante que não pára de ameaçar tudo
aquilo que é da ordem do saber como conquista ou posse, ocupando um lugar
central na cultura. Esse pensamento, por assim dizer, “guerreiro”, faz surgir no
campo epistemológico um tipo de ciência nômade ou “menor”. A noologia, como
estudo das imagens que um pensamento elabora a respeito de si mesmo, é uma
invenção deleuzo-guattariana que nos ajuda a compreender melhor a maneira pela
qual a epistemologia também pode atestar a celebrada exterioridade da máquina
de guerra. Por meio dos trabalhos de Michel Serres, por exemplo, é possível delimitar dois modos de formalização bastante distintos, caracterizando, de um lado,
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uma ciência real ou imperial e, de outro, uma ciência nômade. No primeiro tipo de
ciência, trata-se de um saber que pretende emergir de um pensamento aﬁrmativo
de universalidade e de aﬁnidade com o verdadeiro. Já no segundo tipo, estamos
diante de um tipo de ciência de difícil classiﬁcação, fruto de um pensamento informe que, por isso mesmo, não se presta jamais a servir a um Estado.
As ciências oﬁciais possuem seu estatuto bem deﬁnido, funcionando em
proveito do Estado, de quem obtém respaldo. Seu modo de formalização apresenta
quatro características básicas: 1) enxerga a realidade como um “sólido”, podendo
mesmo ser deﬁnida como uma teoria dos sólidos; 2) pretende constituir modelos
estáveis, homogêneos, eternos, sempre à cata de invariantes; 3) faz da realidade
algo de plenamente mensurável, pressupondo um espaço linear, fechado, em que
vamos de retas a paralelas – espaço estriado (métrico), em que a mensuração prepara para uma ocupação sedentária; 4) é um modelo teoremático de ciência, isto
é, baseado numa racionalidade pressuposta, para a qual os problemas não passam
de obstáculos a serem superados rumo ao elemento essencial.
Em contrapartida, os nômades praticam ciência de uma maneira que supõe outra concepção, excêntrica, mais próxima do que denominamos artes. Seu
modo de formalização é vago. Suas quatro características, por oposição ao modelo do aparelho de Estado são: 1) a realidade é vista como um conjunto de ﬂuxos
(devires), ensejando um modelo hidráulico; 2) sua matéria é heterogênea, sem
forma preestabelecida; 3) isto implica um modelo turbilhonar, operando num espaço visto como liso (topológico) que é ocupado sem ser contado ou medido, que
se delineia em função da distribuição de ﬂuxos; 4) constitui-se como um modelo
problemático, isto é, como um modelo para o qual pensar é problematizar sem
que a razão nada possua de direito. Assim, enquanto o aparelho de Estado limita
o elemento-problema para subordiná-lo a um teorema com suas proposições demonstráveis, a máquina de guerra é o paradigma da experimentação. Todo conhecimento aí é “afetivo”, no sentido em que as ﬁguras que emergem só têm valor
em função do que as afeta. Cada ﬁgura designa, portanto, um acontecimento e não
uma essência.
A crítica dirigida ao modelo epistemológico do Estado é uma crítica aos
modelos euclidiano e hilemórﬁco, o primeiro por abstrair um espaço, tornado
independente, e o segundo por pressupor uma forma, supondo-a inalterável em
face de uma matéria homogênea. No paradigma da máquina de guerra, porém,
o espaço é vetorial e as formas se dão junto com do movimento permanente de
uma matéria heterogênea. Do ponto de vista noológico, o apoio que o pensamento
pode encontrar no Estado – já que “a maneira pela qual uma ciência ou uma con-
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cepção de ciência, participa da organização do campo social (...) faz parte da própria ciência em questão” (MP, p. 456-457), pode até ser útil, mas haverá sempre
um aspecto que ﬁca inevitavelmente “de fora” (sob pena de perda de vigor), na
exata medida em que pensar não se faz a partir de um solo estável com objetivos
claros de ﬁxar zonas de atuação privilegiada, por exemplo para um trabalho ou
para aﬁrmação de uma posição social: a aliança tão em voga no Brasil acadêmico
de hoje, entre especialismo, titulação e visibilidade midiática.
É compreensível, então, que a exterioridade noológica da máquina de
guerra se manifeste mais pelo estilo do que pelos conteúdos ou matérias tratadas:
o aforismo nietzscheano, o conceito como algo que deve ser criado em função de
problemas originais que não param de se impor a cada um de nós, forçando-nos
afetivamente a pensar (Deleuze).
Os Três Aspectos da Máquina de Guerra
Essa crítica a um modelo verdadeiro de pensamento e a um modelo hilemórﬁco de ciência é prolongada por Deleuze e Guattari numa série de direções
inusitadas. Em todas elas, podemos dizer que o que está em jogo é a questão da
imanência e do nomadismo. Ou seja, trata-se sempre, aqui e ali, de recusar a separação dos paradigmas em regiões estanques, enfatizando, ao contrário, a tensão,
atração e concorrência entre eles. Não há, nesse sentido, dicotomia entre máquina
de guerra e aparelho de Estado, nem sequer uma posição de transcendência de um
dos paradigmas ou de nós e da sociedade com relação a eles. É sempre deles que
se trata, mas deles como ações possíveis diante dos devires que constituem a vida,
acelerações e cristalizações.
Surge aqui a ocasião para a apresentação de um segundo axioma, complementar ao primeiro e que explica o título do capítulo-“platô”-tratado: “A máquina
de guerra é a invenção dos nômades (enquanto exterior ao aparelho de Estado e
distinta da instituição militar). Em vista disso, a máquina de guerra nômade tem
três aspectos: um aspecto espacial-geográﬁco, um aspecto aritmético ou algébrico, um aspecto afetivo” (MP, p. 471).
As proposições de V até VII lidam precisamente com essa existência
nômade, que efetua as condições exteriores da máquina de guerra no espaço, implicando elementos numéricos típicos dela e se valendo das armas que ela utiliza.
É esse triplo movimento que se traduz nos aspectos espacial-geográﬁco, algébrico
e “afetivo” mencionados no axioma.
Em termos de espaço geográﬁco, os autores mostram que o nômade, bem
mais do que aquele que se desloca de um território para outro, é “desterritorializa-
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dor”. O importante na ação de Gengis Khan não seria liderar tribos efetivamente
nômades, mas sim liderá-las de modo a arrancar o território ocupado de seu sedentarismo. A partir daí, as rotas asiáticas deixam de ter um centro. Em termos
aritméticos, são as linhas de percurso que deixam de possuir um ponto zero (de
partida) e um ponto de chegada – toda trajetória “se completa” no inﬁnitesimal.
Os autores também fazem questão de distinguir o nômade da ﬁgura do migrante.
Este vai sempre de um ponto a outro (do Nordeste ao Sudeste do Brasil, mas no
caminho oposto também, em busca de emprego ou de sossego), ao passo que o
nômade só aﬁrma o deslocamento durante o seu movimento – num momento
George Jackson quer fugir da prisão, mas encontra uma arma... (assim também
alguns dos personagens dos ﬁlmes de Wim Wenders...). A direção do movimento
se dá concomitantemente ao movimento, como no poema de Antonio Machado:
“caminante no hay camino... caminando se hace el camino...”.
Ainda no campo numérico, da aritmética ou da álgebra, Deleuze e Guattari destacam uma distinção semelhante, entre o número numerado (como numa
contagem regressiva) e o número numerante (a cifra). O número numerado é dado
de antemão, marcando ou demarcando um espaço a ser percorrido, deﬁnindo um
espaço de estrias com seus números correspondentes. Já a cifra, é como uma soma
em dinheiro que é contada ao mesmo tempo em que nos chega às mãos. A contagem aí é autônoma e imanente. Ela goza de uma leveza que é a própria leveza de
seu elemento móvel. Leve, o móvel pode se deslocar em ziguezague, sem lugar
de chegada, ganhando uma velocidade que é a marca da desterritorialização. Mas
é por ganhar peso em determinados momentos que o corpo móvel perde velocidade e tende a ser dominado por uma força centrípeta, levando à sua captura na
interioridade naturalizada do aparelho de Estado. Vários exemplos podem ser dados aqui... O organismo biológico subordinando a atividade corporal a um “bom
funcionamento” geral dos órgãos, em nome de um ideal de vida ou de uma mera
sobrevivência; os enclosures na Inglaterra pré-capitalista; o intelectual à espera de
um cargo na burocracia estatal; as minorias defendendo especiﬁcamente o “seu
lugar” na sociedade; o artista-acadêmico, chefe de escola; os partidos políticos
obedientes ao jogo político do momento... Mas, a velocidade está no corpo sem
órgãos artaudiano, na terra que só é marcada pela ocupação, no intelectual sem rótulo, na minoria cujas conquistas não implicam a formação de uma identidade, no
artista sem escola, nos partidos quando agem fora da cena política privilegiada...
Toda a questão é de sabermos quando o espaço deixa de ser suporte para
se tornar apenas ou principalmente território. Territórios e reterritorializações
sempre há. Contudo, para o nômade o território é ponto de troca e de passagem e
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a reterritorialização se dá sobre seu próprio corpo, sempre. O corpo do nômade e
o espaço são indiscerníveis, assim como número e ponto numerado. Não podemos
sequer dizer que o nômade ocupa um espaço ou que o número serve para indicar
um ponto ou para medir. Não podemos mais dizer que viver, pensar, criar ou agir
politicamente seja sequer próximo de sobreviver, ter razão, embelezar ou distribuir poder para si e para outros. Trata-se de outra coisa...
Esta “outra coisa” talvez possa ser explicada por meio de uma breve alusão à proposição VII. Nela são mencionados os “afetos” que se constituem na
existência nômade. Eles são as armas da máquina de guerra. O nomadismo inventa a máquina de guerra e tem seus “afetos” nas armas que esta máquina utiliza.
Mas como assim?
A questão aqui remete aos “instrumentos” de que o nômade dispõe. É o
agenciamento de cada peça que pode deﬁnir o que ela virá a ser: utensílio para
um trabalho determinado (caso do aparelho de Estado) ou arma para uma ação
imediata. Armas e utensílios dependem dos agenciamentos de desejo que se estabelecem: as armas estão relacionadas com uma projeção, os utensílios com
uma introcepção (posição relacionada a um centro). Um instrumento moldado
segundo uma forma especíﬁca, fabricado em série para o trabalho dos homens,
com uma ﬁnalidade que responde às necessidades do aparelho de Estado, pode
se transformar, de um momento a outro, num afeto-arma. Mas se um utensílio
comporta mecanismos de projeção que o abrem para um tipo de utilização “afetiva”, a recíproca também vale para a arma do soldado ou mesmo do militante
quando ela adquire um aspecto racional-teleológico de cumprimento lógico e objetivo de uma ﬁnalidade. Desse modo, está claro que “armas” aqui não designam
necessariamente metralhadoras, pistolas e bugingagas do gênero. Ao contrário,
elas raramente designam esses objetos. As mãos livres do karatê são muito mais
“afetos-armas” do que os sabres dos samurais em seus cavalos.
As armas da máquina de guerra são (ou se tornam) os “afetos” dos nômades simplesmente porque não estão jamais sujeitas a uma ação deﬁnida por um
centro racional ou político, para o qual deve voltar sua face. Elas podem, é claro,
tender a esse centro por força de um novo agenciamento, deixando de ser “afetosarmas” e se tornando armas apenas, armas do exército em particular. O manejo
das armas pela máquina de guerra está relacionado a uma “ação livre” e não a um
objetivo. Nesse sentido, as armas do exército são mais utensílios do que armas.
O movimento dos utensílios é relativo a uma ﬁnalidade. Mas o movimento das
armas é absoluto, imanente. A “ação livre” faz de qualquer instrumento uma arma
– um cartaz numa manifestação, o tijolo de uma casa ameaçada de desabamento,
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um conceito ﬁlosóﬁco em conexão com um problema urgente, um ready-made à
moda de Duchamp...
As instruções e os manuais são da ordem dos utensílios, cuja gravidade exige cuidados e preparativos. A arma está ligada a um vetor-velocidade. Ela
pertence a um sistema do perpetuum mobile (MP, p. 494). Já o utensílio atende a
um regime, a uma organização e desenvolvimento de formas. Tal regime se opõe
ao regime afetivo da máquina de guerra porque não aceita a redução do trabalho
a uma ação imediata. Pretende regulá-lo, com horários, locais e hierarquias – toque de recolher. Um afeto, porém, (e um “trabalho afetivo” segue esse regime) é
uma descarga rápida e momentânea, uma exteriorização imediata. Um afeto não é
nunca afeto de, assim como um trabalho não se resume a um trabalho para. Afeto
e trabalho são regimes intensivos na máquina de guerra. Designam devires de
quem é afetado ou trabalha um material qualquer. O ponto crucial aqui reside na
oposição afeto-sentimento, bem mais do que na posição aparentemente idealista
que opõe ação livre e trabalho. O afeto é a descarga imediata de uma emoção, a
réplica passional e imprevisível até para quem replica, enquanto o sentimento
procede como uma emoção sempre retardada, deslocada. Eis o sentido em que
as armas são afetos, e que permite aﬁrmar que os utensílios seriam sentimentos
interiorizados como as obrigações de uma vida “bem administrada”: a casa com
seu funcionamento ideal.
Entretanto, o que chamei até aqui de instrumento para falar dos objetos
ou peças de cada um dos paradigmas – instrumentos-utensílios do aparelho de
Estado, instrumentos-armas da máquina de guerra –, precisam ser fabricados, forjados. A partir daí, o próprio processo de concepção de utensílios e armas passa
a requerer uma análise. Deleuze e Guattari chegam, então, ao solo comum dos
dois paradigmas, aﬁrmando e coroando o princípio imanentista que anima todo o
empreendimento de Capitalismo e Esquizofrenia.
A nova ﬁgura introduzida é a ﬁgura do “metalúrgico” como intermezzo
liso-estriado, espaço “esburacado” em que experimentação de materiais e formas
aparecem mesclados, mas que deve ser visto como primeiro movimento de desterritorialização, indicando a passagem ou a transição de todas as formas para seu
exterior nômade. Isto porque as peças fabricadas pelo metalúrgico não obedecem
a um molde, mas são produzidas segundo a “coagulação” instantânea dos materiais trabalhados. A metalurgia surge, portanto, como força criadora capaz de
ameaçar o aparelho de Estado e como limite desse aparelho. Trata-se da proposição VIII (“a metalurgia constitui em si mesma um ﬂuxo que concorre necessaria-
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mente com o nomadismo”), que responde ao seguinte problema (III): “Como os
nômades inventam ou encontram suas armas?” (MP, p. 502).
Conclusão: a metalurgia e o combate efetivo
O problema enunciado mais acima é seguido de um último axioma (III).
Este, por sua vez, é acompanhado por uma última proposição (IX) a respeito da
própria noção polêmica de “guerra”. Talvez fosse mais adequado concluir este
breve comentário por uma abordagem direta do axioma e da proposição. Preﬁro,
no entanto, concluir por um “gancho”, artiﬁcial e indevido talvez, entre o uso
que Deleuze e Guattari fazem do fenômeno da metalurgia e o problema da luta
(micro) política. O motivo é simples: é que a metalurgia acaba sendo a melhor
“ilustração” das características nômades, sem, todavia, negar sua proximidade
com a forma-Estado.
É nesse sentido que devemos tentar compreender a idéia do axioma III,
segundo a qual a máquina de guerra é uma forma de expressão correspondente à
forma de conteúdo do metalúrgico. Trata-se de explicitar o fato de que os dois paradigmas estão numa relação de pressuposição recíproca, mas que é a metalurgia
que desempenha o papel de “estado de coisas” ensejando uma ação de tipo máquina de guerra. A importância desse gesto quase ﬁnal dos autores está em contornar qualquer idealismo que convoque todos para uma celebração da máquina de
guerra como constitutiva absoluta do aparelho de Estado, precisamente a partir da
associação do primeiro paradigma com o devir – só haveria devir, o ser não passando de uma derivação... Contudo, vemos aqui que o solo comum que comunica
aparelho de Estado e máquina de guerra é a metalurgia. Não há uma vida-devir,
como podem pensar os adeptos de uma univocidade de destinação, distensionada
e abstrata, mas devires concretos que são limites ou pontos de fuga de formas relativamente estáveis: devires sempre minoritários, mas inseparáveis de um contexto
macro... Eis porque não há devir do que já conquistou lugar historicamente... Mas
não há tampouco devir em separado dessa luta que eventualmente leva à formação
de uma maioria, a um novo padrão ou modelo. Devir-mulher, devir-homossexual,
devir-negro, devir-criança, isto sim – todos sempre indissociáveis de um movimento de resistência “metalúrgica”. Mas não devir-homem, devir-heterossexual,
devir-branco, devir-adulto e nem sequer desconectados da história. Não há ontologia que não seja, desde o princípio, ética e política.
A metalurgia traduz, portanto, a tensão entre os dois pólos paradigmáticos
discutidos, aﬁrmando a fuga às capturas promovidas pelo aparelho de Estado, mas
sem remeter a um fora absoluto que poderia fazer crer num ponto de ruptura total,
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numa fuga para o imaginário ou numa posição de recuo “à la Heidegger”. O metalúrgico talvez seja Maiakovski ou Brecht, freudismo e marxismo, o levante do
Potemkin e a independência dos EUA. Ele serve tanto à máquina de guerra quanto
ao aparelho de Estado. É bem verdade que sua prática de criação não comporta
um telos. Os objetos fabricados acabam, todavia, se destinando a algo de especíﬁco. O metalúrgico trabalha para o estabelecimento de um modo de vida. É bem
verdade, ainda, que o metalúrgico apaga a extensão em prol das matérias-ﬂuxos
intensivas, como o nômade. Mas ele elimina esse espaço extensivo unicamente
por uma supressão da distância entre ele e a matéria. Em todo caso, ele permanece
como “duplo”, comunicando com sedentários e com nômades (MP, p. 516), pois
os paradigmas que emergem da ação desses grupos (o aparelho de Estado e a máquina de guerra) estão longe de exprimirem qualquer moral ou ideologia política.
Eles indicam apenas movimentos de aceleração e lentidão, característicos da vida
individual e coletiva. Não representam esquerda ou direita, democratas do voto
ou monarquistas, parlamentaristas ou presidencialistas, sociedades primitivas ou
modelo político grego / moderno, agentes pró ou contra globalização, movimentos sociais organizados ou mesmo – como os termos podem sugerir – tendências
estatizantes ou neo-liberais. Há Estados, no sentido macropolítico, que comportam campos de exterioridade bastante amplos. Há movimentos sociais que apenas
combatem por mais zona de inﬂuência. A máquina de guerra não é uma bandeira
do Estado mínimo ou por qualquer outro tipo de reivindicação. Ela não é espontaneísta e nem sequer “democrática”. Ela não passa de um paradigma da criação
e da ação contínuas. Na melhor das hipóteses, ela é a não-censura, o desbloqueio,
o engajamento para achar uma saída, não uma solução para problemas naturalizados, mas uma saída quando estes nos sufocam. Mas a saída não é uma mera fuga
negativa, mas uma busca de oxigênio: “um pouco de possível senão sufocamos”...
A fabricação de possível requer o trabalho de materiais do metalúrgico, sob pena
de se transformar num possível que é apenas objeto de nossa imaginação.
O que parece, enﬁm, é que os combates ético-políticos de todos os tempos só têm a ganhar ao manter essas tendências como um horizonte a ser pensado,
tanto para poderem escapar do aprisionamento num aparelho de Estado (uma perda de velocidade que compromete a criação ou adoção de novos modos de vida)
quanto para poderem dar consistência aos movimentos da máquina de guerra (fazendo com que a velocidade não redunde num caos generalizado).
Não se trata, portanto, à maneira brasileira, de ser contra ou a favor, disso
ou daquilo, mas de ver como isso ou aquilo são forjados. Trata-se, talvez, de uma
atenção redobrada ao trabalho de metalurgia, que envolve a fabricação de novos
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instrumentos: armas para o combate e a reinvenção do socius, mas também utensílios para sua manutenção, dependendo dos agenciamentos de desejo que formos
capazes de engendrar.
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Deleuze e a Cultura
Contemporânea

Apresentação
Este número da revista Lugar Comum reúne as comunicações apresentadas no evento Deleuze e a cultura contemporânea promovido pelo Departamento
de Filosoﬁa da PUC nos dias 09 a 12 de maio de 2006. Durante quatro dias, um
vibrante auditório com quase 200 pessoas assistiu a extensa programação articulada em torno de quatro eixos: as relações de Deleuze com a literatura, o cinema,
a política e a ﬁlosoﬁa. Professores de diversas instituições do Rio de Janeiro se
encontraram não só para apresentar aspectos da obra de Gilles Deleuze – por
meio de exegese, comentário e interpretação – mas procuraram também pensar a
partir de Deleuze. A sua inﬂuência ilumina a atuação dos pesquisadores envolvidos neste evento e a eles garante elementos capazes de elaborar um mais acurado
diagnóstico das tendências, inadequações e possibilidades presentes no horizonte
de nossa cultura.
Tanto o empenho dos palestrantes como o entusiasmo da platéia e a vivacidade dos debates testemunharam a força e a presença da obra de Deleuze em
nossos dias. Quiçá contribuíram para conﬁrmar o tantas vezes citado apotegma de
Foucault: “No entanto, talvez um dia o século seja deleuziano”85. Instado por Roberto Maggiori, Deleuze procura explicar esta aﬁrmação – e sua resposta indica
uma das razões pelas quais sua obra continua despertando tanto interesse: “Talvez
quisesse dizer isto: que eu era o mais ingênuo dos ﬁlósofos de nossa geração (...).
Jamais fui sensível à superação da metafísica ou à morte da ﬁlosoﬁa, e nunca ﬁz
um drama da renúncia ao Todo, ao Uno, ao sujeito”86. O fato de Deleuze passar
ao largo da cantilena tantas vezes repetida do ﬁm da ﬁlosoﬁa – quer seja por meio
de um “adeus” terapêutico, com Wittgenstein e Rorty ou em uma versão heróica,
com Heidegger e Bataille – singulariza o seu projeto, tornando-o uma referência
obrigatória àqueles interessados no reconhecimento de um papel especíﬁco à ﬁlosoﬁa no cenário do pensamento contemporâneo.
Possivelmente uma das grandes forças de atração suscitada pela obra
de Deleuze encontre-se no âmbito das tarefas que ele deﬁne para a ﬁlosoﬁa.
(Além da função especíﬁca de criar conceitos; aﬁnal, “O conceito é o que impede
que o pensamento seja uma simples opinião, um conselho, uma discussão, uma
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tagarelice”87). A polêmica idéia de que a ﬁlosoﬁa trava uma guerra de guerrilhas contra as potências como os Estados, o capitalismo, a ciência, o direito, a
opinião e a televisão, expressa na apresentação do livro Conversações, alimenta
os esforços e esperanças de todos que necessitam de uma espécie de estímulo à
necessidade vital de uma resistência à cultura da resignação e do conformismo.
À semelhança de Adorno, mas sem o tom apocalíptico do ﬁlósofo alemão, Deleuze sugere caminhos que permitem uma espécie de esquiva em relação não só
à sociedade de controle mas também à indústria cultural que, através da mídia,
manipula o consenso e contribui para tornar os cidadãos em uma massa de adultos televisivos. O lúgubre diagnóstico da Dialética do Esclarecimento apontando
para um mundo achatado e unidimensional encontra em Deleuze e seus colaboradores a idéia de que se pode transformar “o que era um horizonte aplainado num
horizonte fractal”88.
Um outro aspecto da atualidade inquestionável do trabalho de Deleuze
encontra-se na sua feroz crítica ao marketing. Se à época de sua morte, em 1995,
a onipresença do marketing já se fazia sentir, hoje potencializado por um capitalismo turbinado, encontrar um “fora” desta difusa e penetrante inﬂuência. Assim,
como aﬁrma Deleuze, “Hoje (...), a comunicação, a promoção comercial (...) formam uma raça atrevida que exprime o ato de vender como o supremo pensamento
capitalista, o código da mercadoria. A ﬁlosoﬁa sente-se pequena e só diante de tais
potências, mas, se chegar a morrer, pelo menos será de rir”89.
Além da crescente inﬂuência da obra de Deleuze no âmbito da cultura:
cinema, literatura, música, estudos feministas etc.90, importa salientar também o
seu viés político (com certeza mais notável em seu trabalho em colaboração com
Guattari) e indiscutivelmente presente da apropriação criativa realizada por Antonio Negri e Michael Hardt. Tal viés expressa-se em pérolas como a seguinte: “então o papel da esquerda, esteja ou não no poder, é descobrir um tipo de problema
que a direita quer esconder a qualquer custo”91.
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Descrevendo as múltiplas facetas de Deleuze, Roger-Pol Droit92 assim
as enumera: o professor, o ﬁlósofo criador, o experimentador, o sábio. Todos esses personagens presentes na ﬁgura de Deleuze; apesar dele ter sido o ﬁlósofo
preocupado constantemente em evitar a utilização da primeira pessoa do singular,
que apostou sempre tanto no discurso indireto livre como no pronome indeﬁnido
“on”, a presença de seu trabalho, com a sua tão pessoal assinatura/singularidade,
permanecerá viva, encadeando-se com a linhagem de autores que se colocaram
sempre criticamente em face da tradição racionalista da história da ﬁlosoﬁa, como
Lucrecio, Hume, Spinoza e Nietzsche. Aﬁnal, em toda essa linhagem “há um
vínculo secreto constituído pela crítica do negativo, pela cultura da alegria, o ódio
à interioridade, à exterioridade das forças e das relações, a denúncia do poder...,
etc.”93. Por ﬁm, como aﬁrma Aganbem em um volume realizado em homenagem
a Deleuze após sua morte, sintetizando o papel do pensador francês na historia da
ﬁlosoﬁa do século XX: “A grande ﬁlosoﬁa deste século sombrio, que começara
pela angústia, conclui-se com a alegria”94.
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O agenciamento Foucault/Deleuze
Antonio Cavalcanti Maia

“Enﬁm, é em torno do conceito de agenciamento que se pode
avaliar a relação de Deleuze com Foucault, os empréstimos
desviados que lhe fez, o jogo de proximidade e de distância que
liga os dois pensadores (...); todo o Foucault é construído em
cima dos diferentes aspectos do conceito de agenciamento.”
François Zourabichvili

Entre os pensadores da constelação do pós-estruturalismo aqueles cujos
projetos ﬁlosóﬁcos apresentam maiores convergências são Foucault e Deleuze.
Da matriz nietzscheana à insatisfação com a arquitetônica teorética da ﬁlosoﬁa da
consciência (em especial na sua versão fenomenológica), da identiﬁcação com a
nova agenda de lutas políticas pós maio de 68 à crítica da sociedade de controle,
as obras desses dois contemporâneos marcaram deﬁnitivamente uma certa forma
de pensar o presente.
O objetivo deste artigo será explorar alguns elementos da leitura do trabalho de Foucault realizada por Deleuze. Ora, todos aqueles que enfrentam a tarefa
de procurar uma interpretação integradora do trabalho de Foucault encontram-se
em diﬁculdades. Uma obra marcada pelo signo do deslocamento, deliberadamente elusiva – de um pensador que não se citava –, situando-se, por vezes, às margens do discurso ﬁlosóﬁco, em um original imbricamento de ﬁlosoﬁa e história.
De uma investigação inicialmente centrada no domínio epistemológico, à época
da arqueologia do saber, paulatinamente, de forma não ortodoxa, o projeto genealógico atravessa o campo da teoria social e termina no continente da ética. As
inúmeras reﬂexões metodológicas presentes ao longo de seus livros testemunham
as diﬁculdades de situá-lo dentro dos quadrantes tradicionais do discurso ﬁlosóﬁco. Da auto-classiﬁcação como historiador do sistema de pensamento (quando do
ingresso no Collège de France, em 1970) à reivindicação de um estatuto teórico
para a ontologia do presente (nos seus textos ﬁnais na década de oitenta), Foucault deixou em apuros aqueles preocupados com uma certa sistematização de sua
obra; aﬁnal, “os ﬁlósofos não conseguiam estar de acordo a respeito daquilo que
Foucault queria fazer” (Kelly, 1994, p. 8).
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Neste artigo, utilizarei a leitura de Foucault realizada por Deleuze no
intuito de oferecer uma chave de compreensão capaz de iluminar os objetivos de
sua empresa teórica. É claro que alguns temas deleuzianos auxiliam a compreensão e complementam as pesquisas genealógicas, como, por exemplo, a articulação
entre a temática da estética da existência e os devires minoritários, o continuum
biopoder, biopolítica, sociedade de controle.95
Já em seu livro sobre Foucault, Deleuze lança uma interpretação capaz
de explicar as vicissitudes metodológicas observadas na trajetória do autor de
As Palavras e as Coisas. Tanto a idéia de reconhecer nas análises arqueológicas de Foucault uma nova forma de arquivar os dados históricos (no texto “Um
Novo Arquivista”96) como a identiﬁcação do projeto genealógico sob o signo de
uma nova cartograﬁa das relações de poder em sociedade (no texto “Um Novo
Cartógrafo”97) apreendem as especiﬁcidades de uma original investigação ﬁlosóﬁca. Entretanto, estribarei minha análise em referências encontradas nas entrevistas reunidas no livro Conversações, nas quais é tematizada a obra de Foucault. Tal
opção se justiﬁca não só pelo fato de que este caminho possibilitará uma explicitação do trabalho deste último – no sentido de uma contribuição no âmbito da ﬁlosoﬁa da cultura –, mas também porque pode-se sustentar que “(...) seu Foucault
é uma análise impressionante mas que lança mais luz sobre o próprio Deleuze do
que sobre Foucault” (Gutting, 2001, p.339).
O foco principal desta investigação situa-se nas cogitações realizadas por
Deleuze acerca de certas tarefas da ﬁlosoﬁa no quadro do pensamento contemporâneo tomando como referência suas reﬂexões sobre Foucault (bem como a própria obra deste pensador). Tais reﬂexões permitem deﬁnir como campo legítimo
95

Já desenvolvi algumas considerações sobre o aspecto complementar do conceito deleuziano
de sociedade de controle vis-à-vis a temática do biopoder no texto “Biopoder, biopolítica e tempo presente”. In. Novaes, 2003, p. 77-108. Esclarecedor sobre este aspecto também os seguintes
livros de Peter Pál Pelbart: A Vertigem por um Fio, 2000 e Vida Capital, 2003.
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Como salienta Deleuze, “o livro de Foucault [Arqueologia do Saber] representa o passo mais
decisivo para uma teoria-prática das multiplicidades” (Deleuze, 1987, p. 34); e, logo a seguir:
“a arqueologia opõe-se às duas principais técnicas até agora empregadas pelos arquivistas: a
formalização e a interpretação” (idem).
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Por exemplo, a própria maneira como Foucault compreende seu trabalho em passagem retirada de lição no Collège de France em 1979: “Eu vou descrever certos aspectos do mundo
contemporâneo e de sua governamentalidade; este curso não dirá a vocês o que devem fazer ou
contra quem devem combater, mas ele fornecerá uma carta/mapa; ele dirá portanto o seguinte:
se vocês atacarem por esta direção, bem, há aqui um nó de resistência, mas por lá há uma passagem possível”. Esta referência se encontra no texto de Paul Veyne 1986, p. 938.
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de tematização do discurso ﬁlosóﬁco o âmbito da cultura, extraindo, a partir destas análises, sugestivas orientações relativas a possíveis práticas político-culturais
inscritas em um movimento de resistência a um cenário contemporâneo, em muitos aspectos, inóspito e homogeneizador. Pretendo realizar aqui um agenciamento
entre Foucault e Deleuze, isto é, um esforço de construir “(...) algo capaz de fazer
algo, de produzir um efeito” (Baugh, 2000, p. 52). Produzir algo conectando o
trabalho desses dois ﬁlósofos com a démarche de Adorno; produzir um efeito, se
possível, auxiliando em nossa compreensão dos dilemas postos no horizonte da
cultura contemporânea, em especial na forma como são vividos em uma sociedade periférica emergente.
I
Ao descrever o panorama atual da ﬁlosoﬁa francesa, Christian Delacampagne aﬁrma: “Foucault, Deleuze, Lyotard: três pensadores ‘nômades’, deliberadamenrte marginais, e que compartilham, entretanto, a mesma concepção
‘aﬁrmativa’, ‘energética’ e pluralista da prática ﬁlosóﬁca” (Delacampagne, 1997,
p. 256). Esta concepção do trabalho ﬁlosóﬁco unindo Foucault e Deleuze diﬁcilmente pode ser reduzida a um denominador comum, a um núcleo essencial ou
a um princípio genético compartilhado, mas, o próprio Deleuze, respondendo a
uma atilada questão, circunscreve um campo comum de referências (transcreverei
também a pergunta pela sua pertinência a esse contexto):
– Na Chronique des idées perdues François Châtelet, ao evocar a amizade muito
antiga com você, com Guattari, com Schérer e Lyotard, escreve que vocês eram
do ‘mesmo time’ e tinham – marca talvez da verdadeira conivência – os ‘mesmos inimigos’. Você diria o mesmo de Michel Foucault? Vocês eram do mesmo
time?
– Penso que sim. Châtelet tinha um sentimento vivo disso tudo. Ser do mesmo
time é também rir das mesmas coisas, ou então calar-se, não precisar ‘explicarse’. É tão agradável não ter que se explicar! Tínhamos também, possivelmente,
uma concepção comum da ﬁlosoﬁa. Não possuíamos o gosto pelas abstrações, o
Uno, o Todo, a Razão, o Sujeito (Deleuze, 1992c , p. 108-109).

Entre os elementos que aproximam Foucault e Deleuze certamente se
encontra um descontentamento com a forma pela qual era pensado o papel do
sujeito dentro da concepção ﬁlosóﬁca dominante nos seus anos de formação, vale
dizer, uma fenomenologia em estreito diálogo com o marxismo característica do
horizonte cultural dos anos 50. Como aﬁrma Foucault em uma de suas últimas
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entrevistas: “(...) eu diria que tudo que se passou em torno dos anos 60 vem bem
desta insatisfação diante da teoria fenomenológica do sujeito” (Foucault, 1994, p.
437). Com efeito, um questionamento enfático acerca da soberania de um sujeito
fundador, doador de sentido, transparente a si mesmo, situado no centro da perspectiva desenvolvida pela fenomenologia, levava tanto Foucault quanto a Deleuze a procurar uma escapatória ao mainstream ﬁlosóﬁco francês do pós-guerra. E
o caminho adotado por eles tem em Nietzsche a sua referência principal (outros
caminhos foram abertos pela lingüística e pela psicanálise lacaniana). Quando
Foucault desenvolve, em suas pesquisas, um amálgama dos métodos e preocupações da tradição epistemológica francesa, de Bachelard e Canguilhem, com o
questionamento radical sobre a objetividade da razão posta em funcionamento
nos discursos cientíﬁcos inaugurada por Nietzsche, o alvo a atingir é a posição
imperial ocupada pelo sujeito no paradigma da fenomenologia. Assim, como ele
indaga, “será que um sujeito de tipo fenomenológico, trans-histórico é capaz de
dar conta da historicidade da razão?” (Foucault, 1994, p. 436). A inquestionável
historicidade que submete o sujeito, bem como o seu enredamento nas relações
sociais e determinações psicológicas – constatação imposta pelos mestres da suspeita, Marx, Nietzsche e Freud – marcaram deﬁnitivamente a geração de Foucault
e Deleuze, contribuindo para a perda de todas as prerrogativas de domínio de si
próprio e do mundo que a metafísica, de Descartes a Husserl, atribuía ao sujeito.
Constitui um outro elemento comum a desconﬁança em face de temas
como a “totalidade” e o “uno”, temas de nítidas colorações hegelianas. Este constitui outro traço caracterizador do chamado pós-estruturalismo (mais evidente nas
reﬂexões de Deleuze, que desde sua dissertação de mestrado, aos 27 anos, procurava, com Hume, escapar dessa asﬁxiante atmosfera hegeliana dos anos 50). A
desconﬁança em face de um pensamento que funcione privilegiando um mecanismo que subsuma o diferente sob o signo do igual e do universal inspira tanto
a empresa ﬁlosóﬁca de Deleuze quanto a de Foucault. O pluralismo nietzschiano oferece uma escapatória à dialética, que, sempre, ao ﬁm e ao cabo, apazigua
o confronto e as lutas sob o signo da reconciliação. Assim, “segundo Deleuze,
Hegel e outros dialéticos sustentam que a realidade se gera pela construção antagônica de fenômenos polares opostos, pelo ‘trabalho do negativo’. Esta é uma
interpretação dinâmica do mundo onde as diferenças são sempre subsumidas sob
uma unidade subjacente, onde as contradições buscam sempre uma síntese mais
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alta e o movimento se resolve em último termo em ‘estaticidade’ e morte” (Quevedo, 2001, p. 114).98
Campo convergente dos interesses destes dois ﬁlósofos: repensar as relações entre teoria e prática – problema venerável da tradição ﬁlosóﬁca, requestionado no tempestuoso e animado clima dos anos 60 e 70. Emblemática desse
esforço a reﬂexão teórica exposta no diálogo “Os Intelectuais e o Poder” Recusar
as grandes totalizações, reconhecer a positividade dos dados e não submetê-los,
sabe-se pagando que preço, aos imperativos da teoria, estar atento à complexidade e à singularidade dos fenômenos delineiam a agenda de uma nova proposta
teórica. As investigações inspiradas nesse ideário assumem seu caráter parcial
e fragmentário, esforçando-se para estar atento àquilo que é local, relativo a um
pequeno domínio. Sublinha-se, também, o caráter pragmático: ela tem que servir
para algo, tem que mudar nossa forma de entender alguma coisa. Como aﬁrma
Deleuze:
É preciso que sirva, é preciso que funcione. E não para si mesma. Se não há
pessoas para utilizá-la, a começar pelo próprio teórico que deixa então de ser
teórico, é que ela não vale nada ou que o momento ainda não chegou. Não se
refaz uma teoria, fazem-se outras; há outras a serem feitas. E curioso que seja
um autor que é considerado um puro intelectual, Proust, que o tenha dito tão
claramente: tratem meus livros como óculos dirigidos para fora e se eles não
lhes servem, consigam outros, encontrem vocês mesmos seu instrumento, que é
forçosamente um instrumento de combate (Deleuze, 1979, p. 71).

Um outro aspecto onde convergem estas duas referências do pensamento
francês contemporâneo encontra-se na curiosa deﬁnição de ﬁlosoﬁa adotada por
Deleuze. Ele identiﬁca como desiderato da ﬁlosoﬁa incomodar a besteira (nuire
à la bêtise99). Tal deﬁnição é estabelecida a partir da referência aos trabalhos de
98

Também nesse sentido: “E mais: apreendemos aquilo que é o ponto de partida de todo o Deleuze, e que neste volume se vinca com uma nitidez clamorosa: que precisamos (contra Hegel,
ou melhor, depois de Hegel) de pensar uma ontologia da diferença pura, que é algo que vai além
da contradição dialéctica, porque é a diferença daquilo que difere em si mesmo: nem alteridade,
nem contradição, mas alteração (ou, como Deleuze dirá nas esplêndidas análises do seu mestre
Bergson, uma ‘duração’)” (Coelho, 2004, p. 213-214).
99

A palavra bêtise não é de fácil tradução para o português. Ela signiﬁca asneira, tolice, disparate, arvoice, necedade, estultícia. Lidando com a diﬁculdade de traduzir essa palavra, um
comentador americano de Foucault explica: “Eu estou traduzindo a palavra francesa bêtise,
nesse contexto, como ‘animalidade muda’ (mute) – em outros contextos poderia ser mais apropriadamente traduzida por estupidez (stupidity) e insensatez (folly)” (Miller, 1994, p. 438).
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Foucault e Nieztsche. Assim, Deleuze aﬁrma que Foucault “suscitava medo, isto
é, só com sua existência impedia a impudência dos imbecis. Foucault preenchia
a função da ﬁlosoﬁa, deﬁnida por Nietzsche, ‘incomodar a besteira’” (Deleuze,
1992d, p. 188). Tal aﬁrmação, ao oferecer uma inusitada deﬁnição das tarefas da
ﬁlosoﬁa, está em perfeita consonância com a forma como Deleuze se situa em
relação a uma das grandes questões presentes no nosso horizonte de cogitações
desde o ﬁm da metafísica, principalmente a partir da deﬂacionista empresa teórica
de Wittgenstein: para que serve ainda a ﬁlosoﬁa? Ao posicionar-se em face desta
tormentosa pergunta, Deleuze se situa ao lado do pequeno grupo de “ﬁlósofos
que nunca sentiram qualquer atração por rituais apocalípticos – Putnam, Deleuze,
Goodman, por exemplo” (Carrilho, 1994, p. 96). E este posicionamento se estriba
na idéia de que a ﬁlosoﬁa permanece insubstituível no seu papel de incomodar,
de pôr obstáculos a, de impedir a besteira, a tolice, a estupidez, os clichês. Aﬁnal,
de acordo com Deleuze, “aos que mal intencionados perguntam: para que serve
a ﬁlosoﬁa? Há que responder segundo um conselho de Nietzsche: ela serve, pelo
menos, para envergonhar a estupidez, para fazer da estupidez qualquer coisa de
vergonhoso” (Deleuze, 1992e, p. 143). Desta forma, deixam-se de lado os inúmeros rituais de despedida, incessantemente evocando o ﬁm da ﬁlosoﬁa, incapaz
de subsistir em um quadro de abandono das pretensões fundamentacionalistas e
totalizantes caras à tradição metafísica e insustentáveis no cenário contemporâneo
do pensamento pós-metafísico.
Pode-se entender também com mais acuidade essa máxima de “incomodar a besteira” no sentido dado por um dos principais comentadores de Foucault
e Deleuze, John Rajchman: “A ﬁlosoﬁa adquire um novo adversário: o seu ﬁto é
combater a estupidez, a qual consiste naquele triste estado de nós e do mundo em
que já não podemos ou já não queremos mais fazer ligações (conexões)” (Rajchman, 2002, p. 16).100 É importante sublinhar que essa interpretação de Rajchman
lança luz no sentido de apontar uma tarefa positiva para “incomodar a besteira”.
Ora, prima facie, a deﬁnição da ﬁlosoﬁa como a tarefa de incomodar a besteira
parece se situar em um sentido mais negativo, reativo, crítico, de defesa em face
de uma realidade, por um lado, no âmbito político, marcada pelo exaurimento de
qualquer proposta signiﬁcativa de transformação social, e, por outro, no âmbito
cultural, marcada por um horizonte saturado de marketing e consumismo. Desta
forma, temos como tarefas positivas da ﬁlosoﬁa o esforço de estabelecer conexões
100

Também sobre essa problemática, como observa em outro texto, destacando a tarefa ﬁlosóﬁca “(...) de exercer a função do pensamento que ele admirava em Foucault: a de prejudicar a
tolice” (Rajchman, 2000, p. 401).
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e relações entre diferentes perspectivas ﬁlosóﬁcas (e tradições nacionais) e entre
a ﬁlosoﬁa e o seu exterior: as ciências, as artes, a literatura, a cultura. O exercício
dessa tarefa exige a consciência de que tal esforço implica um constante processo
de aprendizagem, submetido ao rigor e à exigência próprios do trabalho ﬁlosóﬁco, e se baliza pelo constante cuidado de se evitar as articulações superﬁciais e as
sínteses amorfas. Nesse esforço positivo, a ﬁlosoﬁa empenha-se em manter viva
a capacidade de fazer conexões (como também destacado por Adorno e explicado
no item seguinte deste trabalho), liquidiﬁcar as fronteiras entre as diversas disciplinas, exercitar o poliglotismo próprio do discurso ﬁlosóﬁco – mestre de muitas
linguagens, capaz de escapar ao quadro de especialização e segmentarização próprio de nosso mundo de especialistas.
II
Este tema da ﬁlosoﬁa como esforço de incomodar a besteira encontra
solo fértil no âmbito da crítica da cultura de massas. Terreno reivindicado para o
discurso ﬁlosóﬁco, sobretudo a partir desta obra capital do século XX, Dialética
do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer. Assim, ao subsumir Foucault à sua
inusitada deﬁnição do desiderato da ﬁlosoﬁa, Deleuze complementa e clariﬁca
um dos principais esforços realizados por aquele nos últimos anos de sua vida: a
deﬁnição de um campo legítimo de reﬂexões ﬁlosóﬁcas sob o título de ontologia
do presente. Rastreando as inúmeras referências de Foucault, a partir de 1978, ao
opúsculo de Kant intitulado “O que é o Iluminismo?”, vê-se emergir uma original
interpretação desse breve texto de Kant que culminou com a publicação de Foucault de suas duas lições (uma nos Estados Unidos e outra na França) também
intituladas “O que é o Iluminismo?”.101 Um mote importante desses textos, sobretudo na versão francesa, consiste na identiﬁcação de duas vertentes do discurso
ﬁlosóﬁco contemporâneo inauguradas por Kant: a analítica da verdade e a ontologia do presente. Como sintetiza Miguel Morey:
Na sua lição ‘O que é o Iluminismo?’, Foucault vai repetir essa distinção entre
uma ﬁlosoﬁa ‘universal’ e a análise crítica do mundo em que vivemos, mediante
a qual situa sua tarefa no seio da ﬁlosoﬁa contemporânea, contrapondo, por um
lado, a ﬁlosoﬁa entendida como uma analítica da verdade (na qual se incluiria
a maior parte da ﬁlosoﬁa anglo-saxônica e de mais tendência fortemente epistemologizantes) e a ontologia do presente (que se referenciaria, no domínio da
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Desenvolvi uma série de considerações sobre essa discussão no texto “A questão da
Aufklärung: mise au point de uma trajetória” (2000, p. 264-295).
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ﬁlosoﬁa da cultura, a uma tradição que remonta a Hegel e Nietzsche e passa
através de Weber e da Escola de Frankfurt). Vale dizer, que retomando uma noção implícita no pensamento nietzschiano (...), teríamos de um lado a pergunta
entre que é isto? aplicada a estabelecer (os protocolos necessário para determinar) a verdade do que são as coisas, e de outro a pergunta que (nos) acontece?, dedicada a dirimir o sentido e o valor das coisas que (nos) acontecem em
nosso presente. A direção que abre esta segunda pergunta é a que, caracterizada
como ontologia histórica de nós mesmos, marca ﬁnalmente todo o trabalho de
Foucault (Morey, 1995, p. 22).

No âmbito desta análise crítica do mundo em que vivemos, objeto da
ontologia da atualidade, tal como o Foucault tardio deﬁne a empresa genealógica,
salta aos olhos a necessidade de a ﬁlosoﬁa, em sua dimensão de diagnóstico do
tempo presente (bem como de incomodar a besteira), tematizar a onipresença dos
meios de comunicação de massa na conformação do imaginário contemporâneo.
Tal problema, tema de cogitações ﬁlosóﬁcas desde a formulação por Adorno do
célebre conceito de “indústria cultural”, coaduna-se claramente com as preocupações de Foucault e Deleuze. Não foi à toa que, a par das reﬂexões sobre o Iluminismo, Foucault constantemente se referiu à Escola de Frankfurt.102 Ademais,
o próprio Deleuze aproxima seu projeto do ﬁlósofo frankfurtiano quando aﬁrma:
“Creio que à ﬁlosoﬁa não falta nem público nem propagação, mas ela é como
um estado clandestino do pensamento, um estado nômade. A única comunicação
que poderíamos desejar, como perfeitamente adaptada do mundo moderno, é o
modelo de Adorno, a garrafa atirada ao mar, ou o modelo nietzschiano, a ﬂecha
lançada por um pensador e colhida por outro” (Deleuze, 1992d, p. 192, grifo
meu). E quanto à convergência entre os modelos de Adorno e Nietzsche, Deleuze
não destaca nada pouco ortodoxo. Embora a matriz hegeliana/marxista informe o
trabalho originário da Escola de Frankfurt (em especial quando esta tradição estava, nos anos trinta, capitaneada por Max Horkheimer), a Dialética do Esclarecimento impõe uma virada no percurso da “teoria crítica” com a ousada tentativa de
integrar divergentes tradições ﬁlosóﬁcas: Schopenhauer com Nietzsche e Klages,
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Quanto às relações entre Foucault e Adorno, elaborei uma aproximação desses autores no
texto “Foucault e Adorno: Mapeando um Campo de Convergências”, 2002, p. 63-84. Posso
sintetizar o argumento deste artigo através da seguinte passagem de Habermas: “De qualquer
modo, está na natureza das coisas que os efeitos históricos das idéias não podem ser previstas.
Hoje, a Dialética do Esclarecimento é lida diferentemente. Alguns a lêem com os olhos do pósestruturalismo francês. Como Axel Honneth mostrou, há de fato similaridades, por exemplo,
entre Adorno e Foucault” (Habermas, 1986, p. 213).
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por um lado, e a venerável linhagem inspiradora da teoria crítica, de outro, Hegel,
Marx, Weber e o jovem Lukács.
As relações entre Adorno e Deleuze já foram objeto de considerações
em trabalho recente de Olgária Matos, “As Humanidades e sua Crítica à Razão
Abstrata”, situando-se em diapasão semelhante à tese aqui sustentada.103 Apontando as ressonâncias entre essas duas démarches, sublinha que ambos tratam da
unidimensionalização da língua e da crescente ameaça às mais elevadas obras do
pensamento (a arte, a literatura e a ﬁlosoﬁa) levada a cabo pelos meios de comunicação de massa – submetidos à lógica mercantilista, privilegiando sempre, na busca de um maior mercado consumidor, a quantidade em detrimento da qualidade.
Aﬁnal, “(...) mídia transmite uma cultura iletrada, agramatical e desortográﬁca,
contorcendo reﬂexão em entretenimento, pesquisa em produção, qualidade em
quantidade – dado o imperativo primeiro e último do mercado consumidor”104
(Matos, 2001, p. 120). A lógica sistêmica dos meios de comunicação de massa
lida com diﬁculdade com tudo aquilo que escapa aos padrões garantidores de
rápida aceitabilidade por parte do mercado consumidor, reforçando os clichês e
os lugares comuns. Em outra contundente passagem, Olgária Matos, ao expor o
ponto de vista de Adorno (que poderia muito bem ser atribuído a Deleuze), aﬁrma
acerca da mídia:
O espírito e a prática da mídia têm sua lei: O da novidade, mas de modo a não
perturbar hábitos e expectativas, de ser imediatamente legível e compreensível
pelo maior número de expectadores ou leitores. Evita a complexidade, oferecendo produtos à interpretação literal, ou melhor, minimal. Espécie de caça à
polissemia, ela se impõe na demagogia da facilidade – fundamento do sistema
midiático de comunicação. Portadores de dogmatismo e preconceito, a indústria
cultural veicula uma servidão que se ignora a si mesma, pois submete o espectador ou leitor a hábitos pré-estabelecidos. Semiformação é próprio da mídia.
O semiculto é hostil à cultura: anti-socrático e anti-habermasiano, a certeza
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Seguindo a idéia de Habermas de que “a crítica da cultura de massas de Adorno deveria
ser continuada e re-escrita”, a tese desta investigação poderia ser assim resumida: continuar a
crítica adorniana com elementos pós-estruturalistas. Habermas, 1987, p. 95. Saliento que essa
continuação da crítica procura também abandonar o tom apocalíptico, e, por vezes, beirando o
catastróﬁco, do ﬁlósofo alemão e se encontra mais à vontade com o espírito deleuziano sintetizado no seguinte apotegma: “Não cabe temer ou esperar, mas buscar novas armas” (Deleuze,
1992a, p. 220).
104

Para uma excelente exposição a respeito da indústria cultural nos nossos dias (Cf. Rodrigo
Duarte, Teoria Crítica da Indústria Cultural, 2003).
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de seu saber é desproporcional ao conhecimento e a seu próprio saber (Matos,
1996, p.23).

Estas últimas referências a Adorno não acarretam o abandono do foco
deste trabalho, i.e., explicitar as tarefas da ﬁlosoﬁa dentro do projeto teórico foucaultiano à luz da interpretação de Deleuze; mas sim, procuram compor – através
da conexão com Adorno – um quadro explicativo mais amplo, relevando, na crítica da cultura, o papel do exame das patologias propulsionadas pelos meios de comunicação de massa. Estes, ao contribuírem para a banalização e a simpliﬁcação
daquilo que circula pelos seus mecanismos de difusão, atroﬁam a capacidade de
estabelecer conexões, já que “(...) ‘uma cultura viva’, observa Adorno, consiste
justamente em reconhecer relações, tais como aquela dada entre a ﬁlosoﬁa do élan
vital e a pintura impressionista” (Matos, 2001, p. 124). Este tema da identiﬁcação
de uma cultura viva pela capacidade de estabelecer conexões e ligações irmana
Deleuze e Adorno (bem como o reconhecimento do parentesco profundo entre a
ﬁlosoﬁa e as artes). Quando, por exemplo, Deleuze utiliza a idéia de cretinização
em relação a uma das novas formas de arte midiática, os videoclipes, ﬁca clara
a carência, neste meio de expressão, da capacidade de curto-circuitar, de fazer
conexões:
A esse respeito, a questão que se coloca concerne à riqueza, à complexidade,
ao teor desses agenciamentos, dessas conexões, disjunções, circuitos e curtocircuitos. Pois a maioria da produção cinematográﬁca, com sua violência arbitrária e seu erotismo imbecil, testemunha uma deﬁciência do cerebelo, não uma
invenção de novos circuitos cerebrais. O exemplo dos clips é patético: poderia
até ser um novo campo cinematográﬁco muito interessante, mas foi imediatamente apropriado por uma deﬁciência organizada. A estética não é indiferente a
essas questões de cretinização, ou, ao contrário, de cerebralização. Criar novos
circuitos diz respeito ao cérebro e também à arte (Deleuze, 1992b, p. 79).

A violência arbitrária e o erotismo imbecil povoam, onipresentemente,
o cinema e a tevê105 contemporâneos. Traçar estratégias capazes de resistir a esse
105

Em resumo recente das conferências de Deleuze intituladas “Abecedário”, Alcino Leite Neto
destaca: “Para Deleuze, a TV é a ‘domesticação em estado puro... em que todos concorrem
para produzir a mesma nulidade’. Em ‘C, como Cultura’, deﬁne nossa época como um ‘deserto
cultural’, cujas causas assim diagnostica: ‘Primeiro, os jornalistas conquistaram a forma-livro
e acham muito normal escrever em livro o que simplesmente bastaria no artigo de jornal. Segundo, espalhou-se a idéia geral de que todo mundo pode escrever, desde o momento em que
a escrita se tornou o pequeno problema de cada um, de arquivos familiares, de arquivos que
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processo de colonização e padronização do imaginário torna o plano da cultura um campo de lutas estratégicas relevante (talvez, também, pela estreitíssima
margem de manobra e horizontes de transformações possíveis no campo político,
acachapado pela lógica macro-econômica). A partir de uma leitura ortodoxamente
adorniana, as brechas são muito poucas; já um olhar deleuziano (e, destaque-se
também, do último Foucault, que, com a estética da existência, deixa para trás o
diagnóstico mais sombrio do arquipélago carceral) abre alternativas sob o signo
da conexão resistência/criação.
III
Os aspectos anteriormente destacados acerca da crítica da cultura de
massas deixam em aberto uma angustiante questão: com base em que critérios
podemos avaliar o estado de coisas existente? Quais são os parâmetros capazes
de justiﬁcar uma reprovação àquilo que nos cerca? Quando Foucault reivindica
um estatuto ﬁlosóﬁco para a ontologia do presente, retomando o impulso nietzschiano que procura dirimir o sentido e o valor das coisas que nos acontecem em
nosso tempo presente, ﬁcam sem resposta as seguintes indagações: qual a referência para o correto sentido buscado e onde ancorar os valores que estabelecem
a hierarquia daquilo que deve ser louvado e do que deve ser vituperado? Não há
resposta trivial para essas indagações; em especial, pois, ao assumir uma posição
crítico-reprobatória, o discurso ﬁlosóﬁco pode se arvorar na pouco confortável –
na atual conjuntura anti-essencialista e anti-fundacionalista – posição de árbitro
da cultura.
Não poderia responder categoricamente a esta objeção, posto que a modéstia imposta à ﬁlosoﬁa no quadro de pensamento pós-metafísico a impede de
reivindicar uma posição privilegiada no campo dos saberes. No entanto, no caso
da ﬁlosoﬁa de Deleuze (e, em muitos aspectos, em colaboração com Guattari), há
a defesa de um certo cânone. Veja-se, por exemplo, a seguinte passagem:
Que força nestas obras com pés desequilibrados, Hölderlin, Kleist, Rimbaud,
Mallarmé, Kafka, Michaux, Pessoa, Artaud, muitos romancistas ingleses e americanos, de Melville a Laurence ou Miller (...). Certamente eles não fazem uma
síntese de arte e ﬁlosoﬁa. Eles bifurcam e não param de bifurcar. São gênios
híbridos, que não apagam a diferença de natureza, nem ultrapassam, mas ao

cada um tem em sua cabeça. Terceiro, os verdadeiros clientes mudaram: na TV não são mais
os espectadores, mas os anunciantes; na edição, não são mais os leitores potenciais, mas os
distribuidores’” (Leite Neto, 2004, p. 5).
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contrário, enfrentam todos os recursos de seu atletismo para instalar-se na própria diferença, acrobatas esquartejados num malabarismo perpétuo (Deleuze,
1992f, p.89).

Deleuze identiﬁca um cânone não só nesta passagem; tanto em Crítica
e Clínica quanto em Diálogos, há a identiﬁcação de uma linhagem de autores –
muitos deles expressões daquilo de mais soﬁsticado que o Modernismo europeu
produziu (nesse aspecto próximo também aos autores estimados por Adorno) –
exempliﬁcativa de um padrão a ser respeitado e a partir do qual podemos reprovar
o nivelamento impulsionado pelos meios de comunicação de massa. É claro que
“(...) há uma ênfase na alta cultura em todos os trabalhos de Deleuze” (Colebrook, 2002, p. 47). A apologia do díspar, daquilo que sabota o senso comum,
norteia os critérios elencados por Deleuze. Porém resta a indagação: não há neste
posicionamento um quê de aristocratismo? Uma resposta negativa a esta questão
parece difícil. Mas, pode-se sustentar, plausivelmente, que, apesar de as escolhas
de Deleuze serem marcadas por um certoar aristocrático106 – sem esquecer que a
aristocracia pode ser também por mérito, e não exclusivamente devida à origem
de classe –, elas se situam numa tênue fronteira: aristocráticas, provavelmente,
mas sem serem esnobes ou preconceituosas.
O problema dos critérios de julgamento também nos leva a uma outra
questão: será que certos indivíduos, bafejados pela graça aristocrática da criação, podem, a partir dos seus talentos excepcionais, se arvorar como médicos da
cultura? Compartilham os grandes ﬁlósofos de dons especiais como aqueles que
reconhecemos nos grandes gênios musicais ou artísticos? E a partir desses dons
é possível estabelecer os padrões a partir dos quais apontamos as inadequações
presentes no atual estado de coisas? Podem-se encontrar argumentos igualmente
persuasivos tanto na defesa dessa tese quanto no seu rechaço107. No entanto, diﬁ106

A referência a essa idéia de aristocracia mereceria uma melhor explicitação, tendo em vista
as suas inevitáveis conotações anti-democráticas e anti-igualitárias. Entretanto, neste momento,
só poderia dizer que o sentido aqui empregado dessa palavra vincula-se ao papel desempenhado
por certos estratos sociais que por razões de mérito, talento, esforço e, sem dúvida, em muitos
casos graças às origens sociais provenientes dos grupos mais favorecidos sócio-economicamente, são capazes de desempenhar um papel importante na formação e reprodução do imaginário
social, como, por exemplo, intelectuais, artistas, homens de imprensa, políticos, educadores,
cientistas, ﬁlósofos, juristas, publicistas, politicólogos, líderes religiosos, militantes políticos e
ecológicos, editores, críticos literários, dramaturgos, roteiristas etc.
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É interessante como no quadro do pensamento contemporâneo a própria ﬁlosoﬁa se despede
dessa tradição de referência a ﬁguras geniais (por exemplo, Heidegger e Wittgenstein). Como
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cilmente discordaríamos de José Gil quando assevera: “e, como acontece sempre,
os mais altos expoentes de uma época, os que mais fundo penetram nos seus
sedimentos, adquiriram o poder profético de ver além dela, quer dizer, de prever
o que as deslocações ínﬁmas, sedimentares produzirão posteriormente como movimentos macroscópicos” (Gil, 2000, p. 14).108 Não se trata de encarar o ﬁlósofo
como um oráculo ou profeta, portador dos caminhos da utopia, mas, de aprender
com a ﬁlosoﬁa a desenvolver as faculdades que permitem “(...) estar atento ao
desconhecido que bate à porta” (Deleuze, 1996, p. 94); e, talvez, exercendo uma
certa pulsão visionária presente em alguns discursos ﬁlosóﬁcos e literários, em
especial se entendermos “o ﬁlósofo como um homem sem defesa face às visões
dos grandes contextos” (Sloterdijk, 2003, p. 31). A capacidade de prognose respaldada nos conhecimentos provenientes das ciências humanas e sociais, bem
como da ﬁlosoﬁa, é diminuta. No entanto, uma teoria da sociedade embasada
ﬁlosoﬁcamente pode nos auxiliar no sentido de aguçar a nossa percepção para os
potenciais ambivalentes nos desenvolvimentos contemporâneos.
Enﬁm, quanto à questão dos critérios a partir dos quais emitimos um juízo
sobre o mundo que nos cerca, diﬁcilmente pode-se encontrar uma resposta conclusiva acerca de que hierarquia utilizar. No entanto, não parece difícil sustentar a
tese de que a ﬁlosoﬁa nos ajuda a desenvolver nossas competências cognitivas, a
apurar nossa capacidade de avaliação ética ou estética e a alargar nossas perspectivas de compreensão. Sendo assim, o envolvimento com essa disciplina permite
justiﬁcar melhor as nossas escolhas. Como aﬁrma Camille Dumoulié, “(...) mais
do que pensar que ‘ﬁlosofar é aprender a morrer’, como por vezes tendem a nos
fazer crer, estamos mais próximos de admitir que ﬁlosofar é aprender a preferir e
justiﬁcar as suas preferências” (Dumoulié, 2002, p. 5).
salienta Habermas, no texto “Para que continuar com a ﬁlosoﬁa?”, de 1971, retomando uma
indagação formulada em década anterior por Adorno: “o propósito dessas considerações que seguem não é dizer adeus à ﬁlosoﬁa, senão explorar as tarefas que legitimamente podem conﬁarse hoje ao pensamento ﬁlosóﬁco, depois que a chegada ao seu ﬁm, não só a grande tradição,
senão também, como suspeito, um estilo de pensamento ﬁlosóﬁco ligado à sabedoria individual
e à representação pessoal” (Habermas, 1975, p. 16).
108

Em sentido convergente com essa idéia, aﬁrma Jacques Derrida: “Nesse momento eu me
digo, portanto, sem ver realmente, sem o saber, que eu estava de algum modo em comunicação
com acontecimentos em curso em domínios onde sou incompetente e isso não me surpreende.
Não porque eu me atribuiria uma espécie de visão cega, mas porque creio que um trabalho
como o meu e como outros registra necessariamente tremores, como de um certo modo os
animais podem sentir um tremor de terra que se anuncia. Portanto, algumas vezes registro essa
ressonância” (Derrida, 1993, p. 30)
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IV
O cenário contemporâneo apresenta poucos sinais signiﬁcativos de transformação social em um sentido progressista, isto é, redistributivo. Um capitalismo turbinado ﬁnanceiramente estende sua inﬂuência por todo o globo, produzindo interdependências inteiramente novas, reduzindo em muito a área de atuação
dos Estados nacionais – arena tradicional dos conﬂitos políticos e locus no qual os
agentes sociais conseguiam articular suas inﬂuências no sentido de domesticar os
impulsos selvagens do mercado. Os meios de comunicação de massa aumentam
sua inﬂuência a olhos vistos, consagrando o marketing como a referência básica
de uma cultura cada vez mais submetida aos impulsos do mundo do consumo. No
entanto, há de se reconhecer que o campo da cultura hoje tornou-se um lugar de
luta política e que se avolumam as forças convergindo no sentido de resistir “ao
entorpecimento dos sentidos, à homogeneização da percepção, à fetichização da
mídia como mediador universal e distribuidor hegemônico de valores”109. Aﬁnal, paralelamente a todo esse cenário preocupante acima descrito, constata-se a
proliferação de canais de produção e circulação de cultura, propiciados, sobretudo, pelas novas tecnologias. Some-se a isto o alargamento da formação escolar
e universitária, qualiﬁcando um público crescente, insatisfeito com os processos
homegeneizadores impostos por uma indústria cultural que desinforma e dessensibiliza. Com efeito, como aﬁrma Foucault:
Não, não acredito nessa ladainha da decadência, da ausência de escritores, da
esterilidade do pensamento, do horizonte obstruído e insípido.
Acredito, ao contrário, que há uma pletora. E que não sofremos de um vazio,
mas de falta de meios para pensar tudo o que acontece. É que existe uma grande
abundância de coisas para se conhecer: essenciais ou terríveis, maravilhosas
ou engraçadas, ou minúsculas e capitais ao mesmo tempo. E há também uma
imensa curiosidade, uma necessidade ou um desejo de saber. Todo dia alguém
se lamenta que a mídia entope a cabeça das pessoas. Há uma certa misantropia
nessa idéia. Acredito, ao contrário, que as pessoas reagem; quanto mais se quer
convencê-las, mais elas se questionam. O espírito não é uma cera mole. É uma
substância reativa. E o desejo de saber mais e melhor e conhecer outras coisas
cresce à medida que outros querem fazer uma lavagem cerebral (Foucault, 1990,
p. 23-24).110

109

Convocação para a Oﬁcina Aberta Resistência e Criação , no Fórum Social Mundial, Porto
Alegre, 2003.

110

Quanto a esse otimismo de Foucault, esclarecedor o comentário de Guilherme Castelo Branco: “O otimismo de Foucault está na sua convicção de que os movimentos e as mentalidades
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A ﬁlosoﬁa, seguindo a sua vocação de promover novas inteligibilidades, pode municiar aqueles que se sentem atingidos pelo atual estado de coisas
com elementos e exemplos capazes de fortalecer uma espécie de resistência vital
à cultura da resignação. Neste sentido, ela pode nos auxiliar a alimentar redes
contra-culturais alternativas, capazes de oferecer mecanismos de esquiva ao controle. Inspirados em Deleuze, podemos ter como mote a idéia de se pensar “contra
a cultura, contra o já pensado, o já sabido, as noções estabelecidas, as posições
correntes dos problemas, os valores predominantes: crítica e criação, atos de contracultura, são as faces de Janus do pensamento” (Dias, 1998, p. 23).111 Neste
mesmo diapasão, as brechas que permitem escapar desse horizonte aplainado de
uma cultura que se depaupera a reboque da standardização estimulada pela indústria cultural, respaldam-se também na idéia de “(...) criação – que vai contagiar
outros, ser dádiva para outros, produzir alhures devires” (Caiafa, 2000, p. 36).
Enﬁm, nada melhor para concluir do que evocar as reﬂexões de Foucault:
Sonho com uma nova época, a da curiosidade. Já temos os meios técnicos; o
desejo também está aí; as coisas por conhecer são inﬁnitas; as pessoas que
poderiam dedicar-se a esse trabalho existem. Estamos sofrendo de quê, então?
De escassez: de canais estreitos, mesquinhos, quase monopolistas, insuﬁcientes.
Não adianta adotar uma atitude protecionista para impedir que a ‘má’ informação venha invadir e sufocar a ‘boa’. É preciso, isso sim, multiplicar os caminhos e as possibilidades de idas e vindas. Nada de colbertismo nesse domínio!
Isso não implica, como muitas vezes se acredita, uniformização e nivelamento
por baixo, mas, ao contrário, diferenciação e simultaneidade de diferentes redes
(Foucault, 1990., p. 24-25).
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Gilles Deleuze em combate
contra a impostura
Guilherme Castelo Branco

A ﬁlosoﬁa não nasceu sob o signo da paciﬁcação nem se desenvolveu
num mundo social em harmonia absoluta. Oriunda de uma precária e frágil experiência democrática na Grécia antiga, a tarefa maior da ﬁlosoﬁa, à época, foi a de
buscar constituir argumentos consistentes do ponto de vista da lógica do discurso
que, além disto, fossem socialmente aceitos, ao menos para uma parcela signiﬁcativa do mundo social. Desde então, o pensamento luta para fazer valer as intelecções que realiza. Não é uma tarefa fácil empreender um campo de luta na teoria.
Pede-se tomada de posição, capacidade persuasiva, espírito combativo e ligeiro.
Do campo político acabou passando a existir um domínio mais restrito
da política de pensamento. Quem pode falar, com que autoridade, a partir de que
modalidade de formação, eis alguns critérios que fazem parte de uma política
discursiva.
Gilles Deleuze, quando trata da questão do pensamento, realiza um trabalho não somente ﬁlosóﬁco, mas de política ﬁlosóﬁca, de caráter agonístico, o
que nunca deixou de ser um traço marcante e constante em seus trabalhos. Para
ele, o que importa, acima de tudo, para o pensador, cientista e artista verdadeiros,
é se libertar da imagem do pensamento, da taxionomia e da organização formal
através dos quais se faz uma defesa estratégica do mundo das representações.
Para todo modo de pensamento partidário daquilo que Deleuze chama de imagem dogmática do pensamento112, o campo da inteligilidade, o único possível e
desejável, é o mundo das representações que explicitam um mundo verdadeiro,
lógico e acessível ao entendimento humano. Para essa imagem (dogmática) do
pensamento, algumas teses são centrais, e se tomarmos uma exposição deleuziana
mais econômica e resumida, ela poderia se reduzir a três proposições: 1) o pensador quer e ama o verdadeiro; 2) forças estranhas ao pensamento (como o corpo,
as paixões, etc.), nos levam ao erro; 3) é só encontrar um método de bem pensar
e evitar o erro, para se pensar corretamente. Na verdade, Deleuze bem sabe que
inexiste o acordo entre as faculdades, assim como reconhece que não tem o menor
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cabimento a crença ingênua de que pensamento e realidade são inter-permeáveis e
estruturados por um mesmo princípio organizativo comum a eles.
Deleuze nunca deixou passar qualquer oportunidade para denunciar a
imagem do pensamento e seus partidários, o que não é ocasional e periférico nos
seus textos. Esta é a luta mais acirrada que o pensador francês levou a cabo.
Aos partidários da imagem do pensamento, toda interpretação diferente
daquela feita por eles, em especial as que defendem as potências da criação e da
interpretação, são tidas como simulacro e fonte de engano. Deleuze não teme tal
posição e aﬁrma que devemos nos livrar da imagem do pensamento, para fazer
da ﬁlosoﬁa, da arte e da ciência, nos seus começos efetivos, processos criativos
que rendem frutos. Por sua vez, todo processo criativo advém de problemas ou de
interrogações radicais, que exigem soluções totalmente novas.
Deleuze alerta que é característica da ﬁlosoﬁa possuir essa dimensão
agonística: “se a ﬁlosoﬁa tem uma origem grega, como é certo dizê-lo, é porque
a cidade, ao contrário dos impérios ou dos estados, inventa o agôn como regra
de uma sociedade de “amigos”, a comunidade dos homens livres enquanto rivais
(cidadãos). É a situação constantemente descrita por Platão: se cada cidadão aspira a alguma coisa, ele encontra necessariamente rivais...” (Deleuze e Guattari,
2004, p. 17). Eu acrescentaria ainda que, se pensamento e luta fazem par, inexiste
ﬁlosoﬁa sem beligerância, sem rivalidade, sem disputa. Com a ressalva de que
o inimigo maior da ﬁlosoﬁa não é a luta argumentativa, nem o combate teórico,
mas a violência cega, a pura e simples truculência, são armas apontadas para as
pessoas sem qualquer diálogo ou respeito, é todo constrangimento físico sem tirar
nem pôr, é a pura arbitrariedade. A agonística entre idéias diferentes não é a verdadeira inimiga da ﬁlosoﬁa, mas o lugar natural de seu exercício. Pensar e travar
combates de idéias são quase sinônimos.
Historicamente, talvez a mais alta expressão da rivalidade em ﬁlosoﬁa
seja o embate entre Platão e os Soﬁstas, renovado na modernidade, inclusive na
recente ﬁlosoﬁa francesa na qual Gilles Deleuze é ﬁgura de proa. Deleuze, na
verdade, poderia ser considerado um intransigente aliado de posições ﬁlosóﬁcas
mais próximas dos Soﬁstas, uma vez que ele sustenta que “a ﬁlosoﬁa, mais rigorosamente, é a disciplina que consiste em criar conceitos” (op. cit., p. 13). Filosoﬁa
não é contemplação nem descrição de essências preexistentes, mas atividade de
criação. Deleuze acrescenta, de modo a não deixar dúvidas quanto ao estatuto
anti-platônico de seu modo de enxergar o fazer ﬁlosóﬁco: “os conceitos não nos
esperam inteiramente feitos, como corpos celestes. Não há céu para os conceitos.
Eles devem ser inventados, fabricados, ou antes criados, e não seriam nada sem
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a assinatura daqueles que os criam” (idem). O pensamento depende do criador, e
as idéias são criaturas surgidas de um processo de germinação que acontece nele.
Não há ﬁlosoﬁa sem o amigo da ﬁlosoﬁa, nem sem o ﬁlósofo. Mas, por outro lado,
não existiria um bom ﬁlósofo que tem boa vontade em pensar e agir. Sócrates,
diga-se a verdade, é um bom parteiro de idéias; isto não o habilitaria a ser considerado um ﬁlósofo. Falta a ele criatividade e a dolorosa experiência de forjar,
elaborar idéias, com toda a diﬁculdade inerente a este processo de elaboração do
pensamento.
O que Deleuze alerta, na verdade, é que devemos falar das forças que
levam à ﬁlosoﬁa da representação, à imagem dogmática do pensamento. Ele chama a atenção para os truques ou pressupostos que a imagem do pensamento porta
em si e omite, operação intelectual onde “nunca se faz referência às forças reais
que fazem o pensamento, nunca se relaciona o próprio pensamento com as forças
reais que ele supõe enquanto pensamento. Nunca se relaciona o verdadeiro com o
que ele pressupõe. Ora, não há verdade que, antes de ser uma verdade, não seja a
efetuação de um sentido ou a realização de um valor... Temos sempre as verdades
que merecemos em função do sentido daquilo que concebemos, do valor daquilo
em que acreditamos” (Deleuze, 1976, p. 85).
Compete à ﬁlosoﬁa, no partido de Deleuze, apontar para os prejuízos
do pensamento instituído, que se diz sério, que se pensa responsável perante os
outros, que não contraria aos poderes, sejam eles civis, religiosos ou outros. Compete ao bom lado da agonística da ﬁlosoﬁa denunciar seus rivais vis e baixos,
malgrado as verdades que eles possam eventualmente trazer; na verdade, o lado
altivo do pensamento não está no erro, não pretende defender o erro, mas quer
elevar e assumir as potências do falso. O lado combativo da potência do falso
vem da atitude própria do bom rival: “uma ﬁlosoﬁa que não entristece a ninguém
e não contraria ninguém não é uma ﬁlosoﬁa. Ela serve para prejudicar a tolice, faz
da tolice algo de vergonhoso... Existe alguma disciplina, fora da ﬁlosoﬁa, que se
proponha criticar todas as mistiﬁcações, quaisquer que sejam sua fonte e seu objetivo?” (ibidem, p. 87). A ﬁlosoﬁa convenhamos, ainda é o único saber corrosivo
e que contraria a tolice oﬁcial e não-oﬁcial.
Os rivais da ﬁlosoﬁa, aﬁrma Deleuze em obra de maturidade, escrita
conjuntamente com Felix Guattari, O que é a ﬁlosoﬁa? (2004), na modernidade, assumiram novas roupagens, numa escala descendente e decadente dignas da
evolução do capitalismo universal. Decadência econômica, decadência de pensamento. Muito abaixo do bom combate entre platonismo e anti-platonismo, novos
rivais entram em cena para tentar ganhar os beneplácitos do poder, em tempos
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recentes. Em primeiro lugar: as ciências do homem, que procuraram transformar a
natureza dos conceitos, buscando reduzi-las a representações coletivas, em obras
sociais e históricas de sujeitos anônimos da história social. A seguir, numa escala
em que “...a ﬁlosoﬁa enfrentaria seus rivais cada vez mais insolentes, cada vez
mais calamitosos, que Platão ele mesmo não teria imaginado em seus momentos
mais cômicos” (p. 19), a lista é clara e distinta: a epistemologia, a lingüística, a
psicanálise, a análise lógica. Mas o pior de tudo, o fundo do poço, ﬁnalmente,
ainda aparece, quando “...todas as disciplinas da comunicação apoderaram-se da
própria palavra conceito e disseram: é nosso negócio, somos nós os criativos, nós
somos os conceituadores!” (idem).
Diante da possibilidade do desastre para o pensamento, Deleuze reage
com a força da ﬁlosoﬁa, velha senhora, que se ri das vãs tentativas de todos os
modos de pensamento vis e baixos, e defende, com todas as forças, que “...a questão da ﬁlosoﬁa é o ponto singular onde o conceito e a criação se remetem um ao
outro” (ibidem, p. 20), defendendo o poder problematizador do fazer ﬁlosóﬁco.
Todo Problema, lembra Deleuze, em sua dimensão mais crucial, é o que
produz um desvio de rota, é o que inviabiliza todos os postulados e axiomas instituídos, é o que incita à desvinculação do já sabido, é aquilo que vem converter o
que até então era mundo das convicções numa doxa, num pensamento trivial onde
os problemas (aí percebidos como sem importância) já foram tornados possíveis
pelas regras de solução. Em outros termos, Deleuze está alertando para os perigos
de a ﬁlosoﬁa converter-se numa mera doxa, praticada por defensores da imagem
(moral) do pensamento, que se esquivam do risco, que temem os perigos da emergência de algo novo no mundo do pensamento e no mundo real. A ﬁlosoﬁa, assim,
advém de um problema fundamental, que exige do ﬁlósofo a realização de uma
efetiva criação ﬁlosóﬁca. Citemos: “o problema do começo em ﬁlosoﬁa é sempre
considerado, com justa razão, como muito delicado. Pois começar signiﬁca eliminar todos os pressupostos” (Deleuze, 1981, p. 169). Filosofar é pensar a partir de
problemas, que Deleuze entende como sendo decorrentes de signos que forçam
o pensamento, que levam ao surgimento de uma nova intelecção, de uma nova
interpretação.113
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Pensar, problematizar, enﬁm, signiﬁca sair da causalidade ideal das determinações históricas, exige imperiosamente um experimentador que, de forma
involuntária, realiza uma mudança teórica e prática sem contornos pré-deﬁnidos,
na maioria das vezes sem reconhecimento de público e crítica. Deleuze trata dessa
questão do confronto do problematizador ou criador versus o defensor de verdades
estabelecidas com especial humor. Vejamos esta passagem, um pouco mais extensa, onde Deleuze (1981) trata da oposição entre problema e saber: “....o aprendiz,
por um lado, é aquele que constitui e investe problemas práticos ou especulativos
enquanto tais. Aprender é o nome que convém aos atos subjetivos operados face
à objetividade do problema (Idéia), enquanto que o saber designa tão somente a
generalidade do conceito ou a posse calma de uma regra de soluções. Uma experiência célebre em psicologia apresenta um macaco ao qual se propõe encontrar
seu alimento em recipientes de uma determinada cor, entre outros de cor diversa;
ocorre um período paradoxal no qual o número de ‘erros’ diminui, sem que o macaco, entretanto, possua ainda o ‘saber’ ou a ‘verdade’ de uma solução para cada
caso. Feliz momento em que o macaco-ﬁlósofo se abre à verdade e produz, ele
próprio, a verdade, mas apenas à medida em que começa a penetrar na espessura
colorida de um problema” (p. 213-214).
Deleuze prossegue aﬁrmando que ter diante de si um problema e produzir
decifração são atributos mais apropriados a seres pensantes. Vamos à seqüência:
“Vê-se como a descontinuidade das respostas se engendra sobre o fundo de continuidade de uma aprendizagem ideal, e como o verdadeiro e o falso se distribuem
segundo e que se compreende a partir do problema, como a verdade ﬁnal, quando
é obtida, surge como o limite do problema, inteiramente compreendido e determinado, como produto de séries genéticas que constituem o sentido ou o resultado
de uma gênese que não se passa apenas na cabeça de um macaco. Aprender é penetrar no universal das relações que constituem a Idéia, e nas singularidades que
lhes correspondem” (idem).
Chamamos a atenção para a associação entre problema e Idéia (em maiúsculo) no texto deleuziano. Trata-se da defesa mais apaixonada possível do trabalho ﬁlosóﬁco: criar conceitos, apresentar Idéias. Filosofar não é descrever nem
o mundo nem os jogos de linguagem. Filosofar não é repensar o saber instituído
no presente histórico. Nem é, tampouco, rearticular noções possibilitadas pelo
espírito do tempo.
A aposta deleuziana é a do renascimento da ﬁlosoﬁa, aposta que é e que
deve ser ensinada, como já o fez, num passado ainda atual, Nietzsche: “...a ﬁlosoﬁa tem uma relação essencial com o tempo: sempre contra seu tempo, crítico do
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mundo atual, o ﬁlósofo forma conceitos que não são nem eternos nem históricos,
mas intempestivos e sem atualidade. A oposição na qual a ﬁlosoﬁa se realiza a do
é intempestivo com o atual, do intempestivo com nosso tempo...” (Deleuze, 1976,
p. 88).
Na luta pela ﬁlosoﬁa, em prol da ﬁlosoﬁa, Gilles Deleuze mostra sua
face combativa de defensor do pensamento. Para Deleuze, sem o pensamento,
sem a criação, nosso mundo será tão somente pura temeridade. A luta de Deleuze
tem um inimigo maior e mais impertinente que a mídia, que a massiﬁcação: a
impostura ﬁlosóﬁca, que busca converter senso comum e idéias inócuas em pensamento ﬁnanciado. A luta é contra o cinismo dos ﬁlósofos mercadores, também
chamados, em nossa triste modernidade, de pesquisadores.
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Beckett-Berkeley: percepção e
cinema segundo Deleuze114
Jorge Vasconcellos

O cinema é imagem em movimento, precisamente falando, imagem-movimento, apenas para retomar o enunciado primeiro, ou seja, deﬁnidor do pensamento do cinema Gilles Deleuze. Entretanto, estas imagens-movimento só fazem
sentido, para a constituição de uma gramática cinematográﬁca, se estiverem encadeadas e se reportarem a uma história, a uma narrativa que possibilite ao espectador dar entendimento ao narrado. Assim, constrói-se um sentido ao plano, ao enquadramento e ao desenrolar dos cortes móveis que são efetuados, estabelecendo
desse modo o âmago da maquinaria cinematográﬁca. Essa deﬁnição de cinema só
procede na medida em que é estabelecido um parti pri: um ﬁlme nunca é feito de
uma única imagem, é da inter-relação entre as mais variadas imagens que se estabelece o sentido do cinema. De todo modo não é a todo o cinema, como discurso
cinematográﬁco que me reﬁro. Reﬁro-me, precisamente, ao chamado cinema clássico, ou justamente denominado de cinema clássico narrativo, que hegemonizou a
indústria cinematográﬁca, principalmente no período do entre-guerras.
Gilles Deleuze, em sua obra acerca do cinema: Cinema1: a imagem-movimento (Deleuze, 1985) e Cinema2: a imagem-tempo (Deleuze, 1990). Propõe
uma grande cartograﬁa das imagens cinematográﬁcas, sendo que em seu primeiro
tomo apresenta três avatares da imagem clássica do cinema: a imagem-percepção,
a imagem-ação e a imagem-afecção. Destas três principais variações da imagemmovimento, creio que a imagem-percepção é a primeira a ser destacada no pensamento do cinema deleuziano, não por acaso ou por conveniência estilística, mas
pelo problema que o ﬁlósofo coloca em relação ao próprio cinema clássico: qual
a relação possível entre a percepção natural, a consciência e a imagem? Ele desenvolve o problema propondo uma questão, ou melhor, o problema é recolocado
em outros termos: nossa percepção se assemelharia ao cinematógrafo? Se há essa
similitude, ela consiste na reprodução das imagens do mundo como poses? Não.
O processo perceptivo concebe uma miríade de imagens em ﬂuxos incessantes e
114
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inﬁnitos, recompostos não como poses, mas como movimento, como imagensmovimento. A questão é: Deleuze parte da percepção, ancorado em sua leitura do
bergsonismo, para estabelecer o problema do movimento em relação às imagens
da matéria. Então, nesse sentido, a imagem-percepção, na qualidade de um dos
avatares imagens-movimento, ocupa, por intermédio da percepção, a nervura do
próprio cinema clássico. Então vejamos.
Se a imagem-ação é a dupla face da imagem-percepção, isto é, seu retardamento, a imagem-afecção, por outro lado, é o interlúdio entre as duas outras
imagens. Desse modo, é possível aﬁrmar que a percepção está na gênese do processo cinematográﬁco, e a imagem-percepção dobra-se em reﬂexão, como em um
espelho retardado, apresentando sua face desacelerada (a imagem-ação); se dobra
sobre si mesma, buscando um “em-si” da imagem-movimento (a imagem-afecção). Portanto, a imagem-percepção é imagem síntese das imagens-movimento.
Desenvolverei essa hipótese por intermédio de um exemplo que Deleuze
apresenta em A imagem-movimento. A pretexto de analisar o cinema experimental, o ﬁlósofo, na verdade, escreve belas páginas sobre o processo perceptivo, partindo de um dos mais célebres enunciados da história da ﬁlosoﬁa: Esse est percipi,
“ser é ser percebido”, de Berkeley. A ambição deleuziana é apontar um ﬁlme que
pudesse transvasar as três variantes da imagem-movimento e atingir uma espécie
de pureza desta imagem, deﬁnindo, assim, por princípio, o cinema clássico. Nessa
tentativa, Deleuze analisa um ﬁlme de Samuel Beckett, que não ingenuamente intitulou sua própria obra de Film. Trata-se de um ﬁlme de perseguição, no entanto,
um ﬁlme de perseguição que parece romper, mesmo hoje, passados tantos anos
de sua realização, com todos os padrões estabelecidos por um ﬁlme deste tipo.
Um único personagem, interpretado por Buster Keaton, é perseguido por alguém
ou por algo que não nos é dado ver imediatamente. Conforme o ﬁlme avança e
os movimentos do protagonista tornam-se sôfregos e claudicantes, somos informados que perseguidor e perseguido são a mesma pessoa. Em nenhum momento
temos certeza se a perseguição está realmente acontecendo ou se é fruto de um
delírio do personagem. Ousadamente, Beckett não nos deixa a resposta. A relação
estabelecida por Deleuze entre Beckett e Berkeley não é despropositada.
A obra beckettiana tem como primeiras palavras de seu roteiro a frase
de Berkeley supracitada, que o escritor irlandês abre o que ele chama de resumo
geral do ﬁlme:
Esse est percipi
A autopercepção subsiste no ser ao substrato de toda percepção estranha, animal, humana, divina.
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A pesquisa do não-ser para supressão de toda percepção desconhecida acaba na
insuprimível percepção de si.
Proposição ingênua que ressoa por suas possibilidades formais e dramáticas.
Para poder ﬁgurar nessa situação o protagonista se cinde em dois, objeto (O) e
olho (Œ), o primeiro em fuga, o segundo em sua perseguição.
Ele aparecerá somente no ﬁm do ﬁlme, quando o olho perseguidor se revelará,
não como um terceiro, mas como ele próprio.
Então, no ﬁm do ﬁlme, O é percebido por Œ, sendo que o ângulo não deve ultrapassar 45º. Convenção: O entra em percipi = experimenta a angústia de ser
percebido somente quando o ângulo é ultrapassado (Beckett, 1972, p.113).

No texto, Beckett parece almejar um ambicioso projeto: encontrar devires imperceptíveis por meio da supressão da percepção, utilizando o cinema
como veículo para tamanho projeto. E ele parece apontar para essas devires em
Film. A meu ver, essa é a perspectiva assumida por Deleuze em sua análise. O
escritor irlandês teria, em sua única iniciativa cinematográﬁca, produzido uma
obra de singularidade estarrecedora: um ﬁlme que teria atingido não a “essência”
da percepção, mas o âmago da própria imagem-movimento, melhor dizendo, um
ﬁlme que comporta no encadeamento de suas imagens, imagens-movimento puras, inventando, dessa forma, ângulos e perspectivas inusitadas, ultrapassando a
dimensão do humano.
Beckett talvez tenha criado o cinema do inumano. Ele o fez, segundo
Deleuze, ao extinguir as variações das imagens-movimento, propondo com sua
obra a percepção da percepção, ao fundir a percepção objetiva com a percepção
subjetiva, levando, assim, a imagem-percepção a um esgotamento, que produz
efeitos: criam-se formas não humanas de apreensão do real:
Mas para Beckett a imobilidade, a morte, o negro, a perda do movimento pessoal
e da estatura vertical, quando se está reclinado na cadeira de balanço que nem
balança mais, são apenas uma ﬁnalidade subjetiva. Não passam de um meio em
relação a um objetivo mais profundo. Trata-se de voltar a encontrar o mundo
de antes do homem, de antes de nossa própria aurora, lá onde o movimento, ao
contrário, submetia-se ao regime da variação universal, e onde a luz, propagando-se sempre, não precisava ser revelada. Procedendo assim à extinção das
imagens-ação, das imagens-percepção e das imagens-afecção, Beckett remonta
em direção ao plano luminoso da imanência, o plano da matéria e seu marulho
cósmico de imagens-movimento. Beckett remonta as três variedades de imagens
à imagem-movimento mãe (Deleuze, 1983, p. 100 [90]).
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Deleuze retoma essa análise em um texto posterior, apontando para a
tese dos devires imperceptíveis, já mencionados: “Se é verdade, como foi dito
pelo bispo irlandês Berkeley, que ser é ser percebido (esse est percipi), seria possível escapar à percepção? Como tornar-se imperceptível?” (Deleuze, 1993, p.
36 [33]). Por esse enunciado, é possível aﬁrmar a prevalência da percepção e da
imagem-percepção como ponto de partida para designar as imagens-movimento,
e a evidência de sua crise por intermédio de seu esgotamento e superação, efetuada aqui pelo ﬁlme de Beckett.
No entanto, a imagem-percepção suscita outro importante problema para
a constituição da gramática cinematográﬁca: as relações entre a câmera objetiva e
a câmera subjetiva, que já estão presentes em Film de Beckett, como superação.
A relação estabelecida entre objetividade e subjetividade como característica seminal da imagem-percepção é mais bem discutida quando Deleuze cita
o poeta, escritor, crítico e cineasta italiano Pier Paolo Pasolini e sua célebre tese
do “Cinema de Prosa” e “Cinema de Poesia”. Procurando fazer uma discussão semiológica da natureza do cinema, todavia, Pasolini iria extrapolar, como pretendo
mostrar, os próprios limites que essa análise encerra.
A tese pode ser assim, grosso modo, resumida: o primeiro cinema, que
se consagrou pela fortuna crítica cinematográﬁca como cinema clássico, ainda
estaria preso ao modelo narrativo do folhetim e não teria, desse modo, descoberto
sua própria essência, reproduzindo uma língua prosaica, uma linguagem de prosa.
Pasolini o denomina de “cinema de prosa”. Mesmo alguns ﬁlmes de arte não escaparam dessa armadilha, segundo o pensador italiano: “Porém, historicamente,
após algumas tentativas, imediatamente interrompidas, na época da sua origem,
a tradição cinematográﬁca constituída parece ser a de uma ‘língua de prosa’ ou,
pelo menos, a de uma ‘língua da prosa narrativa’. (...) até mesmo os ﬁlmes de arte
adotaram com sua língua especíﬁca esta língua da prosa: esta convenção narrativa sem pontas expressivas, impressionistas, expressionistas, etc (...)” (Pasolini,
1982, p. 141).
Ele contrapõe o “cinema de prosa” à adoção de uma língua de poesia, que
violente a narrativa cinematográﬁca tradicional e inaugure novas formas plásticas
para a arte cinematográﬁca, calcadas, agora, em uma língua poética adaptada ao
cinema; isto é, deve-se criar um “cinema de poesia”. Ele vê nas obras de alguns cineastas, seus contemporâneos, os pressupostos formais desse “Cinema de Poesia”:
“A título de exemplos concretos de tudo isto, submeterei à análise de meu laboratório Antonioni, Bertolucci e Godard – mas poderia aqui acrescentar, do Brasil,
Glauber Rocha ou, da Tchecoslováquia, Milos Forman (...)” (ibidem, p. 146).

Jorge Vasconcellos

Deleuze se vale dessa distinção, proposta por Pasolini, de “cinema de
prosa” e “cinema de poesia”, para acrescentar-lhe um ponto em relação à questão da objetividade e da subjetividade cinematográﬁca. Esse ponto é crucial no
que diz respeito ao seu pensamento do cinema: trata-se do “discurso indireto livre”. Pasolini já o menciona, destacando que o “Cinema de poesia” se valeria
de uma ‘subjetividade indireta livre’, inspirado naquela ﬁgura do discurso, que
se contraporia ao discurso direto, que inspira por sua vez uma abordagem objetiva da narrativa cinematográﬁca. O cinema moderno, segundo Pasolini, supera
a narrativa, ainda inspirada no folhetim e nos antecedentes teatrais do primeiro
cinema, instaurando um processo discursivo aparentado ao moderno romance do
século XX por meio da utilização da técnica narrativa denominada de monólogo
interior: “O ‘cinema de poesia’ – tal como se apresenta poucos anos depois do
seu nascimento – tem assim como característica comum a produção de ﬁlmes
dotados de uma dupla natureza. O ﬁlme que se vê e se aceita normalmente é uma
‘Subjetividade Indireta Livre’, por vezes irregular e aproximativa – muito livre,
em suma: o realizador serve-se do ‘estado de alma psiquicamente dominante do
ﬁlme’ – que é o do protagonista (...)”. O pensador italiano vê nos ﬁlmes do cinema
moderno os elementos deﬁnidores do que ele chama de “Cinema de poesia”, que
apresentariam como característica fundamental o que ele denomina “subjetividade indireta livre”.
Deleuze, ao analisar a imagem-percepção, propõe a superação da clássica
dualidade objetividade/subjetividade cinematográﬁca, quase sempre representada
por meio da utilização da câmera – o que a câmera vê (câmera objetiva) ou o que
o personagem nos dá a ver (câmera subjetiva) –, utilizando-se em parte da tese
de Pasolini. Trata-se não de redeﬁnir o cinema em “prosa” ou “poesia”, mas de
identiﬁcar o cinema moderno com o “discurso indireto livre”: quem fala não sou
eu, nem é o outro, falo pelo outro em meio ao meu discurso, isto é: “Eu é um
outro”, tal como a fórmula de Rimbaud, proposta pelo ﬁlósofo para ler Kant e elemento determinante da ﬁlosoﬁa da diferença deleuziana. Com o discurso indireto
livre cinematográﬁco, Deleuze tem a possibilidade de equacionar o citado dualismo – objetividade/subjetividade – que estaria ainda presente no cinema clássico,
constituindo-se como uma característica marcante da imagem-percepção:
Suponhamos então que a imagem-percepção seja semi-subjetiva. O difícil é encontrar um estatuto para tal semi-subjetividade, já que ela não tem equivalente
na percepção natural. Aliás, a esse respeito, Pasolini recorria a uma analogia
lingüística. Pode-se dizer que uma imagem-percepção subjetiva é um discurso
direto; e, de uma maneira mais complicada, que uma imagem-percepção objeti-
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va é como um discurso indireto (o espectador vê o personagem de modo a poder,
mais cedo ou mais tarde, enunciar o que este espontaneamente vê). Ora, Pasolini pensava que o essencial da imagem cinematográﬁca não correspondia nem a
um discurso direto, nem a um discurso indireto, mas a um discurso indireto livre
(Deleuze, 1983, p. 106 [97]).

Segundo Deleuze, esta forma de enunciação elimina a metáfora, na medida em que torna homogêneo o sistema da linguagem, trazendo muitos problemas
aos lingüistas, ao colar na própria enunciação o falante e o discurso de outrem.
Essa crise de identiﬁcação no processo de enunciação seria uma característica
geral da arte moderna, em especial na literatura, podendo ser exempliﬁcada pelo
romance joyciano – Ulisses. Deleuze com esta ﬁgura do discurso apresenta-nos,
já em Imagem-movimento, uma das características fundamentais do cinema moderno: “Eu é um outro”. Em outras palavras, a enunciação se faz através da interseção de falas ou de pontos de vista dos personagens, diluindo-se, assim, a
“forma-Eu”. Esse procedimento no plano cinematográﬁco foi denominado pelo
ﬁlósofo de “consciência-câmera”: “Em suma, a imagem-percepção encontra seu
estatuto, como subjetividade livre indireta, assim que reﬂete seu conteúdo numa
consciência-câmera que se tornou autônoma (‘cinema de poesia’)” (ibidem, p.
108 [99]).
Deleuze, por intermédio de um agenciamento com a tese de Pasolini, e
com Film de Samuel Beckett, apresenta o que é mais essencial na imagem-percepção: sua capacidade de reﬂetir-se (através de uma consciência-câmera) e de buscar o “em-si” do processo perceptivo (a invenção de percepções não-humanas). A
imagem-percepção é o ponto nevrálgico das imagens-movimento, desdobrandose dela as demais imagens, tanto reﬂetindo sua face em “ação”, quanto dobrando
sobre si em “afecção”.
Nesse estranho binômio Beckett-Berkeley, Deleuze problematizou a relação entre a percepção e o cinema.
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Deleuze e a Arte: o caso da literatura
Ovídio Abreu

Um grito de Artaud – “Para dar um ﬁm ao julgamento de Deus!” – ressoa
como questão ﬁlosóﬁca na obra de Gilles Deleuze. E essa questão se precisa e se
desdobra em problemas que nascem do seu encontro com orientações variadas,
oriundas de domínios diferentes. No campo ﬁlosóﬁco, pode-se destacar os seus
encontros com o problema do valor dos valores, posto por Nietzsche em conexão
com uma genealogia do niilismo europeu; com a crítica da moral e o problema de
um devir racional, apreendidos por Espinosa a partir de um enquadramento que
relaciona Ética e Ontologia; com o desejo de Bergson de libertar a ﬁlosoﬁa de sua
submissão ao Eterno, quando propõe o problema da possibilidade do Novo em
conexão com uma ﬁlosoﬁa da Duração. Desses encontros resulta a construção por
Deleuze de um empirismo superior que relaciona o postulado de Hume da exterioridade da relação em respeito aos termos com a subversão da teoria kantiana das
faculdades. Isto ocorre justamente a partir de uma reavaliação da idéia de gênese
relacionada ao conceito de sublime, tal como formulado por Kant na Crítica do
juízo. Esse percurso conduz Deleuze ao conceito de heterogênese como conceito
adequado para pensar uma gênese do pensar no pensamento.115
A relação de tal questão com os problemas que ela engendra envolve uma
deﬁnição da ﬁlosoﬁa como atividade criativa e orienta os encontros de Deleuze
com as artes: literatura, teatro, pintura, música e cinema.
Para Deleuze não há uma hierarquia entre as atividades do espírito criadoras entre ﬁlosoﬁa, ciência e arte. A ﬁlosoﬁa é deﬁnida como prática de criação
de conceitos, a ciência como criação de funções e a arte como criação de perceptos e afetos. Entre elas muitas conexões são possíveis: um percepto, um afeto,
uma função podem estimular a criação de conceitos e reciprocamente. Nenhuma
dessas atividades pode, porém, reivindicar uma posição privilegiada diante das
demais. Assim, a ﬁlosoﬁa, como criação de conceitos, não deve ser uma reﬂexão
sobre a arte ou a ciência. Na relação da ﬁlosoﬁa de Deleuze com a literatura, não
devemos esperar uma reﬂexão sobre a prática literária, pois, nesse caso, o que
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O conceito de heterogênese apresenta a idéia de gênese como devir irredutível à identidade
de uma origem e ao advento de uma forma ou de uma coisa. Diz respeito à gênese do pensar no
pensamento como criação que aﬁrma o novo como diferença.
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interessa ﬁlosoﬁcamente ao pensador é sempre a criação dos conceitos que a literatura, o teatro, a pintura e o cinema suscitam a partir de seus problemas e que
estão, eles próprios, em relação com outras práticas.
Deleuze dedicou uma série de estudos à literatura: estudou um romance,
Em busca do tempo perdido, no livro Proust e os signos (1964); escreveu ensaios:
Lógica do sentido contém estudos sobre três escritores, Michel Tournier, Pierre
Émile Klossowski e Zola; investigou toda uma obra literária: Kafka, por um literatura menor (1975); abordou a dramaturgia de Carmelo Bene em “Un manifeste
de moins”, ensaio que acompanha a tradução para o francês da peça do mesmo
Carmelo Bene, “Richard III ou l’horrible nuit d’un homme de guerre”, no livro
Superpositions (1979); analisou três peças de Beckett, em L’Epuisé (1989); além
de muitos outros importantes estudos reunidos em Crítica e clínica, 1993.
Para além dessas análises especíﬁcas, a literatura ﬁgura, com maior ou
menor presença, em quase todos os livros de Deleuze, sempre conectada com
problemas ﬁlosóﬁcos. Ela oferece ao ﬁlósofo a possibilidade de ir um pouco mais
longe, prolongando seu trabalho de questionamento e remanejando os problemas
postos pela própria criação literária.
Consideremos alguns exemplos dessa relação criadora entre a ﬁlosoﬁa
e a literatura. Deleuze encontra em Proust um conjunto de problemas que são
abordados e desenvolvidos ﬁlosoﬁcamente em Nietzsche e a ﬁlosoﬁa, em Proust
e os signos e em Diferença e repetição, sempre no sentido de impulsionar a crítica
à ﬁlosoﬁa da representação, sobretudo à imagem dogmática do pensamento que
nela se desenvolve.116 Mas Proust e os signos mobiliza outros problemas que estendem e enriquecem essa crítica: o do estatuto dos fragmentos e o da relação que
os reúne, sem uniﬁcá-los, e o do estatuto do tempo como articulador da obra de
Proust, problema que remete à questão de um sistema aberto em ﬁlosoﬁa.
Antonin Artaud aparece como personagem conceitual em muitos dos livros de Deleuze. Em Diferença e repetição, Artaud deﬂagra o conceito de empirismo superior, pois força o ﬁlósofo a pensar em uma questão que é comum a ambos:
o problema da criação ou da gênese do pensar no pensamento, que Deleuze desenvolve com a teoria de um exercício transcendente ou superior das faculdades,
exercício desencadeado pelo encontro da sensibilidade com seu objeto próprio, a
intensidade (que só pode ser sentida). Esse encontro violenta o exercício empírico
das demais faculdades e subverte à harmonia postulada como senso comum. As116

Sobre a crítica de Deleuze à imagem dogmática do pensamento, ver os capítulos “La critique”, em Nietzsche et la philosophie (Deleuze, 2005), “A imagem do pensamento”, em Proust
e os signos (Deleuze, 2003) e em Diferença e repetição (Deleuze, 2006).
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sim as faculdades não se remetem mais à Identidade do sujeito transcendental e
não se referem à Unidade de um objeto suposto o mesmo para todas elas. Pensar
não é mais representar, mas criar o pensar no pensamento. A gênese do pensar no
pensamento decorre de um combate entre as faculdades que se resolve em um
acordo-discordante. O conceito de acordo-discordante é uma retomada inusitada
de um conceito proposto por Kant na Crítica do juízo para pensar o sublime. Com
Deleuze, o acordo-discordante entre as faculdades deixa de ser a fonte do sentimento do sublime e torna-se o movimento genético do pensar no pensamento. O
encontro de Deleuze com Artaud, no plano dos problemas comuns, prolonga-se
em um encontro com Kant. Nesse encontro, Deleuze isola o conceito de acordodiscordante do sistema kantiano e o deforma no sentido de tornar-se apto a pensar
um outro problema: o da criação.
Gustave Flaubert, Charles Baudelaire e Léon Bloy também são acionados
para pensar um problema conexo, o da besteira, não simplesmente como potência
corporal, ou fato de caráter e de sociedade, mas como pertencente às estruturas do
pensamento enquanto tal. Deleuze considera que “a pior literatura produz besteiras; mas a melhor foi obcecada com o problema da besteira, que ela soube conduzir às portas da ﬁlosoﬁa, dando-lhe toda a sua dimensão cósmica, enciclopédica
e gnosiológica. Teria bastado que a ﬁlosoﬁa retomasse esse problema com seus
próprios meios e com a modéstia necessária, considerando que a besteira jamais
é aquela do outro, mas o objeto de uma questão transcendental: como a besteira e
não o erro é possível?” (Deleuze, 2006). Essa questão diz respeito à ﬁlosoﬁa, mas
também às artes na medida em que elas conquistem um exercício superior capaz
de não apenas ver a besteira, mas também de não mais a tolerar.
Lógica do sentido é um grande livro ﬁlosóﬁco, sua questão maior é redeﬁnir o campo transcendental, libertá-lo do senso comum e do bom senso e pensálo não mais como a instância que condiciona a experiência possível, mas como
plano que permite pensar a gênese da experiência real. Dessa questão decorre uma
série de problemas que por sua vez se desdobram em novos conceitos. Uma nova
teoria deﬁne o sentido como acontecimento, que o situa em uma quarta dimensão
(genética) da proposição, irredutível às dimensões da designação de um estado
de coisas, da manifestação de um sujeito e da signiﬁcação das palavras na língua.
Esse desenvolvimento não seria possível contudo, sem o encontro com problemas
postos pelas obras de Lewis Carroll (o sentido como acontecimento paradoxal) e
de Antonin Artaud (a retomada da idéia de um corpo sem órgãos em combate contra o julgamento de Deus). A conexão desses dois autores dramatiza nesse livro
o problema da relação do sentido com dois tipos de não-senso: um não-sentido
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que coloca em cena a dimensão da profundidade como constituída pelas relações causais entre os corpos, e um não-senso superﬁcial que garante a produção
dos sentidos incorporais que se atribuem aos corpos. Sem falar das contribuições
fundamentais de Novalis, Maurice Blanchot, Charles Péguy, Joe Bousquet, Scott
Fitzgerald e Malcolm Lowry, para precisar as duas orientações fundamentais do
acontecimento: a da sua efetuação nos corpos e nos estados de coisas e a da sua
contra-efetuação criadora.
Antonin Artaud, Samuel Beckett, Marcel Proust, Maurice Blanchot, Pierre Klossowski, Witold Gombrowicz, Henry Miller, D.H. Lawrence, Samuel Butler, Louis-Ferdinand Celine aparecem em O anti-Édipo como intercessores fundamentais para a enunciação de um novo conceito de inconsciente e de desejo.
Em Mil platôs, no platô “1874 – Três novelas, ou que se passou?”, Deleuze prolonga o conceito de agenciamento proposto em Kafka: por uma literatura
menor, e levanta o problema da distinção de três linhas – a de segmentação dura,
a de segmentação molecular e a linha de fuga – a partir do estudo das novelas “Na
gaiola”, de Henry James, “The Crack up”, de Scott Fitzgerald e “Histoire du gouffre et de la lunette”, de Pierrete Fleutiaux. Nos demais platôs, escritores, pintores
e músicos se associam e se alternam como intercessores para pensar os problemas
construídos por Deleuze e Guattari, sobretudo com os conceitos de devir-animal,
devir-imperceptível, etc. e de ritornelo. No caso dos escritores, destacam-se, sobretudo no platô “1730 – Devir-intenso, devir-animal, devir-imperceptível” Antonin Artaud, Heinerich von Kleist, Maurice Blanchot, Virginia Woolf, Henry Miller, Henri Michaux, Franz Kafka, Willian Faulkner.
O que é a ﬁlosoﬁa? conta novamente com a presença da ciência e da
arte. Nesse caso, a deﬁnição da especiﬁcidade da atividade ﬁlosóﬁca impõe que
se enfrente, diretamente, o problema das diferenças e das relações entre essas três
práticas criadoras.
Esse rápido e incompleto inventário das conexões entre a ﬁlosoﬁa e a
literatura não tem um ﬁm em si mesmo, é apenas um meio de introduzir um problema que o ultrapassa: o do estatuto da relação do pensamento de Deleuze com
os demais pensamentos que com ele se articulam. Nesse aspecto, os estudos especíﬁcos sobre a literatura não apresentam uma diferença signiﬁcativa com relação
aos estudos de Deleuze sobre ﬁlósofos. Em todos esses casos há um gosto pela
apreensão da obra na sua integralidade. É que, no plano de cada obra, Deleuze
revela as questões e os problemas que mobilizam a sua criação. Considerada a dimensão dos problemas, a obra não se dobra a uma posição de objeto, e a ﬁlosoﬁa
de Deleuze recusa a posição reﬂexiva.
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Em continuidade com Nietzsche, Artaud e Proust, Deleuze sempre considerou que o pensamento só é possível quando forçado por um encontro. Ele é
concebido como uma conquista que depende não do encontro de um autor com saberes, mas de um encontro com problemas que desencadeiam um aprendizado no
pensamento. A aﬁnidade, e não a identidade entre problemas, talvez seja um critério para compreender a seleção dos ﬁlósofos, artistas e cientistas que penetram
a obra de Deleuze. A aﬁnidade não suprime as diferenças entre os problemas, ao
contrário, ela aﬁrma as diferenças que relaciona. Assim, os encontros promovem
sínteses disjuntivas, sínteses que aﬁrmam a diferença entre termos heterogêneos
que, no entanto, articulam. Mas os encontros são, por natureza, imprevistos. Se
eles não são dados, é preciso um pensamento que os aﬁrme, que os crie, que os
faça existir. Mas como dar consistência a tais encontros?
Favorecer os encontros e pensar a partir deles talvez seja uma posição
conquistada por um procedimento de subtração-constituição e por uma forma de
expressão adequada: o discurso indireto livre, sustentado por um agenciamento
coletivo de enunciação, que toma os autores e as práticas não como objetos, mas
como intercessores. Assim, o importante no discurso indireto livre não é a mistura de dois discursos diretos que os conservaria na sua identidade própria, mas
a conexão que os torna indiscerníveis e que desencadeia um devir que afeta a
todos eles. Nesse bloco em devir nenhum discurso pode ocupar uma posição meta
situada ou reﬂexiva: se o movimento diﬁculta que o pensamento estacione numa
posição reﬂexiva é porque o impele a um exercício superior que o torna criativo.
A criação, considera Deleuze, começa pela fabricação de intercessores:
Sem eles não há obra. Podem ser pessoas — para um ﬁlósofo, artistas ou cientistas; para um cientista, ﬁlósofos ou artistas — mas também coisas, plantas,
animais, como em Castañeda. Fictícios ou reais, animados ou inanimados, é
preciso fabricar os seus próprios intercessores. É uma série. Se não formamos
uma série, mesmo que completamente imaginária, estamos perdidos. Eu preciso
de meus intercessores para me exprimir, e eles jamais se exprimiriam sem mim:
sempre se trabalha com vários, mesmo quando isso não se vê (Deleuze, 1990).

O que pode signiﬁcar uma fabricação de intercessores, senão o correlato
da aﬁrmação de um encontro, aﬁrmação que eleva o que poderia permanecer como
uma contingência ao estatuto de um agenciamento coletivo de enunciação?
Nesse sentido, Deleuze dá nome a uma multiplicidade, a um agenciamento coletivo de enunciação, ele próprio variável segundo as intercessões de
cada caso. Ora não será isso que Deleuze encontra na literatura: agenciamentos
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coletivos capazes de intensiﬁcar as variações na linguagem, nos personagens, nos
gestos? O próprio conceito de agenciamento coletivo de enunciação não se separa
de um encontro com a prática literária: sugerido pela obra de Kafka, é apresentado como um dos componentes do conceito de literatura menor, ambos formulados no livro Kafka: por uma literatura menor. Com esse conceito, Deleuze e
Guattari pretendem pensar uma enunciação não pessoal, conquistar a potência do
impessoal, do intensivo e do indeﬁnido: o “se”, o “neutro”, o “on”, que Blanchot
considera como condição da enunciação literária.
O conceito de literatura menor tem os seguintes componentes: a potência
da desterritorialização da língua que permite uma criação de uma língua estrangeira na própria língua materna; a conexão imediata do individual com o político,
que passa por relações complexas com a experiência de minorias; e o já mencionado agenciamento coletivo de enunciação. Além disso, a literatura menor é
inseparável de um tratamento menor da língua. Mas nada disso se conquista sem
um tratamento sintático sempre renovado: a literatura é, para Deleuze, sintaxe
conduzida a um limite agramatical para revelar a vida nas coisas.
Os conceitos de “menor” e de “maior” aparecem no livro sobre Kafka
e são retomados e desenvolvidos em “Un manifeste de moins”, um ensaio sobre
Carmelo Bene; em Mil platôs (notadamente nos platôs “20 de novembro de 1923
– Postulados da lingüística”, “587 a.C.-70 d.C. – Sobre alguns regimes de signos”,
“Ano zero – Rostidade” e “1730 – Devir-intenso, Devir-animal, Devir-imperceptível”) e no livro Crítica e clinica. Não sendo possível, nos limites desse estudo,
abordar diretamente todos esses textos, privilegia-se a seguir a análise do ensaio
“Un manifeste de moins”, pois nele Deleuze evidencia em ato um procedimeto de
minoração que opera por subtração: constituição.117
Carmelo Bene reescreveu Romeu e Julieta e deﬁniu sua peça como um
ensaio crítico sobre Shakespeare. Mas, observa Deleuze, sendo o ensaio crítico,
ele próprio, uma peça de teatro, como conceber essa relação entre o teatro e sua
crítica, entre a peça originária e a peça derivada?
Não se trata, nesse teatro, de uma crítica que vise ao autor, nem de fazer
teatro no teatro, nem de uma paródia, nem de uma nova versão. Carmelo Bene
procede por subtração, retira de cada peça um elemento, um personagem: a peça
afetada movimenta-se, e uma nova peça surge em decorrência dessa manobra.
Mas o que resulta daí? A nova peça se confunde com a fabricação de um novo
personagem que se elabora durante a peça: “a peça se confunde primeiramente
117

Para uma análise mais detalhada dessa questão ver o artigo “O procedimento da imanência
em Deleuze”. Alceu 5 (9), jul./dez 2004, p. 87-103.
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com a fabricação do personagem, sua preparação, seus balbucios, suas variações,
seu desenvolvimento” (Deleuze, 1979).
Esse teatro crítico é apresentado, assim, como um teatro constituinte. O
diretor é deﬁnido como um operador: aquele que realiza o movimento de subtração
que se faz acompanhar da criação de um novo elemento: “amputação de Romeu e
desenvolvimento gigantesco de Mercutio, um no outro” (Deleuze, 1979, p. 89).
De todas as peças de Carmelo Bene, Deleuze destaca Ricardo III ou a
horrível noite de um homem de guerra. O que é amputado nesse caso é todo o
sistema real e principesco, restando apenas Ricardo III e as mulheres. Essa subtração faz aparecer, sob nova luz, aquilo que só existia virtualmente na tragédia.
Deleuze ressalta que Ricardo III é, talvez, a única tragédia de Shakespeare na qual
as mulheres entram em relações de guerra. E Ricardo III, por seu lado, ambiciona
menos o poder do que introduzir ou reinventar uma máquina de guerra, destinada
a destruir o equilíbrio aparente ou a paz do Estado (aquilo que, segundo Carmelo
Bene, Shakespeare chama o segredo de Ricardo, seu ‘objetivo secreto’). Operando
a subtração dos personagens do poder de Estado, Carmelo Bene vai dar livre curso
à constituição do homem de guerra na cena, “com suas próteses, suas deformidades, suas excrescências, suas malformações, suas variações” (ibidem, p. 90).
Mas, se é claro que seu alvo não é Shakespeare, sobre o quê incide essa
crítica? O que se tem inicialmente em vista são os elementos subtraídos, são os
marcadores de poder do sistema da representação. Ora, segundo Deleuze e Carmelo Bene, os elementos de poder no teatro – o poder que é representado e o poder do próprio teatro – são o que, ao mesmo tempo, assegura a coerência do tema
tratado e a coerência da representação na cena. Deleuze prossegue esclarecendo
que “o poder especíﬁco do teatro não é separável de uma representação do poder
no teatro, mesmo se é uma representação crítica” (ibidem, p. 93). A subtração dos
elementos estáveis de Poder é o que desencadeia uma nova peça, na qual se observa o desenvolvimento de uma nova matéria e de uma nova forma teatral, uma
força não representativa sempre em desequilíbrio.
Segundo Deleuze, com esse procedimento, Carmelo Bene questiona o
que ele chama de perspectiva maior: o interesse pelo começo e pelo ﬁm de qualquer coisa, o sonho de começar ou recomeçar do zero, o medo pelo seu ponto de
queda, isto é, o pensar em termos de futuro e de passado, o identiﬁcar-se com a
História. A esse gosto pela História, Carmelo Bene contrapõe, segundo Deleuze,
o interesse pelo Devir.
O procedimento de subtração-constituição produz uma zona de indiscernibilidade entre os autores e desencadeia um devir que torna Carmelo Bene e
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Shakespeare indiscerníveis. O mesmo se dá na relação de Deleuze com Carmelo
Bene e, em conseqüência, com Shakespeare: todos são afetados por um devir
minoritário que desfaz um sujeito de enunciação pessoal, que retira o Eu de cena.
O procedimento produz um meio não histórico. Conﬁgura uma outra dimensão na
qual os tempos mais diferentes se comunicam: ela não é histórica nem é eterna,
mas intempestiva. É da conquista dessa dimensão que nasce um autor menor.
Um autor sem futuro e sem passado, arrastado por um devir que o comunica com
outros tempos, outros espaços.
Assim sendo, maior e menor não designam os fenômenos ou as obras em
si, mas dois tipos de tratamento. Deleuze esclarece que um autor pode ser elevado
ao maior. Nesse caso: “de um pensamento se faz uma doutrina, de uma maneira
de viver se faz uma cultura, de um acontecimento se faz História. Pretende-se
assim reconhecer e admirar, mas de fato, normaliza-se.” Pode-se, ao contrário,
submeter o autor a um tratamento menor ou de “minoração”: “para extrair devires
contra a História, vidas contra a cultura, pensamentos contra a doutrina, graças ou
desgraças contra o dogma” (Deleuze, 1979, p. 97). O primeiro tratamento reforça,
no sistema do autor, as estruturas de poder e seus marcadores de poder; o segundo,
ao contrário, extrai do sistema linhas de variação contínua que constituem regras
imanentes de outro tipo. Uma vez esclarecido que maior e menor não designam
substâncias, mas tratamentos, Deleuze destacará os procedimentos de minoração
que Carmelo Bene impõe à linguagem e aos gestos, os elementos fundamentais
do teatro. Mas o que dizer da literatura menor? O que entender por uma língua e
por um sistema de gestos menores?
Em primeiro lugar, não se deve supor a existência de línguas ou de gestos
naturalmente menores ou maiores: maior e menor qualiﬁcam menos línguas diferentes ou ordenações distintas de gestos que usos diferentes de uma mesma língua
e dos mesmos gestos. Um tratamento maior obtém uma língua com forte estrutura homogênea e centrada sobre invariantes, constantes ou universais de natureza
fonológica, sintática ou semântica. Um tratamento menor envolve a subtração de
tudo o que atua como elemento de poder, na língua e nos gestos, na representação
e no representado. Segundo Deleuze, as linhas de variação decorrem da subtração
da história, porque a História é o marcador temporal do poder; da subtração da
estrutura, porque é o marcador sincrônico; da subtração das constantes, que são
elementos estáveis ou estabilizados; da subtração do texto, porque este signiﬁca a
dominação da língua sobre a fala; da subtração do diálogo, porque o diálogo faz
circular os elementos de poder. Chega o momento de perguntar: o que resta após
essas subtrações, o que Carmelo Bene vê com seu procedimento? Pois, como
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adverte Deleuze em Crítica e clínica, a subtração impele a linguagem ao limite,
mas nem por isso o transpõe. Se ela devasta as designações, as signiﬁcações e as
traduções, é para que a linguagem afronte, do outro lado de seu limite, as ﬁguras
de uma vida desconhecida e de um saber esotérico. O procedimento de subtração
é apenas a condição, por mais indispensável que seja. Chega às novas ﬁguras
aquele que sabe transpor o limite (Deleuze, 1997).
A subtração, no primeiro sentido, abre, apenas abre, a possibilidade da
constituição, isto é, da aﬁrmação do novo; mas é preciso saber que é, ﬁnalmente,
a aﬁrmação do novo que pode dar necessidade à subtração: esta deixa, então, de
ser um momento contingente da aventura do pensamento e torna-se o efeito de
um novo pensamento que se constitui. Portanto, é necessário aﬁrmar: o que se vê,
além do limite a que se chega via esses procedimentos, é o que se cria. Então, pode-se retomar a questão: o que se torna o teatro quando Carmelo Bene encontra-se
com Shakespeare? Ele se torna um teatro menor, minoritário, no mesmo sentido
em que se diz uma literatura minoritária. Deﬁne-se assim a função do teatro de
Carmelo Bene, revela-se aquilo que ele vê e cria além do limite, como efeito das
subtrações: a ﬁgura de uma consciência minoritária como potencialidade de cada
um. Deleuze tem o cuidado de distinguir minoritário de minoria. Uma minoria
designa um estado de fato, uma posição de subordinação ao sistema majoritário.
Minoritário, ao contrário, não designa um estado, mas a potência de um devirminoritário, de um devir universal. Assim, o teatro não representa mais nada, ele
apresenta e constitui uma consciência minoritária. O conteúdo da consciência minoritária são os devires, a própria experiência, se aceitarmos que ela não pode ser
recebida; ela supõe, ao contrário, para se desdobrar, todo um percurso, invenções,
um agenciamento, uma vida em constituição.
O procedimento de subtração: constituição permite pensar a aﬁnidade de
todos os procedimentos que sustentam um combate comum à literatura menor e à
ﬁlosoﬁa menor. O privilégio desse procedimento deve-se à hipótese de que as suas
duas operações estão presentes em outros procedimentos literários destacados por
Deleuze. Cada escritor estabelece seu procedimento ou seus procedimentos,118 e
com eles, cada qual ao seu modo, ataca a língua materna elaborando uma nova
sintaxe e, com esta, uma espécie de língua estrangeira que força a linguagem a
afrontar o seu limite e a encontrar o seu objeto próprio. Esse combate contra a
118

É possível mesmo que certos personagens literários assumam essa função subtrativa, afetando toda a narrativa de um coeﬁciente de minoração. A esse respeito, ver a análise da obra de
Melville, a partir do estudo de um de seus contos (“Bartleby, o escrivão”), em “Bartleby, ou a
fórmula”.
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gramática é também, como souberam pensar Nietzsche e Artaud, um combate
contra as transcendências que sustentam o sistema do julgamento, o julgamento
de Deus. Nesse sentido, todos os procedimentos de minoração são subtrativos e,
por essa via, todos almejam a criação.119
Esse combate é um combate contra o modelo, contra o sujeito que imita
o modelo, contra a identiﬁcação que cultua transcendências. O modelo pode ser o
da língua materna, o da ﬁlosoﬁa dogmática, o da função paterna ou o dos valores
dominantes que instituem normas, padrões majoritários. É um combate contra a
Representação, contra a relação mimética em favor do devir minoritário; é também um combate contra o Sujeito em favor de um agenciamento de enunciação
impessoal, um combate contra as transcendências do Referente, da Manifestação
e da Signiﬁcação, na linguagem ou na ﬁlosoﬁa, em favor do sentido como acontecimento assigniﬁcante. É um combate que, como diz Deleuze, leva a linguagem
e o pensamento ao seu limite extremo, onde se conquistam Visões e Audições que
são verdadeiras Idéias que só a linguagem e o pensamento tornam possíveis. É
esse desaﬁo, comum à arte e à ﬁlosoﬁa, que aproxima Deleuze dos ﬁlósofos e dos
artistas que ele admira.
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O tempo que já não rima: Deleuze e Hölderlin
Claudia Castro

Mesmo afastados por diferenças irredutíveis, Deleuze e Hölderlin possuem inúmeras aﬁnidades. A alegria que fulgura em alguns textos do poeta-pensador é o tom fundamental da obra deleuziana. Nietzsche pode ser visto como ponto
de ligação: ele que na juventude mergulhou na obra de Hölderlin é a diretriz essencial do pensamento deleuziano. Além de tudo, como observou Arnaud Villani,
é principalmente “a atitude, o estilo de pensamento e de vida” desses dois autores
que permite aproximá-los: “todos os dois verazes, modestos, retirados, valorizando o humilde”120. Mas, é a partir de uma idéia hölderliniana bem precisa, a idéia
de cesura, formulada nos comentários de Hölderlin sobre as tragédias de Sófocles, Édipo-rei e Antígona, notas que ﬁguram como complemento das traduções
que empreendeu destas mesmas peças, que tentaremos relacioná-los. Trata-se de
uma categoria poetológoica da qual o próprio Deleuze se apropria para caracterizar a sua concepção vertiginosa da temporalidade, a qual constitui, ao lado de
outros fragmentos, o “mosaico deleuziano do tempo”121. A cesura permite pensar
um tempo onde “começo e ﬁm não conseguem rimar”, como escreveu Hölderlin,
porque ela introduz uma ruptura radical. Na visão de Deleuze, um tempo “enlouquecido”, “fora dos eixos”, desenrolado da antiga ﬁgura circular que o continha
e livre dos acontecimentos que se compunham o seu conteúdo; um tempo que se
descobre como “forma vazia e pura” (Deleuze, 1988).
O ponto de partida da investigação ﬁlosóﬁca de Deleuze é inegavelmente
a questão da diferença em si, o pensamento da diferença em si mesma, irredutível
ao idêntico, resistente à todas as formas reduplicadas do Mesmo. E a diferença é o
tempo. É possível dizer que dois princípios fundamentais regem o “sistema” oculto do pensamento de deleuziano (Gualandi, 1998, p. 16): aquele da univocidade
do Ser – que signiﬁca que “o ser é Voz, que ele se diz em um só e mesmo “sentido” de tudo aquilo de que se diz.[…] um só Ser para todas as formas e vezes, uma
só insistência para tudo o que existe” Deleuze, 1974, p. 210) – e aquele do Devir,
onde nenhuma coisa é igual à si mesma “e tudo se banha em sua diferença”, pois
120

VILLANI, Arnaud, “La philosophie deleuzienne et la revolution poétique hölderlinienne”,
In: Hölderlin et la France, 1999, p. 151-172.
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Expressão de Peter Pál Pelbart em seu artigo “O tempo não-reconciliado” (2000), p. 88.
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o tempo arrasta tudo em seu curso. Sua ﬁlosoﬁa é uma doutrina do Ser, uma ontologia que pensa o ser como devir; onde o ser é tempo na forma do eterno retorno
da diferença, porque, para Deleuze, a realidade é produção incessante do novo. É
esta experiência do tempo, que traz consigo uma ética, a aﬁrmação imanente da
vida em sua heterogeneidade radical, que o ﬁlósofo encontra nas reﬂexões poetológicas de Hölderlin, onde a ﬁlosoﬁa habita o coração da poesia e a poesia devém
efetivamente uma ética.
Incompreendido por seus contemporâneos, dilacerado por um amor impossível, Hölderlin tinha apenas trinta e sete anos quando sua loucura foi dada
como incurável, apesar de inofensiva. Acolhido pelo carpinteiro Zimmer, ﬁel amigo que o admirava profundamente, passou a outra metade da vida, mais precisamente trinta e seis anos, morando em um quarto ao alto de uma torre às margens
do rio Neckar, compondo poemas fragmentários e dedilhando um piano do qual
cortara as cordas. Foi no pensamento lúcido que precedeu essa longa loucura que
o poeta realizou suas traduções de Édipo-rei e Antígona, assim como os comentários a elas dedicados; notas cuja extrema diﬁculdade e densidade intelectual
tornam quase inacreditável o fato de terem sido publicadas em sua época, no ano
de 1804. Dentre as várias idéias expostas neste diálogo poético com Sófocles, no
qual o pensamento de Hölderlin encontra seu cume, são duas as que despertam
o interesse de Deleuze: a questão da cesura e aquela do chamado “afastamento
categórico”, ambas pensadas em íntima relação e suscitando uma nova concepção
da temporalidade.
É Jean Beaufret, em “Hölderlin e Sófocles”, quem conduz a leitura deleuziana de Hölderlin, ao apontar que a constante meditação do poeta no pensamento
de Kant lhe era essencial. A crítica kantiana despertou a nação alemã, “ tiroua do torpor egípcio e a conduziu no livre deserto solitário de sua especulação”
(Hölderlin, 1967, p. 690), escreveu o poeta em carta a Karl Gock de 1 de Janeiro
de 1799. Hölderlin aprofundou o pensamento de Kant em um sentido completamente distinto, não apenas de Fichte, de quem seguiu os cursos em Iena, em
1794, como também de seus companheiros do célebre seminário de Tübingen,
Hegel e Schelling, cujo idealismo negligenciou a radicalidade da crítica kantiana.
Deleuze aﬁrma que ele foi um dos melhores discípulos de Kant e que “a saída
do kantismo não está em Fichte ou em Hegel, mas somente em Hölderlin, que
descobre o vazio do tempo puro e, nesse vazio, o afastamento contínuo do divino,
a rachadura prolongada do Eu e a paixão constitutiva do Eu” (Deleuze, 1988, p.
153). Segundo Deleuze, foi Hölderlin, longe de todo o kantismo, quem realmente
compreendeu Kant ao desenvolver uma teoria do tempo como forma vazia e pura
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sob a qual Édipo erra, ao ver nesta forma do tempo a “essência da tragédia”, a
grande aventura de Édipo como um “instinto de morte” com suas “ﬁguras complementares”. Mas “é possível, assim, que a ﬁlosoﬁa kantiana seja a herdeira de
Édipo?” (idem).
A introdução do tempo no pensamento foi a “prestigiosa contribuição” de
Kant, acredita Deleuze. Até Kant, o tempo era derivado do movimento, pensado
como medida do movimento, era segundo em relação a este. Kant inverteu esta
subordinacão, liberou o tempo do movimento. Como grande ﬁlósofo, criou um
conceito: o tempo puro. Em sua revolução copernicana, que confere ao sujeito o
papel de constituir o objeto e gira o interesse ﬁlosóﬁco para a investigação das
formas a priori que regem a representação, Kant fez do tempo e do espaço formas
de sentir, em linguagem kantiana, “formas puras da intuição”, e assim o tempo
e o espaço passam a ser, eles mesmos, livres das “afecções” que lhes conferiam
algum conteúdo. Os comentários hölderlinianos sobre o Édipo-rei e sobre a Antígona revelam que é esta experiência do tempo que habita o coração da tragédia
sofocliana, do momento que deciframos o “cálculo de suas leis”.
É com este parágrafo decisivo que Hölderlin abre a terceira parte das
“Observações sobre o Édipo”:
A apresentação do trágico depende, principalmente, que o formidável (Ungeheuer), como o Deus e o homem se acasalam, e como, todo limite abolido, a
potência pânica da natureza e o mais íntimo do homem se tornam Um na ira,
seja concebido pelo fato de que a uniﬁcação ilimitada se puriﬁca por meio de
uma separação ilimitada.122

Como esclarece Jean Beaufret, aos olhos de Hölderlin o trágico em Sófocles se distingue por ser o “trágico do retraimento ou do afastamento do divino”
(Beaufret, 1965, p. 12): uma uniﬁcação ilimitada com o Deus que se puriﬁca
por uma separação ilimitada, por um distanciamento do divino, o “afastamento
categórico”. Ao contrário do trágico de Ésquilo ou de Eurípedes, onde os homens
ultrapassam um limite muito claro que lhes foi estabelecido em partilha pelos deuses, e onde a ação trágica coincide com a história do retorno à ordem violada, em
Sófocles não se trata de uma transgressão, pois “é o próprio limite que se subtrai”
(idem). Na apresentação do formidável, do monstruoso das tragédias sofoclianas,
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HÖLDERLIN, Friedrich, “Observações sobre o Édipo”, trad. Marcia C. de Sá Cavalcanti,
Reﬂexões. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994, p. 99., (tradução modiﬁcada, sugerida por
Roberto Machado em aula proferida no dia 25/5/2006) “Remarques sur Rdipe”, trad. François
Fédier, Hölderlin Ruvres, op. cit, p. 957. “Anmerkungen zum Ödipus”, [SW, vol. 10, p. 160].
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simplesmente “todo o limite é abolido”. E, este apagamento do limite, a uniﬁcação ilimitada entre o homem e o Deus, puriﬁca-se por uma separação ilimitada.
Beaufret nota que não é difícil perceber neste “puriﬁca-se” um eco da Catarse
de Aristóteles. Mas, em que consiste essa Catarse que se produz pela separação
ilimitada? Tal é o papel da arte para Hölderlin: uma puriﬁcação por meio de uma
separação ilimitada do Deus. Segundo o poeta, o que há de único na linguagem
trágica de Sófocles e que a torna absolutamente incomparável é o fato de ser uma
“língua para um mundo onde, sob a peste e o desregramento do sentido, e um
espírito divinatório por toda parte exacerbado, em um tempo de inação, o Deus e
o homem […] se falam na ﬁgura esquecediça da inﬁdelidade, pois a inﬁdelidade
divina, é ela que é o melhor a preservar”123. Contudo, a passagem mais surpreendente desta interpretação hölderliniana da tragédia de Sófocles a partir da dupla
inﬁdelidade entre o homem e Deus, aquela cuja densidade é mais compacta, é
onde o poeta-pensador apresenta o “momento” essencial da arte trágica:
A esse limite, o homem esquece, a si mesmo, porque ele está inteiramente no interior do momento; o Deus, porque ele não é nada mais do que Tempo; e de um
lado e do outro se é inﬁel, o Tempo porque em um tal momento ele vira categoricamente, e que nele, início e ﬁm não se deixam mais totalmente rimar, o homem,
porque no interior deste momento, lhe é preciso seguir o retorno categórico, e
que assim depois, ele não pode se igualar em nada à situaçao inicial (Beaufret,
1965, p. 12).

Sobre este trecho, Beaufret chega a comentar que talvez nunca se tenha
dito tanto em tão poucas palavras. No entanto, algumas linhas acima Hölderlin
aponta que o auge do dilaceramento, o limite mais extremo do sofrimento – que
é o momento essencial da tragédia – é o de um esvaziamento onde “nada mais
resta que as condições do tempo ou do espaço” (idem). Trata-se de uma referência
direta à Kant, à essas condições que Kant nomeia de “formas puras da intuição”,
as formas puras ou vazias do tempo ou do espaço. Ou seja, o Deus passa a ser o
Tempo, mas um tempo reduzido ao mínimo: esta é a sua retração, o seu desvio.
Onde antes havia o Deus, só resta o Tempo, mas o tempo enquanto condição,
como Forma, desprovido de conteúdo, vazio, um tempo puro. Em tal “aﬂição”,
o homem esquece de si, “não pensa mais em direção nem para traz nem para
frente”124, se deixando embalar na “barca oscilante do mar”…
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No registro desta dupla inﬁdelidade, o antigo tempo homérico do qual os
deuses ditavam o ritmo, um tempo dócil, circular, limite do mundo, é substituído
por um tempo puriﬁcado: a forma pura do tempo, a diferença em si mesma, que
faz com que início e ﬁm não rimem mais, sem possibilidade de reconciliação. Em
“Sobre as quatro fórmulas poéticas que poderiam resumir a ﬁlosoﬁa kantiana”,
Deleuze escreve: “o tempo já não é mais o tempo cósmico do movimento celeste
originário, nem o tempo rural do movimento meteorológico derivado. Torna-se
o tempo da cidade e nada mais, a pura ordem do tempo” (Deleuze, 1997, p. 37).
Trata-se da experiência moderna do tempo, vertiginosa, que Édipo vive e que,
segundo Deleuze, a ﬁlosoﬁa kantiana herda.
Eis o problema ﬁlosóﬁco central que o pensamento deleuziano encontra
nestes escritos poetológicos de Hölderlin: o paradoxo que faz o rigor máximo da
Forma suscitar o seu contrário, permitir pensar o Informal, o Desigual, o Ilimitado, ou seja, o Tempo. Na visão de Deleuze, o que a forma do tempo revela é o
“informal do eterno retorno”, a repetição da diferença que destrói toda identidade
que dela pretenda escapar, fazendo o pensamento mergulhar num “a-fundamento
universal”. Desde Nietzsche e a Filosoﬁa, de 1962, partindo de sua própria versão do eterno retorno de Nietzsche, o ﬁlósofo nos apresenta uma reﬂexão absolutamente original sobre a temporalidade: o eterno retorno não é um ciclo, não
constitui um pensamento do idêntico mas sim do absolutamente diferente, ele é o
próprio princípio da repetição das diferenças.
Hölderlin vê a tragédia, “em sentido estrito e não ﬁgurado” (Salvador
Mas, 1999, p. 33), como acontecimento divino. Acontecer divino que não é senão
o próprio acontecer do curso da natureza, cuja essência é pensada, assim como
em Heráclito, como Uno-Todo que se diferencia sem cessar, que é puro Devir.
Para Hölderlin, a tragédia é esse processo e não simplesmente o representa. Ela
apresenta o jogo entre os extremos do limitado e do ilimitado, do orgânico e do
aórgico; mostra a presença do aórgico no seio do orgânico. Este aórgico, que o
poeta batizou de “fogo do céu”, o elemento pânico, oriental, que, aos seus olhos,
constitui a natureza originalmente grega da qual a composição homérica busca
afastar-se ao conquistar a “sobriedade ocidental”. Ele foi o primeiro a perceber
em profundidade que “o mundo grego não é só o mundo harmônico, solar, absolutamente redondo, de Winckelmann ou de Schiller, e sim tônico, obscuro, mortífero” (Bodei, 1990, p. 77), como mais tarde será descrito por Bachofen ou por
Nietzsche.
Porém, para Hölderlin, o instinto que forma e educa os homens possui
uma lei curiosa: os homens só se apropriam do que lhes é estranho. Se o natal
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dos gregos é o aórgico, o fogo do céu, e o estrangeiro que lhes coube a conquista
é a sobriedade, a clareza da representação onde se sobressairam em excelência,
conosco é o inverso. Para nós modernos, os hespéricos, o solo natal é a claridade
da representação, a sobriedade, e o nosso estrangeiro é o entusiasmo excêntrico,
o tumulto aórgico. No entanto, o mais difícil, o desaﬁo que Hölderlin lança para
o moderno, é precisamente o retorno sobre si: a sobriedade é a meta. A mesma
que, na célebre carta ao amigo Böhlendorf, de 4 de dezembro de 1801, ele chamou de lucidez ou “sobriedade ocidental junoniana” (abendländische Junonische
Nüchternheit)125, e que Maurice Blanchot (1987) entende como “a força de uma
ordem ﬁrme, a vontade, enﬁm, de distinguir bem e permanecer na terra” (p. 272).
A questão que se coloca é: como conquistar a sobriedade sem negar o desequilíbrio do orgânico? Como permanecer sóbrio sem ocultar a verdade, sem medo do
ilimitado aórgico? Esta é a tarefa ética da arte e do pensamento. Em seus últimos
anos, o poeta parece obcecado por esta questão. Nas “Notas sobre a Antígona”
encontramos:
Presença do amável, lucidez no infortúnio. Propriedade incomparável da língua
própria de Sófocles, enquanto que Ésquilo e Eurípedes se entendem melhor em
representar o sofrimento e a cólera, e menos o entendimento do homem em sua
marcha sob o impensável (Hölderlin, op. cit., p. 103).

Em seu já clássico ensaio, “O itinerário de Hölderlin”, Maurice Blanchot
descreve claramente o percurso do poeta que, em sua juventude, em Hypérion,
assim como em Empédocles, obra da primeira fase da maturidade, quis romper
todos os limites e unir-se ao todo divino da natureza, mas que, em seus últimos
hinos, “se coloca de pé diante do deus”, se expõe, sem medo, ao maior de todos os
perigos, o perigo da queimadura pelo fogo, que ele tem por tarefa apaziguar. Para
o Hölderlin tardio, a natureza continua a ser celebrada como intimidade com o
divino, mas não devemos mais nos entregar a ela num abandono ilimitado: agora
ela “educa” o poeta no tempo da calma (Blanchot, op. cit., p. 270-278). Isto é, na
separação, é preciso tornar o homem ﬁel na inﬁdelidade. Por isso, uma forma de
arte verdadeiramente conforme ao que nos é nativo “será aquela onde a palavra é
mais efetivamente mortiﬁcante do que efetivamente mortífera” Hölderlin, “Observações sobre Antígona”, p. 106-107). Cabe ao homem moderno, constrangido
a manter-se à margem dos deuses, sustentar a separação, manter ﬁrme a distinção,
conservar o céu puro e vazio, sem preenchê-lo de consolações vãs. Do momento
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que o Deus, quando desvia seu rosto do homem e se volta para si, se transforma
em Tempo puro, ele obriga o homem a voltar-se para a terra, o lança em direção
à terra. É assim que para nós modernos, Zeus deve ser dito “na maior seriedade:
Pai do Tempo, ou: Pai da Terra, porque é sua natureza, contrariamente à eterna
tendência, inverter o desejo de abandonar este mundo por outro em um desejo de
abandonar um outro mundo por este aqui” (ibidem, p. 104).
Assim vemos Antígona, em “desvario sagrado”, no fundo da caverna
subterrânea onde foi condenada por Creonte a ser sepultada viva, no alto de seu
sofrimento, alcançar a compreensão mais elevada do tempo: o tempo em sua forma pura, o simples curso das horas, livre da cronologia, “sem que o entendimento
conclua do presente ao futuro”(idem). Porque então o coração se compadece melhor à marcha do tempo, a qual ele “se dobra” num “trabalho que a alma realiza
em segredo” (idem). O que Hölderlin nos diz é que é no limite extremo da dor
que o tempo é apreendido em sua pureza. Aqui surge, em sua máxima desmesura,
“o espírito dilacerador do tempo” que não poupa os homens, que “é sem perdão,
enquanto espírito da selvageria sem cessar viva e indescrita, espírito do mundo
dos mortos” (ibidem, p. 102). O tempo como Lei, como Forma, liberado de toda
restauração, causalidade, ou direção, e que exige uma “ﬁrme permanência diante da marcha do tempo – vida heróica de eremita” (ibidem, p. 104). A reﬂexão
hölderliniana revela que a essência do trágico em Sófocles não jaz no desfecho
inevitável, e sim na compreensão que tem o herói, dilacerado pelo abandono do
deus, da natureza profunda do tempo. O que o herói trágico compreende não é o
ﬂuxo do tempo – seja ele pacíﬁco ou absolutamente conturbado – mas o seu ritmo,
a cadência terrena do tempo.
E o que tudo isso tem a ver com a cesura? Enﬁm, o que é a cesura? Hölderlin entende que a tragédia se constrói por regras seguras e inequívocas, por
uma “lei calculável”. Nas Observações sobre o Édipo, esse cálculo (mechané) determina que o fundamental na construção da tragédia não é a sucessão dos acontecimentos, mas seu equilíbrio. Trata-se de uma questão rítmica que diz respeito
ao todo da construção trágica. E é neste ponto que surge a cesura: ela consiste
em uma interrupção que traz o equilíbrio da obra. Segundo Hölderlin, a cesura é
o que divide a tragédia em duas partes desiguais, imprimindo uma diferença de
ritmo a ela e, de acordo com a sua localização, faz o equilíbrio inclinar-se mais
para o início ou para o ﬁm da peça. Como “ponto de inﬂexão”, a cesura é “onde
a tensão entre a forma e o conteúdo se supera na presença de uma esfera mais
elevada e portadora de equilíbrio” (Mas, op. cit., p. 30). Por isso, nela se mostra
o essencial e o sentido da ação dramática. Sempre se trata da relação entre o que
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Hölderlin chama de “sentido vivo”, “que não pode ser calculado”, e a “lei calculável” (Hölderlin, “Observações sobre o Édipo”, p. 94). Seja em Édipo-rei ou em
Antígona, Hölderlin sustenta que a cesura é introduzida pela intervenção divinatória de Tirésias, o adivinho cuja palavra, nunca imediatamente compreendida,
produz um desequilíbrio no heroi: é ele quem avisa a Creonte sobre seu infortúnio
em Antígona, e que, em Édipo-rei, indica a Édipo que ele próprio é o assassino de
seu pai, Laios, precipitando-o em um abismo.
Toda a questão é, no entanto, que, na cesura, o tempo, ou o transporte
trágico que o encarna é, como aﬁrma Hölderlin, “propriamente vazio e o mais
desprovido de ligação” (idem). Assim descreve o poeta:
Por isso, na consecução rítmica das representações, onde se apresenta o transporte, faz-se necessário aquilo que, na dimensão silábica, se costuma chamar de
cesura (Casür), a pura palavra, a interrupção anti-rítmica a ﬁm de se encontrar
a alternância capaz de arrancar as representações numa tal culminância que o
que aparece não é mais a alternância das representações e sim a própria representação (idem).

Com o pensamento de Deleuze, este texto difícil, obscuro, se ilumina e
poderíamos condensá-lo na seguinte fórmula: “não se trata mais da mudança das
representações e sim da apresentação da mudança” (em Pelbart, 1998, p. 80, encontramos esta bela fórmula que aqui foi ligeiramente transformada). Na cesura, é
o tempo que se mostra; o tempo em sua forma pura, desvencilhado do movimento
que ele antes media, ao qual estava subordinado. E o homem, emancipado do
Deus se dobra ao tempo agora puriﬁcado. Este é o destino de Édipo: “no meio
de um tempo morto”, viver a comunicação recíproca do divino e do humano na
“ﬁgura totalmente esquecediça da inﬁdelidade”, marchar sob o impensável. Este é
também o destino de Niobe, “a frígia”, que de tanto chorar por seus ﬁlhos mortos
acaba transformando-se em coluna de pedra, ela, que “contava ao pai do tempo o
soar das horas” (Hölderlin, “Observações sobre Antígona”, p. 104), é a “imagem
do gênio prematuro” desta “terra desertiﬁcada”. Neste “céu pleno da inﬁdelidade divina” que a lírica tardia de Hölderlin não cessa de celebrar, como escreveu
Beaufret, “o Deus não é mais então nem pai, nem um amigo, nem mesmo um
adversário a combater” (Beaufret, op. cit., p. 21), ele é somente o Tempo. Onde
reinava o tempo homérico abre-se agora um novo céu, vazio, onde o tempo surge
em sua forma pura, avassaladora.
Na linguagem hölderliniana este é o tempo onde começo e ﬁm deixam
de “rimar”. Beaufret adverte para que não se faça desta concepção do tempo uma
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proposição sobre o tempo em geral, que soaria por demasiado “enigmática”. Para
Beaufret, trata-se apenas e precisamente do começo e do ﬁm da tragédia que, com
a intervenção da cesura, já não rimam mais juntos. Introduzida pelo vaticínio de
Tirésias, a cesura divide a peça em duas partes desiguais, imprimindo uma diferença de ritmo. Mas, essa irrupção do divino em Sófocles difere das profecias que
encontramos em Ésquilo, que prevêem a marcha de um destino sempre igual a si
mesmo formando um “círculo perfeito”, uma “circularidade do tempo”, que surge
sobretudo diante da restauração que o tempo opera de algum excesso cometido
pelo herói. No mundo trágico de Sófocles, ao contrário, não existe compensação,
restauração ou círculo, porque “início e ﬁm já não coincidem”. Não há nada de
mais “dessemelhante” do que a ﬁgura de Édipo no início da tragédia, rei de Tebas,
e aquela do mesmo Édipo no ﬁm da peça, exilado, mergulhado em sua errância
cega. Porque o trágico da verdadeira tragédia moderna que se anuncia em Édipo é
aquele do homem “cesurado”, partido por seu acoplamento com o divino e pensado como “categoricamente afastado”: uniﬁcação ilimitada e separação ilimitada.
Aqui, na abertura do tempo trágico que só faz um com o desvio do deus começo
e ﬁm não rimam mais juntos. A diferença entre um “até aqui” e um “doravante”
devém essencial. Algo mudou fundamentalmente. Assim o exige a intervenção da
“cesura” (Beaufret, op. cit., p. 25).

Desrespeitando totalmente a advertência de Beaufret para não fazer desta concepção hölderliniana do tempo trágico em Sófocles uma determinação da
natureza do tempo em geral, para Deleuze a cesura instaura uma nova ordem (ou
uma desordem) do tempo. Onde, nas palavras de Hamlet, “o tempo está fora dos
seus gonzos”; porque o gonzo (eixo), que assegurava a subordinação do tempo
aos pontos cardinais pelos quais passam os movimentos periódicos que ele mede,
se parte com a cesura. Uma nova concepção da temporalidade, na qual “o próprio
tempo se desenrola”, quer dizer, deixa de ser um círculo, “em vez de alguma coisa
desenrolar-se nele”. Um tempo que não é mais cardinal e sim ordinal: “uma pura
ordem do tempo”. Ao quebrar o tempo das compensações, o tempo divino dos
gregos, a cesura estabelece o que Deleuze chama de uma síntese estática do tempo
antes; cesura; depois, a partir da qual o tempo se destribui desigualmente de uma
parte e de outra da cesura, e início e ﬁm jamais coincidem, operando uma fratura
no Eu. Assim se lê em Diferença e Repetição:
Podemos deﬁnir a ordem do tempo como sendo esta distribuição puramente formal do desigual em função de uma cesura. Distingue-se, então, um passado mais
ou menos longo, um futuro em proporcão inversa, mas o futuro e o passado não
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são aqui determinações empíricas e dinâmicas do tempo: são características
formais e ﬁxas que decorrem da ordem a priori como uma síntese estática do
tempo. Estática, forçosamente, pois o tempo já não é subordinado ao movimento; forma da mudança mais radical, mas a forma da mudança não muda. É a
cesura e o antes e o depois que ela ordena uma vez por todas que constituem a
rachadura do Eu (a cesura é exatamente o ponto de nascimento da rachadura)
(Deleuze, 1988, p. 155).

A cesura apresenta o tempo em sua grandeza selvagem. Ela instaura uma
diferença radical, a diferença absoluta onde o sujeito não sobrevive mais em sua
identidade consigo mesmo. Para Deleuze, a cesura constitui a imagem-emblema
da experiência moderna do tempo, completamente distinta da concepção clássica,
do tempo circular da antiguidade. E esse novo tempo opera uma rachadura no
Eu, ﬁssura-o. É o tempo do Acontecimento, eventum tantum, que racha a vida ao
meio fazendo suas duas metades não se reconciliarem mais. Sob esta nova ordem
do tempo, o antes e o depois não são mais pensados empiricamente, nos termos
demasiadamente simples da lei da sucessão, submetida à causalidade e garantidora de uma direção necessária dentro da continuidade homogênea. Agora, uma
descontinuidade se introduz na linha do tempo, e o antes e o depois só podem
ser pensados em função da cesura. Mas, é claro que ela não se refere a nenhum
acontecimento empírico. Aqui, o tempo abjurou seu conteúdo empírico. A cesura
não é simplesmente algo que acontece, ela é um acontecimento sem localização
temporal determinada. Pensar a cesura como a priori do tempo signiﬁca que estamos sempre a viver a cesura, sempre a viver o dia que se segue à uma derrocada,
mesmo que o acontecimento que a simbolize não nos diga respeito de forma pessoal. Como Fitzgerald sabiamente escreveu, “claro está que a vida é, toda ela, um
ato de demolição” (citado por Deleuze, 1974, p. 157).
Em que consiste esta nova estrutura formal antes/cesura/depois? Deleuze
confere à cesura um símbolo, uma imagem poderosa que permite pensar a série do
tempo, deste tempo que se destribui sempre em duas partes desiguais em função
da cesura, fora de qualquer critério empírico. Trata-se da imagem de uma ação, de
um acontecimento único e formidável, que pode exprimir-se de várias maneiras:
“tirar o tempo dos eixos, despedaçar o sol, precipitar-se no vulcão, matar Deus ou
o pai” (Deleuze, 1988, p. 156). Imagem que corresponde ao tempo inteiro, ao conjunto do tempo, à medida que reúne em si a cesura, seu antes e seu depois. Neste
ponto, o ﬁlósofo nos fala de um a priori do passado ou do antes, onde a ação é posta como “grande demais para mim”, não importando que tenha sido praticada ou
não; de um segundo tempo, a própria cesura, “o presente da metamorfose”, onde
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encontramos “o devir-igual à ação” e um eu ideal que se projeta na imagem da
ação, que se torna capaz da ação ; e de um terceiro tempo, que vislumbra o futuro,
no qual a ação é dotada de uma “secreta coerência” – que exclui aquela do eu, do
mundo ou de Deus, como diz Klossowski – e se volta contra o eu, estilhaçando-o
em mil pedaços. Neste terceiro tempo, igualado ao desigual em si o gerador do
novo mundo devém homem sem eu, sem nome, homem sem qualidades, superhomem que detém o segredo do tempo: a repetição, o eterno retorno da diferença.
Porque tudo é repetição na série do tempo (Deleuze, 1988, p. 157). Esta é a condição para que algo de absolutamente novo seja efetivamente produzido.
Por isso, avisa Deleuze, apresentar o eterno retorno como se ele afetasse
toda a série ou o conjunto do tempo (o passado, o presente, e o futuro) constitui
apenas uma introdução que coloca o problema mas, no mesmo gesto, simpliﬁca
demais as coisas. Em sua “verdade esotérica”, é somente no futuro que o eterno
retorno se determina; ele é a crença no futuro, é o novo, é toda a novidade. Neste
terceiro modo temporal, o devir não é apenas constatado, ele é aﬁrmado. Só a
alegria da aﬁrmação nos leva ao tempo puro, ao tempo da beatitude puriﬁcada. É
assim que o Formal suscita o Informal e a pura forma do tempo revela o informal
do eterno retorno. Como Deleuze escreveu “a extrema formalidade só existe para
um informal excessivo (o Unförmliche de Hölderlin)” (ibidem, p. 159).
Nesta meditação, a cronologia é reduzida à maneira empírica na qual o
tempo se representa. Ela não esgota toda a experiência temporal. A vida nos força
a pensar relações temporais laterais, não sucessivas, que pertencem à uma outra
dimensão da temporalidade. Pensar um devir, um acontecimento, um encontro, é
pensar sempre uma ruptura, o abandono de tudo que pretenda se manter igual a si
mesmo e escapar da força selvagem do tempo. Deleuze propõe que o tempo seja
experimentado em sua “instância genética mais profunda” (Zourabichivili, 1994,
p. 71), na qual ele é heterogêneo antes de ser sucessivo. Para tal, é preciso que o
presente coexista consigo como passado e como futuro como na síntese estática
do tempo. A representação tradicional do tempo como uma sucessão linear de
presentes isolados não consegue dar conta de sua própria passagem. A passagem
do presente só pode ser pensada em função de uma coexistência paradoxal entre
passado, presente e futuro. Na versão deleuziana, o eterno retorno desemboca
nesta concepção enlouquecida da temporalidade feita de várias dimensões coexistentes, que se sobrepõem e se entrecruzam: uma simultaneidade de presentes
incompossíveis, a coexistência de passados múltiplos e a abertura para um futuro
absolutamente irredutível, seja ao presente ou ao passado. Tempo multidimensional, intensivo, heterogêneo, que constitui a própria fonte da heterogeneidade e faz
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o eu desabar como centro unitário do sentido. Esta é a experiência da cesura. Mas
ela é estática, é o puro Instante.
Neste pensamento esquizofrênico e profundamente estóico, para que o
indivíduo se deixe atravessar pelo Informal que é o tempo, pela potência do Unotodo, é preciso que ele suporte que sua identidade seja dissolvida pela virtualidade
inﬁnita que constitui o seu verdadeiro Ser. Neste ponto preciso, essa ﬁlosoﬁa da
vida pode ser entendida como uma ﬁlosoﬁa da morte – aqui jaz o desejo de morte
que Deleuze aﬁrma encontrar em Hölderlin. Pois também para Hölderlin a vida é
um Todo. Abismo aterrorizante ou calma luminosa, a natureza é um monstro de
potência transbordante, um Todo vivo, profundo e indestrutível, conjunto do real,
do possível e do virtual. E tudo depende, seja na obra, seja na vida, da atitude que
adotamos face a este Todo. Aqui, dois perigos se apresentam: a confusão, que inviabiliza toda a articulação, e a simples separação, que corta o inﬁnito dele mesmo
não o deixando livre para brincar no fundo de suas virtualidades. Conselho do
poeta: puriﬁcar a confusão ilimitada pela separação ilimitada, retornar à “santa
sobriedade”. Em Hölderlin, princípio da vida e da arte, a sobriedade é a busca
de novas possibilidades de vida. Mas é preciso muita alma para conquistar esta
simplicidade, confessou o poeta ao seu amigo Schiller. Se ela está, precisamente,
na cesura, é aqui, neste tempo da verdadeira alegria, que Deleuze e Hölderlin se
encontram.
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O fato de que os movimentos sociais – ou simplesmente o movimento em
si mesmo – operam por deslocamento, por transporte, já está implícito na própria
deﬁnição do termo. A natureza daquilo que é deslocado, o peso daquilo que é
transportado permanece, no entanto, uma questão mais obscura e menos trivial.
Nada mais normal do que imaginarmos que o que caracteriza o movimento, a sua
marca distintiva, é o fato de conferir um sentido social. Mas, podemos perguntar,
se o movimento faz sentido, se funciona como signo de uma coisa em direção a
outra coisa, o que ele signiﬁca, ele é signo de quê, e em direção a quê?
Poderíamos dizer que, hoje em dia, pelo simples fato de sua existência
ou consistência, um movimento paradoxalmente sublinha a ausência de um liame
social na temporalidade comum. Ele signiﬁcaria a escansão de um silêncio ou de
um vazio. Curiosa épochè coletiva, que opera uma suspensão terrivelmente eﬁcaz
dos ﬁos intencionais do instituído. Normalmente, nós descrevemos o movimento:
examinamos com um distanciamento por vezes cheio de afetação ou, em todo
caso, de precauções discursivas, aquilo que ele enuncia; em seguida, o relacionamos a outras ordens, sobretudo aos campos de força que supostamente explicariam a emergência do movimento, sua potência de ruptura, sua duração e seus
prováveis efeitos e desdobramentos. Depois desta fenomenologia atemporal, em
suspensão, procederíamos à interpretação do movimento. Assim, cada movimento estaria inscrito em uma tendência: ele a contrariaria, aceleraria, contribuiria
para evocar também, na sua própria descrição, exatamente o reverso daquela tendência: esta imersão fusional, na qual se proíbe a distância, porque ela contraria
a ação e o prazer, seria sucedida pela memória, muito mais complexa do que a
linearidade da tendência?
O surgimento do incontestável movimento social que se manifestou
desde Seattle é, aﬁnal, um acontecimento relativamente simples (surgimento na
126
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esfera pública, um acontecimento desvinculado de conteúdo, uma forma pura a
priori da sensibilidade política). Ao mesmo tempo, a direção daquele movimento
social é bastante opaca: poderíamos falar de uma intencionalidade do movimento,
como se ele fosse dotado de personalidade gramatical? Quando uma parcela signiﬁcativa de desobedientes italianos “do movimento e no movimento” começam
a falar em “movimento dos movimentos”, o transtorno da hermenêutica atinge
seu ápice. O lado ruim da questão é retórico e traduz sobretudo uma negação
do acontecimento, mesmo o mais ﬂagrante acontecimento; a parte boa, por sua
vez, vai sublinhar a ambivalência do movimento, de todo e qualquer movimento
(incluindo o progresso, que é uma forma de movimento). Não seria o mesmo que
constatar que, se podemos avançar, podemos também recuar, que todo passo para
frente pode nos levar dois passos para trás, ou que nem todo recuo é uma derrota?
A diﬁculdade está em compreender como a assimetria e o desequilíbrio são produtivos, nesta conﬁguração do corpo político.
A dialética foi durante muito tempo o motor lógico do movimento e do
devir, a partir de uma banalização generalizante de Hegel. Quando aplicada à
globalização, esta pequena mecânica, difundida até entre os menos ﬁlósofos dentre os jornalistas, pode nos conduzir à seguinte explicação: um movimento, ainda que vigoroso, opõe-se à globalização; mas a globalização traduz, ela mesma,
um movimento, com seus visíveis efeitos devastadores, da pujança muitas vezes
abstrata dos ﬂuxos de capitais, dos balancetes das sociedades ﬁnanceiras. Diante
desta transformação, a esquerda, lugar geométrico do movimento e da modernidade, será pervertida. Neste novo duelo de titãs, os verdadeiros modernos, sobre
os quais também se lança o opróbio, enfrentariam a esquerda imobilista, em que
se transformaram os anti-modernos. Este raciocínio soube tirar partido de uma
confusa proximidade entre anti-mundialistas e soberanistas; em um plano ﬁlosóﬁco, apóia-se na crítica vigorosa da noção de “progresso” da tradição republicana
anglo-americana (Christopher Lasch), e também se apóia na idéia de crise da
modernidade das vanguardas nascidas com a Revolução de Outubro.
Diante de um capitalismo que sempre soube se apresentar como vetor
de movimento, de mobilidade, a oposição lógica e sistemática não deveria então
reivindicar justamente a imobilidade? Quando se iniciou em 1974-1975 o que
doravante deveríamos chamar o período da grande crise do capitalismo e do movimento operário, com o seu cortejo de deslocalizações de fábricas, vimos ﬂorescer na França o slogan “viver e trabalhar no próprio país”; a oposição radical ao
capitalismo, às suas exigências racionais, não deveria então empunhar a bandeira
do “sou daqui, aqui eu ﬁco”, ou seja, uma resistência forte porque imóvel? A

Yann Moulier Boutang

reivindicação da imobilidade tornou-se o critério do caráter não recuperável do
movimento social diante de um verdadeiro marketing da ﬂexibilidade e do risco.
Esta argumentação foi desenvolvida por Jean-Paul de Gaudemar em sua tese sobre a mobilidade do capital127. Se a indiferença do trabalho abstrato a toda forma
de trabalho concreto constitui a fonte do valor, a recusa da força de trabalho em se
tornar mercadoria e sobre-trabalho residiria na ancoragem em um território, um
“país”. A territorialização seria classiﬁcada inteiramente do lado anticapitalista,
enquanto que a desterritorialização se colocaria do outro lado. Assim, desliza-se
do caráter revolucionário do “queremos tudo, agora, já!” italiano, da oposição do
aqui e agora tão freqüentemente ouvido em maio de 1968, a uma estratégia de
conquista da permanência (da sobrevida?) mediante a imobilidade. Diante da mobilidade do capital, o contrário da mobilidade torna-se revolucionário: o slogan
dos relojoeiros de Lip (“nós produzimos, nós vendemos, nós recebemos”)128 e o
gardarem lou Larzac129 adquiriram, cada um a seu modo, estatuto de expressões
subversivas do movimento social. Porém, as análises de G. Deleuze e F. Guattari
nos mostram, primeiramente no Anti-Édipo e depois em Mil Platôs, a partir do
postulado ﬁlosóﬁco do nomadismo, que as coisas são um pouco mais complexas.
Se o capitalismo mundial integrado de Guattari e a passagem de uma sociedade
disciplinar a uma sociedade de controle de Deleuze ilustram a conquista – pelo
capital – da categoria do movimento e do efeito de resistência que poderia representar uma territorialização arcaica, os autores também se põem em guarda contra
a ﬁxação paranóica neste tipo de dualismo e sobre suas implicações reativas e/ou
reacionárias. O caminho da subversão, de uma libertação que não se ﬁa mais na
hipótese paralisante, encontra-se antes em uma outra desterritorialização, aquela
do corpo sem órgãos, do emprego e do deslocamento de agenciamentos maquínicos, que jamais seriam unilateralmente orientados para o controle. Encontra127
Jean-Paul de Gaudemar, Mobilité du travail et accumulation du capital, Paris: François
Maspero, 1976. Versão em português Mobilidade do trabalho e acumulação do capital, Lisboa:
Editora Estampa, 1977 (Nota de tradução).
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e venda de relógios por redes de solidariedade (Nota de tradução).
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mos inclusive, na análise deleuzo-guattariana, o primado ﬁlosóﬁco do movimento
sobre a imobilidade. O poder do capitalismo e de seus dispositivos de controle
se exerceria muito mais na re-codiﬁcação, na re-territorialização, no corte dos
phylums, do que na ﬂuidiﬁcação ou decodiﬁcação, fenômenos em si mesmos ambivalentes.
Numa outra linha de pensamento, numa das raras ramiﬁcações ainda vivas do velho tronco do marxismo ocidental – o operaísmo italiano – encontramos
a mesma tendência. Mario Tronti nos explica em sua obra maior, Operários e capital (1966), que é preciso ler o segredo do dinamismo das relações de produção
capitalistas nos movimentos... não de acumulação, mas da própria classe operária.
As relações de classe precedem as relações de produção – histórica, lógica e politicamente. No operaísmo, o primum mobile, a causa sui, parte do poder de socialização das feministas, do proletariado, da classe operária, poder superior àquele
das condições de trabalho (o capital). Enxergar todo o capital na classe operária,
eis o ponto de vista operário, que supõe ao mesmo tempo a possibilidade de uma
outra perspectiva, a da ciência acadêmica e dos sociólogos de empresas que, por
sua vez, apresentam toda a classe operária no capital, subordinando seus movimentos aos espaços determinados pelo “desenvolvimento das forças produtivas”.
De maneira provocativa, Tronti observa que, nas relações de produção, a classe
operária pode ser explorada (e cada vez mais), mas jamais dominada no sentido
de um assujeitamento, de uma efetiva interpelação; e que a socialização crescente
da relação salarial traduziria a necessidade de controle, através da sociedade, e
através do poder da ciência, numa relação necessária, instável, assimétrica.
Os limites desta “oposição”, digamos, sistemática, fazem-se sentir junto
com os espetaculares avanços da globalização, que incorpora a recusa da mobilidade em sua batalha cada vez mais reacionária pela manutenção do emprego.
Vai ganhando corpo e progressivamente se sedimenta a crença de que o adversário mais consistente da globalização poderia bem ser não a recusa estrita da
globalização, mas uma “outra globalização”. Talvez o melhor argumento contra
a famosa TINA – there is no alternative – de Margaret Thatcher não seja, aﬁnal,
gritar “abaixo a globalização!”, mas, sim, adotar o lema dos manifestantes do
segundo Fórum Social Mundial de Porto Alegre, de fevereiro de 2002: “Um outro
mundo é possível!”. Desde então, os adversários da globalização neoliberal vêm
reivindicando o termo altermundialistas para driblar o falso dilema em que se
tentava aprisioná-los. A reivindicação de uma outra globalização tem ressonância
com o lema dos ecologistas: “Um só planeta!”, em que reivindicam tratamento
global para os problemas da poluição, do aquecimento global, do esgotamento
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irreversível dos recursos não renováveis. Diante de uma iminente totalização ﬁctícia e ideológica, contrapõe-se agora uma globalização que começa a levar em
conta aquilo que se vinha tentando “empurrar para debaixo do tapete” (que os
economistas chamam de “externalidades”). Por outro lado, o movimento altermundialista, que é bastante ativo no plano político, pode ancorar teoricamente o
conceito de resistência em uma compreensão cinética, ou a resistência funcionaria como um freio, uma dissipação de energia que interrompe o movimento em
sua trajetória? Com efeito, admitindo que a política humana se desenrola em um
campo multigravitacional, em um espaço-tempo curvo muito mais próximo da
geometria não-euclidiana do que do espaço vazio da balística terrestre, uma resistência “cinética” pode produzir efeitos bem mais potentes do que o refreamento
do movimento, determinando uma trajetória imprevisível e não mais o simples
prolongamento de uma tendência linear uniforme, ou o resultado do acoplamento
de forças antagônicas. Como já ressaltou a matemática Tatiana Roque, sair da
dialética do movimento da cinética pressupõe encontrar um conceito positivo de
resistência. E aí a concepção da resistência elétrica que produz a luz parece interessante, porque permite escapar das armadilhas de uma dialética movimento/
imobilidade.
Qual é, enﬁm, o efeito das transformações que se manifestam de maneira
mais visível no plano global e mundial do que no plano nacional ou local? Nada
mais do que a passagem a uma teoria diferencialista, não-dialética, da transformação social e política. O devir-outro da globalização é uma perspectiva transformadora: reforma, revolução, revolta e subversão; exploração e libertação, pares conceituais herdados do século XIX, passam a ser obrigatoriamente ressigniﬁcados.
E como se expressaria este movimento que opera por diferenciação e não mais
por oposição binária? No caso da globalização, não se pode contrapor um mundo
inicial, digamos M1 (de um capitalismo arcaico, ainda habitado pela contradição),
a um mundo ﬁnal M2 do “capitalismo mundial integrado” de Guattari, fazendo da
globalização o momento de passagem, a transição entre os dois mundos M1 para
M2. Neste caso, como já observou Ulrich Beck, todas as formas de oposição à
globalização seriam, na verdade, como a oposição de sua Majestade, e não contra
sua Majestade; elas seriam funcionais, acabariam servindo à própria globalização
e contribuindo para acelerá-la ainda mais. Neste esquema dialético, a globalização constitui a tese, o movimento anti-globalização a antítese, e a globalização
acelerada (Beck) ou passagem ao M2, a síntese. Uma síntese bem esperta, em que
a contestação dos movimentos sociais faz o papel do agente catalisador. Pouco
importa a constituição ou a composição dos movimentos, eles ou ﬁcam imobiliza-
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dos ou a única reação possível é reconstituírem-se tal qual eram antes. A mundialização ou globalização não constitui senão uma falsa descontinuidade, mediante
a qual as sociedades conservadoras superam o seu próprio imobilismo.
Por outro lado, se exploramos um esquema não-dialético (reﬁro-me à
valorização dos efeitos da fuga, não da negação, argumentação que já explorei a
propósito da gênese do assalariamento a partir da fuga dos escravos), chegamos a
uma outra concepção, um pouco mais complexa, menos binária. E como recusar
este quadro dialético? Evidentemente, não se o pode recusar dialeticamente. Pensar não-dialeticamente o movimento, a partir da diferença e repetição criadora de
Tarde, por exemplo, não signiﬁca deslizar (e deixar-se capturar?) nos moldes do
“pensamento fraco” ou de um pós-modernismo que persegue toda determinação
ou direcionamento como inadmissível totalitarismo. Da mesma maneira, a luta
entre o mestre e o escravo não é uma luta de vida ou morte em que se disputa o
reconhecimento, mas é uma pequena luta pela sobre-vida, a vida que começa para
além das fronteiras do Reino do Faraó, uma fuga, um “não” magistral a qualquer
convite mal-intencionado para o combate, recusa de combater, quando o combate
só faz ﬁxar o combatente à frente do Comandante, como Parmênides. Muito menos interessa a ﬁgura individual de Antígona, da transcendência de um alhures, de
um mais além do Estado. Ao contrário, interessa a imanência da fuga de milhares
de agentes que “devêm-outros”. O que se pede ao Faraó é que deixe o povo partir,
e também que o deixe separar-se dele: para além da obediência e da desobediência, para além da lei. Êxodo, exit, a saída como “uma aquisição para sempre”.
O povo hebreu não quer o estatuto de minoria, tampouco quer se tornar maioria.
O Deus dos hebreus não visa a impor-se sobre o território do Egito. Moisés não
deseja uma nova lei no Egito que, para reparar a injustiça, reconstitua a totalidade
histórica da servidão, da abolição e da reconciliação. A única totalidade neste caso
é a intensidade da libertação absoluta, mesmo que à custa de viver no deserto para
embrenhar-se no Sinai.
O ato de secessão é fundador. Para um escravo, seja individual ou coletivo, o mestre não deve ser nem o amigo, nem o inimigo, e muito menos o adversário; pois é preciso enfrentar o adversário, é preciso encarar, e é este “face a face”
que constrói uma relação de igualdade, por cima (ou apesar) de uma desigualdade
radical. Antes da política da igualdade de Rancière, seria um erro irremediável
aceitar a igualdade dos heróis, dos adversários que se enfrentam, com o objetivo
de tornar o combate vivível e, portanto, durável. O deixar viver, esta serenidade
sobre a qual se vão chocar todas as tentativas de inclusão, não se conquista pela
luta pontual, mas pelo movimento contra, sempre que a conﬁguração do terreno o
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permita. Se no Egito, nas senzalas das plantations, por trás dos muros da fábrica,
na estreita Europa dos séculos XVII a XX, o terreno era contrário, a forma mais
aprimorada de luta foi recusar, fugir, escapar para outro lugar. E nenhum apelo à
via do protesto, da tomada da palavra, resistiriam ao apelo do grande mar aberto.
O escravo sabe, e bem antes das regras de guerrilha do General Giap, que a igualdade do combate é uma grosseira armadilha da razão. Que a via da palavra é o
princípio da domesticação. Que o que começa pela luta de morte real na guerra,
e morte simulada em tempos de paz, acaba terminando em homologia e repetição
sem diferença. A única transcendência que há no “não” inicial do escravo é esta
região de inﬁnita diferença (o deserto) vis-à-vis as vertentes dialéticas da luta e da
controvérsia. O outro não é o contrário, muito menos é o contraditório. O outro
começa ao lado, ligeiramente descolado e, portanto, profundamente distante; o
outro é de uma outra ordem.
Em decalagem endêmica porém imprevisível, o movimento afeta a sociedade. A transformação social é produzida no descolamento contínuo das convenções, dos contratos, da língua mitológica da luta de classe, sobretudo porque esta
língua encontra-se inscrita em letras de ouro no portal dos regimes “revolucionários”. Partamos do estado de mundialização que foi alcançado no mundo do capitalismo histórico. Trata-se de uma ordem internacional (o concerto das Nações
que, a partir do século XVIII, tornou-se assembléia das Nações, e dos Povos, no
século XX). O devir-Império delineado sob a dominação nacional no século XIX,
reabilitado após a falência da Sociedade das Nações e, em seguida, do contra-Império socialista, afetam hoje a ordem internacional, sobretudo na Europa em vias
de se uniﬁcar depois de meio século. Mas, da mesma forma que o nascimento dos
Estados Unidos pode ser lido como o resultado da fuga para o exterior de cerca de
70 milhões de europeus entre os anos de 1620 e 1920 (dos quais 50 milhões entre
1820 e 1920), o nascimento da União Européia procede por sua vez de uma fuga
no interior do Estado-nação e dos valores herdados desde o tempo das cruzadas,
da conquista do novo mundo e, ﬁnalmente, da colonização européia.
Assim, a “internacionalização do capital”, marcada pela emergência de
ﬁrmas transnacionais que não se confundem mais com o espaço nem com a governabilidade do Estado-nação, bem como pela emergência do conjunto plurinacional que “forçou” as tradicionais fronteiras do federalismo e do confederalismo,
não pode ser concebida como movimento espontâneo do capitalismo. O capitalismo não porta nele mesmo os recursos para o próprio movimento. A internacionalização surgiu porque oferecia solução para um duplo problema de controle:
a reestruturação tecnológica (via régia da modiﬁcação das relações de poder na
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empresa) implicou introduzir no capitalismo, para sempre, o progresso técnico.
Mas o progresso técnico supõe investimentos cada vez mais pesados, que só serão rentáveis em função de um dado volume de produção, o que os economistas
chamam de “economias de escala”. A concorrência entre os capitalistas não é a
causa primeira de tanto se buscarem as economias de escala, nem é causa primeira
da corrida do crescimento. A teoria econômica já demonstrou dois resultados que
são mais ou menos aceitos em quase todas as vertentes intelectuais: 1) procurar
maximizar o lucro não se confunde com maximizar o tamanho da empresa ou do
mercado; 2) tentar alcançar uma posição de monopólio ou oligopólio é tendência
bem mais representativa do que o modelo walrasiano130, com uma miríade de pequenos produtores de peso equivalente que elevam os preços sem ter capacidade
para fazê-lo. Reencontramos a idéia de que o capitalismo não se confunde com o
mercado nas duas mais potentes análises do capitalismo como fenômeno histórico, tanto em Marx quanto em Fernand Braudel. É preciso distinguir o mercado
entendido como mecanismo de alocação de recursos que obedece às cinco condições apresentadas pela análise neoclássica (de onde a condição de atomização dos
agentes e a ausência de interações) e o mercado entendido como forma e ideologia
do poder.
O mercado está para a ﬁrma monopolista e transnacional assim como a
soberania está para o Estado-nação: nos dois casos, reivindica-se a mesma prerrogativa, simbólica por excelência, de exercer sobre os outros, sobre subordinados,
um poder que não se aplica a si mesmo. Pelo mesmo raciocínio, o que tem de
mais inovador em nosso trabalho sobre a escravidão e o mercado de trabalho e o
salariado, é ter estabelecido uma correlação entre a concorrência e a intensidade
da fuga dos assalariados.
Num plano mais empírico, o movimento que atravessa o mundo das nações e da ordem internacional desde os anos 60 é essencialmente um movimento
de fuga, de defecção, muito mais do que um movimento de resistência frontal.
O movimento não-dialético – posto que se recusa ao jogo fácil da homologia –
produz imitação, repetição, deformação, derivação. E esses movimentos, por sua
vez, afetam o equilíbrio do sistema, sua estabilidade, sua lucratividade (ou seja,
a esperança estável ou previsível de lucro sobre qualquer investimento). A reação
capitalista é ou dialética (frontal: eliminação ou cooptação após neutralização) ou
130

O autor faz referência ao “equilíbrio geral walrasiano”, uma noção de equilíbrio defendida
pelos economistas neoclássicos, segundo a qual a igualdade entre oferta agregada e demanda
agregada nos mercados de bens e de fatores é garantida por um vetor de preços. (Nota de tradução)
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diferencialista, mimetizando o movimento diferencialista do movimento social (a
auto-inoculação seria à primeira vista um bom exemplo deste tipo de movimento,
mas a fuga de capitais e a deslocalização das fábricas parecem ser também práticas correntes). Contudo, persiste uma diferença, uma assimetria permanece. E
qual é esta diferença?
Nenhum dos movimentos antagonistas recorre a um só tipo de oposição;
mas no agôn – o combate – indeﬁnido, a partir do qual se constituem os protagonistas, como na luta de classe marxiana (diferente da luta de classes do historiador
Augustin Thierry), as duas classes sociais não preexistem ao enfrentamento, os lugares não são intercambiáveis com o passar do tempo (como acontece no combate
do mestre e do escravo, no qual o escravo de hoje é o mestre de amanhã, e assim
sucessivamente). E por que esta irreversibilidade de lugar, seja qual for o tempo
transcorrido? Porque a oposição diferencialista é a forma dominante e estratégica
do movimento social; enquanto a oposição dialética continua a ser a forma por
excelência do capital como movimento de controle. As formas secundárias não
exercem senão papel subalterno, condicionado e tático. O movimento social, que
é movimento, no sentido de que é portador de uma dinâmica de inovação ou de
progresso, faz uso apenas instrumental da oposição dialética; faz um uso metódico e formal; um uso, conseqüentemente não-hegeliano. Creio que aí reside o
segredo da função tribunícia do Partido Comunista, revelada de maneira bastante
precisa por Georges Lavau131. Um partido de oposição que recusa de antemão o
exercício do poder como compromisso e reconhecimento do adversário pode não
comprometer sua função principal diferencialista. Se a dialética perde seu lugar
subalterno e se torna dominante, pode-se prever que a oposição atingirá o momento da dialética do mestre (e o capital como provável sistema de dominação).
Da mesma maneira, o capital, como meio para controlar uma relação social, faz
uso apenas tático da imitação diferencialista do movimento social. Quando o capital se deixa levar pelo mimetismo diferencialista, temos um destes raros porém
explosivos momentos em que os explorados passam a dominar a relação social;
são fases revolucionárias ou de reformismo acelerado, esparsas, que não chegam
a pôr em marcha a dialética do poder do mestre.
Retomando a célebre distinção de Hirschman entre a via da fuga ou defecção (exit) e a via da palavra (voice), constatamos que a assimetria aprofunda-se
ainda mais. Se consideramos os movimentos do capitalismo como sistema de
131

O politólogo francês Georges Lavau utilizou a categoria “função tribunícia” na análise do
Partido Comunista Francês, que funcionava como uma espécie de porta-voz das aspirações dos
grupos marginais, integrando-os no sistema. (Nota de tradução.)
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poder global, em que a oposição dialética funciona de forma preponderante, a opção de tomar a palavra é a mais freqüente, um tomar a palavra sob injunção, cujo
resultado é a regulação política. A via da fuga, de quem não reivindica a palavra é
mais acidental ou ocasional. Esta via, contudo, pode abarcar regimes autoritários
ou contra-revolucionários, que se esquivam dos compromissos implícitos com o
movimento social sem jamais reconhecer o próprio direito à palavra. Na situação
bem mais rara e tática em que o capitalismo funciona de forma diferencialista na
relação de oposição, encontramos um uso misto das duas vias, da palavra e da
fuga, em que nem uma nem outra prevalece claramente. A via da palavra produz
a sedução, imuniza o sistema, nele inoculando em doses homeopáticas os elementos de subversão do corpo social, docilizando e cooptando permanentemente
as lideranças dos movimentos. Ela integra sociologicamente, lá onde a via dominante dialética opera mediante o reconhecimento do direito de acesso aos direitos políticos. A segunda, particularmente praticada nestes tempos de globalização
acelerada, tenta se esquivar da oposição frontal e dialética dos enfrentamentos
sociais, produzindo dois desvios: a ﬁnanceirização da economia, que permite cortar radicalmente as instâncias implícitas e explícitas de regulação democrática; e
a deslocalização e a fuga em direção às economias de escala.
Pelo lado dos movimentos sociais, prevalece a via da defecção nos casos em que o regime ordinário seja dominantemente diferencialista; isto acontece
em virtude do caráter sistemático do regime, não pela ação da defecção sobre o
sistema jurídico. Trata-se de uma potência constituinte, e não de um poder constituinte, no sentido de que consegue modiﬁcar as regulações jurídicas através de
sua não-participação, por seu excesso de fuga. Um exemplo emblemático deste
tipo de determinação é o admirável livro de Eugene Genovese Roll, Jordan, Roll,
em que ele analisa e expõe os meios pelos quais se pode enxergar, na pavorosa
legislação escravagista norte-americana, o peso dos negros do sul – homenagem
do vício à virtude.
Na outra ponta, temos o processo de libertação da relação de dominação.
O processo de tomar a palavra, nesta forma de oposição diferencialista, também é
sistemático; visa a libertar os espíritos, a memória, secretando representações da
revolução passada ou por vir. O famoso mito soreliano132, a ideologia e a cultura
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No sentido dado pelo sociólogo Georges Sorel, o mito concebido como “uma criação da
imaginação que trabalha sobre um povo disperso e pulverizado para suscitar e organizar a
vontade coletiva” G. Sorel, Réﬂections sur la violence, Paris: Librairie des pages libres, 1908.
Cf. La violence de l’imaginaire. Gramcsi et Sorel, de Terry Cochran, disponível em http://www.
erudit.org/revue/tce/2000/v/n63/008182ar.pdf. (Nota de tradução.)
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política revolucionária ou reformista desobrigam da função tribunícia. O objetivo
já não é tomar o poder prático, tomar o aparelho de Estado, mas lutar pela liberdade ou para preservar os espaços de liberdade dos espíritos.
Resta precisar o papel secundário, mas não menos real, da oposição de
tipo dialético nos movimentos sociais. A via da defecção é ainda preponderante
e sistemática. Mas ela produz sobretudo um distanciamento da ideologia dominante, operando uma desconstrução que deslegitima e subverte a norma. A via da
palavra é bem mais rara neste caso (o que não quer dizer que não produza efeitos
consideráveis, quando é ativada). O mimetismo deslocado das instituições desemboca às vezes em palavra não solicitada, que por sua vez se transforma em tomada
de poder. Neste caso, tomar a palavra não é ação reguladora mas revolucionária;
e engendra uma outra ordem.
Assim, percebemos que a dissimetria dos movimentos procede não somente da ponderação inversa e complementar entre dialética e diferencialismo,
mas também da duplicação desta assimetria entre o peso relativo da fuga e da
palavra. Os movimentos sociais recorrem mais sistemática e freqüentemente à via
Exit, na qual a luta contra a dominação é muito mais presente do que a luta contra
a exploração, mesmo que a revolução apresente-se em conﬁguração extremamente potente, embora raríssima.
Se virmos em Marx, não o mais dotado dos discípulos de Hegel, mas seguramente o analista mais agudo do capitalismo de sua época, o maior sociólogo
do capitalismo industrial (Raniero Panzieri, L’Enquête ouvrière, antologia dos
Quaderni Rossi), podemos ser levados a pensar que uma teoria diferencialista dos
movimentos sociais permanece sem relevância histórica se sua articulação ou sua
sedimentação (embeddedness) fundem-se com uma teoria indeterminada do movimento da sociedade e – sou forçado a admitir –, do movimento do capitalismo
atual. As ilusões do estudioso são muitas, sobretudo em tempos de declínio das
grandes ideologias, e de retorno de um sentimentalismo religioso sectário (“pensamento quente em um corpo frio”, diria Sloterdijk) no auge dos fundamentalismos das margens (intensidade de formas de vida, pobreza de conteúdos).
Mas o movimento das ﬁnanças mundiais é ﬁnalmente mais interessante
de observar do que os movimentos das divisões. Compreender este mundo, nada
mais que este mundo, não mais chorar, nem rir. Para isto, é preciso acreditar que
há algo a ser compreendido, que o movimento do mundo pode ser lido e entendido. Que aquilo que move o mundo merece mais do que explicações de certa
maneira tautológicas do chamariz do lucro (l’homo economicus da acumulação),
da acumulação do capital (virtude entediante da globalização) ou ainda a vontade
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de todo comerciante. Bastaria acrescentar uma outra palavrinha: o poder. Vejamos
pela perspectiva das transformações dos assalariados, e aceitemos a idéia de uma
verdadeira mudança correlativa do capitalismo, quando um terceiro capitalismo
histórico, junto com o movimento da globalização, retomará a ambivalência, as
cores e as possibilidades de intervir de um outro modo, não mais como o coro da
tragédia grega.
Uma ponderação da via Exit e da via Voice entre os tipos de oposição
que presidem as dinâmicas do capitalismo e dos movimentos da sociedade
Via da fuga (Exit)
Oposição dialética
principal

Desestabilizadora e acidental, exclusão contrarevolucionária

Oposição dialética
secundária

Dominante, distanciamento Deslegitimação,
subversão, transgressão

Oposição diferencialista
principal

Oposição diferencialista
secundária

Via da palavra (Voice)
Dominante, regulação
constituída, injunção pela
ação de tomar a palavra

Secundária, rara, mimetismo revolução descolada
Ação não solicitada de
tomar a palavra
Dominante, sistemática e Secundária, sistemática,
construtiva, constituinte função tribunícia de repelo contrário, libertação presentação da revolução
passada ou por vir, mito
político
Desvio da luta de classes, Imunização, domesticação, sedução, docilização
desvio pelo ﬁnanceiro,
Integração
deslocalização
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Trabalho e Serviço Social na era pós fordista
Marina Bueno
Thais Mazzeo

Este artigo foi pensado a partir do debate em curso sobre as transformações do trabalho, com base nas interpretações dos pensadores operaístas133. Pretendemos dar continuidade a essas discussões, tendo como foco as mudanças recentes do capitalismo e seus rebatimentos no Serviço Social. A base para a nossa
argumentação pauta-se, portanto, em abordagens que tratam da nova centralidade
do trabalho vivo.
Aqui, numa primeira aproximação, deixamos claro nosso posicionamento acerca da articulação – a nosso ver, plausível – entre trabalho e Serviço Social.
Posteriormente, defendemos uma abertura teórica com relação à categoria trabalho e avaliamos como suas transformações atingem o Serviço Social. Para ﬁnalizar, fazemos uma discussão sobre a essência da proﬁssão, assumindo em nosso
discurso sua imaterialidade.
Serviço Social e trabalho
O debate acerca da relação entre processo de trabalho e Serviço Social
pode ser esquematizado em dois eixos: por um lado, temos as contribuições de
autores que se preocupam em mensurar e/ou classiﬁcar as análises sobre as transformações do Serviço Social em função de uma determinada abordagem teórica
(qual seja, a marxista), e, por outro, autores que tentam destrinchar a instrumentalidade da proﬁssão (suas técnicas, estratégias, mediações, objetivos, etc.).
Os primeiros, por considerarem que o Serviço Social não realiza transformação da natureza, o posicionam como sendo, ao invés de trabalho, simplesmente
uma das atividades proﬁssionais existentes na sociedade. O segundo grupo, por
sua vez, entende que o Serviço Social pode ser considerado trabalho pois seus
proﬁssionais, além de disporem de elementos constitutivos de um processo de tra-
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O operaísmo é uma corrente de pensamento da esquerda neomarxista italiana que ganhou
expressão, sobretudo, no período entre o ﬁm da década de 50 e início da década de 70. Tal
corrente não se limita a uma escola de pensamento, uma vez que contou com a participação
política e social de seus membros – entre os quais Antônio Negri – nos movimentos da Itália
no referido período.
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balho (objeto, instrumentos, etc.), inserem-se no circuito compra x venda da força
de trabalho, ou seja, estão submetidos à condição de trabalhador assalariado.
Consideramos que as análises feitas por ambos os grupos são redutoras e,
em grande parte, enviesadas por uma concepção de trabalho de tipo canônico do
período fordista134. Ao contrário, partimos do pressuposto de que a importância de
se articular o Serviço Social com a categoria trabalho vai além de uma abordagem
ideológica – que busca identiﬁcar quem é e quem não é marxista – e supera a
questão da simples identidade proﬁssional – que se preocupa com o quê e como
faz o Serviço Social.
O que julgamos fundamental como ponto de partida para entender as
transformações no mundo do trabalho é considerá-lo como uma categoria central,
fundante da sociabilidade entre os homens, porém constituído hoje com novos
conteúdos e novas formas. Assim, o trabalho ao qual nos referimos deve admitir
uma noção ampliada, abrindo o conceito ao território da produção social em geral, incluindo na esfera produtiva o que alguns deﬁnem como horizonte do não
trabalho.
Devemos, portanto, considerar o conjunto da produção, não mais o das
fábricas, mas o da sociedade. O mundo fabril reduzia o tempo de trabalho a uma
jornada, o que hoje tornou-se obsoleto. Atualmente, todo o tempo livre (fora da
relação salarial) não é mais preenchido pela improdutividade (reprodutiva), pois
o trabalho agora corre dentro e fora do tempo imposto pelo capital. Consideramos
que o principal fenômeno em relação às transformações do trabalho é o que se convencionou chamar de “sociedade-fábrica”. Segundo Negri e Hardt (2004, p. 22):
A fábrica não pode ser concebida como o espaço paradigmático da concentração do trabalho e da produção; os processos de trabalho ultrapassaram os
muros das fábricas e atingiram toda a sociedade. (...) o aparente declínio das
fábricas como lugar de produção não signiﬁca o declínio do regime e da disciplina de fábrica, mas, sim, que essa disciplina não se limita mais a um espaço
especíﬁco dentro da sociedade, e se insinua em todas as formas de produção
social, difundindo-se como um vírus.
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O trabalho assalariado característico do fordismo não deve se constituir como um “mal
necessário”. Ao contrário, a possibilidade que o trabalho tem conquistado de produzir fora das
fábricas e sem estar vinculado à relação salarial deve ser utilizada a seu favor, combatendo o
rígido controle e disciplina impostos até então e transformando a relativa autonomia em condição de libertação.
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Além de ter extrapolado os muros fabris e ter se espalhado pela sociedade,
o trabalho hoje tem se qualiﬁcado por elementos subjetivos, sendo sua dimensão
intelectual e suas capacidades cognitivas fatores importantes para a valorização
do capital. Nesse sentido, os ganhos de produtividade – seja nas atividades fabris, de serviço, de concepção, de comunicação ou de informação – se encontram
cada vez mais na capacidade dos trabalhadores de mobilizarem sua subjetividade
para produzir. Assim, a imaterialidade135 do trabalho torna-se o paradigma do pósfordismo.
Retomando o debate sobre o Serviço Social, não nos interessa desvendar
seu processo de trabalho para considerá-lo enquanto tal, nem tampouco especiﬁcar
o que é trabalho e o que não é. Ao contrário, acreditamos que não existem “excluídos” do trabalho e que todas as formas de trabalho tendem a tornar-se igualmente
produtivas. Não estamos aqui aﬁrmando que não existem “excluídos” do mercado
formal. Apenas consideramos que o trabalho mudou, não sendo mais o chão da
fábrica a forma predominante de estruturação dos seus espaços e tempos.
Desse modo, podemos aﬁrmar que o trabalho, além de não estar desaparecendo como aﬁrmam alguns autores, adquire uma nova qualiﬁcação no contexto pós-fordista, estando longe de perder sua centralidade na produção do mundo e
na reprodução da vida. O que ocorre, neste sentido, não é uma crise do trabalho,
mas uma crise do emprego assalariado. Acreditamos, portanto, que a noção de trabalho deve ultrapassar o estatuto do emprego, considerando ainda que a dimensão
imaterial deste é absorvida dentro e fora da produção de mercadorias.
O trabalho do Serviço Social
O Serviço Social – tal qual todas as outras proﬁssões – é, na atualidade,
marcado pelas transformações gerais do mundo do trabalho, as quais incidem em
suas áreas de intervenção, em seus suportes de conhecimento, em seus instrumentos
e em suas funcionalidades. Acreditamos que, nesse contexto de mundanças, a forma
e a demanda do trabalho do assistente social mudam, bem como os espaços ocupacionais deste proﬁssional e as maneiras de organização e gestão do trabalho.
Desde o ﬁnal dos anos 80, a Reforma do Estado – que tem buscado alternativas para a crise estatal – tornou-se prioridade nas agendas dos gestores
públicos de todo o mundo capitalista. A nosso ver, a crise do Estado é resultado
da incapacidade do modelo de gestão da administração pública para responder
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Estamos aqui nos referindo às dimensões subjetivas, lingüísticas (saber interpretar e comunicar falhas e soluções), comunicativas, afetivas, cognitivas e cooperativas do trabalho.
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satisfatoriamente às demandas da sociedade. Diante desse contexto, foi preciso
remodelar prioridades e redistribuir responsabilidades.
A reação imediata à crise foi a adoção de políticas de cunho neoliberal.
Percebemos, pois, que a atual conjuntura de reconﬁguração estatal interfere diretamente sobre as condições e relações de trabalho dos diversos proﬁssionais,
dentre os quais o assistente social. No Brasil, diferentemente dos países centrais,
a crise do Estado não acarretou uma crise do welfare state, pois aqui o Estado de
Bem-Estar Social sequer se efetivou.
Com relação ao Serviço Social, a reforma engendrada pelo Estado brasileiro interferiu no que foi até hoje o principal mercado de trabalho dos assistentes
sociais, ou seja, as políticas sociais públicas. A condição de “retaguarda” assumida pelo Estado transfere para distintos segmentos da sociedade grande parte da
prestação de serviços sociais, o que afeta diretamente o espaço ocupacional dos
assistentes sociais. Neste contexto, os recursos institucionais para acionar a defesa
dos direitos vêem-se cada vez mais reduzidos.
Por ser um proﬁssional assalariado, o assistente social é muitas vezes
levado a seguir parâmetros institucionais que tentam determinar suas funções e
atribuições e que estabelecem suas condições de trabalho (controle de tarefas e da
produtividade, carga horária, salário, etc.). Dessa maneira, os espaços ocupacionais (e suas conjunturas) colocam limites e possibilidades à prática proﬁssional, o
que nos leva a pensar nas possibilidades atuais de consolidação do projeto éticopolítico da proﬁssão.
O projeto ético-político do Serviço Social compromete-se, claramente,
com uma concepção de transformação da sociedade. Nesse sentido, boa parte do
discurso proﬁssional imprime uma direção social vinculada a um projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem social, pautada, entre outras
coisas, na identiﬁcação da liberdade como valor ético central e no compromisso
com a qualidade dos serviços prestados à população.
O proﬁssional do Serviço Social se situa em um denso terreno de tensões
e contradições sociais. Portanto, na atual conjuntura, não há como estabelecer uma
identiﬁcação direta entre a intencionalidade do projeto e os resultados derivados
da prática proﬁssional, haja vista a submissão às relações de poder que o proﬁssinal muitas vezes é obrigado a se sujeitar e os limites políticos136 que envolvem sua
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Por limites políticos, referimos não apenas à falência do modelo de gestão estatal que já
fora citado, mas, sobretudo, às limitações impostas pelos precipícios existentes entre justiça e a
aplicação da lei, entre os direitos e sua verdadeira fonte.
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atuação. Isto posto, não queremos dizer que devamos desistir da consolidação do
projeto, porém, acreditamos que devemos ter claro nossos limites diante dele.
O projeto ético-político direciona a ação proﬁssional no sentido da aﬁrmação dos indivíduos sociais como sujeitos da história. É necessário, contudo,
estabelecer uma base realista em relação às condições em que o trabalho é desenvolvido, sem perder, apesar das adversidades, as aspirações à viabilização de
nossas projeções proﬁssionais. É preciso incluir, no interior do debate travado
pela categoria, uma articulação entre a diﬁculdade de se priorizar uma atuação
proﬁssional ética e a crise do Estado, aliada ainda à histórica incapacidade deste
em universalizar direitos.
Um dos grandes desaﬁos que se interpõem à concretização do projeto
ético-político do Serviço Social é a atual falência dos mecanismos tradicionais
de representação, pois as novas identidades sociais são cada vez menos representáveis. Em outras palavras, é preciso considerar a existência de portadores de
direitos não contemplados pela Constituição e que, constantemente, são tratados
como “caso de polícia”, pois a lógica reinante é aquela que sugere que o pacto
constitucional não pode ser questionado, fazendo com que tudo deva se enquadrar
na lei (Silva, 2005).
Essa é uma sociedade em que a descoberta da lei e dos direitos convive com
uma incivilidade cotidiana feita de violência, preconceitos e discriminações; em
que existe uma espantosa confusão entre direitos e privilégios; em que a defesa
de interesses se faz em um terreno muito ambíguo que desfaz as fronteiras entre
a conquista de direitos legítimos e o mais estreito corporativismo; em que a
experiência democrática coexiste com a aceitação ou mesmo conivência com
práticas as mais autoritárias; em que a demanda por direitos se faz muitas vezes
numa combinação aberta ou encoberta com práticas renovadas de clientelismo
e favoritismo que repõem diferenças onde deveriam prevalecer critérios públicos
igualitários (Telles, 1994, p. 93).

Ora, se o Serviço Social deve contribuir na garantia de direitos sociais e
tais direitos são cada vez mais reduzidos, devemos pensar em estratégias reais (e
possíveis) de atuação. Ao contrário disso, o debate parece estar paralizado na defesa da primazia do Estado enquanto garantidor de direitos sociais, acreditando-se
que a universalidade no acesso aos direitos só é possível no âmbito estatal. A nosso ver, público não se reduz a estatal. Nesse sentido, a radicalização democrática
não necessariamente passa pela estatização dos serviços. Entretanto, não estamos
negando que o Estado dispõe de mecanismos fortemente estruturados para coordenar ações capazes de catalisar atores em torno de propostas universalizantes.

243

244

TRABALHO E SERVIÇO SOCIAL NA ERA PÓS FORDISTA

Pelo exposto, podemos dizer que o redimensionamento dos espaços ocupacionais e das demandas proﬁssionais impõem novas competências ao Serviço
Social. A dimensão imaterial do trabalho é cada vez mais exigida à prática proﬁssional, seja na requisição de criatividade para propor alternativas de trabalho
e lidar com recursos (ﬁnanceiros, técnicos e humanos) cada vez mais escassos,
seja na mobilização de subjetividade para a tomada de decisões e processamento das demandas postas, de modo a viabilizar o fortalecimento do projeto éticopolítico.
A inserção dos assistentes sociais em equipes multiproﬁssionais e/ou interdisciplinares é uma realidade que também demanda o uso subjetivo de elementos imateriais. O trabalho em equipe exige, dentre outras coisas, capacidade de
comunicação e adaptação, iniciativa, cooperação, conhecimento e troca de informações. Assim, valores como o companheirismo, a solidariedade e a colaboração
tornam-se cada vez mais produtivos, ou, em outros termos, são cada vez mais
exigidos para produzir e reproduzir o mundo.
A ‘matéria-prima’ do trabalho imaterial é a subjetividade e o ‘ambiente ideológico’ no qual esta subjetividade vive e se reproduz. A produção da subjetidade
cessa, então, de ser somente um controle de instrumento social (pela reprodução
das relações mercantis) e torna-se diretamente produtiva (Lazzarato e Negri,
2001, p. 46-47).

Nesse sentido, o trabalho do assistente social é cada vez mais qualiﬁcado
por sua dimensão imaterial, posto que este proﬁssional lida diretamente com a
produção e a reprodução de subjetividade, ou seja, com a produção e reprodução
da própria vida. Em nosso entendimento, o Serviço Social é calcado pela (re)produção de valores, uma vez que, através da sua imaterialidade, permite produzir
desejos, necessidades e interesses.
Nesse contexto, a dimensão afetiva do trabalho torna-se estratégica. Em
outras palavras, por meio de investimentos afetivos o proﬁssional pode se aproximar da população usuária, permitindo o conhecimento criterioso de suas condições de vida e de suas reais necessidades. Caso contrário, o proﬁssional pode desenvolver um discurso de compromisso ético-político e, ao mesmo tempo, manter
um estranhamento (e até uma recusa) perante a população usuária.
Não estamos aqui querendo dizer que o assistente social deve estabelecer
relações de amabilidade e companheirismo para com seus usuários; entretanto,
entendemos que a mobilização de recursos afetivos qualiﬁca e pode facilitar a
prática proﬁssional. Em outras palavras, entendemos que a aproximação entre
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o proﬁssional e os usuários não se dará pela mera reprodução de técnicas, nem
tampouco pela burocratização das relações, mas sim pela constante preocupação
em diminuir laços de poder e construir horizontal e coletivamente alternativas
proﬁssionais.
Para quem lida diretamente com o social, não admitir mudanças pode
trazer perversas conseqüências. Se utilizamos, de forma hermética, qualquer que
seja a teoria, corremos o risco de cegarmos diante da realidade e dos novos processos em curso. Ao contrário, se enfrentamos de forma destemida aquilo que
se põe como novo, talvez possamos fazer diferente, ou melhor, talvez possamos
fazer diferença.
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A feminilização do trabalho no
capitalismo cognitivo
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Deﬁnição do conceito
De vários anos para cá, de modo sempre mais consistente, o conceito de
feminilização do trabalho passou a fazer parte das análises sobre transformações
do mercado do trabalho relacionadas aos novos percursos da economia global.
Em termos gerais, este conceito deﬁne não apenas o aspecto objetivo do aumento quantitativo da população feminina ativa a nível mundial, mas frisa cada vez
mais suas características qualitativas e constitutivas, ou seja, aquelas que a atual
economia informacional como a deﬁne Manuel Castells (2002) ou capitalismo
cognitivo como preferem Vercellone e Fumagalli (2006 e 2007, respectivamente)
são valorizadas, em sentido capitalístico, no interior dos novos contextos de produção. Em outras palavras, com este conceito se pretende não apenas sublinhar o
papel que as mulheres desempenham no seio da economia contemporânea, mas
também extrair o caráter paradigmático desta menção.
Saskia Sassen postula “a existência de uma relação sistêmica entre a globalização e a feminilização do trabalho assalariado”, no sentido que “as estruturas
produtivas que não podem ser transferidas offshore pois devem funcionar no lugar
onde se encontra a demanda podem usar mão-de-obra feminina, enquanto aquelas
que podem ser transferidas para o estrangeiro podem usar a mão de obra de salário
baixo nos países menos desenvolvidos” (2002, p. 126).
No neoliberalismo, os processos de valorização do capital se estendem a
uma escala internacional, jogando com os diferentes níveis de desenvolvimento e
combinando-os a seu favor. No interior do complexo capítulo das dimensões e implicações dos deslocamentos multidimensionais nos quais as mulheres estão imersas, o contesto italiano representa um modelo particularmente interessante. Desde
o início dos anos noventa, assistiu-se a um fortíssimo crescimento da imigração
feminina impulsionado pela demanda de trabalho doméstico e, simultaneamente,
à exclusão das imigrantes de qualquer tipo de benefício social (Andall 2000, p.
63). De modo geral, no Ocidente, o número de mulheres com ocupação remune137
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rada aumentou. Nos EUA dos anos 1950, apenas 15% das mulheres com ﬁlhos
abaixo dos seis anos trabalhavam. Hoje, 72% das mulheres norte-americanas têm
uma ocupação.
Se as mulheres do Primeiro Mundo fazem carreira dedicando muito tempo a
proﬁssões exigentes, as suas babás e empregadas, que chegam por efeito da
demanda de uma crescente indústria dos cuidados, vivem uma situação análoga mas enormemente ampliﬁcada. Que duas mulheres trabalhem para ganhar
dinheiro pode ser uma bela idéia, mas que duas mães trabalhadoras se dediquem inteiramente ao trabalho é uma bela idéia que foi longe demais. Ao ﬁnal
das contas, tanto as mulheres do Primeiro Mundo quanto aquelas do Terceiro
são peãs de um vasto jogo econômico do qual elas não escreveram as regras
(Hochschild, 2004, p. 26).

Lato sensu, o processo de feminilização do trabalho ao qual nos referimos signiﬁca por um lado a implementação exponencial do trabalho a baixo custo
nos mercados globais e, por outro, no contexto ocidental, assinala uma tendência
em direção à progressiva inserção da mulher na produção terciária (que assume
um peso tendencialmente sempre mais relevante), ao mesmo tempo em que são
desenvolvidas formas de contratação individual alinhadas com a unicidade cognitiva da prestação fornecida. As mulheres do sul do mundo são transformadas
em substitutas assalariadas da reprodução das mulheres do norte do mundo, em
detrimento da própria capacidade e vontade reprodutora; as mulheres do norte do
mundo são compelidas à produção e até mesmo a um horizonte de vida artiﬁcial
e/ou estéril. As cadeias signiﬁcativas que podem ser sugeridas por estes tipos de
relações não são de simples causa e efeito. Importantes interseções multidimensionais tecem conjuntamente a nova ordem imperial (Haraway, 2000, p. 278).138
Ao longo deste ensaio, não será possível considerar toda a complexidade do trabalho das mulheres nos mercados globais. Trata-se particularmente da
implementação da exploração das capacidades cognitivas no interior do atual paradigma de acumulação. A atenção para a dimensão introduzida pelo capitalismo
cognitivo não signiﬁca a invenção abstrata de uma nova centralidade: o trabalho
cognitivo representa uma das novas formas críticas da dominação que, hoje, inervam globalmente o trabalho. Sob este ponto de vista, retemos que os minuciosos
exames conduzidos sobre o tema representam um enriquecimento e propõem uma
integração com outras análises sobre relações econômicas e de exploração, para
138
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uma maior compreensão da realidade do trabalho vivo contemporâneo (cf. Federici, 2003; Federici e Caffentzis, 2007).
Em termos gerais, o capitalismo procurou apropriar-se da polivalência,
da multi-atividade e da qualidade do trabalho feminino, explorando deste modo
a experiência das mulheres na histórica realização de suas atividades na esfera
do trabalho reprodutivo, do trabalho doméstico. Seguindo esta leitura, o conceito
deleuziano de “devir mulher do trabalho” sugere a natureza biopolítica das atuais
relações de trabalho. Foucault pode nos ajudar a esclarecer ulteriormente o caráter
performativo do trabalho contemporâneo. O corpo é dessubjetivado, disciplinado,
incluído: “as relações de poder operam sobre ele uma posse imediata, o investem,
o marcam, o adestram, o supliciam, lhe impõem certos trabalhos, certas cerimônias, exigem dele certos sinais” (Foucault, 1979, p. 29).
Graças à precariedade generalizada, transformada em elemento estrutural do capitalismo contemporâneo, aquele “trabalho que vem a ser mulher”,
isto é, a fragmentação da prestação e a complexidade da dependência/subsunção
que as mulheres experimentaram ao longo do tempo no mercado de trabalho,
torna-se paradigma geral. Neste sentido, é possível sustentar que, hoje, a ﬁgura
do precário social é mulher: no capitalismo cognitivo, precariedade, mobilidade,
fragmentação tornam-se elementos constitutivos do trabalho de todos os sujeitos,
independentemente do gênero. O modelo promovido é maleável, hiper-ﬂexível e,
neste sentido, atinge a bagagem experiencial feminina. Ao recorrer a esta locução,
estamos cientes de usar uma generalização que pode parecer imprecisa. Fazer
aﬁrmações válidas “para as mulheres” é impossível, a menos que se trabalhe sem
cessar a articulação dos mundos parciais e dos saberes situados (Spivak, 2004).
Falar em “mulheres” e falar de sua “experiência” não signiﬁca pensar um unicum,
mas usar uma simpliﬁcação que se coloca conceitualmente longe de teorias que
fazem referência a um binômio ﬁxo heterossexual e eurocêntrico. A presença de
sujeitos de diversas proveniências e diversamente sexuados, e a observação da
tendência do capitalismo a subsumir todas as diferenças e todas as formas de vida
nos ajudam a perceber como o modelo de corpo global, atavicamente submisso
ao poder da organização capitalista, atinge um paradigma sexual e racial: “o sujeito negro, a mulher subalterna, o migrante e o exilado, todos sob os reﬂetores”
(Puwar, 2003, p. 13).
A família, a cidade, as relações entre os seres humanos transformam-se
progressivamente em espaço econômico. Componentes lingüístico-afetivos ﬁcam
encaixados dentro do trabalho hodierno. Neste sentido, o trabalho de cuidado rea-
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lizado pelas mulheres inscreve-se perfeitamente dentro de um mecanismo bem
mais amplo de relações, que se tornam então objeto de valorização econômica.
Para que as trabalhadoras cognitivas possam fazer parte de uma dinâmica
salarial, recorre-se às mulheres migrantes que, através dos percursos da economia
globalizada, substituem essas trabalhadoras em suas tarefas reprodutivas (Morini,
2001). Por outro lado, tudo parece ir ainda mais além no sentido de uma industrialização da reprodução através da engenharia genética (Franklin, 1993), tema
que não podemos tratar aqui com a devida atenção. Estão em jogo a liberdade
reprodutora das mulheres declinada de várias maneiras, assim como a tradução da
reprodução em mercadoria (Paterman, 1997; Ongaro, 2003).
A condição de precariedade que deriva da contratação individual aumenta por um lado a própria percepção de unicidade e, por outro, favorece a mais
ampla disponibilidade à homologação de modelos de consumo, estilos de vida,
linguagens, brand. A vitória do paradigma produtivo neoliberal globalizado que
tende a instaurar o domínio daquilo que vem a ser deﬁnido como pensamento
único, a uni-racionalização da vida resulta deste quadro.
O capitalismo cognitivo atinge as diversas esferas experienciais e individuais de homens e mulheres, nativos e migrantes mas, contemporaneamente,
procura impor um único e homogêneo dispositivo de comando sobre o trabalho:
são as próprias diferenças, e a exploração dessas diferenças, que se traduzem em
um surplus de valor. Sob este ponto de vista, as simples e binárias dicotomias
produção/reprodução, trabalho masculino/trabalho feminino perdem signiﬁcado
a ponto de nos levar a levantar a hipótese de uma tendência de des-generização
do trabalho.
Quando falamos em feminilização do trabalho no capitalismo cognitivo,
deveríamos nos aplicar sempre mais a estender o entendimento do processo para
além do âmbito exclusivo da “produção”. Especularmente, sempre que dizemos
“trabalho” no capitalismo cognitivo, entendemos cada vez menos uma porção
precisa e delimitada da nossa vida, e cada vez mais um agir global.
Características e conteúdos do trabalho cognitivo contemporâneo
Nas áreas de maior difusão do capitalismo cognitivo, às quais se referem este ensaio, o nosso agir global torna-se sempre mais visivelmente, trabalho
produtivo. A exploração da capacidade de criar e de se relacionar é característica
peculiar do atual modo de produção. O sujeito precário acontece na rede de relações, de trocas lingüísticas e cooperativas: ele não tem consistência fora dessa
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rede. Identidade pessoal, social e comunicacional se identiﬁcam em uma espécie
de curto-circuito.
Em outros momentos históricos, o lugar do trabalho desempenhou um
papel fundamental do ponto de vista da recomposição e formação dos sujeitos
(Bravermann, 1978). Hoje, o capitalismo cognitivo conjuga formas arcaicas e
formas inovadoras de trabalho, atualizando-as. Por um lado, assistimos a um processo parcial de re-taylorização do trabalho intelectual e, por outro, a sua transformação em trabalho diretamente produtivo de atividade social e humana. Se o
lugar do trabalho não é mais o único centro de informação do sujeito, a atividade
de trabalho requer competências sempre mais abertas e que são ativadas pela inteira rede social e territorial na qual o sujeito se move, o que signiﬁca que ela
tende a apropriar-se de todas as esferas vitais da sociedade. O trabalho atual tira
a sua substância de toda a imensidade que, individual e subjetivamente, nós dá
substância. Ele não pode ser reconduzido a algo deﬁnido precisamente dentro
de espaços precisos. Há no trabalho um excedente de sentido, de signiﬁcado e
de produção simbólica, uma produção da qual nossa subjetividade ao trabalho é
obrigatoriamente portadora, dado que a atual economia do conhecimento traduz
pensamentos, desejos, pulsões e afetos em elementos quantiﬁcáveis, mensuráveis e monetizáveis. Esta nova economia tem em mira a redução das vidas e de
sua complexidade a “patrimônio estratégico” para a empresa (Moulier, Boutang,
2007).
Assistimos a generalização de uma mistura das duas categorias “criação”
e “produção”, a ponto de tornar necessário trabalhar profundamente, e também
subjetivamente, sobre estes dois conceitos, à luz dos novos processos. Torna-se
necessário entender as formas, arcaicas e novas, nas quais se manifestam a exploração, a reiﬁcação, a alienação e a patologia. E, ao mesmo tempo, analisar os
lugares e os momentos nos quais são geradas a invenção, a criação e a ação.
O surgimento das tecnologias informacionais mudou completamente a
relação entre concepção e execução, alterando assim a relação entre conteúdo
intelectual e a sua execução material (Berardi, 2001). Segundo Gorz (2003, p.
137), as atividades “não remuneradas mais comuns e cotidianas se confundem
com a atividade produtiva viva em um ambiente habitado e tornado objeto do
próprio trabalho”, instaurando um processo bioeconômico (Fumagalli, 2005). Um
mecanismo de ininterrupta produção de informação e de símbolos que trata de
controlar e de canalizar cada pulsão, pensamento e desejo humano em direção
ao trabalho (Fumagalli, 2007). Nesta situação, dir-se-ia que o trabalho vivo não
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consegue vencer o trabalho morto. Realiza-se assim o processo de mortiﬁcação
daquilo que aparece, ab origine, como trabalho vivo.
O aspecto potencialmente “transformativo” que o trabalho, neste contexto, tem e pode ter com relação ao sujeito é particularmente interessante. Uma
capacidade de modiﬁcação tendencial do ser humano e do seu modo de existir e
de sentir o mundo, que ativa uma “variação antropológica” (Marazzi, 2005). Esta
tendência à “variação da espécie” gerada pelas transformações contemporâneas
do trabalho se realiza sobretudo através dos mecanismos perceptivos ativados
pela precariedade, a partir da desconjunção das categorias de tempo e espaço,
e através dos novos processos de valorização do capital cognitivo e de controle
social (Bologna, 1997).
A forma que o trabalho assume hoje engloba tempo e qualidade subjetiva
e, neste sentido, as mulheres representam uma bacia estratégica particularmente apetecível. Desaparece um aspecto fundamental: a separação entre trabalho
e trabalhador. Com efeito, pôr em produção emoções, sentimentos, toda a vida
extra-trabalho, as redes territoriais e sociais, signiﬁca efetivamente tornar produtiva a pessoa por inteiro. O que aparece é esta nova natureza do trabalho, o fato
de ser vita activa mais do que “mero trabalho”, evidentemente separado da esfera
biológico-reprodutora-emotiva.
É possível, como sustenta Christian Marazzi (2002), que tudo isso leve
perspectivamente a um “ﬁm da categoria trabalho” no sentido estrito. Certamente
não dentro de uma hipótese rifkiana, e ainda menos dentro de uma hipótese de
liberdade do trabalho, mas justamente por motivos opostos: o trabalho pretende
tomar tudo, sancionando deste modo, deﬁnitivamente, ﬁnalmente, o fato que a
existência se torna trabalho. Objetiva a fusão do trabalho com o trabalhador: “o
problema não é o ﬁm do trabalho mas o trabalho sem ﬁm”, como escreveu Cohen
de modo eﬁcaz (2001). O problema não é ‘ser ﬂexível”, o problema é a inﬂexível
ﬂexibilidade do presente.
Objetivamente, assistimos nos últimos anos ao constante alongamento da
jornada de trabalho. Em uma pesquisa realizada nos primeiros anos da década de
noventa, Juliet Schor (1992) demonstra como, em vinte anos, o tempo de trabalho
(proﬁssional e doméstico) dos americanos se ampliou de tal forma a deixar apenas
16 horas livres por semana. Hoje, o tempo de trabalho imediatamente necessário à
produção material (execução de manufaturados) certamente diminuiu, graças aos
processos de automação. Mas, aumentou de modo explosivo o tempo de trabalho
vivo lingüístico-comunicativo-relacional, a comunicação intersubjetiva e a cooperação criadora de valor.
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Michel Foucault explica que, após uma primeira tomada de poder sobre
o corpo realizada através das tecnologias disciplinares do trabalho e efetuada de
acordo com a individualização, temos uma segunda tomada de poder que procede
no sentido da massiﬁcação, do alastramento e da absolutização do econômico
como reﬂexo da centralidade que o fator linguagem em sentido amplo assumiu
(Foucault, 2005, p. 49).
Dois macro-âmbitos mostram como, hoje, as características do trabalho
têm estreita relação com o que apresentamos acima, e atingem o resultado da experiência feminina: o espaço e o tempo.
1) A reorganização espacial: o home ofﬁce ou domesticação do trabalho
que delineia a nova paisagem domiciliar do trabalho. Vida privada e vida de trabalho se integram no interior dos espaços domésticos, e os dois âmbitos se transformam e se hibridam reciprocamente. É a casa que se dilata até englobar a atividade
de trabalho ou vice-versa, é o trabalho que violenta uma zona íntima e protegida?
Observemos também o aspecto absolutamente simbólico da reorganização estética dos espaços de trabalho que tomou impulso com a cultura da diferença e da
diversidade, como aponta Eleonora Fiorani (2003). Chegamos ao devir nômade
do escritório e do lugar de trabalho: “o trabalho e a sua geograﬁa se exprimem em
locais espalhados, descentrados, conectados virtualmente e, em contrapartida, isto
conﬁgura as novas mutações do viver” (Fiorani, 2003, p.246).
É um exemplo da condição transitória e variável do trabalho e fotografa
exatamente o englobamento das outras esferas da existência (pensar, relaxar, fazer
ginástica, socializar) no interior do espaço de trabalho. A casa, o privado tornamse parte do espaço produtivo, tornam-se lugar explicitamente econômico, onde
se movem outros atores econômicos (os sujeitos que usam a própria casa como
escritório, assim como empregada, baby sitter, babás). Neste sentido, o ﬁm da
separação entre reprodução e produção resulta ainda mais evidente.
2) A reorganização do tempo. O tempo de trabalho se modiﬁca eliminando a diferença entre tempo de trabalho e tempo livre, alterando inclusive o tempo
de vigília e sono. Trata-se do ﬁm da alternância dos vários tempos sociais e da
introdução de uma percepção do dia onde praticamente falta a suspensão.
O capitalismo pressiona para que se assumam duplos, triplos papéis de
trabalho, introduz a idéia de uma adaptabilidade e ﬂexibilidade inﬁnitas, realidade bem conhecida pelas mulheres. Com efeito, existe uma tendência feminina a
transferir modalidades e lógicas do trabalho de cuidados, em particular da relação
mãe-ﬁlho que praticamente não tem limites de tempo e de dedicação, para o seio
do trabalho proﬁssional. Modalidades conﬁguráveis também como uma estraté-
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gia, experimentada no nível subjetivo pelas mulheres, para conciliar os vários
âmbitos e manter a separação entre eles (Prokop, 1978, p. 63). Em outras palavras, trata-se de uma “atitude cultural” das mulheres que se torna absolutamente
funcional às necessidades das corporações contemporâneas. A esfera do trabalho
tem a pretensão de ser um corpo vivo que precisa de todo o tempo, de todos os
cuidados, palavras e ações. Se a própria vida entra no jogo econômico (acumulação bioeconômica), as mulheres são levadas a desviar para a empresa-corpo-vivo
todo o tempo, todos os cuidados, todas as palavras, todas as atenções.
Em toda a Europa, mas na Itália em particular (onde o número médio de
horas de trabalho por pessoa é, segundo dados recentes da OCSE139, de 1.804), assistimos a uma extensão progressiva das horas de trabalho (quantiﬁcável também
uma diminuição dos dias de férias, de doença, de ausência do trabalho).140
Na base do sempre maior empenho no trabalho por parte dos americanos,
e da tendência dos europeus a rivalizar com eles, encontra-se a incerteza e a precariedade do nosso viver, além do espantoso e premente impulso a incrementar o
consumo frente à perda de poder de compra dos salários. No work-and-spend das
sociedades contemporâneas ocidentais, percebe-se a tendência, que Galbraith já
evidenciava em 1967, a desejar mais bens de consumo e menos tempo livre. Mas
é possível notar e frisar como, por trás do impulso do espectro da precariedade,
as singularidades são dobradas a uma lógica adaptativa/sacriﬁcial/oblativa que
é resultado cultural da experiência histórica feminina. O conceito de subsunção
atinge hoje as esferas da vivência do sujeito.
Trabalhadores e trabalhadoras do conhecimento
A taxa de atividade feminina na Itália encontra-se entre as mais baixas
da Europa, igual a 45,2%. O trabalho feminino concentra-se majoritariamente em
três setores principais do terciário: formação, saúde, assistência. Neste quadro,
139
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OCSE – Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, 2007.

De acordo com um estudo de Lionello Tronti do Istat, o horário efetivo dos dependentes do
setor privado na Itália é “equivalente em média a 1.694 horas por ano: 153 horas a mais do que
os franceses, 225 horas a mais do que os alemães, 73 a mais do que os ingleses, 60 a mais do que
os espanhóis. Além disso, o horário italiano é maior em 143 horas por ano do que a média dos
15 países que há mais tempo pertencem à União Européia e, se confrontado aos maiores países
que acederam recentemente, resulta signiﬁcativamente inferior apenas aos horários de Polônia
e Romênia (www.lavoce.info, 9 de janeiro de 2006). Os italianos são os únicos no seio da UE a
se alinharem com os horários de trabalho dos EUA, com 1.810 horas por ano em 2003 (contra
1.817 horas para os americanos), de modo signiﬁcativamente superior à França, Alemanha e
Reino Unido (em média, 1.498 horas).
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Milão representa um ponto avançado e uma anomalia. De acordo com o Observatório da Província de Milão sobre o mercado de trabalho141, em 2004, a taxa de
atividade feminina naquela província foi superior em quase doze pontos percentuais em relação ao dado nacional (56,9%); quase dois pontos acima em relação
ao dado da Lombardia (55,0%); e em crescimento constante no último decênio.
A incidência do componente feminino sobre o total da taxa de ocupação milanesa
evidenciou uma dinâmica signiﬁcativa nos últimos dez anos, passando de 38%
em 1993 a 43% em 2004. Se tal ritmo se conﬁrmar na próxima década, pode-se
estimar que no ano 2020 metade da ocupação milanesa será feminina142. Os trabalhadores ocupados globalmente nas atividades terciárias milanesas representam a
cota majoritária do total de empregos e, no curso de 2004, chegaram a 68% do total, um valor jamais alcançado antes. Deste total, é possível estimar que a metade
(34% da ocupação global) desenvolva uma atividade cognitiva imaterial, sendo
que este número está destinado a crescer. Já os empregados da indústria foram
reduzidos a 31,6%. Mais detalhadamente, as atividades manufatureiras strictu
sensu registraram uma incidência igual a 25,7% do total. Milão apresenta no nível
mais elevado aquilo que é deﬁnido por toda parte como processo de terceirização
e feminilização do trabalho: as mais amplas possibilidades de emprego para as
mulheres143 (empregabilidade) são oferecidas sobretudo no âmbito da produção
cognitiva.
É neste contexto que os novos processos de acumulação do capital subsumem toda a imaterialidade/materialidade dos sentimentos, saberes, corpos, experiências, recursos da vida. Aqueles 34% de empregados do terciário imaterial da
região milanesa representam o principal contingente do desenvolvimento do “trabalho cognitivo”. Com este termo procuramos deﬁnir tudo o que hoje evoca, de
modo tão aparentemente vago quanto dramaticamente preciso, a extração de valor
das atividades cognitivas e relacionais do ser humano, ou seja, dos saberes, da
formação, do aparato simbólico e experiencial dos sujeitos singulares, de sua criatividade e de seu agir naturalmente cooperativo. Se o fordismo representa a era da
produção material de mercadorias e, dentro deste escopo, utiliza a força do corpo,
141
Província de Milão, O Trabalho Difícil, Relatório 2004 sobre o mercado de trabalho e as
políticas de trabalho na Província de milão. Milão: F. Angeli, março, 2006.
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Província de Milão, O Trabalho Difícil, op. cit,, p. 53 e seguintes.

Quando desagregados os dados por faixa de idade, as taxas de atividade e de desemprego
resultam ainda mais afastadas dos dados nacionais por faixa de idade, incluindo aqueles entre
25 e 40 anos. Depois dos 40 anos, é registrada uma queda brusca, sobretudo na taxa de atividade
feminina.
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o capitalismo cognitivo encarna a época da produção de conhecimento através da
valorização das faculdades relacionais, comunicacionais e cognitivas.144
Contudo, tais faculdades estão cada vez mais sujeitas a uma tendência de
estandardização e de controle. O protagonista é o conhecimento que, para atender
a valorização, torna-se passível de codiﬁcação e de objetivação de modo a ser
reduzido a algo imediatamente transmissível, ou a mero objeto de consumo. Esta
tendência tem em mira a transformação do conhecimento em fator de alienação,
separável de seus próprios produtores.
Algumas áreas, como a pesquisa, a formação e a informação, assistem a
uma crescente difusão das condições de precariedade, não mais episódicas mas
estruturais. Os jornalistas precários na Itália são cerca de 50.000 frente a 17.000
redatores com um contrato de trabalho por tempo indeterminado; os pesquisadores universitários precários, cerca de 45.000145. Acreditamos que estes números
dependam exatamente das características implícitas na prestação de trabalho imaterial, entre o uso individual das capacidades cognitivas e criativas das singularidades e a cada vez mais maciça padronização das formas do conhecimento, da
informação e da formação. O aspecto individual implícito em tais prestações de
trabalho se funde com a tendência à individualização das relações de trabalho, e
acaba por se traduzir em precariedade existencial e num progressivo e aparentemente irreprimível agravamento das condições nas quais se dá a prestação de
trabalho, através do desmantelamento sistemático de toda forma de garantia.
Este tipo de processo acaba por inﬂuenciar de modo muito explícito também a distribuição de gênero no interior das proﬁssões cognitivas, exatamente
no sentido do que foi dito acima, isto é, que as mulheres são mais apreciadas
justamente por conta das características qualitativas/adaptativas que podem garantir. De acordo com uma pesquisa de Francesca Gambarotto e Giorgio Brunello
(2005), a precariedade das condições de trabalho dos pesquisadores pode inﬂuenciar a distribuição de gênero dos docentes universitários e reforçar o processo de
144

Citamos, dentre muitos possíveis, os estudos de Alfred Tomatis, segundo o qual a necessidade de comunicação “nasce antes de mais nada do desejo de não rompimento (ou eventualmente
de renovação) da relação com a mãe durante a vida pré-natal. O ser humano quer conservar ou
reencontrar um meio de ligação com o mundo externo e com o outro do qual extrair as maiores
satisfações, assim como fazia quando ainda se encontrava em estado embrionário” (Tomatis,
1977, p. 248).
145

Trata-se de dados não averiguados (visto que na Itália falta recenseamento da ﬁgura do
precário), não nos sendo possível estabelecer com certeza o percentual da presença feminina.
Através de uma série de estatísticas encontradas nos jornais ou nas universidades, é possível
deduzir que as mulheres já são maioria relativa no seio destas proﬁssões.
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feminilização na fase de ingresso na carreira universitária. Lembremos como este
processo já é conhecido na universidade italiana, onde as mulheres representam
39,3% dos pesquisadores frente a 19,1% dos professores.
Uma pesquisa que conduzimos tempos atrás (de setembro a novembro
de 2006) entre os jornalistas free lance da RCS Periódicos (que faz parte do RCS
Media Group, o principal grupo editorial italiano) trouxe alguns resultados muito
interessantes146. Antes de mais nada, as mulheres representam 58% da amostra,
dado que assinala de modo inequívoco a tendência à feminilização da proﬁssão.
31% dessas mulheres encontram-se na faixa etária entre 25 e 35 anos (contra os
38% dos homens), enquanto outras 31% estão na faixa entre 35 e 45 anos (38%
dos homens). O dado não chega a surpreender: a faixa de idade que enfrenta com
maior proximidade o fenômeno da precariedade é aquela situada entre os 30 e 40
anos (20,6% para aquelas entre 45 e 55 aos e 10,3% depois dos 55 anos). 62% das
mulheres possui uma graduação e 20,6% um título de pós-graduação (percentuais
que se reduzem drasticamente no caso dos homens: respectivamente 47% e 14%),
o que conﬁrma o dado de mais alto nível de instrução das mulheres se comparadas
aos homens. Uma rápida análise descritiva nos mostra que, para as mulheres, é
mais usado o contrato de trabalho subordinado, mesmo se atípico (30% contra
17% para os homens).
42,8% das entrevistadas têm ﬁlhos. Às que não os tem (57,2%), foi perguntado se sua condição de trabalho “não estruturada” inﬂuía em tal situação:
12,5% respondeu “muito”, 31,2% “bastante”. Os dois dados somados nos dizem
que 43,7% das free lance da amostra entrevêem uma relação sistêmica entre a
própria relação de trabalho e a diﬁculdade em fazer escolhas de vida autônomas
em um campo com implicações psicológicas extremamente importantes, visto
que tende a sobredeterminar o desejo e a limitar o desenvolvimento harmonioso
da própria vontade de autodeterminação. As estratégias de sobrevivência que o
trabalhador precário é obrigado a colocar em ato complicam visivelmente a existência das mulheres, tornando objetivamente ainda mais difícil de como sempre
foi a possibilidade de gestão seja da esfera privada, seja da pública. É possível
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A pesquisa foi desenvolvida com o envio de 300 questionários que receberam 8 respostas
não completas e 50 completas. As estatísticas foram realizadas a partir destas últimas. Os colaboradores ocasionais, no interior da realidade da RCS Periódicos, chegam ao número de 600
pessoas (sobre 270 contratados). Mas o questionário foi endereçado a somente 300 deles, ou
seja, aqueles que tinham comprovadamente uma relação de colaboração estruturada há pelo
menos um ano com uma redação. É possível ver o texto da pesquisa em http://lsdi.it/dossier/
precariato/index.html.
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deduzir deste elemento particularmente paradigmático o quanto, hoje, o trabalho
acaba por mutilar outros planos da existência, assumindo um papel central nas
projeções e introjeções do sujeito.
10,3% das mulheres que compõem a amostra ganham salários brutos de
menos de 600 euros ao mês; 24,1% entre 600 e 1200; 20,6% entre 1200 e 1800
euros/mês. Analisando a amostra masculina, a cota de homens que ganham menos de 600 euros sobe a 28%. Tal discrepância procede provavelmente da maior
incidência para as mulheres de contratos de trabalho subordinados que garantem,
mesmo que limitadamente, um ﬂuxo de rendimento mensal mais elevado daquele que deriva de contratos de trabalho autônomo e free lance. Contudo, é mais
provável que o maior ganho relativo das mulheres seja atribuível ao processo de
“des-generização” da atividade jornalística na imprensa, em seguimento a maior
presença feminina: o ser mulher, neste caso, acaba por contar. Contam também
os ﬂuxos de relações e de canais de ﬁdelização. Provavelmente, as jornalistas são
mais hábeis em tecer redes sociais que seus colegas homens.
Todavia, a maioria da amostra conta com cifras que certamente não permitem governar sua existência em um regime de real autonomia. A questão da
inadequação do salário direto, além de tornar evidente a existência na Itália de um
vistoso problema de valorização em termos salariais das proﬁssões ditas intelectuais, torna-se extremamente premente quando comparada às políticas de privatização do setor público lançadas no último decênio – na Itália como no resto da
Europa – as quais têm como conseqüência ulterior a diminuição do rendimento,
levando-o obrigatoriamente em direção a formas privadas de seguro. Este fator
torna-se ainda mais premente para as mulheres que, normalmente na Itália, podem
contar com salários relativamente mais baixos do que aqueles dos homens147.
Apesar disto, para 39,5% das mulheres que responderam ao questionário,
é a autonomia que representa o primeiro motivo de satisfação da própria condição
de trabalho atual, mesmo precária, seguida por 18,7% de mulheres que frisam a
“ausência de monotonia” e por 18,7% que escolhem o fator “dinamismo”. Não é
difícil extrair destas avaliações, a existência – ainda, sempre, apesar de tudo – de
um desejo, de uma perspectiva que leva as mulheres em direção da escolha do
147

Em 2004, as famílias residentes na Itália que vivem em condições de pobreza relativa são 2
milhões 674 mil, o que equivale a 11,7% das famílias residentes, num total de 7 milhões 588
mil indivíduos, ou seja, 13,2% da população total. No Relatório 2001 lê-se: “a maior difusão da
pobreza é registrada entre as famílias cujo chefe é a mulher, sobretudo no Norte, onde a incidência para as mulheres é de 7% contra 5,1% dos homens”. Cf. “A pobreza na Itália de 2000”,
Istat, Roma, 21 de julho de 2001, p. 3.
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trabalho autônomo. Não foram contempladas em modo algum as opções “salário”
ou “consideração”, enquanto o tema “relações”, desde sempre muito importante
para as mulheres, representou apenas 4,1% das escolhas, aspecto signiﬁcativo
de uma piora, de um declínio das relações no âmbito do trabalho relacionado
ao crescimento da competição e da individualização (30% assinalam relações de
competição com outros colegas precários e 30% indiferença). Vice-versa, o tema
em si da autonomia e da possível mobilidade, variação, experiência, prazer, que
se encontra por trás do tema, é valorizado e reconhecido apesar de tudo. Ao confrontar esses dados com a amostra masculina, é interessante notar que a diferença
mais macroscópica diz respeito efetivamente à satisfação que deriva das atividades “relacionais” (12%).
À pergunta seguinte, “o que não te satisfaz na atual condição de trabalho”, 22,5% responderam “labilidade da relação de trabalho”. O que não deve
ser entendido como uma contradição ao que foi dito anteriormente mas, pelo
contrário, como um reforço: se o horizonte permanece sendo o da autonomia e
do dinamismo, é verdade que a ausência de toda e qualquer forma de rede e de
suporte para o trabalho precário na Itália torna a vida incerta e particularmente difícil a possibilidade da própria expressão da potencialidade da autonomia,
de seu dinamismo. Não é por acaso que, se tivessem como escolher, 37% das
entrevistadas não gostariam de um emprego por tempo indeterminado, 18,5% o
desejariam “apenas porque acho que ganharia mais” e 7,4% sequer “pensou no
assunto”. Neste meio tempo (de 5 a 7 anos para cá), as entrevistadas frisam o fato
de ter assistido sobretudo a uma piora das retribuições (17%), depois a uma piora
da qualidade do trabalho (14,6%) e da relação com as empresas (12,2%) e a um
aumento da competição (12,2%).
Enquanto 61,2% das entrevistadas estima que a prática do jornalismo é
“interessante”, outras 16,1% a considera um trabalho como outro, e 19% acredita ser necessário muito sacrifício para desenvolver a proﬁssão. Mais de 60%
da amostra não está inscrita no sindicato e, em 75% dos casos, não se considera
tutelada. Sindicato que deveria impor “tarifário”, “tempos certos de pagamento”
e, eventualmente, estimular mais a contratação por parte dos editores, depois de
alguns anos de contratos a termo. Porém, podendo escolher, 36,6% das mulheres entrevistadas desejariam “garantias de renda não relacionadas ao trabalho” e
43,3% gostariam de continuar a fazer experiências sempre diversiﬁcadas. Somente 20% dentre elas gostariam de ter um emprego por tempo indeterminado como
perspectiva futura. A opinião masculina é signiﬁcativamente diferente, visto que
quase a metade dos entrevistados (45%) optaria pela estabilidade da relação de
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trabalho e somente 20% tem como primeiro objetivo a continuidade da renda.
Deste ponto de vista, as mulheres aparecem mais voltadas ao futuro e menos
dependentes de visões mais tradicionalmente relacionadas à ética de trabalho de
tipo fordista.
Conclusões
Com base nas deﬁnições e nas análises conduzidas podemos agora trazer
algumas conclusões parciais.
1) A natureza lingüística do regime pós-fordista torna necessária a redeﬁnição da produtividade social. Faculdade de linguagem e recursos neuronais: eis,
numa síntese extrema, os instrumentos sobre os quais se baseia a atual valorização do capitalismo cognitivo. Desde aqui, parece bastante evidente a inexistência
de qualquer possibilidade de distinguir intenção e instrumento: graças às novas
tecnologias, o conhecimento não é incorporado às máquinas, aos materiais ou aos
produtos acabados, mas ao próprio trabalho cognitivo. Códigos, linguagens, permitem a circulação por conta própria do conhecimento, independente do capital
ﬁxo. E então, sem retomar o tema da extensão do tempo de trabalho do qual já
falamos de modo difuso, é possível deduzir uma espécie de circularidade da produção que se confunde com a própria vida, tornando performativas as palavras,
as relações, a linguagem, as emoções. Além deste aspecto, a precariedade das
condições torna o trabalho extremamente mais poderoso do que o sujeito individualizado, reverberando a própria ortodoxia sobre as escolhas de vida, fundindo
produção e reprodução, em suma, generalizando o sentimento e a percepção da
labilidade do trabalho à inteira existência.
2) A feminilização do trabalho cognitivo pode trazer consigo um aspecto
segregacionista de tipo tradicional. A pesquisa desenvolvida entre as trabalhadoras free lance da RCS Periódicos conﬁrma esta tendência. Demonstra que o âmbito dos jornais periódicos é hoje majoritariamente percorrido por mulheres, e isto
pode ser lido justamente como um menor interesse por parte dos homens a ocupar
determinadas áreas tidas como menos apetecíveis em termos de retribuição e de
consideração social.
Todavia, as respostas da amostra feminina da RCS apontam um interessantíssimo “contracanto”: a demanda de autonomia, o valor que é atribuído à
variação e à experiência, à mobilidade e, portanto, à inﬁdelidade entendida como
dinamismo perene, como tensão inﬁnita do sujeito, o menor interesse por um emprego por tempo indeterminado, a preferência pela idéia de uma renda descolada
do trabalho, além do dado particularmente novo e signiﬁcativo de maiores ganhos
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(mesmo que relativos) das mulheres com relação aos homens, fazem vislumbrar
uma maior capacidade das mulheres em mover-se em areia movediça, como diria
Bauman (2005, p. 131), capacidade derivada de um determinante excedente que
as torna mais resistentes e mais reativas. Os homens – por conta das condições
histórico-sociais vigentes, inclusive uma construção social sexuada – apresentam
maior diﬁculdade de adaptação às novas dimensões polivalentes e qualitativas demandadas pela nova empresa no novo mundo. Exatamente aquelas características
que tornam as mulheres desejadas no atual mercado de trabalho, exatamente a sua
própria capacidade de adaptação, pode potencialmente se transformar no maior
limite com o qual o mercado poderá se confrontar em um futuro próximo.
3) A força do capital cognitivo contemporâneo se encontra em dobrar as
diferentes experiências individuais dentro das necessidades da produção. A tentativa de realizar, desde as premissas, a inteira reiﬁcação do indivíduo dentro dos
processos produtivos aponta uma brecha visto que não pode prever, em tudo e
para tudo, a completa estandardização. Com efeito, o saber das singularidades não
é jamais transmissível, por completo, fora do circuito da experiência. Neste ponto
preciso, o excedente pode tomar corpo e pode, por sua vez, tornar-se o centro ou a
raiz de novas estratégias de adaptação, de sobrevivência ou de conﬂito, em suma,
de fuga da relação de capital.
Acrescenta-se então aqui, de modo diametralmente oposto ao primeiro,
o campo semântico do termo precariedade que acena à mutação, ao restabelecimento da discussão, a possibilidade, ao devir, ao futuro. E até, evidentemente em
certas condições, a uma perspectiva de liberação do trabalho, nem que seja parcial. Para o capitalismo então, o problema seria não aquele de conseguir englobar,
mas de conter as diferenças.
4) O ponto de vista de gênero, o olhar das mulheres, pode fazer emergir
com maior lucidez as contradições internas ao processo que tendem à reiﬁcação
global do humano, com base em uma experiência atávica: não é suﬁcientemente
frisado, sobretudo na Europa, o fato de que as mulheres sempre trabalharam e
quase sempre nas piores condições possíveis.
5) O problema real, no presente, é aquele de trazer à luz e de fazer pesar politicamente o entrelaçamento entre trabalho remunerado e trabalho não remunerado. Visar a redeﬁnição da produtividade social, como se dizia no ponto
um, ou seja, desentranhar a natureza biopolítica das atuais relações de trabalho.
Confrontamo-nos com a aplicação da lógica das mercadorias, do ingresso forçado
dentro de uma economia de mercado ou de uma economia mercantil – baseada no
valor de troca, no valor comercial – de toda uma esfera de segmentos até então
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menos tocados por esses processos. As capacidades globais, íntimas, individuais e
diferentes, do ser humano, até mesmo – sempre mais profundamente – as relações
afetivas e sexuais, passam a fazer parte de um quadro de comércio e de relações
econômicas, singulares e coletivas.
Neste contexto, é imprescindível que nos esforcemos para mudar de perspectiva, introduzindo novos conceitos de interrelações, inventando e impondo novos indicadores de valor, novos mecanismos de avaliação da riqueza social (e a
verdadeira pergunta a fazer seria: se existe, e qual seria, um valor justo, um valor
possível de se dar, de contabilizar como correspondente vagamente adequado, a
uma coisa imensa como é a essência da pessoa?).
Torna-se também necessário colocar a questão de redistribuição, de reatualização do sistema de welfare, que tenha como centro o instrumento da renda
de existência, forma mínima de reequilíbrio econômico de tudo aquilo que devemos gastar, quotidianamente, no atual mercado de trabalho. A questão da renda é
enﬁm considerada por faixas cada vez mais amplas da sociedade como uma das
mais úteis e urgentes fronteiras de intervenção social.
O paradigma de gênero pode oferecer um ponto instrutivo de observação e de conhecimento de tais tentativas de reiﬁcação global do humano. Com
efeito, o aspecto da reprodução social não remunerada mantém, hoje mais do que
nunca, um papel de primeiro plano na mobilização dos recursos primários para a
presente acumulação capitalística em sua pretensão de englobar completamente
o vivente.
Jane Jacobs escreveu Vida e morte das grandes cidades em 1961. Hoje,
quarenta anos após a publicação, o livro ainda diz “algo de novo”. Provavelmente,
sua atualidade e utilidade reside na relevância atribuída às relações informais a
respeito de mecanismos de estruturação e funcionamento do sistema econômico e
social em contextos altamente organizados, e já patentes, quais sejam, aqueles das
grandes cidades no interior da economia do conhecimento.
A atual categoria de atividade em rede e de produção do comum pode ser
extremamente útil às mulheres para reler o livro de Jacobs em tempos de capitalismo cognitivo: a autora parece dedicar uma atenção especíﬁca às complexas e
articuladas dinâmicas de relação do sujeito com o espaço físico e com a sociedade
local e territorial da qual faz parte, com alusão às relações interpessoais informais,
sobretudo no interior de sociedades complexas, altamente organizadas, tecnologicamente avançadas, onde a extração de mais valia se dá através da exploração
de redes do conhecimento, lato sensu. Avaliar se, em perspectiva, não se poderia
mobilizar as redes de participação informal de modo a abrir espaços para a cons-
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trução de alternativas econômicas e de ação política. Sassen (2002) as chama de
redes difusas, sticky webs – redes pegajosas – por conta da maneira como são
interconectadas entre si. David Lyon (2002, p. 108) sustenta que, embora não
sejam capazes de derrubar sozinhos os arranjos existentes, os “novos movimentos
sociais podem contudo indicar o caminho a ser percorrido para a deﬁnição de
formas alternativas de organização social.”
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As contradições do sistema capitalístico
e as novas contradições sociais
148

Andréa Fumagalli

O devir cognitivo da acumulação
Quando falamos em capitalismo cognitivo, estamos nos referindo à nova
fase de acumulação que está substituindo aquela realizada pela indústria fordista. A acumulação capitalista fundada na produção material atinge seu auge com
o desenvolvimento do paradigma fordista de produção. A divisão smithiana do
trabalho, baseada no parcelamento das tarefas laborais, se estende ao máximo.
Os resultados quantitativos são conhecidos. Em apenas 50 anos, a organização
taylorista da produção é capaz de produzir um crescimento da capacidade produtiva muito superior ao de toda a história da humanidade. A crise do paradigma
fordista, que começa no ﬁnal dos anos 60 e atinge seu ápice em meados dos anos
70 é, antes de tudo, crise da produtividade material que deriva da exploração das
economias de escala estática (de dimensões e de automatizações rígidas) e crise
da demanda estandardizada, assim como dos efeitos negativos derivados da rigidez produtiva e tecnológica do fordismo.
A fuga do fordismo, ocorrida entre a metade dos anos 70 e os primeiros
anos da década de 90, leva à experimentação de outras alternativas, todas elas
caracterizadas pela necessidade de desenvolver formas de acumulação mais ﬂexíveis. Deﬁnimos tal período com o termo ‘pós-fordismo’, de modo a indicar o
que desejamos superar, diante da ausência daquilo que nos permite apreender as
características peculiares do novo ‘regime’ de acumulação149. Assim, a fase pósfordista se caracteriza pela co-presença contemporânea de diversos modelos produtivos: do modelo toyotista japonês, do ‘just in time’ de derivação taylorista150,
148

Tradução do italiano: Barbara Szaniecki.
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O termo “regime de acumulação” faz parte dos conceitos de base da “escola da regulação”
francesa e serve para indicar uma modalidade de organização do trabalho, da tecnologia e dos
mecanismos de redistribuição de renda que deﬁnem uma certa fase histórica da evolução capitalística (cf. R. Boyer, Fordismo e Postfordismo, Edizioni Egea, Milão, 2007).
150

Cf., entre outros: T.Ohno, Lo spirito Toyota. Il modello giapponese della qualità totale. E il
suo prezzo, Einaudi, Turim, 2004. G. Bonazzi, Il tubo di cristallo. Modello giapponese e fab-
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ao modelo dos distritos industriais de pequenas empresas151, até o desenvolvimento das ﬁliais produtivas que tendem à internacionalização em base hierárquica152. Cada um destes paradigmas organizacionais tem seus arautos e admiradores,
dando origem a possíveis compenetrações, de modo que modelos espúrios são
também possíveis. As conseqüências para o papel desempenhado pelos fatores
produtivos “tradicionais” (terra, trabalho e capital) são relevantes, e a importância
de um em relação a outro modiﬁca-se de acordo com o paradigma organizativo
considerado naquela ocasião.
A fase pós-fordista é caracterizada pela difusão de novas tecnologias de
comunicação e informação (TIC), pela inovação no transporte e pela inovação
nos mercados ﬁnanceiros. Na fase pós-fordista, essas três tipologias de inovação
ainda operam de maneira diferenciada e assíncrone.
No que diz respeito às TICs, sua presença no toyotismo japonês e nos
processos de reestruturação das corporações multinacionais é maciça. Os efeitos
surgem não apenas nas modalidades organizativas da produção material (graças
às estratégias de downsizing e de externalização [terceirização] de partes do mesmo processo produtivo), mas também inervam e modiﬁcam a fase da circulação
das mercadorias, favorecendo a passagem da produção material à produção simbólica. O core business das grandes empresas multinacionais desloca-se assim do
controle da produção ao controle da inovação (pesquisa e desenvolvimento) e da

brica integrata alla Fiat, Il Mulino, Bolonha, 1993. M. Revelli, “Economia e modello sociale
nel passaggio tra fordismo e toyotismo” in P. Ingrao. R. Rossanda (org.) Appuntamenti di ﬁne
secolo, Manifestolibri, Roma, 1995, pp. 161-224, B. Coriat, Penser à l’envers, C. Bourgois,
aris, 1991 (trad. it., Ripensare l’organizzazione del lavoro. Concetti e prassi nel modello giapponese, Dedalo, Bari, 1991.
151

Cf. M. Priore, C. Sabel, The second industrial divide. Possibilities for prosperity, Basic
Books, New York (Usa), 1984; S.Brusco, Piccole imprese e distretti industriali, Rosenberg &
Seller, Turim, 1989; G. Becattini, Distretti in dustriali e sviluppo locale, Bollati Boringhieri,
Turim, 2000. Para uma análise di recorte crítico, cf. M. Lazzarato, Y. Moulier-Boutang, A.
Negri, G. Santilli, Des entreprises pas comme le outres, Publisud, Paris, 1993, A. Fumagalli,
“Lavoro e piccola impresa nell’accumulazione ﬂessibile in Italia. Parte I e Parte II”, in Altreragioni, n. 5 e n. 6, 1996-97.
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Cf. C.Palloix, L’economia mondiale e le multinazionali, 2 voll. Jaca Book, Milão, 1979 e
1982, G.Bertin, Multinationales et propriété industrielle: le contrôle de la tecnologie mondiale,
Presse Universitaire du France, Paris, 1985.
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marca (brand). Cada vez mais, a propriedade da empresa tende a se assimilar com
a propriedade intelectual, e o copyright com a marca153.
As novas tecnologias de transporte, exempliﬁcada pela difusão dos “containers”, permitem a gestão dos ﬂuxos mercadológicos entre áreas geográﬁcas
diferentes, evidenciando deste modo uma nova divisão espacial da produção e do
trabalho (internacionalização seletiva da produção).
Enﬁm, as inovações ﬁnanceiras redeﬁnem o papel dos mercados ﬁnanceiros, que não são mais entendidos como lugar de drenagem das poupanças
acumuladas no processo fordista de produção, mas como âmbito privilegiado da
valorização da empresa capitalista e fonte direta de ﬁnanciamento e controle dos
ﬂuxos de investimento internacionais. Assiste-se por um lado à ampliação da base
dos mercados ﬁnanceiros graças à expropriação crescente da renda do trabalho –
que é mais ou menos forçosamente canalizada em direção aos mesmos mercados
ﬁnanceiros – e, por outro lado, as ﬁnanças tendem a substituir o Estado nacional
(welfare) através de formas de proteção social privada em nível individual e não
mais coletivo-universal. Conseqüentemente, a relação entre crédito e ﬁnanças é
profundamente modiﬁcada e as políticas monetárias perdem em autonomia e centralidade, na medida em que, na maioria dos casos, devem amparar a dinâmica dos
índices de Bolsa e, no máximo, criar “amortecedores de segurança” em caso de
crise de conﬁança, de possíveis bolhas especulativas ou de instabilidade excessiva
dos mercados acionários por conta de choques exógenos.
Foi no período que se seguiu à primeira guerra do Golfo que essas inovações começaram a coagular em torno de um único e novo paradigma de acumulação e valorização. A nova conﬁguração capitalística tende a identiﬁcar, na mercadoria “conhecimento” e no “espaço” (geográﬁco e virtual), os novos princípios
sobre os quais fundar uma capacidade dinâmica de acumulação. Determinam-se
desta maneira duas novas economias de escala estática que se encontram na base
do crescimento da produtividade: as economias da aprendizagem (learning) e as
economias de rede (network). As primeiras estão relacionadas ao processo de geração e criação de novos conhecimentos (a partir de novas tecnologias da comunicação e da informação); as segundas derivam das modalidades de organização de
distritos (networks territoriais ou áreas-sistema), não utilizadas unicamente pela
produção e distribuição de mercadorias, e sim cada vez mais como veículos de
difusão (e controle) do conhecimento e do progresso tecnológico.
153

Para uma análise mais aprofundada, cf. A. Fumagalli, Bioeconomia e capitalismo cognitivo.
Verso un nuovo paradigma di accumulazione, Carocci, Roma, 2007. Ver também, A. Arvidsson, Brands: meaning and value in media culture, Routledge, Abingdon (UK), 2006.
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A este paradigma de acumulação podemos atribuir o termo de “capitalismo cognitivo”154:
O termo capitalismo designa a permanência, na metamorfose, das variáveis fundamentais do sistema capitalístico: em particular, o papel de guia exercido pelo
lucro e pela relação salarial, ou melhor, as diferentes formas de trabalho dependentes das quais se extrai a mais valia; o atributo cognitivo põe em evidência a
nova natureza do trabalho, das fontes de valorização e da estrutura da propriedade, sobre as quais se funda o processo de acumulação e as contradições que
esta mutação gera.155

A análise das formas de acumulação, valorização e redistribuição do capitalismo cognitivo não são objeto deste ensaio156. Todavia, é possível resumir
aqui algumas de suas peculiaridades:
1) As economias dinâmicas de aprendizagem e de rede dão vida a novas
formas de divisão do trabalho, respectivamente, divisões cognitivas e divisões
espaciais do trabalho, que se somam e, em alguns casos, substituem a clássica
divisão smithiana do trabalho típica da produção fordista industrial.
2) O comando da empresa desloca-se da produção de mercadorias ao controle da tecnologia e dos ﬂuxos ﬁnanceiros, dando origem a uma nova hierarquia
internacional, de tipo policêntrica, e na qual o controle das dinâmicas imateriais
do conhecimento e das ﬁnanças é o eixo que carrega o domínio capitalístico.
3) Os processos de externalização e deslocalização (internacionalização
da produção) ampliﬁcam a base capitalística em escala global, o que tem como
efeito o aumento do número global de trabalhadores assalariados na indústria,
ao mesmo tempo em que torna central o papel do trabalho cognitivo e relacional
que, em países onde a industrialização é mais antiga e em qualquer lugar onde se
exerce controle ﬁnanceiro e tecnológico, tende a se tornar hegemônico.
4) A valorização do capitalismo cognitivo deriva cada vez menos da produção industrial direta, e cada vez mais do valor simbólico associado à mercado154
Cf. C. Vercellone (org.), Capitalismo Cognitivo, Manifestolibri, Roma, 2006, A. Fumagalli,
Bioeconomia…, op.cit., Y. Moulier-Boutang, Le capitalism cognitif. Comprendre la nouvelle
grande trasformation et ses enjeux, Ed. Amsterdam, Paris, 2007.
155

Cf. D.Lebert, C.Vercellone, “Il ruolo della conoscenza nella dinamica di lungo periodo del
capitalismo: l’ipotesi del capitalismo cognitivo”, in C.Vercellone (ed.), Capitalismo cognitivo,
op.cit., p. 22.
156

Para aprofundamentos, ver A. Fumagalli Bioeconomia…, op.cit., Y.Moulier-Boutang, Le capitalism cognitif, op.cit.
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ria. Em um contexto no qual o valor monetário não tem mais relação alguma com
a mercadoria, tal valorização tende a encaixar-se no valor acionário da produção.
As ﬁnanças tornam-se o âmbito no qual a valorização capitalística cognitiva toma
forma como expressão da produtividade do trabalho manual industrial (em medida
decrescente) e do trabalho cognitivo –> general intellect (em medida crescente).
A passagem do capitalismo fordista-industrial ao capitalismo cognitivoimaterial corresponde, portanto, à metamorfose do ciclo do capital de fórmula
“dinheiro-mercadoria-dinheiro (D-M-D’)” ao ciclo da fórmula “dinheiro-conhecimento-dinheiro (D-M(K)-D)”.157
Trabalho nômade e ﬂexível
Diferentemente do capitalismo fordista, no capitalismo cognitivo, a relação capital-trabalho e a conseqüente distribuição de renda são caracterizados pela
mobilidade.
Aﬁrmar que a relação capital-trabalho no capitalismo cognitivo seja móvel signiﬁca que esta pode assumir formas diversas sem que sua substância seja
modiﬁcada, ou seja, a condição de subalternidade da prestação laboral.
Hoje, a prestação de trabalho é caracterizada pela mobilidade subjetiva
e pela mobilidade objetiva. A mobilidade subjetiva signiﬁca que a relação de trabalho assume conotações diversas de acordo com o que é exigido em termos de
atividade direta de produção, de reprodução e de consumo por parte da prestação
laboral; de acordo com o que prevalece nesta prestação: o corpo, os afetos ou o
cérebro.
Isto se traduz em uma mobilidade objetiva que é deﬁnida pelo ﬂuxo de
mercadorias e de pessoas que constituem o lugar e o tempo da produção.
Neste sentido, tempo e espaço deﬁnem um espaço vetorial de ﬂuxos baseado, a cada vez, segundo o modelo organizativo dominante, na passagem e
recombinação perene das subjetividades laborais. Como já observamos anteriormente, o trabalho no capitalismo cognitivo é móvel na medida em que é disperso
em um ambiente produtivo que não apresenta limites imediatos, isto é, não pode
ser circunscrito em um único espaço (como podia ser a fábrica) ou em um único
modelo de organização dos tempos (como ocorria na organização taylorista).
E desta mobilidade do trabalho que o general intellect extrai sua líquido
vital, como êxito da cooperação social que recompõe, a cada vez, os diversos

157

Sobre o conceito de conhecimento como mercadoria, ver cap. 2 de Fumagalli, Bioeconomica
e .., op.cit.

271

272

AS CONTRADIÇÕES DO SISTEMA CAPITALÍSTICO...

ﬂuxos dos quais tira sua origem. É desta mobilidade que deriva o conceito de
multidão, artifício terminológico para dar conta de uma complexidade das forças
de trabalho não redutível a uma unidade, a um estoque homogêneo.
No capitalismo cognitivo, a condição de mobilidade da força de trabalho
é acompanhada pela predominância da contratação individual, visto que são as
individualidades nômades a serem postas a trabalhar, e visto que o primado do
direito privado sobre um direito comum, ainda a ser plenamente construído, leva
a transformar os aportes das individualidades, sobretudo quando caracterizadas
como atividades cognitivas, relacionais e afetivas, em individualismo contratual.
Como conseqüência, a intrínseca mobilidade de trabalho se transforma em
precariedade subjetiva do trabalho.
Neste contexto, a condição de precariedade assume novas formas. O trabalho
humano no capitalismo sempre foi caracterizado pela precariedade mais ou menos
difusa de acordo com a fase conjuntural e das relações de força dominantes. Assim foi
de forma maciça no capitalismo pré-taylorista e assim foi, embora de maneira menos
ampla, no capitalismo fordista. Contudo, nos períodos mencionados, sempre se falou
em precariedade da condição de trabalho à medida que o desenvolvimento de um
trabalho predominantemente manual implicava uma distinção entre o tempo de fadiga
e o tempo de repouso, isto é, entre o tempo de trabalho e o tempo de vida entendido
como tempo de não-trabalho ou tempo livre. A luta sindical dos séculos XIX e XX
sempre foi pela redução do tempo de trabalho a favor do tempo livre. Na transição do
capitalismo industrial-fordista ao cognitivo, o trabalho digital e cognitivo se difundiu
ao ponto de deﬁnir as modalidades principais da prestação laboral. No momento em
que o cérebro e a vida são integrados ao trabalho, a própria distinção entre tempo de
trabalho e tempo de vida perde sentido. Daí que o individualismo contratual, que se
encontra na base da precariedade jurídica do trabalho, transborda na subjetividade dos
próprios indivíduos, condiciona seus comportamentos e se transforma em precariedade existencial.
No capitalismo cognitivo, a precariedade é, em primeiro lugar, subjetiva,
portanto existencial, portanto generalizada. É condição estrutural interior à nova relação entre capital e trabalho imaterial, resultado da contradição entre produção social e
individualização da relação de trabalho, entre cooperação e hierarquia.
A precariedade é condição subjetiva na medida em que é percebida de forma
diferenciada pelas singularidades de acordo com suas expectativas, com as formas de
imaginários dominantes e com o grau de conhecimento possuído.
A precariedade é condição existencial porque se alastra e se faz presente em
todas as atividades dos indivíduos, não se restringindo apenas ao ambiente de traba-
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lho, sobretudo em um contexto onde é sempre mais difícil distinguir o que é trabalho
do que não é. Em segundo lugar, porque a incerteza gerada pela condição de precariedade não gera nenhuma forma de segurança que possa prescindir do comportamento
dos próprios indivíduos frente ao desmantelamento progressivo do welfare state.
A precariedade é condição generalizada porque até mesmo aqueles que se
encontram em uma situação de trabalho estável e garantida têm consciência de que tal
situação pode acabar de um momento para outro, devido a qualquer tipo de processo
de reestruturação, de deslocalização, de crise de conjuntura, de bolha especulativa,
etc. Tal consciência faz com que o comportamento dos trabalhadores e trabalhadoras
com maior garantia seja similar ao dos que vivem objetiva e diretamente em situação
“precária”. A multidão do trabalho é assim: ou diretamente precária ou psicologicamente precária.
*****
Precariedade e multidão são as duas faces da mesma moeda. Falamos de
multidão e não de classe propriamente dita porque, no âmbito do capitalismo cognitivo, a atividade de trabalho é fragmentada não apenas por conta de uma separação imposta por relações de trabalho desfavoráveis (o que não seria suﬁciente para abandonar o termo “classe”), mas sobretudo por causa de uma multiplicidade e diferenciação
que parte do uso e da exploração da individualidade de que cada pessoa é portadora.
Trata-se de:
Uma multidão aparentemente indiferenciada de formas-trabalho. São as diferenças – e não mais a diferença – que constituem a força de trabalho cognitivo
da fase capitalística atual. E é a exploração de tais diferenças e a sua declinação
material que deﬁne as novas formas da relação capital-trabalho.158

Além disto, a multidão se deﬁne no interior de um espaço móvel, cujas
fronteiras são perenemente incertas e dinâmicas. Mobilidade e individualidades
indiferenciadas são os ingredientes que favorecem o processo de individualismo
contratual e laboral que se encontra na base da condição subjetiva de precariedade. Se a força de trabalho e o modo de trabalho fossem deﬁnidos de modo unívoco
e homogêneo e assumisse modalidades padronizadas gerais, não seria possível
falar nem de multidão, nem de precariedade: multidão precária, portanto.

158

Cf. A. Fumagalli, Bioeconomia e capitalismo cognitivo, op.cit., p. 123.
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... e welfare e renda precária
O desenvolvimento do capitalismo cognitivo e as transformações do mercado de trabalho tornaram cada vez mais premente uma redeﬁnição geral e uma
rearticulação das políticas de welfare, frente ao declínio da regulação distributiva
que havia caracterizado o paradigma industrial-fordista.159
No debate sócio-econômico atual, as concepções de welfare que mais
atraem a atenção dos pesquisadores e dos políticos são duas: a do workfare e,
como alternativa, a do welfare público, de derivação keynesiana.
O workfare é um sistema de welfare não universal, garantido a quem tem
meios ﬁnanceiros para pagá-lo, entendido como instrumento de assistência pontual condicionada à espera de oportunidade para a entrar no mercado de trabalho. É
estruturado sobre a idéia de fornecer uma ajuda de última instância àqueles que se
encontram em condições existenciais que não lhes permita trabalhar e, portanto,
que não lhes permita ter acesso aos direitos que somente a prestação laboral pode
fornecer. A idéia de workfare é também complementar à proposta de privatização
de boa parte do welfare público a partir da saúde, da instrução e da previdência,
projeto que encontra seu fundamento no chamado princípio de subsidariedade
segundo o qual, nas matérias que não entram na própria competência exclusiva,
os níveis de governo superior (por exemplo, o Estado) podem intervir somente se
e na medida em que os objetivos pré-ﬁxados não podem ser obtidos de maneira
satisfatória pelos níveis de governo inferior (por exemplo, as Regiões na Itália).
Na prática, este princípio se traduz no fato de que a intervenção pública pode encontrar sua razão de ser lá onde o privado não é capaz ou não julga conveniente
intervir. Neste sentido, o caso da Lombardia é estrepitoso. Em nome da liberdade
de escolha do cidadão entre o público e o privado, a saúde e o ensino privados são
subsidiados, e são introduzidos tíquetes sanitários assim como aumentos de tarifa.
Além disso, o workfare tem como alvo imediato e parcial apenas aqueles que se
encontram fora do mercado de trabalho, como os desempregados ou aposentados
pelo mínimo social, e se baseia na distinção nítida entre políticas sociais e políticas do trabalho. A idéia é ainda tipicamente fordista com moldura neoliberal de
modelo anglo-saxão: incentivo ao trabalho e estado social mínimo. O protocolo
sobre welfare, competividade e mercado de trabalho de 23 de julho passado e que
foi assinado pelos sindicatos confederados, representaria sua aplicação na Itália.
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Cf. A. Fumagalli, “Trasformazione del lavoro e trasformazioni del welfare: precarietà e welfare del comune (commonfare) in Europa”, in: E. Brancaccio, R. Realfonzo, Rive Gauche 2007,
Manifestolibri, 2008.
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O Welfare público ou keynesiano é, em parte, extamente o contrário. O
Estado deveria encarregar-se de uma intervenção de caráter universal, capaz de
garantir a todos os cidadãos (o que nem sempre coincide com todos os residentes)
alguns serviços sociais básicos, tais como saúde, instrução e previdência para toda
a existência (do berço ao caixão, de acordo com a famosa deﬁnição do relatório
Beveridge do segundo pós-guerra). Não haveria, portanto, espaço para a intervenção privada.
A essas duas visões vêm somar-se outras visões que representam situações híbridas: o welfare escandinavo, que dá origem às políticas da ﬂexicurity,
apresenta-se como um momento de síntese do welfare keynesiano de tipo universalístico, mas ajustado às exigências de ﬂexibilização de um mercado de trabalho
fortemente homogêneo, incorporando algumas características do workfare. E, do
lado latino-mediterrâneo, o welfare de tipo familiar, uma mistura de workfare e de
assistencialismo não universalísitico.
É, portanto, cada vez mais necessário e premente introduzir uma nova
idéia de welfare, uma idéia que seja capaz de enfrentar os dois elementos principais que caracterizam a atual fase capitalística nos paises ditos “ocidentais”:
• a precariedade;
• a geração de riqueza que tem origem na cooperação social e no general intellect.
Com relação ao primeiro ponto, o mundo do trabalho aparece cada vez
mais fragmentado, não somente do ponto de vista jurídico, mas sobretudo do ponto de vista qualitativo-subjetivo. A ﬁgura do trabalhador assalariado industrial
está emergindo em várias partes do mundo, mas está em declínio de modo quase
irreversível nos países ocidentais frente a uma multidão variada de ﬁguras atípicas e precárias, dependentes, para-subordinadas e autônomas, cuja capacidade de
organização e de representação é cada vez mais vinculada à predominância da
contratação individual e da incapacidade de adequação das estruturas sindicais
fordistas. A preeminência da contratação individual sobre a coletiva esvazia a
capacidade de representação das tradicionais forças sindicais. A tentativa de recuperar esta capacidade através de estratégias de negociação mostrou todos os seus
limites, a ponto de inverter o papel do sindicato, ou seja, de transformar a força
capaz de representar os interesses do trabalho em instituição de controle que sucumbe aos interesses empresarias encobertos pelas compatibilidades econômicas
ditadas pela nova hierarquia econômica internacional.
Com relação ao segundo ponto, já indicamos que a produção de riqueza
não é fundada única e exclusivamente sobre a produção material. A existência de

275

276

AS CONTRADIÇÕES DO SISTEMA CAPITALÍSTICO...

economias de aprendizagem (que geram conhecimento) e de economias de rede
(que permitem sua difusão, em diferentes níveis) representam hoje as variáveis
que estão na origem dos incrementos da produtividade: uma produtividade que
deriva cada vez mais da exploração dos bens comuns que provêm da natureza
social do gênero humano (instrução, saúde, conhecimento, espaço, relações, etc.)
e que, portanto, se conﬁgura como êxito de uma “cooperação social”, mais ou
menos induzida ou consentida.
Conseqüentemente, em tal contexto, uma intervenção de welfare deve
saber responder ao trade off que regula de modo instável o processo de acumulação inerente ao capitalismo cognitivo: a relação contraditória entre precariedade e
cooperação social. Trata-se particularmente de remunerar a cooperação social por
um lado e, por outro, favorecer formas de produção social.
A remuneração da cooperação social signiﬁca garantia de continuidade de
renda individual e incondicional para todos que operam no território, independentemente de seu status proﬁssional e civil. Visto que a cooperação social vai além
da prestação laboral eventualmente reconhecida e certiﬁcada, na medida em que
tende a coincidir com a própria existência, a remuneração da cooperação social é
dada pelo salário recebido eventualmente com o acréscimo de um basic income:
este basic income deve ser entendido como uma espécie de ressarcimento monetário (isto é, remuneração) da produtividade social individual, e não como mera
intervenção assistencialista. Esta medida deve ser acompanhada pela introdução
de um salário mínimo horário, com a ﬁnalidade de evitar que se possa gerar um
efeito de substituição entre basic income e o próprio salário, com vantagem para
a empresa e em detrimento do trabalhador. Além disso, este basic income, introduzido de maneira gradual, independente da posição proﬁssional dos indivíduos e
não submetido a medida alguma de controle e de condicionamento, não é apenas
uma política de welfare mas, enquanto elemento de remuneração, é também uma
intervenção na regulação do mercado de trabalho. A distinção entre políticas de
welfare e políticas de trabalho de derivação fordista, tão cara ao atual governo de
centro-esquerda160, se vê então reduzida. A garantia de uma renda em presença de
um salário mínimo permite ampliar efetivamente as possibilidades de escolha ao
deﬁnir a própria oferta de trabalho, permite portanto a intervenção direta sobre
as condições de trabalho. A possibilidade da recusa do trabalho capitalístico abre
perspectivas de liberação que vão muito além da simples medida redistributiva
com a qual se interpreta normalmente (e se critica) o basic income.
160

Nas eleições gerais de abril de 2008, o governo de Romano Prodi caiu e Silvio Berlusconi
será primeiro ministro mais uma vez (N. de R.).
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O desenvolvimento da produção (cooperação) social demanda como premissa a reapropriação e distribuição dos ganhos que derivam da exploração dos
bens comuns, que hoje se encontram na base da acumulação. Essa reapropriação
não é necessariamente obtida através da passagem da propriedade privada à propriedade pública. Quando se trata de serviços básicos como saúde, educação ou
mobilidade territorial, isto é possível pelo fato de que se trata de bens públicos
cada vez mais privatizados. Se esta reapropriação ocorre deste modo nestes serviços especíﬁcos, quando se fala de conhecimento, ao contrário, é necessário falar
de bens comuns e de “propriedade comum” na medida em que o conhecimento
não é, e nem pode ser, um bem exclusivamente privado ou exclusivamente público.
Commonfare e renda de existência no capitalismo cognitivo: alguns
pontos preliminares de discussão.
Não há, no momento, no capitalismo cognitivo, nenhuma regra redistributiva, direta ou indireta. O desmantelamento do welfare keynesiano em formas
de workfare foi acompanhado pela redução do vínculo entre crescimento da produtividade material e crescimento do poder de compra da renda do trabalho. Este
resultado é fruto tanto dos processos de ﬁnanceirização quanto do peso crescente
do conhecimento como fator de acumulação.
No primeiro caso, os mercados ﬁnanceiros tendem cada vez mais a desenvolver o papel de segurança social privada, seguindo coordenadas e dinâmicas
individuais e instáveis. No segundo caso, o peso crescente do conhecimento e
da produção imaterial no processo de acumulação torna mais problemática uma
mensuração dos ganhos em produtividade, sempre mais dependentes de fatores
sociais e não mais atribuíveis a indivíduos singulares. O welfare se individualiza,
enquanto a produtividade se socializa: é deste paradoxo que deriva a instabilidade do capitalismo cognitivo frente à crise dos mecanismos de redistribuição
que dá origem a novos fatores endógenos de contradição. Neste sentido, basta
sublinhar:
•

produção e cooperação social <=> individualização da relação do
trabalho e hierarquia

É sobre esta cópia dialética que se exprime a produção de mais valia, que
se registra o processo de exploração do capitalismo cognitivo e que se consumam
as novas formas de alienação. Aqui é deﬁnida a nova relação capital-trabalho
nas suas manifestações reais. Por um lado, a demanda de participação, relação e
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comunhão com os intentos produtivos da empresa; por outro, a precariedade das
relações individuais, a inquietação, a incerteza e a frustração psicológica e existencial que dela deriva.
•

tempo de trabalho <=> tempo de vida, produção <=> reprodução

A mistura entre tempo de vida e tempo de trabalho e, conseqüentemente,
entre produção e reprodução, é a fenomenologia concreta da supremacia do trabalho abstrato sobre o trabalho concreto no capitalismo cognitivo.
•

exploração do comum <=> expropriação privada

A valorização do conjunto das faculdades humanas e da operosidade social que é exercida no trabalho concreto torna-se trabalho abstrato no próprio momento em que o êxito de tal operosidade produz e recebe remuneração monetária
no âmbito da estrutura proprietária (na qual vigora a propriedade individual) do
agir comum.
•

workfare <=> commonfare

No âmbito social, a condição de precariedade generalizada e existencial
se traduz em uma ﬁlosoﬁa comportamental individualista, que funda a sua legitimidade no “fazer às suas custas e contra os outros” e no desmantelamento de
qualquer forma de proteção social não-individual. Justamente quando a produção
se socializa, qualquer serviço social é cobrado de nós mesmos (da saúde a previdência, a segurança e a defesa pessoal) e o individualismo como ﬁlosoﬁa social
torna-se hegemônico.
Para atenuar a instabilidade estrutural do atual capitalismo contemporâneo, torna-se necessário – pelo menos de um ponto de vista meramente teórico
– repensar a deﬁnição das variáveis redistributivas, de modo que estejam mais
conformes à produção de valor e acumulação do atual capitalismo cognitivo.
No que diz respeito à esfera do trabalho, é necessário reconhecer que no
capitalismo cognitivo a remuneração do trabalho se traduz em remuneração de
vida: como conseqüência, o que no fordismo era salário, hoje se torna renda de
existência (basic income) e o potencial conﬂito que se abre não é tanto a luta por
altos salários (para colocar a questão em termos keynesianos), mas a luta por uma
continuidade da renda que não leve em conta a atividade certiﬁcada por uma relação qualquer de trabalho. Como já apontamos antes, depois da crise do paradigma
fordista-taylorista, a divisão entre tempo de vida e tempo de trabalho não é mais
facilmente sustentável. Os sujeitos mais explorados no mundo do trabalho são
aqueles cujas vidas são inteiramente postas a trabalhar. Isto acontece sobretudo
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no setor de serviços com o alongamento da jornada de trabalho e, sobretudo, para
os migrantes: a maior parte do tempo de trabalho desenvolvido no terciário não
acontece no lugar de trabalho. O salário é a remuneração do trabalho e a renda
individual é a soma de todos os proventos que derivam da vida e das relações em
um território (trabalho, família, subsídios, eventuais rendas de aluguel, etc.) e
determinam o nível de vida. Enquanto há separação entre trabalho e vida, há também separação conceitual entre salário e renda individual. Mas, quando o tempo
de vida é posto a trabalhar, a diferença entre renda e salário se desvanece.
Com efeito, a tendência à sobreposição entre trabalho e vida e, portanto,
entre salário e renda, ainda não é considerada no âmbito da regulação institucional (e nem pelas componentes que se deﬁnem como “antagonistas”). A renda de
existência (basic income) pode representar um elemento de regulação institucional adequado às tendências do nosso capitalismo, e é deﬁnida por dois componentes: o primeiro, tipicamente salarial, sobre a base de prestações de vida que
imediatamente se traduzem em prestações laborais (tempo de trabalho certiﬁcado
e remunerado, mas também o tempo de vida utilizado para a formação, para o
desenvolvimento de relações e para a atividade reprodutora); o segundo é um
componente renda (que é acrescentado ao primeiro), que representa a quota de
riqueza social que cabe a cada indivíduo. Esta riqueza social depende da cooperação e da produtividade social que se exerce sobre um território (que hoje é objeto
de lucro e de rendas [rentes] mobiliárias e imobiliárias). Deﬁnindo basic income
deste modo, os conceitos de salário e de renda surgem como complementares e
não mais conﬂituais.
No que diz respeito à esfera da produção, os direitos de propriedade intelectual desenvolvem um segundo aspecto inovador, na medida em que representam o instrumento principal que permite ao capital se apropriar do general
intellect. Visto que o conhecimento é um bem comum produzido pela cooperação
social, a mais valia proveniente de seu uso em termos de atividade inovadora e
incremento da produtividade do trabalho, mais do que simples fruto de um estoque de capital físico e individual (ou seja, atribuível a um capitalista deﬁnido
como entidade singular, seja como pessoa, seja como organização empresarial),
depende da utilização de um patrimônio social (ou “capital humano social” como
dizem os economistas) que se sedimentou no território e que não depende da iniciativa do empresário em si. O ensaio de lucro que brota do conhecimento não é
simples relação entre nível de investimento e estoque de capital que deﬁne o valor
da empresa, mas antes “algo” cuja entidade depende também do capital “social”
existente. Em outras palavras, na medida em que o lucro nasce da exploração e da
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expropriação com ﬁnalidade privada de um bem comum como o conhecimento,
ele se torna em parte assimilável a uma renda de aluguel: uma renda de território
e de aprendizado, ou seja, uma renda que provém do exercício dos direitos de
propriedade intelectual, da propriedade do conhecimento.
Ora, parafraseando Keynes, é possível sustentar que,
The owner of knowledge [capital] can obtain proﬁt [interest] because knowledge
[capital] is scarce, just as the owner of land can obtain rent because land is scarce. But whilst there may be intrinsic reasons for the scarcity of land, there are no
intrinsic reasons for the scarcity of knowledge [capital].161

A mistura entre lucro e renda de aluguel deriva do fato que, no capitalismo cognitivo, o processo de acumulação estendeu a base da própria acumulação, cooptando no seu interior atividades do agir humano que no capitalismo
fordista-industrial não eram produtoras de mais valia, nem se traduziam em trabalho abstrato. Assim, novos inputs foram acrescentados ou foram reforçados e
tornaram-se estratégicos, como justamente o conhecimento enquanto bem em si
(e não mais simplesmente incorporado às máquinas) e o espaço, seja na acepção
físico-territorial, seja virtual. Por conseguinte, a propriedade de tais fatores não dá
acesso a uma renda de aluguel mas, na medida em que estão postos em produção,
a um verdadeiro lucro. Isto é particularmente verdadeiro no caso da propriedade
de territórios e de ﬂuxos de comunicação, assim como a gestão dos ﬂuxos monetários e ﬁnanceiros.
Sob este ponto de vista, as indicações de políticas econômicas propostas
por Keynes, logo após o surgimento do fordismo, poderiam ser reescritas levando
em conta algumas novidades inseridas na passagem ao captalismo cognitivo.
A medida de um basic income substitui a política dos altos salários, enquanto a eutanásia do rentier de Keynes poderia ser declinada na eutanásia dos
direitos de propriedade intelectual, acompanhada de políticas ﬁscais capazes de
redeﬁnir o que está sujeito a imposto, levando em conta os novos inputs produtivos, encontrando-se em primeiro lugar o espaço, o conhecimento e os ﬂuxos
ﬁnanceiros.
No que diz respeito à terceira proposta de Keynes de socialização dos
investimentos, o capitalismo cognitivo é caracterizado por uma socialização da
produção diante de uma concentração sempre mais elevada dos ﬂuxos tecnológi161

Retomamos aqui a citação de Keynes (cf. J.M.Keynes, Teoria Generale, capítulo. 24, edição
italiana, Utet, 2001, p. 567) e substituímos o termo “capital” pelo termo “knowledge” e o termo
“interest” pelo de “proﬁt”.
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cos e ﬁnanceiros – as alavancas que hoje em dia permitem o controle e o comando
sobre a atividade ﬂexibilizada e externalizada. Qualquer política que ataque a
concentração que se encontra na base dos ﬂuxos de investimento incide então,
de modo direto, sobre a estrutura proprietária e elimina na raiz a própria relação
capitalística de produção.
O que propomos, como alternativa ao workfare e ao welfare estatalista
da auto proclamada esquerda radical, é o common-fare (ou seja, o welfare do
comum).
A concepção de welfare keynesiano-público é congruente com a idéia
do capitalismo industrial-fordista, hoje superado pela difusão de um capitalismo
cognitivo. Em sentido oposto, o workfare, com sua idéia de Estado social mínimo,
pode aparentemente ter maior idoneidade para representar as instâncias do capitalismo cognitivo, e por isso aparece como vencedor. Na realidade, o workfare
refere-se a uma intervenção de desregulação do sistema público que sempre distinguiu o pensamento conservador neoliberal e por isso não tem “tempo”.
Ao contrário, a idéia de commonfare parte do pressuposto de que a cooperação social é a produção do comum: qualquer política de welfare que dê importância à coesão social só pode partir do comum. Os bens comuns na evolução do
capitalismo modiﬁcaram por diversas vezes a própria estrutura. Aos bens comuns
relacionados à sobrevivência terrestre e ao consumo primário (ar, água, comida,
roupa, habitação, socialidade, etc.), entranhados com o próprio agir humano, se
juntaram novos bens comuns que, hoje, estão numa base que é mais de produção
e de acumulação do que de sobrevivência e de consumo básico. Esses bens dizem
respeito, em primeiro lugar, ao território geográﬁco e virtual e, conseqüentemente, ao ambiente e, portanto, à linguagem e ao conhecimento.
Hipotetizar um welfare do comum hoje signiﬁca traçar uma política:
• que retire das hierarquias impostas pelo livre mercado os bens comuns e de utilidade pública que nos últimos quinze anos sofreram
extensos processos de privatização após a adoção dos acordos europeus de Cardiff sobre a regulamentação dos mercados de bens e de
serviços (acesso aos bens comuns materiais);
• que imponha formas de controle e de monitoramento sobre o mercado do crédito, sobre seus custos e sobre as possibilidades de ampliar
formas de ﬁnanciamento, sobretudo para quem não tem contratos de
trabalho por tempo indeterminado, com a garantia e a segurança dos
órgãos públicos, seja a nível local ou supra-nacional (acesso à moeda
como bem comum);
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•

•

que proceda a uma regulamentação dos direitos de propriedade intelectual e a uma legislação sempre mais restritiva com relação às
patentes e a favor de uma maior liberdade de circulação dos saberes e
de possibilidade gratuita de se dotar de infra-estruturas informáticas,
através de políticas inovadoras e industriais (acesso aos bens comuns
imateriais);
que permita uma participação ﬁnanceira e consultiva dos órgãos de
gestão, a partir do nível local, de bens públicos essenciais tais como
água, energia, patrimônio habitacional e sustentabilidade ambiental,
através de formas de municipalismo que vêm “de baixo” (princípio
democrático).

Commonfare, ou seja continuidade da renda e livre acesso aos bens comuns. Duas condições para podermos escolher e sermos autônomos na relação
econômica. Porque hoje as políticas sociais são o espelho efetivo da democracia.
E a nosa liberdade se funda sobre o direito a uma escolha livre e consciente.

Andréa Fumagalli é professor de economia da Universidade de Pavia (Itália), participante da rede Universidade Nômade e pesquisador das problemáticas do trabalho precário e
da renda universal.
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Do controle de endemias à luta contra a
miséria: a agenda global das políticas de
saúde pública após a Batalha de Seattle
Francis Sodré

Durante a década de 90, abre-se um novo ciclo de lutas sociais caracterizado pela atuação global de ativistas em prol de um processo de globalização
mais inclusivo, o que signiﬁcava a construção de pactos voltados à redução da
pobreza, a remodelação do direito à propriedade intelectual, à livre circulação do
trabalho, à conformação de políticas públicas que articulasse os interesses globais
e locais de universalização dos direitos. Estas, entre muitas outras agendas, se
articulavam em torno dos efeitos locais de um processo global de privatização da
vida instituído por um modelo neoliberal levado a cabo por corporações globais,
Estados e instituições supranacionais (Grupos dos Oito, Organização Mundial do
Comércio, FMI ou ainda pelo Banco Mundial).
As lutas globais contra o neoliberalismo têm como marco inicial a contestação radical que ocorreu nas ruas de Seattle em 1999, quando milhares de militantes bloquearam162 o acesso dos delegados ao encontro da Organização Mundial
do Comércio na cidade, fazendo com que a chamada Rodada do Milênio163 fosse
162

Uma das formas de bloqueio tratava-se de dividir os militantes em pequenos grupos que ﬁcavam sentados nas ruas em torno dos hotéis onde se localizavam os delegados da OMC, impedindo-os de circular. O então Secretário Geral da ONU, Koﬁ Annan, a Secretária de Estado dos
EUA, Madeleine Albright, e a representante comercial norte-americana, Marlaine Barchevsky
– que devia fazer o discurso de abertura – ﬁcaram presos em seus hotéis.
163

Na época, a “Rodada do Milênio” estava a ser aguardada como o momento de ampliação
da liberalização do comércio internacional, o que interessava principalmente às nações mais
ricas. Os países emergentes estavam realizando uma série de críticas por excluí-los das rodadas
de negociações, impondo um sistema injusto de comércio a esses países. Como uma crítica a
Rodada, “uma declaração de membros da sociedade civil, que se posicionavam contra um
“mercado global” circulou, basicamente pela internet, através da lista de discussões: Stop
WTO Round (Pare a Rodada da OMC) e foi impulsionada por um grande número de organizações sociais, mais de 1500 entidades de cerca de 89 países aderiram à carta. Os preparativos
incluíram, inclusive, treinamentos em técnicas de “protesto não violento” organizados pelo
coletivo Direct Action Network (Rede de Ação Direta). Encenações e apresentações festivas
também deram um tom irreverente ao protesto, que foi antecedido, a partir de 26 de novembro,
por uma série de seminários, reuniões, colóquios e encontros, entre ativistas, associações e
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cancelada. Cerca de 50 mil pessoas, de 144 países diferentes, ocuparam a cidade
americana, dando origem aquilo que os militantes denominaram de o movimento
dos movimentos e a Batalha de Seattle. Eram sujeitos advindos dos mais distintos movimentos: ambientalistas, sindicalistas, feministas, paciﬁstas, religiosos ou
ainda militantes pelos direitos humanos. A ocupação da cidade provocou uma
onda de conﬂitos entre manifestantes e polícia, fazendo com que o governo local
decretasse estado de emergência e toque de recolher na cidade.
A Batalha de Seattle inova na forma de organização dos protestos por
utilizar o conceito de aﬂuência e a lógica de rede como estrutura de ataque. “A
aﬂuência (swarming) é um modo estratégico – de aparência amorfa, mas deliberadamente estruturado e coordenado – de golpear, vindo de todas as direções, um
ponto particular ou vários pontos por meio de uma pulsação sustentável de força
ou de fogo mantida a partir de uma posição de resistência próxima” (Antoun,
2004: 219). Essa nova forma de ação é uma soﬁsticada doutrina de guerra em rede
(netwar)164. No caso de Seattle, os participantes eram convidados a se organizar a
partir de sua própria escolha, em grupos de aﬁnidades – equipes auto-suﬁcientes,
pequenas e autônomas, de pessoas que partilham certos princípios, objetivos, interesses, planos ou outras similaridades que as tornassem capazes de trabalhar
juntos. Diferentes pessoas em cada grupo assumiam diferentes funções mas todo
o esforço era feito para acentuar o fato de que nenhum grupo tinha um líder único.
Tudo era coordenado no encontro de um conselho de porta-vozes para onde cada
grupo envia um representante e as decisões são alcançadas através da consulta
democrática e do consenso. A Batalha de Seattle usava aquilo que os teóricos da
comunicação chamam de redes de todos os canais (allchannels), uma organização
que permite a comunicação e interação de cada nó da rede diretamente com qualquer outro nó. É a doutrina da resistência sem líder.
Se compararmos com os movimentos de décadas não muito distantes,
conseguimos perceber a novidade que esses movimentos trazem em sua organização. Antes, os protestos e os movimentos seguiam um modelo primordial: a luta
redes em sua maioria da Europa, Austrália, Índia, EUA, Canadá e com pouquíssima freqüência
da África, Ásia e América Latina”. Sobre isso ler, RABELLO, Ana Maria Prestes. Um olhar
sobre o movimento social global. Artigo recuperado em 15/02/2007. Disponível em: <http://
dspace.lcc.ufmg.br/dspace/bitstream/1843/VCSA-6XYQDP>.
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Esse conceito, dos mesmos autores, foi praticado na ocupação do Iraque, quando pequenos
grupos de soldados atacaram de várias posições, sincronizados, o mesmo alvo mas em várias
posições no espaço. Além disso, desenvolveu-se todo um método de como quebrar uma rede
(no caso do terrorismo), concretizada na lógica matemática em que uma rede é eliminada se
cerca de 30 a 40% de seus nós forem desativados e desconectados.
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a partir de uma identidade, uma unidade organizada sob uma liderança central
– como a de um partido. A história política das lutas operárias está repleta de modelos que aconteceram desta forma. O segundo e atual modelo, de forma oposta
ao primeiro, baseia-se no direito de cada grupo expressar sua diferença e conduzir
de maneira autônoma sua própria luta – esse modelo da diferença baseou-se nas
lutas de raça, gênero e sexualidade. Ambos representavam duas alternativas: a
luta unida, debaixo de uma identidade central ou lutas separadas que aﬁrmam
diferenças (Berardi, 2005).
O modelo em rede atual não nega e nem suprime o antigo, mas lhe confere uma forma diferente. A Batalha de Seattle foi o berço de uma contestação antes
nunca vista pelos mais radicais ativistas. Em torno da reunião contra a OMC,
formou-se ainda uma espécie de assembléia virtual permanente na Internet165 para
discutir e se informar em tempo real sobre os acontecimentos através de atos contestatórios à cúpula da Organização Mundial do Comércio (Berardi, 2005). Essa
estrutura difusa de mobilização constitui um modelo de organização absolutamente democrático e também uma arma poderosa contra a estrutura vigente de poder.
Provocavam no plano simbólico um efeito de crise da ideologia global-capitalista.
Milhões de pessoas recebem mensagens, informam-se, visitam sites desses movimentos globais e participam de listas de discussão166 em frente ao seu computador
numa permanente assembléia auto-organizada em rede. O fato de mostrarem seu
descontentamento contra os efeitos nocivos da globalização com protestos sem
nenhuma violência fez com que ganhassem o rótulo de serem movimentos contra
a globalização. Ao contrário, representam hoje os primeiros movimentos globais
auto-organizados (Berardi, 2005). Neste caso, a rede que os conecta é parte das
ferramentas criadas por uma sociedade do conhecimento, cientiﬁcizada e tecnologizada – de tal forma que a rede não é meramente uma peça tecnológica167, a rede
é o movimento.

165
É fundado o Centro de Mídia Independente (CMI), o Indymedia, cujo propósito era divulgar
as informações das manifestações a partir de relatos dos ativistas e de reportagens de jornalistas
independentes. Durante as manifestações, a sede do CMI foi invadida por policiais, que levaram servidores que armazenavam fotos de abusos policiais.
166

Após Seattle, todas as prefeituras dos Estados Unidos passaram a assinar as listas de discussão por email dos movimentos que seguem as reuniões do G-8. Elas possuem a função
de alimentar o banco de dados da polícia americana, tentando prever as estratégias que serão
utilizadas nos próximos protestos (Klein, 2003).
167 No livro O homem sem fundamentos Márcio Tavares D’Amaral escreve: “Toda tecnologia
traz em si o desejo de agir”.
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A Batalha de Seattle foi então a constituição de uma luta contra a privatização do espaço público, contra a comercialização simbólica operada pelas
multinacionais produtoras de bens de consumo – uma luta contra as corporações.
Um de seus elementos mais surpreendentes em cada manifestação ocorrida em
Seattle é o fato de que grupos que até então tinham atuações tão diferenciadas e
às vezes até contraditórias, agiam com interesses comuns: ambientalistas, sindicalistas, anarquistas, grupos religiosos, gays e lésbicas protestavam através de uma
estrutura em rede sem qualquer estrutura central e uniﬁcadora. Os fóruns sociais e
grupos de aﬁnidade constituíam a base desses movimentos, que conseguiam agir
conjuntamente de acordo com o que têm em comum168. “A plena expressão de
autonomia e da diferença de cada um coincide aqui com a poderosa articulação de
todos. A democracia deﬁne tanto a meta dos movimentos quanto sua atividade”
(Hardt & Negri, p.125, 2005).
Depois da Batalha de Seattle, ocorrem novas mobilizações de boicote às
cúpulas das organizações supranacionais, então acusadas de instrumento administrativo e legislativo do domínio das multinacionais sobre a economia do planeta.
Um desses momentos aconteceu em 2001, em Gênova, quando mais de 1 milhão
de militantes uniram-se para bloquear o encontro do Grupo dos Oito países mais
ricos do mundo, o G8. “O movimento antiglobalização, armado de escudos de
papelão e de espadas de plástico, partiu para o ataque contra a reunião de cúpula
do G-8”, apontou Negri169.
As manifestações que vão de Seattle a Gênova, passando pelas grandes
mobilizações contra a Ocupação do Iraque até a reunião dos militantes nos Fóruns
Sociais Mundiais, foram marcadas por conseguir arregimentar uma quantidade
signiﬁcativa de pessoas na América do Norte e Europa. Negri e Hardt (2005)
aﬁrmam que esses movimentos tiveram sua curva ascendente em Seattle e sua
curva descendente com as mobilizações contra a política dos EUA de ocupação
do Iraque. Isto fez nascer um processo de crise nos movimentos no-global. Mas
uma crise que fez nascer um novo ciclo de lutas, “protagonizadas por lutas sociais

168

“Parece-nos que os dias de Seattle encarnaram aquilo que Foucault anunciava no ﬁm da
vida: os movimentos políticos não devem apenas resistir e se defender, mas aﬁrmar-se como
forças criadoras. (...) esta resistência deve se abrir a um processo de criação, de transformação
da situação, de participação ativa nesse processo. Nisso consiste resistir, segundo Foucault”
(Lazzarato, 2006, p.20/21).
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A análise negriana sobre o acontecimento em Gênova está em Por uma democracia absoluta, publicado no jornal eletrônico Le Monde Diplomatique: <http://diplo.uol.com.br/200208,a384> Acesso em 13/02/2006.
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de novo tipo, que se dão ao redor fundamentalmente do trabalho precário e da
imigração”.
Todo o debate construído a partir do “movimento dos movimentos” é
que as mobilizações globais não são propriedade de uma classe social ou de um
território apenas, mas de uma resistência coletiva ao poder – “uma coletividade
que luta em comum”. A comunicação com outras lutas apenas reforça e aumenta
o poder, o antagonismo e a riqueza de cada uma delas (Hardt & Negri, 2005).
Santos (2005) considera que este é um movimento sem líder, o qual ninguém
está autorizado a falar por ele – rejeita hierarquias. São dotados de uma concepção muito ampla de poder e opressão, por isso as práticas políticas estão sempre
dependentes do contexto, das condições sociais concretas de um dado momento
histórico. Não há uma teoria única para guiar estrategicamente estes movimentos,
pois o objetivo não é conquistar o poder, mas transformá-lo dentro da diversidade
e do pluralismo da democracia radical.
O que temos de mais concreto nessa seqüência de lutas globais é que de
Seattle a Porto Alegre, esses movimentos agiram diretamente na transformação
do imaginário planetário, da conseqüência ética e do campo político. Essa missão
foi cumprida. “Os poderosos da Terra estão em fuga, refugiam-se nas montanhas
do Canadá ou nos desertos do Qatar. Agora o movimento deve tornar-se força
política que possibilite a autonomia da inteligência coletiva” (Berardi in Cocco &
Hopstein, 2002: p.112).
A Saúde como uma agenda global
A saúde, no seu sentido mais amplo, não esteve à margem da formação
e da composição desses movimentos globais. Na década de 90 as discussões dos
movimentos deram o tom de vários debates sobre a pobreza e a exclusão social
em todo o mundo. Os fatores negativos que a globalização trazia à saúde de todas
as populações ﬁndaram por formar uma discussão denominada Saúde Global em
várias partes do mundo170. A globalização tornara-se o centro da discussão da
saúde, principalmente a globalização econômica, pois inﬂuenciava diretamente os
modos de articulação das políticas de acesso à saúde em todos os países.
Se fôssemos decompor o debate poderíamos a grosso modo entender
que a Saúde Global é um campo que se detém a estudar a inﬂuência da pobreza, da miséria, exclusão social, guerras, ﬂuxos migratórios, desregulamentação

170

O termo Saúde Global é oriundo da própria práxis política, antes mesmo de deﬁnições mais
acadêmicas.
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do trabalho, morte por ausência de medicamentos, falta de segurança alimentar,
luta por patentes de pesquisas em saúde e políticas supranacionais em prol da
harmonização da Saúde. Ou seja, questões que permeiam não somente os países
emergentes, mas a todos os países e também a todos os movimentos de luta pelo
direito à saúde.
Os Estados Unidos foi o primeiro país a criar um órgão de governo especíﬁco à Saúde Global, seguido pelo Canadá. O discurso era o mesmo dos movimentos sociais: a atenção às populações pobres e o acesso aos serviços básicos
para esta mesma população. Todavia, o Departamento de Saúde Global e Serviços
Humanos do governo americano tratavam a saúde global como ajudas humanitárias aos países emergentes associadas à parceiros como a OMS/ONU171.
O termo Saúde Global chegou por um tempo a ser denominado por Saúde
Internacional em determinados países, referindo-se a acordos de proteção social à
saúde realizados entre dois ou mais países. Ou mesmo para designar parcerias entre departamentos governamentais, ONGs internacionais ou fundações de amparo
à saúde e vigilância. Muitas vezes, o termo Saúde Internacional foi utilizado pelos
Estados como medida de controle às populações fronteiriças e à capacidade dos
Estados em manter uma política de vigilância e controle à saúde de imigrantes em
transição pelas fronteiras nacionais. Alguns países nesta mesma época tornaram
obrigatório o exame de HIV e outras doenças infecto-contagiosas como requisito
para a livre circulação de pessoas entre as fronteiras (Lee, 2002).
A partir dessa captura do termo pelos Estados nacionais, medidas que
demonstrassem a capacidade de controlar as causas globais de adoecimento foram
se tornando parte das “políticas de saúde globais”. Por exemplo, a capacidade de
dar respostas imediatas a grandes contaminações por poluentes ao ambiente; a
capacidade de “zelar” pela não degradação da saúde mesmo em casos extremos
de guerra (surgindo o termo “guerra limpa”); a capacidade de controlar endemias
em zonas de fronteira ou medicalizar suas populações em acordos aduaneiros com
o uso de vacinações conjuntas.
Contudo, essa política de saúde global não coincidia com aquela que o
Povo de Seattle desejava, pois que as causas do adoecimento e morte de várias
populações provinham de uma mesma causa: uma concertação global que tornava
mundial a pobreza, a miséria e a exclusão social de várias populações independentemente de suas nacionalidades. Internacionalmente, o termo Global Health,
que hoje refere-se a um campo de estudos, dá ênfase às pesquisas sobre a relação
171

A Organização Mundial de Saúde (OMS) é um órgão pertencente a Organização das Nações
Unidas (ONU).
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entre o desenvolvimento econômico e a capacidade da Saúde em acompanhar este
desenvolvimento qualitativamente entre as suas populações.
É compreensível também que a literatura produzida até então valorize o
campo da Saúde Global como um fruto das ações da ONU através da OMS, ou
de países ricos que ainda são super potências em seu próprio território; pois a diﬁculdade está em desprender o global de algo único. Desassociar a produção dos
movimentos sociais em rede de algo regido pela vontade de uma única liderança;
um contra movimento ao poder soberano de um único país; submetido a uma única organização padronizada de trabalho. É da multiplicidade na diferença que foi
pensada a Saúde Global pelos movimentos políticos globais: contra uma ordem
única de comando.
O Movimento Global pela Saúde das Populações
O People´s Health Movement (PHM) é um dos primeiros movimentos
que produziu um discurso expressando a questão social global da saúde. Diz-se
desacreditado ao que foi prometido entre as nações que compuseram Alma-Ata
em 1978. Seu slogan “Saúde para todos agora” traduz o descrédito à reunião histórica que se auto deﬁniu como “Saúde para todos no ano 2000”, prevendo o
acesso à saúde para todos os cidadãos. O Movimento pela Saúde das Populações
se apóia em várias organizações comunitárias, instituições humanitárias, organizações não governamentais e ativistas que sustentam a causa da saúde como
direito universal em escala global.
Possui sua agenda esboçada em uma carta princípio que endossa a saúde
como direito fundamental; identiﬁca a desigualdade, a pobreza e a exploração
como raízes do adoecimento humano; traz a perspectiva de incentivar a produção
de soluções para a prevenção de doenças de populações pobres e estimula ações
para que negociem com suas autoridades locais diretamente. A carta com os princípios criados por este movimento traz a visão de distanciamento completo que
se quer produzir ao modelo biomédico de saúde e também ao modelo político
de decisão global baseado na supranacionalidade da OMS. Para isso dispõe de
uma série de argumentos que legitimam o distanciamento das instituições supranacionais alegando que os fatores sociais, econômicos e políticos inﬂuenciam
diretamente nas agendas dessas instituições. Conclama a uma reforma das instituições ﬁnanceiras internacionais, entendendo que somente desta forma poderiam
fazê-las mais responsáveis na diminuição à pobreza e ao fortalecimento das ações
em saúde. Um dos principais argumentos para a defesa dessa “democratização”
das instituições supranacionais está no abusivo custo de medicamentos aos mais
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pobres como o caso da população africana. Ou mesmo o discurso da fome e da
morte por desnutrição em vários países do sul.
Esse movimento possui em sua centralidade uma discussão baseada no
radicalismo dos ativistas em prol de lutas contra a poluição de águas, ar e solo;
geralmente disseminada pelas corporações e indústrias mundiais que exploram o
trabalho de migrantes. A proteção à biodiversidade e a oposição ao uso de sementes geneticamente modiﬁcadas compõem um cenário de lutas contra os crimes
ambientais. Nele é comum enxergar cartazes contra a Monsanto, mas também
pequenos agricultores que defendem privilégios locais. O People´s Health Movement tem seus critérios e sua agenda expostos em um site criados pelo próprio
movimento em consonância com as instituições, ONGs e outros movimentos pela
saúde que se interligam diretamente pela causa da saúde global. Dentre as ferramentas criadas pelo próprio movimento, duas estão atualmente expostas em seu
site:
a) Global Health Watch: O Observatório da Saúde Global constitui-se
como uma chamada a todos os trabalhadores da saúde para formular novos indicadores, dados, relatórios ou pesquisas sobre a saúde mundial em que muitos
governos elegem como agenda de seus países. Por princípio existe uma inadequação sobre os dados produzidos, por isso a necessidade de um relatório alternativo
sobre a saúde e suas instituições no mundo. O primeiro “relatório alternativo” foi
lançado em 2005, baseado em estudos de caso e “testemunhos”. A intenção em
criar um Observatório da Saúde Global é fomentar o deslocamento da agenda econômica para o reconhecimento das barreiras políticas e sociais que determinam
diretamente a Saúde das populações. Esse instrumento serviria para abrir um fórum global de discussão para a ampliação de políticas às populações vulneráveis.
Todos os estudos de caso ou mesmo os “testemunhos” podem ser enviados por um
site especíﬁco do Observatório para posterior publicação no relatório anual. Os
autores são chamados por “colaboradores” e o modelo por “escrita participativa”.
Possui duas secretarias, uma na Inglaterra e outra na África do Sul. Os estudos
publicados sugerem soluções e monitoram as ações das instituições de governo.
Foi lançados em 18 línguas através de uma editora indiana e também encontra-se
disponível em seu site. Aﬁrma-se como uma medida de promoção à saúde em
rede.
b) International People´s Health University (IPHU): caracteriza-se
como uma espécie de universidade aberta para ativistas. Através de parcerias com
departamentos universitários promovem cursos de pequena duração baseados na
discussão dos dados obtidos através das pesquisas sobre populações vulneráveis
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e também servem como fonte de discussão os documentos e relatórios produzidos pelo Observatório, além de narrativas orais realizadas por seus protagonistas.
A “Universidade” prevê a criação de um conhecimento baseado na experiência
e no uso de diferentes fontes alternativas para gerar um saber comum sobre a
saúde mundial. Hoje a IPHU localiza-se em Cuenca, no Equador. Tornaram-se
uma ferramenta disseminada entre os movimentos, dizem-se com a função de
proporcionar a auto-educação dos ativistas e dirigentes dos movimentos sociais.
Segundo Santos (2005), a designação do termo “universidade popular” foi usada
não tanto para evocar as universidades operárias que proliferaram na Europa e na
América Latina no início do século XX, mas para transmitir a idéia que após um
século de educação superior elitista, uma universidade popular é necessariamente
uma “contra-universidade”. Por certo, a universidade internacional da saúde terá
de ser mais internacional e mais intercultural do que as iniciativas semelhantes
que já existiram à ela.
O primeiro encontro do People´s Health Movement (PHM) aconteceu em
Bangladesh, em dezembro do ano 2000. A carta de encerramento do encontro denominada por “Declaração de Bangladesh” foi publicada em 33 línguas. Ao mesmo tempo em que a Declaração conclama o controle da saúde por suas próprias
populações, também pede a democratização da OMS através do ﬁm de medidas
verticais e da abertura para as organizações populares na Assembléia Mundial de
Saúde da OMS.
Após a criação e a implantação de seus instrumentos, o movimento começou a obter resultados. Em 2002 a OMS convidou o People´s Health Movement
(PHM) para apresentar a Declaração de Bangladesh em sua assembléia mundial
no Fórum Global para a Pesquisa na Saúde (GFHR 5 e 6). E em 2003, 80 delegados do PHM de 30 países diferentes compuseram a reunião de Genebra para
as comemorações do 25º aniversário de Alma-Ata. Com agenda deﬁnida a partir
de então, o PHM teve seu segundo encontro agendado para a América do Sul, no
Equador.
Com o nome de II Assembléia Mundial de Saúde dos Povos, para expressar que era uma outra Assembléia alternativa à que acontece coordenada pela
OMS, o encontro passou a ser adaptado à realidade dos povos do Sul com a participação de representantes das mais diversas atuações da área da saúde. O Equador
recebeu na cidade de Cuenca, em julho de 2005, cerca de 82 representantes de
vários países, além de representantes de ONGs, movimentos de base, religiosos e
ativistas. A pauta era a discussão dos problemas globais de saúde e o desenvolvimento de estratégias para a promoção da saúde.
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Ao chegar ao Equador, o PHM aﬁrmou em plenária sua solidariedade
a causa indígena e campesina como questões que também deveriam constar na
luta pela saúde, tornando-se pontos de discussão na cidade andina. Na expressão
das comunidades campesinas equatorianas lançou-se uma carta cujo lema assim
descrevia: “Todos sabemos, no dependemos” caracterizando uma crítica à produção de saber das universidades que não é socializada entre as comunidades mais
carentes. O argumento central da crítica era que a universidade produzia saberes
voltados somente para si mesma. Assim, chamavam a população campesina, representada no encontro, ao resgate de saberes baseados na experiência e na observação de práticas de saúde como forma de recuperar uma “liberdade” ao saber
cientíﬁco produzido pela “universidade ocidental172”.
Após sua “entrada” para a OMS, o Movimento pela Saúde dos Povos
declarou sua colaboração, participação e o monitoramento da Comissão sobre
os Determinantes Sociais da Saúde da OMS/ONU. Alegavam que somente desta
forma conseguiriam assegurar o ataque direto às condições de pobreza e exclusão
social como determinante das condições encontradas nos serviços públicos de
saúde. Para isso, comprometeram-se em coordenar ações comuns em âmbito internacional para aﬁrmar a colaboração de atores estratégicos contra a privatização
dos serviços.
O movimento que havia se articulado em Bangladesh chegou ao Equador
e lá formulou a Declaração de Cuenca, contendo: a aﬁrmação da diversidade de
gênero; a saúde dos trabalhadores da saúde; seguridade nutricional, entre outros.
Ações aﬁrmativas em prol do reconhecimento que a ciência deve se tornar um
bem público foram planejadas neste encontro. Sua manifestação ﬁnal se deu dentro da Universidade de Cuenca como forma de demonstrar que a busca era pela
democratização do conhecimento produzido. O movimento apontava ainda para a
necessidade em pensar estratégias de enfrentamento à laboratórios internacionais
e corporações transnacionais que ﬁnanciam pesquisas e impedem a circulação
gratuita de medicamentos173 e vacinas. Algo que só se tornaria possível com o
maior número de associação a outros movimentos.
172

“A Universidade pertence a quem nela estuda” – uma das frases nas faixas do Movimento
Zapatista.
173

“De acordo com as regras da Organização Mundial do Comércio, os países são livres para
quebrar patentes de medicamentos essenciais quando há uma emergência nacional. Todavia,
quando a África do Sul tentou fazer isso com medicamentos contra a AIDS, enfrentou um
processo judiciário dos grandes laboratórios farmacêuticos. Quando o Brasil tentou fazer o
mesmo, foi arrastado para os tribunais da OMC. Milhões que vivem com AIDS ouviram que
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O People`s Health Movement denomina-se na América do Sul por Movimiento de la Salud do los Pueblos. Articula-se em rede, através de seu site e lista
de emails e registra suas produções no Observatório da Saúde Global. A partir de
Cuenca, este movimento teve contato com militantes da causa da terra, defesa
aos povos andinos, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, sindicatos,
ativistas de movimentos anti-globalização entre outros174. Então a Assembléia se
abriu à América do Sul e aqui encontrou-se com o Fórum Social Mundial.
Rumo a Porto Alegre
Nos últimos anos, um pequeno grupo de executivos e líderes mundiais
passou a se reunir em Davos, uma cidade congelada por seu clima de pico de
montanha suíço, para discutir como a economia global deve ser governada. Davos tornou-se a simbologia máxima do maior encontro de capitais no mundo.
Sua potência expressa-se no poder que possuem para falar em nome da economia
mundial. A resposta a Davos surgiu em um formato avesso: um movimento sem
representação, o qual ninguém está autorizado a falar em nome dele; temático e
constituído por partes que não tem tanta importância como o todo que o compõe.
O Rio Grande do Sul, estado que abrigou o Partido dos Trabalhadores durante muitas gestões administrativas, hospedou um movimento que não se ajusta
a nenhuma das vias de transformação social sonhada pela modernidade. Nele não
cabe a palavra reforma e nem revolução. Não se fala em centralismo democrático,
democracia representativa nem mesmo democracia participativa (Santos, 2005).
suas vidas importava menos que as patentes de drogas, menos que o repagamento da dívida,
ouvia que simplesmente não havia dinheiro para salvá-los. O Banco Mundial disse que era hora
de focalizar na prevenção, e não na cura, o que foi o equivalente a uma sentença de morte para
milhões” (Klein, 127/128, 2003).
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O encontro do People´s Health Movement permanece até hoje em rodadas internacionais. Em
março de 2007 o encontro aconteceu na cidade de Bhopal, na Índia com o título: “Defendendo a
Saúde dos Povos na Era da Globalização”. A Índia hoje possui um dos sistemas de saúde mais
privatizados do mundo e sem mínimas condições de atenção básica à saúde sofre com um dos
maiores índices de desnutrição infantil planetário: 12% de sua população morta por falta de
medicamentos e 25% dos seus distritos não possuem proﬁssionais de saúde com especialidades
para o atendimento necessário à população. Quase 40% dos indianos hospitalizados contraem
dívidas com empréstimos para cobrir despesas hospitalares. A listagem indiana de medicamentos essenciais em 1977 era composta por 347 medicamentos e em 2002 essa listagem passou para 30 medicamentos. As campanhas de vacinação dos últimos anos não contemplaram a
imunização contra a poliomielite, uma doença que assume um dos maiores índices na Índia há
décadas. Retirado de: <http://www.phmovement.org/en/node/331> Em: 20/05/2007.
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Fala-se de uma radicalização democrática global, algo que só é possível ao enxergarmos a lógica capitalista pelas lentes políticas do Império.
O que torna o Fórum Social Mundial novo é sua perspectiva sempre inclusiva. Um movimento sério em busca de alternativas. Entretanto, essas alternativas, sabe-se bem, viriam dos países que experimentam de forma aguda os efeitos
negativos da globalização: pobreza, exclusão social, disparidades na distribuição
de renda, poder político enfraquecido, migração em massa, miséria (Klein, 2003).
O FSM congrega um conjunto de iniciativas de intercâmbio mundial, bem como
seus conhecimentos sobre práticas e lutas sociais globais. Um somatório rizomático de capacidades e potências. Algo que anuncia o que está por vir.
Ou seja, falamos de um fenômeno social sem um ator social privilegiado;
com uma congregação de instituições com interesses muito diversos; sem uma
estratégia deﬁnida a partir de um centro; sem uma política originada na parte norte
do planeta; sem homogeneidade social e política; sem a pretensão de tornar o movimento algo único nos seus direcionamentos e sem trajetórias de vidas comuns
ou culturas semelhantes. Este movimento não subscreve nenhum ﬁm estratégico
e sua luta se recusa a ser armada. As diferenças culturais são suas maiores potências. Nasce potente pela sua identidade latino-americana, valendo-se da cultura
política híbrida e múltipla que emerge dos movimentos sociais de base, das experiências com a democracia participativa, do berço do orçamento participativo,
das lutas contra a ditadura em um continente que se quer tornar interdependente
(Santos, 2005). Com ele o Sul tornou-se global, não pelo simples fato de estar na
parte mais extrema dos trópicos, mas porque através dele fornecemos evidências
do “quanto de Sul” existe em todo o mundo.
De repente Porto Alegre tornou-se um pouco de Seatlle, Gênova; foi parar em Mumbai, na Índia e no pico das montanhas suíças de Davos. Sua legitimação social está exatamente no poder que tem em fazer-se representar em qualquer
parte do mundo, pois atualmente todo o mundo possui um pouco de Mumbai,
Nairobi, Porto Alegre ou Davos.
O FSM tem parte de sua história vinculada a fatores intrigantes. Muitos
que se ﬁzeram presentes em Davos passaram também por Porto Alegre; ou vice
versa, alguns saíram de Porto Alegre com viagem agendada para Davos na mesma
época. Algo que somente se torna possível nestes novos movimentos. Militantes,
ONGs e intelectuais encontram-se para tratar dos atuais problemas da globalização
e formas alternativas de atuar dentro dela. O que Negri & Hardt (2005) enfatizam
é que as forças mobilizadas nesse novo ciclo global têm em comum não é apenas
um inimigo comum – pode ser o neoliberalismo, hegemonia americana ou o impé-
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rio global – mas também práticas, linguagens, condutas, hábitos, formas de vida e
desejos comuns de um futuro melhor. “Existe, em deﬁnitivo, algo novo no ar, algo
que é caótico, confuso, ambíguo e suﬁcientemente indeﬁnido para merecer o benefício da dúvida. Poucos quererão perder este comboio, especialmente num tempo
histórico em que os comboios deixaram de passar (Santos, 2005: p.90).
O Fórum Social Mundial da Saúde
Neste grande fórum iniciou-se um encontro voltado para a saúde denominado Fórum Social Mundial da Saúde175, que integrou, em 2005, pessoas com
os mais diversos interesses. Dentre estes estavam os movimentos de luta antimanicomial, sanitaristas, acadêmicos, membros da ALAMES176, ativistas, ONGs,
pessoas que representavam partidos políticos, órgãos do governo e participantes
de 27 países. O fórum reaﬁrmava-se como um processo aberto, capaz de dialogar
com todos os movimentos e pessoas comprometidas com o direito universal, integral e eqüitativo à saúde.
Em 2003 o PHM organizou em Porto Alegre o primeiro encontro da saúde dentro do movimento, algo que somou cerca de 400 pessoas interessadas nessa
discussão. E no fórum de Mumbai, 700 pessoas compuseram a mesma reunião.
O movimento de Bangladesh (2000) foi determinante para a formação de um
encontro exclusivo para a saúde no FSM. E a Assembléia Mundial de Saúde dos
Povos foi planejada dentro do âmbito do fórum, como estratégia alternativa às
assembléias mundiais da OMS.
O I Fórum oﬁcial da Saúde, em 2005, deixou evidente sua pauta voltada
para a Saúde Global. A intenção inicial era formular uma agenda internacional
com o objetivo principal de apoiar a formulação de políticas que garantam a proteção à saúde. Logo na carta convocatória visava-se construir uma agenda social
dedicada a saúde no âmbito dos acordos regionais de integração econômica como
na Comunidade Européia, NAFTA, MERCOSUL, Pacto Andino e outros, traba-
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No site encontramos a seguinte deﬁnição: “O Fórum Social Mundial da Saúde é um espaço
integrado ao Fórum Social Mundial orientando-se pelos princípios da pluralidade, diversidade
e singularidade, tendo caráter não confessional, não governamental e não partidário. Tem o
propósito de dialogar com a sociedade civil mundial comprometida com a luta pelo direito humano à saúde, opondo-se ao discurso e prática neoliberal que a situam no campo dos serviços,
transformando-a numa mercadoria geradora do lucro” (www.fsms.org.br, recuperado em 01 de
março de 2007).
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Associação Latino-americana de Medicina Social.
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lhando pela constituição de sistemas únicos e universais de saúde para estas áreas
de integração econômica.
O Fórum reaﬁrmou os princípios de Bangladesh, preparou-se para Cuenca, mas também para Nairobi. Após a descentralização do fórum social mundial
para outras regiões do mundo, o debate sobre a saúde viajou junto com ele. O II
Fórum Social Mundial da Saúde aconteceu na África, no Kenia, em janeiro de
2007. Na agenda política do II FSMS, denominada “A Saúde na África: o espelho
do mundo”, pautou-se um ponto fundamental: as assimetrias de poder. A descentralização do fórum representou uma alternativa ousada, mas ao mesmo tempo
coerente com a proposta do movimento. Na África falou-se do direito à vida, em
meio a uma população que vive a dramaticidade da miséria, debilitando as capacidades emancipatórias de sua população. Em Nairobi, cidade a qual o único centro
de convenções foi construído pela ONU, podemos perceber o quanto de África
se tinha em todos os continentes e em todas as regiões do mundo. Os conﬂitos
civis foram lembrados, principalmente destacando as ajudas humanitárias dadas à
África, que consigo trazem inúmeros interesses corporativos, bloqueando a criação de sistemas universais de saúde. Os conﬂitos militares foram mencionados
como aqueles que destroem grande parte dos hospitais e cortam o fornecimento
de água potável nas cidades como medida essencial de guerra que destrói a saúde.
Na África 15% da população total é soropositiva. Entre os anos de 2001 e 2006
mais de 8 milhões de pessoas morreram por doenças tratáveis como a tuberculose,
malária ou desnutrição. E a maior parte dos governos africanos não gasta mais que
3% do orçamento geral com proteção social à saúde177.
Nairobi reforçou o papel dos pactos aduaneiros também na harmonização
das políticas de saúde e demonstrou que vários problemas dos países do Sul são
também agendas de discussão dos países ricos: a migração de trabalhadores da
saúde, a legislação que não contempla este trabalhador em território estrangeiro,
a negação dos cuidados ao imigrante e os dados invisíveis da estatística sobre as
populações pobres e seu acesso aos serviços de saúde.
Junto com este fórum, o movimento pela saúde das populações também
se descentralizou com ações previstas para várias cidades africanas, Índia, Europa e países andinos. Seus resultados começaram a aparecer através das políticas
públicas que marcaram o ﬁm da década de 90 em ações com forte caráter global
– algo que determinaria o início dos anos 2000.
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Dados retirados do site do Fórum Social Mundial da Saúde, disponível na internet: www.
fsms.org.br.
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Lutas globais, produtos comuns
Ao ﬁnal da década de 90 foi constituído em âmbito Mercoul o primeiro
produto das lutas globais da saúde. Criou-se o Subgrupo de Trabalho 11 (SGT
11) – “Saúde” dentro do Grupo do Mercado Comum (GMC) para a composição
da pauta negociadora da política nesta área. A proposta naquele ano era a harmonização das legislações e a coordenação de ações entre os Estados Partes na área
da saúde necessárias ao processo de integração.
A política de saúde para o Mercosul se iniciou como um acordo econômico que privilegiava a circulação de medicamentos e o compartilhamento de
ações de prevenção à doenças como parte de uma política entre Estados. A sua
percepção como um capital de barganha deu passos iniciais para o surgimento de
um campo de discussões baseado na promoção de ações de proteção, inclusive
sanitárias, como era planejado pelo antigo referencial da saúde pública estatal, e
agora como parte de um pacto aduaneiro.
Em sua primeira atuação, o subgrupo de trabalho da saúde no Mercosul
deﬁniu três áreas estratégicas: a) Produtos para a Saúde; b) Vigilância em Saúde e
c) Serviços de Atenção à Saúde. Na época os governos da Argentina e Brasil eram
os que tinham interesse para o controle dos produtos no âmbito de um acordo
comercial. Centravam-se na área farmacêutica178, produtos médicos, reativos para
dengue, saneantes, psicotrópicos, sangue, hemoderivados e órgãos para transplantes. Na área da vigilância o controle sanitário de portos, aeroportos, terminais e
pontos de fronteira davam o perﬁl do controle que se queria estabelecer. Dentre
estes, era notável a necessidade de gerenciar, sob um único parâmetro, o perﬁl de
morbi-mortalidade das suas populações, tecnologias de informação e a geração de
inovações nas pesquisas em saúde.
No Brasil179, para a pasta da Saúde durante a década de 90, contraditoriamente do ponto de vista político, o ministro José Serra deixou a principal articulação das ações para o discurso da não fronteiridade entre os países. A política dos
medicamentos genéricos retirou das mãos dos seguros privados a negociação com
a indústria farmacêutica e deu ao ministério da saúde o poder de realizar tais negociações, eliminando, totalmente, o ministério da fazenda de cena, criando para
178

Farmacovigilância; critérios de bioequivalência (soros, vacinas e medicamentos genéricos)
e biodisponibilidade; qualidade de laboratórios; hemoderivados; transporte e distribuição de
produtos farmoquímicos, radiofármacos, ﬁtoterápicos; psicotrópicos e cosméticos (Mercosul,
2005).
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A primeira gestão de FHC no Brasil contou com quatro ministros para a saúde – quase um a
cada ano de mandato.
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este ﬁm agências como a ANVISA e a ANS180. O fortalecimento do ministério da
saúde ampliou-se, pois a ele atribuiu-se o poder de ditar parâmetros para a atuação
dos agentes privados na regulação de medicamentos e de planos de saúde. Acrescenta-se a isto, ainda, a política que quebrou as patentes dos antiretrovirais.
No ano 2000, a política dos anti-retrovirais foi debatida entre os “medicamentos essenciais” dos países-parte. A pauta guardava forte relação com a agenda
política dos movimentos globais pós-Seattle e provocava uma tensão política com
os laboratórios internacionais. A proposta brasileira era quebrar as patentes para
produzi-los e comercializá-los com custos baixos entre os países do Mercosul.
Antes, o “coquetel”, tinha sua fórmula sob sigilo entre vários laboratórios espalhados por diversas nacionalidades. Atualmente sua produção tem localização
também situada em países como o Brasil e a Índia.
A política dos medicamentos genéricos foi um marco para a saúde pública. A comercialização do medicamento dissociado da marca laboratorial teve
repercussão mundial, pois os lobbies eram muitos para que isso não acontecesse.
Toda a indústria farmacêutica tinha olhos direcionados para o Brasil. O discurso
que se veiculava nas reuniões do Mercosul era o de solidariedade entre os países
pobres para a comercialização de medicamentos entre comunidades carentes. O
“enfrentamento” do governo brasileiro aos grandes laboratórios teve o apoio dos
outros países do Mercosul, pois todos ganhariam com a atitude, facilitando o comércio entre os países aduaneiros.
Um retrocesso imediato foi travado pela OMS/ONU. Neste mesmo período retomou o debate sobre a implantação do Regulamento Sanitário Internacional (RSI) e o tornou obrigatório em âmbito do Mercosul. O RSI é uma normatização programada pela OMS e diz respeito ao controle de fronteiras, portos e
aeroportos. O Relatório original surgiu em 1969, com o objetivo de formar uma
rede de alerta e controle entre os países que observassem o surgimento de doenças
como a varíola, febre amarela, chagas e cólera. A medida pode ser considerada
uma perda para os debates ministeriais do Mercosul naquela época, pois as discussões caminhavam de forma autônoma no que se refere aos acordos mundiais
dos demais países. As pautas eram livres. E a OMS ditou uma agenda retrógrada
que desacelerou o avanço das lutas globais da saúde.
Os debates surgidos no SGT 11 iniciavam uma agenda de harmonização
e, às vezes, ensaiavam uma política de proteção aos países na forma de um mercado comum de medicamentos, ações e até modelos de atenção à saúde como
parte de seus acordos mais evolutivos. A agenda ditada pela OMS fazia brotar um
180
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debate fronteiriço, trazendo à tona discussões que re-aﬁrmavam o poder estatal, a
segurança nacional de cada país e reforçava a zona de fronteira como o lugar do
risco, de representação da pobreza e da miséria.
Em 2003, os países do acordo aduaneiro deram mais um passo: optaram
por uma vacinação conjunta de suas populações. A Fundação Oswaldo Cruz produziu doses de vacinas para que a imunização funcionasse de forma articulada. A
ação serviu como um teste de amostragem para futuras pesquisas que indicavam a
necessidade de repetir a vacinação dos “vizinhos” ao mesmo tempo. A vacinação
pública e conjunta ensaiou uma política de Estado que visava transformar-se em
uma “política supranacional”.
Com as bases implantadas, o SGT 11 veio a desenvolver metodologias
próprias, ramiﬁcações do trabalho em comissões e começou a demonstrar um
perﬁl mais técnico nas reuniões ministeriais. No ano de 2004, demonstrou-se uma
abertura política ao campo de discussões da saúde para o Mercosul. O fórum se
abriu. Começou-se a ver ONGs, sindicatos, associações de portadores de doenças
crônicas, movimentos de gênero, raça e etnia; além de proﬁsssionais de vários
campos da saúde pública pertencentes a diversos países.
No Brasil, a chegada de Lula à presidência modiﬁcou o perﬁl do grupo
da saúde no Mercosul. Primeiro porque houve um maior deslocamento de proﬁssionais dos quadros do governo para compor o SGT 11. Segundo, porque possibilitou a abertura do subgrupo para a entrada de vários movimentos organizados
e instituições de saúde do Mercosul. Isto é, a partir do ano de 2003 o espaço para
as discussões da Saúde tornou-se mais plural e ganhou dimensões maiores que a
preocupação unicamente fronteiriça. Os movimentos globais tinham conquistado
sua base.
Em 2006 a OMS também compôs o acordo do Mercosul através da pactuação de uma política de saúde conjunta. Na reunião ministerial daquele ano, a
OPAS181 elaborou e apresentou uma “Política para nível sub-regional Mercosul”
que disponibilizava US$400.000,00 para pesquisas que viessem a atender as necessidades da produção regional. Desta forma, um braço da OPAS/OMS se inseriu e se instituiu, deﬁnitivamente, no Mercosul com a maior parte do capital para
pesquisas sobre a Saúde no cone sul. O recurso seria distribuído ao Brasil desde
que fosse cencedida a autorização para a realização de pesquisas em território brasileiro sobre biodiversidade para a produção de medicamentos ﬁtoterápicos182.
181
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A Organização Pan-Americana de Saúde pertence à OMS.

Podemos talvez inferir que o interesse pelo potencial ﬁtoterápico brasileiro esteja voltado
para a guerra das patentes sobre produtos medicinais e cosméticos baseados em princípios-
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O que Lula, Kirchner, Morales e Chavez trazem como inovação para o
Mercosul é o entendimento que esta pactuação deve zelar pela interdependência.
Portanto, essa nova classe política, herdeira das lutas populares e democráticas,
mas também da Batalha de Seattle, se coloca – dentro de um plano permeado também por contradições – para além da relação de capital nacional e de uma relação
de dependência; mas sim uma cooperação política em âmbito global. O Mercosul
tem se tornado a teoria e a prática de uma base política autônoma dos movimentos
na América Latina.
A formação dessas redes no cone sul é o resultado imediato provocado
pelos novos ciclos de lutas globais. A América do Sul respondeu prontamente
aos movimentos globais através da vitória de seus governos de esquerda e também através da formação do G-20. O movimento iniciado em Seattle, aportado
em Porto Alegre e ramiﬁcado de forma difusa pelos países no mundo, traz as
comprovações para indicar que é preciso lutar duplamente em tempos de Império. As novas lutas são compostas por uma rede de movimentos que trazem
peculiaridades tão locais, mas ao mesmo tempo atuam conectadas mundialmente.
Foram os movimentos de questionamento às cúpulas mundiais que mostraram
às populações que o poder tornou-se difuso. Que o primeiro e o terceiro mundo
estão presentes dentro de todos os países. Que lutar pela saúde é defender a vida
de muitas populações.
O movimento esboçado pelos países do Sul em prol da quebra de patentes de medicamentos considerados essenciais questiona a privatização do comum. As lutas globais pela saúde se posicionam contra o controle da vida através
do adoecimento e morte de populações inteiras por motivos em que a cura ou o
tratamento já são conhecidos. A indústria farmacêutica e suas inovações são tão
globais quanto o ato de dizimar territórios pobres por falta de água, medicamento,
alimentos, ou por não ter a posse sobre o conhecimento produzido e privatizado
por meio das patentes. Seattle iniciou o questionamento que Porto Alegre difundiu para o mundo.
Os movimentos globais preencheram a plataforma dos governos dessa
nova esquerda que chegou em bloco ao cone sul. Representados pelas causas
ligadas à terra, à questão indígena, aos negros, aos pobres, trabalhadores empregados ou desempregados. Mas também na luta por produção de conhecimento e
ativos que só se extraem de plantas retiradas da região amazônica e da mata atlântica; ou mesmo
pelo baixo controle à biopirataria no Brasil.
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por direito à informação. Trouxeram o comum para o centro de suas contestações,
demonstrando que suas causas não são únicas por movimento, mas são múltiplas
e estão dentro de muitos movimentos. O devir da transição democrática vivida
agora na América do Sul mostra que as lutas são por mais democracia. Mais democracia.
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Antropofagias, racismo e ações aﬁrmativas
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Giuseppe Cocco

As máquinas binárias (…) não são meramente dualistas, elas,
mais, são dicotômicas: podem operar diacronicamente (se
você não é nem a nem b, então você é c): o dualismo foi transportado e já não concerne aos elementos simultâneos dentre
os quais se tinha de escolher, mas a escolhas sucessivas; se
você não é nem branco nem preto, você é mestiço (…).
Gilles Deleuze et Claire Parnet
Tupi or not Tupi that is the question.
Manifesto Antropófago

A atualidade do Manifesto Antropófago184: “a murta tem razões que
o mármore desconhece”185
Um dos signos mais marcantes da potência política e teórica de Oswald
de Andrade pode ser encontrado, certamente, nos trabalhos de um dos antropólogos mais criativos e interessantes da atualidade: Eduardo Viveiros de Castro.
A inovação revolucionária dos modernistas antropófagos é nele uma referência
explícita. Melhor dizendo, é uma referência que lhe permite explicitar as implicações políticas globais e atuais de suas pesquisas sobre o canibalismo Tupi na
perspectiva do relacionismo ameríndio. “A chave da antropologia Tupi-guarani”,
escreve Viveiros de Castro, encontra-se “na capacidade [que os índios têm] de
se ver como Outro – ponto de vista que é, talvez, o ângulo ideal de visão de si
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Tradução do francês: Caia Fittipaldi.
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O Manifesto Antropófago, escrito por Oswald de Andrade (1890-1954), foi publicado em
maio de 1928, no primeiro número da recém-fundada Revista de Antropofagia, veículo de difusão do movimento antropofágico brasileiro. Pode ser lido na internet, em http://www.tanto.
com.br/manifestoantropofago.htm
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Eduardo Viveiros de Castro, A inconstância da alma selvagem, Ed. Cosac & Naify, São
Paulo, 2002, p. 221.
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mesmo” (Viveiros de Castro, 2002, p. 281)186. Ao descrever as transformações
da sociedade Tupi, “admiravelmente constante em sua inconstância”, Viveiros de
Castro elabora de modo extremamente original a transformação do canibalismo
Tupinambá que acompanha a colonização européia.
De um lado, aﬁrma a dimensão fundamental do canibalismo nas sociedades
tupi:
No caso Tupinambá, o canibalismo coincidia o corpo social inteiro: homens,
mulheres, crianças, todos deviam comer do contrário. De fato, ele era o que
constituía este corpo em sua máxima densidade e extensão, no momento dos festins canibais. Sua prática, entretanto, exigia uma exclusão aparentemente menor
e temporária, mas decisiva: o matador não podia comer de sua vítima. (…) A
abstinência do matador aponta para uma divisão do trabalho simbólico no rito
de execução e devoração, onde, enquanto a comunidade transformava-se em
malta feroz e sanguinária, encenando um devir-animal (...) e um devir-inimigo, o
matador suportava o peso das regras e dos símbolos, recluso, em estado liminar,
prestes a receber novo nome e nova personalidade social. Ele e seu inimigo morto eram, num certo sentido, os únicos propriamente humanos em toda a cerimônia. O canibalismo era possível, porque um não comia”. A saber, “o canibalismo
não era o sine qua non do sistema de vingança guerreira, mas sua forma última
(Viveiros de Castro, 2002, p. 262).

De outro lado, Viveiros de Castro destaca o fato de que os Tupinambá,
logo depois da chegada dos portugueses, rapidamente abandonaram esta prática para eles tão fundamental, aparentemente por efeito da pressão religiosa dos
jesuítas. O desaparecimento desta prática, já em 1560, teria signiﬁcado “a perda de uma dimensão essencial da sociedade Tupinambá: a ‘identiﬁcação’ com
os inimigos, isto é, sua autodeterminação pelo outro, sua essencial alteração”.
De fato, propõe Viveiros de Castro, isto foi determinado desde que os europeus
ocuparam o lugar e as funções dos inimigos na sociedade Tupi, “de uma forma
tal que os valores que portavam, e que deviam ser incorporados, terminaram por
eclipsar os valores que eram interiorizados pela devoração da pessoa dos contrários”. Assim, a “persistência da vingança guerreira (…) certiﬁca que o motivo da
predação ontológica continuou a ocupar os Tupinambá por algum tempo ainda.
Atesta também que, como o atesta a etnologia dos ameríndios contemporâneos,
não é necessário comer literalmente os outros para continuar dependendo deles
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como fonte da própria substância do corpo social, substância que não era senão
esta relação canibal com os outros” (ibidem, p. 263; o grifo é nosso).
Aqui, Viveiros de Castro recorre à sua leitura dos Sermões do Padre Antonio Vieira. Em 1675, Vieira escrevia: “Eis aqui a diferença que há entre umas
nações e outras na doutrina da fé. Há umas nações naturalmente duras, tenazes
e constantes, as quais diﬁcultosamente recebem a fé e deixam os erros de seus
antepassados; resistem com as armas, duvidam com o entendimento, repugnam
com a vontade, cerram-se, teimam, argumentam, replicam, dão grande trabalho
até se renderem; mas, uma vez rendidas, uma vez que receberam a fé, ﬁcam nela
ﬁrmes e constantes, como estátuas de mármore: não é necessário trabalhar mais
com elas. Há outras nações, pelo contrário — e estas são as do Brasil —, que
recebem tudo o que lhes ensinam, com grande docilidade e facilidade, sem argumentar, sem replicar, sem duvidar, sem resistir; mas são estátuas de murta que, em
levantando a mão e a tesoura o jardineiro, logo perdem a nova ﬁgura, e tornam
à bruteza antiga e natural, e a ser mato como dantes eram (…)” (Fragmento do
Sermão do Espírito Santo, capítulo III, 1857, apud Eduardo Viveiros de Castro,
2002, p. 184). “A inconstância é uma constante da equação selvagem”(ibidem, p.
185). “No Brasil”, destaca Viveiros de Castro, “a palavra de Deus era acolhida
alacremente, por um ouvido e ignorada com displicência pela outro. O inimigo
aqui não era um dogma diferente, mas uma indiferença ao dogma, uma recusa a
escolher” (idem). Nas palavras do Padre Vieira: “Outros gentios são incrédulos ao
ponto de crerem; os brasis187, mesmo depois de crerem são incrédulos” (Viveiros
de Castro, 2002, p. 184).
Ora, Viveiros de Castro não se serve destes “comentários” dos jesuítas
sob a categoria da vitimização multiculturalista, ou seja, não denuncia o que seria
uma estigmatização dos índios. “Sabemos que os jesuítas escolheram os costumes
como inimigo principal: bárbaros de terceira classe, os Tupinambá não tinham
propriamente uma religião, apenas superstições” (idem). Por outro lado, “os modernos não aceitamos esta distinção etnocêntrica e diríamos: os missionários não
viram que os ‘maus costumes’ dos Tupinambá eram sua verdadeira religião (…)”
(idem). Os missionários progressistas de hoje refazem a mesma operação, mesmo
que ao contrário. Agora, são os índios que portam as novas noções de ‘bem’ e de
‘belo’ às quais é preciso converter-se (ibidem, p. 193). Os antigos e os modernos
são duas faces de uma mesma máquina antropológica ocidental, como diriam
Descola ou Agamben.
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A linha que Viveiros de Castro propõe-se a acompanhar impõe, no centro
da reﬂexão, o outro lado da mesma história. Que razão levava os Tupinambá a ser
“inconstantes em relação à sua própria cultura-religião”? Por que (...) mostravamse dispostos a prestar tão bom ouvido à patralhas alheias?” (ibidem, p. 194). Por
que eram tão constantes em sua inconstância? O que interessa, sublinha Viveiros
de Castro é, precisamente, apreender “o sentido desse misto de volubilidade e
de obstinação, docilidade e recalcitrância, entusiasmo e indiferença com que os
Tupinambá receberam a boa nova” (ibidem, p. 195). De fato, a resposta está na
transformação pela qual passou o canibalismo depois da chegada dos europeus.
“Os Tupi desejaram os europeus em sua alteridade plena, que lhes apareceu como
uma possibilidade de autotransﬁguração, como um signo de reunião do que tinha
sido separado na origem da cultura, capazes de vir ampliar a condição humana,
ou mesmo de ultrapassá-la”. Mobilizando Clifford, Eduardo Viveiros de Castro
explicita: “a inconstância da alma selvagem, em seu momento de abertura, é a expressão de um modo de ser onde ‘é a troca, não a identidade, o valor fundamental
a ser aﬁrmado’” (ibidem, p. 206). O desaparecimento da dimensão literal do canibalismo conﬁrma a dimensão geral, ontológica, do canibalismo! “A captura de
alteridades no exterior ao socius e sua subordinação à lógica social ‘interna’ (…)
eram o motor e motivo principais dessa sociedade, respondendo por seu impulso
centrífugo. (…), vingança canibal e voracidade ideológica exprimiam a mesma
propensão e o mesmo desejo: absorver o outro e, neste processo, alterar-se” (ibidem, p. 207), devir. A sociedade Tupi “não existia fora de uma relação imanente
com a alteridade” e, isto, na medida que sua religião, “radicada no complexo do
exocanibalismo guerreiro, projetava uma forma onde o socius constituía-se na relação ao outro, onde a incorporação do outro dependia de um sair de si – o exterior
estava em um processo incessante de interiorização; e o interior não era mais que
movimento para fora” (Viveiros de Castro, op. cit., p. 220).
O Manifesto Antropófago inscreve-se como uma antecipação política e
uma intuição teórica do que a antropologia contemporânea desenvolverá adiante. Os comentários do próprio Oswald sobre seu Manifesto não deixam qualquer
dúvida sobre isto. Em conferência, em 1945, ele diria: “Pois é evidentemente
primordial que se restaure o sentido de comunhão do inimigo valoroso no ato antropófago. O índio não devorava por gula e sim num ato simbólico e mágico onde
está e reside toda a sua compreensão da vida e do homem”.188 E, em 1954, nove
anos depois, em comunicação enviada ao Rio de Janeiro, enfatizava: “O indígena
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não comia carne humana nem por fome nem gula. Tratava-se de uma espécie de
comunhão do valor que tinha em si a importância de toda uma posição ﬁlosóﬁca.
A antropofagia fazia lembrar que a vida é devoração (…)”.189 E concluía com um
“apelo a todos os estudiosos desse grande assunto para que tomem em consideração a grandeza do primitivo, seu sólido conceito da vida como devoração e para
que levem avante toda uma ﬁlosoﬁa que está para ser feita” (Oswald de Andrade,
1991, p. 232).
Em entrevista, que se poderia deﬁnir como antropófaga, Viveiros de Castro também explicita sua relação teórica e política com esta intuição revolucionária de Oswald de Andrade. A antropofagia oswaldiana, diz ele, foi a “reﬂexão
meta-cultural mais original produzida na América Latina até hoje”. E, de modo
ainda mais explícito e forte: “A antropofagia foi a única contribuição realmente
anti-colonialista que geramos. (…). Ela jogava os índios para o futuro e para
o ecúmeno; não era uma teoria do nacionalismo, da volta às raízes, do indianismo. Era e é uma teoria realmente revolucionária...” (2007, p. 11). Oswald,
como disse Silviano Santiago, foi o “comandante Che Guevara do Modernismo
brasileiro”.190
Mais uma vez, palavras que coincidem perfeitamente com o que o próprio Oswald dizia. Na Conferência de 1923, na Sorbonne, sobre as transformações culturais do Brasil de então, Oswald disse: “O Brasil, sob o céu deísta, toma
consciência do seu futuro” (1991, p. 38). Mais de duas décadas depois, em conferência de 1948, dedicada às transformações do interior do Brasil, ele deﬁnia o
movimento antropófago como um indianismo, só para mais claramente distinguilo da exaltação romântica dos índios, e antecipava: “Hoje a Antropofagia só pode
se enriquecer com a orientação que tomaram os estudos sociológicos contemporâneos” (ibidem, p. 199).
Oswald foi o grande “teórico da multiplicidade”, diz então Viveiros de
Castro, e “hoje, todo o mundo está descobrindo que é preciso hibridizar e mestiçar (…)” (2007, p. 12). Em que consiste, hoje, então, a atualidade do movimento
antropófago oswaldiano? Por exemplo, os movimentos de crítica da propriedade
intelectual: “O Creative Commons está tentando consagrar do ponto de vista jurídico o processo de hibridização, a antropofagia, o saque positivo, o saque como
189
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instrumento de criação. Estão tentando fazer com que o saque e as dádiva possam
se articular” (ibidem, p. 16). As implicações políticas são evidentes.
Ao responder sobre se prefere o saque ao dom, o antropólogo brasileiro
responde: “Nós temos que virar Robin Hood. Saquear para dar. O ideal é mesmo
tirar dos ricos para dar aos pobres. (…). A antropofagia o que é? Tirar dos ricos.
Entenda-se: ‘vamos puxar da Europa o que nos interessa’. Vamos ser o outro em
nossos próprio termos. Pegar a vanguarda européia, trazer para cá, e dar para
massas”. Este é o sucesso da antropofagia, conclui Viveiros de Castro, depois de
citar uma das grandes “fórmulas” de Oswald: “a massa ainda comerá o biscoito
ﬁno que fabrico” (ibidem, p. 18).
Oswald e a valorização da mestiçagem: como linha de fuga e
constituição da liberdade
A antecipação oswaldiana, portanto, tem apreendido a dinâmica brasileira, entre a herança da colonização européia e a projeção para o devir. Oswald viu,
no Brasil que entrava na modernidade, “um país do futuro”; não do ponto de vista
da dinâmica de construção de uma trajetória nacional de desenvolvimento, mas
sob a perspectiva do desenvolvimento da relação brasileira (indígena) à alteridade
colonial.
A radicalidade de Oswald está, justamente, em ter posto no coração de
sua proposição teórica e política as dinâmicas constituintes da mestiçagem brasileira e, a partir disto, em ter atualizado o ponto de vista Tupi. Um ponto de vista
índio que, como Viveiros de Castro destacou, nada tem a ver com o indianismo e
a busca de raízes tropicais de alguma identidade nacional.
A revolução antropofágica, à medida em que projetava os índios no mundo, fundava-se numa teoria da multiplicidade, não em alguma teoria da diversidade. O anticolonialismo não era, ali, um nacionalismo e, ainda menos, algum
isolacionismo, mas uma máquina de guerra para pilhar da Europa dos ricos “o
que nos interessa”. O anticolonialismo, em relação ao exterior, implicava, de fato,
um anticolonialismo dirigido contra o “colonialismo interno que trata os povos
indígenas como obstáculos à padronização da nacionalidade” (V. de Castro, 1992,
p. 16). O anticolonialismo antropofágico implica superar qualquer manobra que
vise a explicar os impasses brasileiros apenas por determinantes exógenos; e não
se compromete com nenhuma aliança de tipo nacional. A resposta que a América
Latina tem de dar à alienação cultural é aprofundar ainda mais a mestiçagem e a
hibridização com os ﬂuxos mundiais.
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Ora, numa obra tão vasta e tão complexa, com aberturas literárias, políticas e ﬁlosóﬁcas, como a de Oswald, há fases, passagens. Mas não cremos que se
possa falar de rupturas e revisões, como fazem vários de seus críticos.191 A obra
de Oswald, ao contrário, é atravessada, desde o início, por uma potência da qual
derivam, simultaneamente, suas dimensões estéticas e suas dimensões políticas.
Esta potência traça uma linha de fuga marcadamente contínua. Uma linha que,
de um lado, acompanha as dinâmicas de constituição da liberdade; e, de outro
lado, acompanha os processos (ontológicos) de produção da hibridização. Dentre
as muitas referências que cabem aqui, Sol de meia-noite, artigo publicado em
1943, não poderia ser mais adequado a nosso propósito. Depois de aﬁrmar que “a
Alemanha racista (…) precisa ser educada pelo nosso mulato, pelo chinês, pelo
índio mais atrasado do Peru ou do México, pelo africano do Sudão. E precisa ser
misturada de uma vez para sempre. Precisa ser desfeita no melting-pot do futuro.
Ela precisa mulatizar-se” (Oswald de Andrade, 2004, p. 122).
A mestiçagem, a hibridização é uma linha de fuga. O êxodo é terreno de
luta: “Fugir mas, fugindo, procurar uma arma”(Deleuze e Parnet, 1996, p. 164).
Em seguida, Oswald liga esta linha à constituição da liberdade: “Pela liberdade,
nós também, os da América, somos capazes de dar a vida. Toda a história de nosso
continente, principalemente a história rica, dramática e colorida na América Latina, é coriscada por gestos libertários” (O. de Andrade, 2000, p. 123). Se, em 1943,
o combate contra o fascismo ocupa totalmente o horizonte, já em 1944 Oswald
qualiﬁca seu conceito de liberdade de modo mais geral e, para isto, cita a famosa
frase de Spinoza: “O ﬁm da República não é dominar nem manter os homens sob
o medo e submete-los a outros homens. Não é o ﬁm da República metamorfosear
transformar homens racionais em bestas ou em máquinas, mas o contrário. Em
uma palavra, o objetivo da República é a liberdade”.192
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Não há portanto qualquer ruptura entre o trabalho de criação e de crítica, mas as convulsões do engajamento militante nas diferentes condições materiais da luta política de sua época. O engajamento estético, político e literário de
Oswald faz-se sempre num esforço de liberação aﬁrmativa, não-dialética. Aí se vê
a imensa clareza da clivagem, do divisor de águas como ele o deﬁnia, em relação
aos demais modernistas, que deslizavam para o nacionalismo xenófobo e fascista
que jamais escapou da irresistível ironia de Oswald.193
É precisamente em relação às questões da mestiçagem que Oswald mostra os níveis mais altos de criatividade conceitual, lingüística, estética e de engajamento político. No campo da mestiçagem e da hibridização, forma e conteúdo
coincidem perfeitamente – e manifestam uma potência de libertação sempre intacta e renovada. Sua linguagem não é só conotativa; ela mesma é mista e mestiça.
Nesta dinâmica de resistência e de criação, sua “brasilidade” é incompatível com
qualquer tipo de xenofobismo nacionalista. Esta “brasilidade” já estava presente
no Manifesto da Poesia Pau-Brasil (1924) e é radicalizada no Manifesto Antropófago de 1928. No primeiro, reivindica a contribuição milionária de todos os erros:
“Como falamos. Como somos”. A poesia de exportação deve portanto basear-se
numa língua “natural e neológica”. “Temos uma base dupla e presente – a ﬂoresta
e a escola. (…) Obuses de elevadores, cubos de arranha-céus e a sábia preguiça
solar”.194
Quando os acadêmicos ilustres tentam construir uma língua independente
da Europa, um português brasileiro, Oswald já está preocupado com o “jargão das
grandes cidades brasileiras, onde começa a brotar, em São Paulo principalmente,
uma surpreendente literatura de novos imigrantes”.195 São Paulo e as fazendas de
café foram a grande inspiração dos modernistas, primeiro; e dos antropófagos,
depois. E São Paulo funcionava como o grande caldeirão onde as diferentes raças
tornavam-se uma única sopa. Oswald dizia que as raças caldeavam-se.196 Nada a
ver com alguma sopa na qual todas as diferenças desaparecessem e cedessem lugar a alguma identidade que, embora mestiça, fosse homogênea e nacional. O que
interessa ver é que a antropofagia é a multiplicação das diferenças; não o caldo,
mas o ‘caldeamento’.
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Não é acaso que Oswald se encaminhe, de um certo modo, dos primeiros
esforços para construir a idéia ou a imagem de um povo brasileiro (no ﬁnal do
século 19), até a aﬁrmação madura do mesmo projeto, ao longo dos anos 1930.
Oswald está portanto no meio do caminho, como uma virada revolucionária, entre
Os Sertões (1901) de Euclydes da Cunha e Casa Grande e Senzala (1933) de Gilberto Freyre. Pode-se dizer, esquematicamente, que em Os Sertões a potência da
mestiçagem (a composição étnica do sertanejo) aparecia ainda bruta, na monstruosidade das condições de vida dos habitantes do Sertão e na brutalidade dos combates que opunham os moradores de Canudos ao exército republicano e nacional.
Mas em Euclydes já havia uma ruptura, o pessimismo de um Machado de Assis já
havia sido ultrapassado pela aparição de uma esperança do povo e de sua mística.
Melhor: em Os Sertões, anunciam-se uma nova terra e um novo povo.197
Em Freyre, com Casa Grande e Senzala, entramos numa análise sociológica bem mais soﬁsticada que, além do mais, corresponde a um movimento
preciso do projeto de construção nacional, com a chegada de Vargas ao poder e
os primeiros passos do projeto nacional-desenvolvimentista. Oswald vê as coisas
também nestes termos. Já em 1923, bem no início de sua trajetória política e estética, ele mobilizava o autor de Os Sertões para o público brasileiro: “Excelente
contribuição, entretanto, trouxe-nos um homem de ciência, Euclydes da Cunha,
escritor poderoso, engenheiro e geólogo que, como oﬁcial do Exército, fez parte
da repressão de uma revolta mística que convulsionou o Estado da Bahia; e ele ﬁxou em seu livro Os Sertões o cenário, a alma e a vida daquela população oriunda
do aventureiro e da mestiça”198. As referências a Gilberto Freyre são muitas. Sua
sociologia é explicitamente mobilizada em termos políticos, também em relação
aos conﬂitos que atravessarão o movimento modernista, justamente com a cisão
entre os modernistas que serão “antropófagos” e os que formarão o grupo Verde
& Amarelo que, adiante, adotarão o nome Anta. Assim, já em 1937, Freyre é
citado, em artigo publicado no jornal O Estado de S.Paulo dedicado à cisão do
modernismo, como, com Sérgio Buarque de Hollanda, um dos intelectuais que
“se dirigiam” para a esquerda: “muita gente direita pode não estar na ‘direita’.199
Oito anos mais tarde, Freyre é citado para reforçar esta idéia: “(…) a voz culta e

197
“O caminho percorrido”, Conferência pronunciada em Belo Horizonte, em Ponta de Lança,
Obras Completas, 2000, p.173.
198

“O esforço intelectual do Brasil Contemporâneo”, Estética e Política, op. cit., p. 32.

199

“O Divisor de Águas Modernistas”, ibidem, p. 55.

313

314

ANTROPOFAGIAS, RACISMO E AÇÕES AFIRMATIVAS

poderosa do autor de Casa Grande e Senzala [aﬁrmava] que a Antropofagia salvou o movimento [modernista] de 1922”.200
Para Oswald de Andrade, o elo entre Freyre e Euclydes da Cunha é então
bem claro: “De um certo modo, Casa Grande e Senzala, em 1948, é um complemento de Os Sertões de Euclides, pois estuda a ﬁxação dos engenhos enquanto
a gravura euclidiana exprime a resistência do elemento místico em torno de um
chefe nômade”.201 No meio desta deriva, o movimento antropofágico. De fato, é
pelo Manifesto Antropófago que Oswald, ao mesmo tempo, mantém seu projeto
anticolonial brasileiro e abre uma formidável linha de fuga que lhe permite escapar do curto-circuito nacionalista e nativista dos modernistas que aderiram ao
Integralismo.202 Por isto, Oswald dirá, ao longo de toda a vida, que a Antropofagia
fora o divisor de águas entre a direita e a esquerda modernistas. “Abandonamos
os salões e nos tornamos os vira-latas do modernismo”. Vira-latas que “comeram
cadeia, passaram fome, (…). É que a Antropologia salvava o sentido do modernismo e pagava o tributo político de ter caminhado com decisão para o futuro”
(2004, p. 167).
A hibridização não é projeto abstrato, mas uma prática. É bem provável
que Oswald tenha descoberto o Brasil num quarto de hotel, “provavelmente em
Paris” (Viveiros de Castro, 2007, p. 13), assim como Freyre descobriu o Brasil
em Columbia”, nos EUA. Paulo Prado, aliás, escreveu, na introdução à Poesia
Pau Brasil em 1924: “(...) numa viagem a Paris, do alto de um atelier da Place
de Clichy – umbigo do mundo – [Oswald] descobriu, deslumbrado, a sua própria
terra” (Oswald de Andrade, 2003, p. 89). Oswald não teria sido mais explícito
nem mais consciente de sua própria hibridização. Depois de haver fustigado com
violência a “xenofobia tristes” de uma “macumba para turistas” dos modernistas
de direita, aﬁrma com energia sua inspiração estrangeira: “se alguma coisa eu
trouxe das minhas viagens à Europa dentre as duas guerras, foi o Brasil mesmo”
(O. de Andrade, 2004, p. 165-166). Aliás, é à leitura de Montaigne que ele atribui
a própria intuição antropofágica.203
Pode-se dizer que os maiores brasilianistas são, eles mesmos, produtos
desta troca de pontos-de-vista que teve, por precursor, o canibalismo Tupinam200

“Informe sobre o modernismo”, ibidem, p. 105.
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“O sentido do Interior”, Estética e Política, op. cit., p. 197.
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Oswald faz referência ao capítulo dos Essais de Montaigne “Aux Cannibales”. O Antropófago, Oswald de Andrade, Estética e Política, op. cit., p.255.
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bá. Viveiros de Castro, assim, opõe-se violentamente à noção de “idéias fora do
lugar” desenvolvida por Roberto Schwartz: “esqueça-se o clichê marxista sobre
as idéias fora de lugar, ele próprio um pouco deslocado e anacrônico” (1992, p.
16).204 De um lado, as idéias são sobre o lugar; de outro, propagam-se por devoração, por hibridização. Assim, referindo-se a Sérgio Milliet205, Oswald falava de
um náufrago “[cujas] inocentes carnes genebrinas facilmente devoramos”.206 O
Brasil, dizia, nada mais era senão “deglutição pura” (idem).
De fato, Roberto Schwarz reconhece que “nada [foi] mais aberto a inﬂuências estrangeiras que o modernismo de 1922”. Ao mesmo tempo, Schwarz
articula esta visão positiva de abertura, com o combate que sempre atravessou a
esquerda brasileira (e latino-americana mais em geral) no processo de construir
uma idéia de povo, a noção de “cultura popular”. De um lado, então, tínhamos o
modernismo que transformava a realidade popular em elemento ativo da cultura
brasileira, do projeto nacional. De outro, havia um nacionalismo programático
que se afundava no pitoresco e, embora sem querer, assumia como ‘autênticos’
aspectos que derivavam de nossa condição de república de bananas.207 Schwarz
insiste: “o problema não é de ser a favor ou contra o inﬂuxo externo, mas de
considerá-lo – como a tradição nacional – em uma perspectiva popular” (ibidem,
p. 49). Resta saber de que povo se fala!
Ora, como veremos, a questão é precisamente esta construção do nacional-popular ou, em termos mais gerais, a construção da idéia de povo. Uma questão que, no Brasil republicano pós-abolição da escravatura, obriga a compreender
o modo como se enfrentou, no Brasil, o quebra-cabeça no qual se converteram a
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“Sex-appeal-genário”, discurso de agradecimento, no Automóvel Club de São Paulo,
26/3/1950, cf. Oswald de Andrade, Estética e Política, p. 129.
207

Roberto Schwarz, “Cuidado com as ideologias alienígenas” (2006, p. 48). A relação entre
Roberto Schwarz, marxista fortemente inﬂuenciado pela Escola de Frankfurt, e o modernismo
antropofágico de Oswald mereceria artigo inteiro. Digamos que Schwarz e os marxistas em
geral eram muito fortemente ‘incomodados’ pela deriva modernista, que viam como alguma
espécie de conciliação estética de elementos negativos do passado, e do progresso. Nunca ultrapassaram o pensamento binário. De qualquer modo, com Oswald de Andrade, Schwarz mantém
uma posição positiva. É o caso, por exemplo, de seu artigo “A Carroça, o Bonde e o Poeta Modernista” (1987). Mas sobre o tropicalismo – movimento político-cultural dos anos 1960, fortemente inspirado pela antropofagia de Oswald de Andrade – Schwarz desenvolverá uma crítica
extremamente violenta: “Sobre o fundo ambíguo da modernização, a divisa entre sensibilidade
e oportunismo, entre crítica e integração é incerta” (Cultura e Política, 2001, p. 30).
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herança colonial escravagista e a atualidade da migração. O quebra-cabeça era
de tipo étnico e apresentava-se como uma vasta mistura de etnias, populações e
línguas em território também muito vasto, cujas linhas de horizonte conectavamse aos ﬂuxos de migrantes e à passagem das formas de dependência coloniais
(ou neocoloniais), às formas de dependência típicas do imperialismo. Benedito
Nunes diz bem, sobre o violento conﬂito interno ao modernismo, entre a deriva
esquerdista e comunista de Oswald e o fascismo tropical de Cassiano e Plínio:
“Não foi o prazer de discutir que pôs [os modernistas] em grupos antagonistas.
Foi um antagonismo que se pode perceber no sentido étnico invocado pelos dois
grupos opostos, que os obrigava ao prazer de debater” (Benedito Nunes, 1971, p.
24-25).
De fato, não foi nem um debate acadêmico nem uma tranqüila disputa
intelectual. Tratava-se de um violento conﬂito social e político, atravessado em
profundidade por inumeráveis linhas de cor, de classe, de etnia e de língua. Um
conﬂito cuja complexidade desdobrava-se mediante as condições especíﬁcas nas
quais de disputava e se consolidava a transição do escravisto ao trabalho livre,
com o processo e os temas da modernização e do desenvolvimento que a modernização implicava. Uma transição marcada pelas relações de forças na agricultura,
às quais corresponde perfeitamente a citação de Plínio “o Jovem”, por Oswald,
num dos grandes afrescos históricos e ﬁlosóﬁcos de sua produção tardia: “Latifundia perdidere Italiam” (“os latifúndios arruinaram a Itália). Os latifúndios
arruinaram o Brasil e reduziram o impacto e o alcance da transição para fora da
escravatura.
Ora, é preciso reﬂetir sobre as condições da transição para fora da escravatura, para ver se o deslocamento do quebra-cabeça da construção do “povo”
brasileiro e da nacionalidade proposto pelos antropófagos e, depois, pela sociologia de Freire, conseguiu mediar os conﬂitos que caracterizaram o trânsito e as novas relações sociais de produção. Em outras palavras, trata-se de perguntar se os
trabalhos de Freyre, de Oswald e, mais em geral, o discurso sobre a mestiçagem
foram, num segundo momento, mobilizados para resolver – do ponto de vista do
poder – o quebra-cabeça da construção de um povo, para o então nascente projeto
nacional.
Falando sobre a experiência do governo Lula (em 2006), Viveiros de
Castro diferencia dois tipos de “soluções”, dois tipos de projetos “chamados de
nacionais”, que dividem ao meio o governo. De um lado, temos “um projeto nacional clássico, no mau sentido da palavra, que consiste em inventar (ou descobrir)
essa coisa chamada de ‘identidade nacional’”. De outro lado, o projeto pelo qual,

Giuseppe Cocco

diz ele “nós temos que ‘desinventar’ o Brasil”. Nesta segunda perspectiva, não se
trata de um projeto nacional, mas pós-nacional, não “só nós, Viva o Brasil”, mas
o “tudo é Brasil” (2007, p. 12). Ora, esta linha de demarcação já não estava também bem clara e potente no discurso da mestiçagem que se desenvolveu depois
de Euclydes da Cunha até Gilberto Freyre, passando, justamente, por Oswald?
De um lado, esta demarcação reproduz o conﬂito que opunha os antropófagos ao
grupo fascista e xenófobo da Anta – sobre a questão étnica. De outro lado, uma
vez que o discurso da mestiçagem tornou-se dominante, não é nas nuances – às
vezes tão ﬁnas, às vezes tão grosseiramente violentas – de uma gestão dos ﬂuxos
da hibridização que a problemática da mestiçagem foi capturada pelo poder, por
uma gestão do racismo pelos ﬂuxos?
O que era a antropologia cultural e política Tupinambá em relação, não
à alteridade dos colonizadores portugueses, mas em relação à alteridade dos escravos ‘importados’ da África? Que antropofagia, que devir-Brasil foram mobilizados pelos escravos libertos, ante a alteridade dos ﬂuxos dos imigrantes estrangeiros que começaram a povoar massivamente cafezais paulistas que tanto
inspiraram o movimento modernista em geral, e Oswald em especial?
Este artigo não visa a responder ao conjunto destas interrogações. Mas
nos parece interessante discutir a atualidade revolucionária e constituinte do Manifesto Antropófago à luz destas questões, na perspectiva indicada por Viveiros de
Castro, quer dizer, na perspectiva do devir-Brasil do mundo.
Nada melhor, para esta reﬂexão, do que a pôr à prova do debate atual sobre o racismo no Brasil: a clivagem que atravessa o governo Lula sobre o projeto
nacional reproduz-se particularmente no plano das políticas de combate à discriminação racial. Estas reﬂexões são tanto mais importantes quanto mais se lembra
que a hegemonia do discurso da mestiçagem transformou-se em discurso oﬁcial,
nacional, dito republicano, sobre a inexistência de racismo no Brasil.
Racismo e mestiçagem no Brasil contemporâneo
No Brasil, desde o ﬁnal dos anos 1990, a hegemonia do discurso da “democracia racial” foi fortemente questionada por uma nova geração de estudos
sociológicos e estatísticos que, depois de estudos dedicados às desigualdades, estabeleceram a manifesta correlação entre estratiﬁcação social e “cor” da pele.208
208

Ver, a este respeito, Luciana Jaccoud e Nathalie Beghin (eds.), Desigualdades Raciais no
Brasil: um Balanço da Intervenção Governamental, (2003); Roberto B. Martins, Desigualdades e Discriminação de Gênero e de Raça no Mercado Brasileiro de Trabalho no Final do Século XX (2003); Ricardo Henriques, Desigualdade Racial no Brasil: Evolução das Condições
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O que o movimento negro aﬁrmava sem sucesso desde os anos 40 converteu-se
em uma espécie de evidência “cientíﬁca”.209 O destaque que o discurso neoliberal dava à questão das desigualdades, para construir uma legitimidade social à
renúncia ao crescimento em nome de políticas de estabilização macroeconômica,
encontrava assim um eco nos esforços para deﬁnir novos instrumentos para quantiﬁcar os elementos qualitativos do desenvolvimento.210
A porcentagem de pretos e de pardos nas camadas pobres e extremamente pobres começava a aparecer sempre claramente mais alta que sua participação
na composição demográﬁca. Uma repartição desigual cujo declínio sistemático
aparece nos estudos estatísticos em todos os recortes: educação, violência, moradia etc. A correlação que se observava entre desigualdade social (em termos
de nível de renda e hierarquização social do trabalho) e cor da pele, rapidamente encontrou uma base “objetiva”. Rapidamente se produziram muitas linhas de
discriminação claramente racializadas, diﬁcilmente compatíveis com o consenso
oﬁcial sobre a harmonia das relações inter-raciais, de que o Brasil seria o teatro,
depois da abolição da escravatura.
Estes questionamentos “estatísticos” terminaram por reforçar as tentativas de abrir brechas inovadoras no nível das políticas de combate ao racismo,
notadamente a adoção do modelo norte-americano da afﬁrmative action (ação
aﬁrmativa). Este novo debate concentrar-se-ia e articular-se-ia em torno das condições de acesso ao ensino. De um certo modo, era inevitável que assim fosse,
quase ‘natural’. As universidades brasileira exibem níveis escandalosos de exclusão e um modo simplesmente iníquo de recrutamento de novos alunos. De um
lado, as universidade públicas (federais e estaduais) oferecem vagas suﬁcientes
para apenas 2,5% dos jovens em idade de freqüentá-las. De outro lado, o sistema
privado absorve 7% do mesmo total. Ao todo, se se somam dos dois segmentos,
chega-se a apenas 10%. É ainda mais inquietante que o acesso ao sistema público
– que oferece ensino de qualidade e inteiramente gratuito – seja regido por um
exame vestibular no qual só são bem-sucedidos os alunos que possam pagar por
cursos pré-vestibulares (ou egressos de escolas privadas), chances que diminuem
de vida na década de 90, (2001); e também Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle Silva (eds.),
Origens e Destinos: desigualdades sociais ao longo da vida (2003), sobretudo o texto de Carlos
Antonio Costa Ribeiro, “Estrutura de classes, condições de vida e oportunidades”.
209
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Fazemos aqui referência à difusão de métodos de cálculo de índices de desenvolvimento
humano e aos trabalhos da escola de Amartya Sen. Para o debate no Brasil, ver Imagens da
Desigualdade de Celo Scalon (2004).
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em correlação direta com o prestígio social e econômico atribuído às diferentes
escolas. Candidatos egressos de escolas públicas têm mínima probabilidade de
entrar nas faculdades públicas e praticamente nenhuma probabilidade (salvo raríssimas exceções) de entrar nas mais prestigiadas. Trata-se, aí, de um nível de
exclusão incompatível com as dinâmicas do capitalismo contemporâneo, cada vez
mais organizado a partir da economia do conhecimento e da difusão social dos
processos de inovação e de mobilização produtiva. Ora, a correlação entre cor da
pele e exclusão é visível: basta andar por qualquer campus de qualquer universidade pública, inclusive em Salvador (Bahia) – onde a população negra e mestiça
é maioria na população.211
O debate sobre o racismo e as primeiras políticas de ação aﬁrmativa concentraram-se justamente sobre a crítica do sistema de acesso ao ensino superior.
No início da década, a Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro votou
uma lei que ﬁxava critérios de discriminação positiva para acesso à prestigiosa
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). A mesma medida foi adotada
por número crescente de universidades federais, no quadro do regime de autonomia universitária; a medida foi transformada, pelo governo Lula em projeto
de lei articulado a um conjunto de políticas de reforma universitária que visam,
dentre outros objetivos, a aumentar o número de estudantes e a democratizar as
condições de acesso.
Ora, esta generalização das medidas de ação aﬁrmativa, tanto quanto a
instituição, sempre pelo governo Lula, de um ministério da igualdade racial (que
elaborou um Estatuto da Igualdada Racial) suscitou o que bem se pode descrever
como um verdadeiro cataclismo. De um lado, a onda de oposição às medidas
aﬁrmativas não impediu que aumentasse o número de universidades federais que
adotaram – graças ao instituto da autonomia universitária – os dispositivos da
ação aﬁrmativa. De outro lado, conseguiu bloquear os dois projetos de lei: o da
ação aﬁrmativa e o do Estatuto da Igualdade Racial. A oposição a estes projetos
é conduzida, com extrema violência, pelos grandes veículos de mídia. Esta atitude dos grandes grupos midiáticos, em relação ao governo Lula não é exceção,
mas é a regra; e mostra bem a força dos preconceitos racistas em relação a um
Presidente que não nasceu da elite: é um mestiço, um migrante nordestino sem
educação formal. Estes preconceitos são tanto mais gratuitos quanto se sabe que
o governo Lula, apesar de extremamente moderado, conseguiu resultados muito
bem-vindos, se consideram as últimas décadas, no plano social, econômico e das
relações internacionais.
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Nosso objetivo não é, evidentemente, reconstituir aqui este debate político e midiático. Contudo, há elementos daquela polémica que são surpreendentes:
à aﬁrmação já tradicional, segundo a qual não haveria racismo no Brasil, acrescentou-se um discurso que, apoiado em algumas teses de antropólogos, deﬁnia
a ação aﬁrmativa não só como ineﬁcaz (ou inútil), mas também como perigoso
instrumento de construção do racismo. Assim, enquanto o diretor de jornalismo
da mais importante rede de televisão (privada) publica um livro intitulado “Não
somos racistas” (2006), suas pretensões intelectuais e universitárias são “ratiﬁcadas” pela introdução escrita por uma antropóloga da Universidade Federal do Rio
de Janeiro.212
Ora, assim como o recrutamento e seleção de alunos universitários não
pode, por si só, explicar a profundidade da polêmica, o discurso das elites não tem,
tampouco, a legitimidade social necessária para bloquear os diferentes projetos de
lei para a ação aﬁrmativa. De fato, a oposição às reivindicações do movimento
negro e aos projetos de lei do governo Lula (no primeiro e no segundo mandato)
é transversal e ecoa também entre os grupos de esquerda, em todos os níveis. Há
resistências importantes também dentro do governo, de seu principal partido (o
Partido dos Trabalhadores, PT) e também no seio da extrema esquerda.213
Se deixamos de lado as argumentações grosseiramente conservadoras, da
defesa da meritocracia, a rejeição das políticas aﬁrmativas baseia-se numa dupla
aﬁrmação: o Brasil é um país no qual a mestiçagem generalizada não impede as
discriminações, mas, por um lado, o Brasil limita drasticamente as discriminações
e, por outro lado, a ação aﬁrmativa só fará agravar e ampliﬁcar as dimensões
raciais daquelas clivagens. É o mesmo que dizer que a ação aﬁrmativa terminará por explicitar as dimensões racistas das discriminações. Em vez de combater,
reforçará o racismo. Ainda pior, a ação aﬁrmativa e o Estatuto da Igualdade Racial re-introduziriam o racismo no Brasil e, isto, mediante políticas de inspiração
norte-americana, ou seja, inspiradas num modelo segregacionista que nada tem a
ver com o modelo de mestiçagem típico do Brasil. Exemplo forte, aí, é o dossiê
dedicado a este debate, na revista universitária já citada. São sete artigos, três dos
quais mais ou menos favoráveis, três contrários e um que oferece uma abordagem
intermédia. Mas o que interessa é que os autores ‘favoráveis’ são, em dois casos,
212
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professores estrangeiros que trabalham em universidades norte-americanas; e, dos
dois brasileiros, um é economista do Banco Mundial. Pode-se dizer, como já se
disse aqui, que se trata de uma nova geração de idéias alienígenas, vindas do estrangeiro, “idéias fora do lugar” (Roberto Schwarz, 1977).
Ora, se abstraímos as manipulações políticas e o papel dos veículos de
mídia, como oposição sistemática ao primeiro governo não saído dos círculos
tradicionais da elite, o discurso mobilizado é o mesmo que constitui a base do
pensamento literário e sociológico brasileiro. Republicano. Um pensamento que,
depois dos gaguejos do início do século 20, foi se aﬁrmando com força nos anos
30, com Vargas e o Estado Novo (1937)214. Este discurso termina numa espécie
de paradoxo: o combate ao racismo constituiria ameaça à mestiçagem, a qual não
apenas distingue o Brasil dos países onde reina a herança do segregacionismo
anglo-saxônico), mas impede absolutamente que se decida quem é branco, quem
é negro e que é seja o que for. Voltemos ao dossiê que já citamos, representativo
destes impasses e paradoxos. Fabio W. Reis, professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais, depois de fustigar “o artiﬁcialismo da referência a
uma identidade africana”215, por setores do movimento negro – o que é o mesmo
que aﬁrmar que existiriam identidades ‘naturais’ –, prossegue: “Trata-se da velha
questão racial brasileira. Ela introduz, para começar, o difícil problema ‘técnico’
(…) de determinar quem é negro e quem não é (…)”. O que nos leva diretamente, diz ele, “(…) ao ponto ao qual se ﬁxaram dramaticamente os equívocos do
movimento negro. Pois sua postura combativa, dedicada a ﬁxar fronteiras claras
entre as raças para mobilizar os negros para a luta, levou a adotar critérios de deﬁnição racial oriundos do racismo dos EUA” (Fabio Reis, 2004, p. 136-137). Pois
bem, o verdadeiro racismo é apenas o norte-americano e, além disto, não se pode
saber, no Brasil, quem é negro e quem não é. Em outro artigo do mesmo dossiê,
uma socióloga extrai conseqüências da mesma idéia: “O preço de uma iminente
tensão racial, que se observa hoje nos contextos nos quais foram introduzidas
as políticas de ação aﬁrmativa, pode ser muito alto para um país como o Brasil,
cuja ontologia racial não se estrutura conforme os padrões rígidos da classiﬁcação
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racial”.216 Com o quê, aﬁnal, estamos diante de uma verdadeira chantagem, sob a
ameaça dos ‘perigos’ de explosão social a que a ação aﬁrmativa poderia nos levar.
De um lado, quatro anos depois deste artigo, constata-se que não houve qualquer enfrentamento racial nas universidades que aplicaram a política de quotas.
De outro lado, se não fossem trágicas, aﬁrmações como a que acima se lê soariam ridículas: que risco corre uma democracia racial na qual, para usar um único
exemplo, em 2007, só no estado do Rio de Janeiro, a polícia matou 1.700 pessoas
em confrontos armados?!217 E aﬁnal chegamos ao juízo ﬁnal, enunciado, desta
vez, por dois antropólogos da Universidade Federal do Rio de Janeiro: “Falar de
afro-descendentes no contexto brasileiro é imaginar um Brasil ontologicamente
dividido entre brancos e negros. A construção de um Brasil de duas raças implica
necessariamente a rejeição da mestiçagem e da democracia racial como valores
positivos”.218
Um outro paradoxo aparece, simetricamente aos apontados acima, de um
lado, no identitarismo de alguns setores do movimento negro e, de outro lado,
nas justiﬁcativas da ação aﬁrmativa que opõem as trajetórias socioeconômicas
dos negros brasileiros às dos imigrados estrangeiros. Segundo este discurso, o
‘sucesso’ dos brasileiros oriundos dos imigrantes europeus, japoneses ou médioorientais seria devido a ações aﬁrmativas que lhes teriam assegurado privilégios,
num momento em que os escravos estavam excluídos do mercado de trabalho.
Na conjunção destes dois argumentos, o identitarismo ‘negro’ perde o que nele
poderia haver de dimensão funcional para organizar o movimento anti-racismo e
expõe-se ao risco de aparecer como imagem especular do mecanismo do poder.
Embora eticamente não se possa comparar as duas posições, esses discursos de setores do movimento negro são usados como conﬁrmação especular da chantagem
pronunciada pela retórica simploriamente antropológica da suposta ‘democracia
racial’ brasileira. Assim, o recuo identitário explicita sua dimensão negativa, na
medida, exatamente, na medida em que se apresenta como um discurso especular
do discurso do poder e associa a condição dos negros brasileiros ao horizonte de
216
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impotência de uma opressão totalizante. Neste horizonte, somos completamente
prisioneiros da dialética escravo-senhor. Grosso modo, este discurso opera assim:
no momento da abolição, os negros libertos teriam sido abandonados a eles mesmos; a ‘prova’ deste abandono seria, precisamente, que teriam sido substituídos,
no mercado de trabalho, pelos trabalhadores internacionais imigrados para cá. A
desgraça dos antigos escravos seria devida à ‘exclusão’ do emprego, no momento
em que o emprego passava para o regime do trabalho assalariado. O cúmulo do
cinismo escravista ou racista teria sido a exclusão dos antigos escravos, impedidos de ter acesso ao emprego assalariado, que a abolição da escravatura permitiria
criar e multiplicar.
Inversamente, a inserção comparativamente mais eﬁcaz, dos trabalhadores chegados pelos potentes ﬂuxos da migração internacional teria sido resultado,
dizem alguns militantes do movimento negro, de políticas aﬁrmativas que visavam aos estrangeiros. A desgraça de uns seria causada pela felicidade de outros
e vice-versa! Daí a considerar os imigrantes como obstáculos à emancipação dos
negros ou, mesmo, como uma das principais causas de os negros serem discriminados, o caminho é muito curto. Por este caminho, o identitarismo deixa de ser
um momento especíﬁco da construção de novas relações de força; e converte-se
em ﬁm em si. Este desdobramento, se não as justiﬁca, parece, ao menos, dar certa
legitimidade – ainda que indireta – às críticas que se fazem às políticas de “discriminação positiva” e, de qualquer modo, corre o risco de deixar que escorra pelo
ralo toda e qualquer abordagem que se tente fazer em termos de mestiçagem.
Ora, os desaﬁos dessa construção ocorrem justamente na primeira metade do século 20. Um período marcado, ao mesmo tempo, pela abolição tardia da
escravatura (em 1888) e pelas diferentes vagas das migrações internacionais. Não
é acaso, portanto, que os artigos da história da literatura ou, mais em geral, da
crítica dedicada ao modernismo, destaquem tão fortemente esse contexto. E, isso,
na esteira dos trabalhos de Roberto Schwarz e em seu clássico “As idéias fora do
lugar”, já citado.
Assim, faz-se referência a um país que se modernizava e dispunha “de
um excesso de terras e de uma falta de população, nenhuma indústria ou cidade
povoada e manufatureira (…)” (Salete de Almeida Cara, 2006, p. 55). O enigma
da modernização assumia, então, as feições de uma abolição da escravatura que
parecia fazer da importação do estrangeiro uma corrente de idéias que não encontravam sua ‘autêntica’ inserção numa sociedade patriarcal, a qual, por sua vez,
parecia incapaz de livrar-se de um período escravista muito longo. “Mesmo que
se tivessem libertado do espectro da escravatura formal, nossos críticos tinham de
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enfrentar as massas de quase-cidadãos lançados à rua, misturados com emigrados
que, há muito tempo, chegavam clandestinamente, no bojo do tráﬁco reativado
depois do ﬁnal dos anos 1930, aumentando o já grande número de desclassiﬁcados sociais” (ibidem, p. 56).219 Aí se faz referência à situação dos anos 1930,
quando o governo Vargas já havia bloqueado os ﬂuxos de imigrantes.220
Como podemos escapar para fora destas armadilhas especulares? Como
sair dos termos desta série de paradoxos? A volta ao Manifesto Antropófago pode
oferecer abordagem inovadora do debate atual em torno da luta (e das políticas)
contra o racismo? Ao mesmo tempo, o debate atual sobre o racismo e a mestiçagem no Brasil pode ajudar a ver a potência do movimento antropófago no
devir-Brasil do mundo (por exemplo, nos banlieues parisienses)? Será enﬁm que
o Manifesto Antropófago pode nos ajudar a reﬂetir sobre como apreender de outro
modo as mesmas questões, nas metrópoles pós-coloniais de um país continental?
O devir-Sul do mundo, contra “o Sul que venceu”
Com certeza, os Antropófagos foram militantes entusiastas de uma visão
da brasilidade determinada pelas dinâmicas da mestiçagem e, desta perspectiva,
Oswald continuamente referia-se a Casa Grande e Senzala, obra fundamental da
nova sociologia de Gilberto Freyre. Como dissemos, as referências a Freyre são
numerosas, Oswald cita sobretudo este livro. Quando fala de trabalhos posteriores, do mesmo autor, sobre a alimentação nos engenhos de cana, o faz com certa
ironia.221 Mas nada que permita supor que se distanciasse das teses de Gilberto
Freyre.
Há três elementos do discurso sobre a mestiçagem desenvolvido por
Oswald que se encontram também em Gilberto Freyre e em outros sociólogos que
renovaram, de modo hegemônico a partir dos anos 30, a abordagem da questão
étnica brasileira. Em primeiro lugar, há o tema especíﬁco da colonização portuguesa e suas características especíﬁcas. Ao retomar – mas positivamente – as pesquisas de Paulo Prado, Sérgio Buarque de Holanda e Freyre – Oswald reaﬁrma a
dimensão ‘africana’ e mestiça dos portugueses. O segundo elemento é a mestiça219
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gem das três raças e encontra na antropologia sua dimensão especíﬁca no contexto
de um discurso mais geral. O terceiro elemento nos parece ser a intuição, que já
aparece em Gilberto Freyre – desde seu artigo de 1922 –, de diferençar a herança
escravagista norte-americana e herança luso-brasileira. O texto que, talvez, mais
concentra estes elementos é de 1943 (portanto, já claramente exposto à hegemonia já instalada da obra de Freyre) em O Estado de S.Paulo, “Aqui foi o Sul que
Venceu”. Com a potência de sempre, Oswald toma pelo avesso a signiﬁcação da
guerra de secessão norte-americana. Oswald retoma aqui os temas caros a Freyre,
fortemente inﬂuenciado pelo pensamento escravista clássico do Sul dos EUA.222
Mas, enquanto a sociedade patriarcal da “Luisiânia latina, católica e mestiça” foi
vencida, aqui o Sud venceu; aqui, a “cultura agrária e sentimental” foi o teatro da
“boa vontade e do melting-pot”. Enﬁm, “no continente americano, o Brasil é o sul
sensível e cordial que venceu” (Oswald de Andrade, 2000, p. 108). É absolutamente claro que Oswald aposta na mestiçagem e, para fazê-lo, ele mitiga – acompanhando muito de perto a pauta de Gilberto Freyre – toda a análise do sistema
escravista e colonial do qual ela originou. Esta preocupação aparece claramente
nos últimos parágrafos, nos quais se pergunta se, em algum lugar do Brasil meridional, sobre tudo em São Paulo, as teses racistas de Oliveira Viana encontraram
alguma conﬁrmação. Para Oliveira Viana, o Brasil teria sabido manter uma muralha racista (branca) no caldeamento (a sopa da mestiçagem); para responder-lhe
pela negativa, Oswald lembra que “São Paulo, antes de ser parque industrial, foi
o café e, portanto, a fazenda e a terra” (ibidem, p. 111).
De fato, ao acompanhar Freyre de perto, Oswald perde parte importante
de sua potência. Neste caso, é obrigado a pôr, no coração da brasilianidade de São
Paulo, a tradição patriarcal e escravista das fazendas de café. E perde – ou deixa
temporariamente de lado –, a originalidade de sua argumentação, que é moderna e
antimoderna, ao mesmo tempo. Uma outra modernidade que Oswald havia visto e
vivido no cadinho das línguas e das raças de todo o planeta em que se convertera a
metrópole paulista, metrópole antropófaga que continuava o caldeamento, depois
da metade do século 19, mediante a captura de ﬂuxos de milhões de migrantes
internacionais.
Ora, se as referências sistemáticas que Oswald faz a Freyre podem explicar-se, talvez, pela conjuntura política da luta contra o nazismo e seus adeptos
racistas nos trópicos, elas não põem no mesmo plano político e teórico os dois
movimentos. Há diferenças importantes. A primeira é política. A mestiçagem
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fazendas sulistas.
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oswaldiana era uma postura de combate, era um campo revolucionário, campo de
uma outra modernidade; para Freyre, a mestiçagem é terreno de uma conciliação,
da gestão ﬁna de um “luxo de contradições”, da hybris das relações carnais que
aproximavam a Senzala à Casa Grande, o escravo ao senhor. A segunda diferença
tem a ver com a própria questão da crítica ao racismo, no especíﬁco terreno da
raça. Como alguns críticos de Freyre destacaram, sobretudo Ricardo Benzaquen
de Araújo, no grande livro dedicado à obra de Gilberto Freyre223 não abandona, de
modo algum, o terreno biológico da análise da raça. Sua operação é bastante mais
sutil. Ricardo reconstitui as diferentes abordagens do quebra-cabeça da constituição do “povo” brasileiro depois da abolição, classiﬁcadas em duas grandes
posições. Uma delas é abertamente racista; via a mestiçagem como obstáculo
que se tinha de superar; e a ‘solução’ seria o branqueamento que poderia ter sido
determinado pelas migrações européias. A segunda é radicalmente anti-racista (e,
acrescentaríamos, antropofágica), que inverte a pergunta e aﬁrma a positividade da mestiçagem entendida como eliminação de qualquer dimensão biológica e
natural da raça; esta posição recusa até o conceito de raça! Ora, Gilberto Freyre
posicionou-se numa terceira via, intermédia, entre a monogenia racista do determinismo biológico e o poligenia culturalista. Desenvolveu portanto uma terceira
abordagem, fortemente inﬂuenciada pela antropologia de Boas, pela qual a dimensão biológica permanece aberta às determinações do milieu. A raça não desaparece: torna-se artiﬁcial ou histórica; passa a ser resultado, mais que causa.224
Assim, aﬁnal, podemos voltar, como conclusão deste artigo, ao debate
atual em torno do racismo e das políticas aﬁrmativas no Brasil. A operação que
Freyre permitirá e que se consolidará na ideologia oﬁcial da harmonia racial (ou
democracia racial) implica capturar a dinâmica monstruosa da mestiçagem para,
sem negar o “luxo das contradições que a caracteriza”, ﬁxá-la em torno de uma
nova raça. Resultado do meio natural e cultural (os trópicos e o patriarcado escravista, dito suave e gentil dos portugueses e dos latinos em geral), a nova raça não
se torna menos mestiça, aquela mesma que serve à elite brasileira para continuar
a dizer que o racismo não existe: “somos todos pardos”, somos todos cinzentos!
O objetivo de Freyre (e, sobretudo, devido do uso sistemático que se faz de sua
obra) era precisamente reduzir a multiplicidade a um; e, en passant, livrar-se do
modernismo eugenista e anti-produtivo de um republicanismo demasiadamente
positivista.
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Nada a ver com Oswald. Para ele, a hybris monstruosa da relação entre
o escravo e o senhor não é em si libertária e, portanto, não ‘salva’ o regime patriarcal. Ao contrário, o mostro é o terreno que não se pode recusar; o monstro é o
campo de combate. Para Oswald, era preciso despertar a “‘rocha viva’ que Euclides sentiu na Stalingrado jagunça de Canudos”.225 Esta rocha viva da nova ‘raça”
do Sertão existia porque lutava em Canudos, onde nada havia nem de natural nem,
muito menos, de harmonioso. Não é acaso que, justamente, ao fazer referência à
atualidade de Os Sertões, Oswald explicite suas diferenças, já em 1943, em relação a Gilberto Freyre. “Havia (em Freyre) uma tendência ao luso, com o objetivo
de elevar o branco suspeito da primeira América ao padrão de nacionalidade. Uma
espécie de réplica e contraponto ao orgulho mameluco dos paulistas de quatrocentos anos. Ambos não percebendo que os neo-imigrados – sírios, italianos, judeus
– trazem para cá milênios ricos de civilização e de atividade criativa e, sobretudo,
o brasão simples do trabalho” (Oswald de Andrade, 2000, p. 120).
A dinâmica da mestiçagem é constituinte e, portanto, é exatamente o
oposto de sua ﬁxação em qualquer novo conjunto homogêneo. Seu território é o
do devir, da multiplicação de cores e, não, o da redução ao cinzento atrás do qual
se organizam as modulações cromáticas do biopoder. É a continua a multiplicação
das cores, contra a imagem grisalha do povo mestiço que caracteriza a mestiçagem. Os jovens negros e mestiços que lutam e produzem para a ação aﬁrmativa
constituíram, neste campo, uma inovação crítica, ao mesmo tempo, do discurso
oﬁcial da democracia racial e do multi-culturalismo que, durante décadas, representava o baluarte defensivo do movimento negro. O arco-íris de cores do Brasil
encontra na atualidade da luta antropofágica um novo horizonte constituinte. O
que interessa não é a ambigüidade da vitória do Sul, como exaltação de seu modelo patriarcal. O que interessa é o Sul como radicalidade antropofágica, como
processo de constituição pós-nacional, devir-sul do mundo. O devir-Sul do mundo contra o “Sul que aqui ganhou”!
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Crítica do humanismo penal moderno
no pensamento de Michel Foucault
Alexandre Mendes

Quando Michel Foucault inicia suas pesquisas sobre criminologia e as
práticas punitivas modernas, já havia percorrido uma relevante trajetória intelectual, da qual são fruto as publicações de História da loucura (1961), O nascimento da clínica (1963), Raymond Roussel (1963), As palavras e as coisas (1966) e
Arqueologia do saber (1969). Embora, nessa primeira fase de seu pensamento,
não haja comentários acerca da questão punitiva, em As palavras e as coisas226 o
humanismo moderno é tratado de forma central e polêmica, ainda que limitado
ao âmbito do saber. Foucault expõe toda a fragilidade das Ciências Humanas e as
aporias que surgem na colocação do “homem” como objeto do saber cientíﬁco.
Essa hipótese já estava presente, de maneira não-sistematizada, em História da
loucura, obra na qual o ﬁlósofo realiza uma crítica da Psiquiatria moderna.
Depois de quase uma década de intensa produção escrita, Foucault permanece seis anos sem lançar nenhum livro. Durante esse período, realiza uma
série de reﬂexões que culminam num profundo deslocamento de seu modo de
pensar. Vigiar e punir de 1975 é resultado desse processo, inaugurando a fase
“genealógica”227 das investigações foucaultianas.
Nesse novo domínio, o pensador, que antes direcionava sua pesquisa à
formação de certos discursos “cientíﬁcos” (Psiquiatria, Medicina e Ciências Humanas), passa a privilegiar os aspectos políticos que atravessam a construção dos
saberes e seus efeitos na prática social. Com essa inﬂexão, o humanismo volta a
ser interrogado, porém sob outras bases, cujos fundamentos e resultados abrangem a área política.
Vigiar e punir registra o original questionamento foucaultiano que passa a desaﬁar, em suas raízes, toda a moderna tradição jurídico-penal humanista.
Logo no início do livro, conﬁgura-se a hipótese do ﬁlósofo: “Em lugar de tratar a
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história do direito penal e a das ciências humanas como duas séries separadas cujo
encontro teria sobre uma ou outra, ou sobre as duas talvez, um efeito, digamos,
perturbador ou útil, veriﬁcar se não há um matriz comum e se as duas não se originam de um processo de formação epistemológico-jurídico; em resumo, colocar
a tecnologia do poder no princípio tanto da humanização da penalidade quanto do
conhecimento do homem”(Foucault, 1987, p.24)
O presente ensaio ﬁrma o seu objetivo de acompanhar a trajetória argumentativa desenvolvida por Michel Foucault na defesa de sua hipótese, buscando
evidenciar que a entrada do homem no discurso penal moderno deve ser entendida
em termos político-estratégicos, e não como resultado de um progresso jurídico,
ético ou social. Torna-se necessário, então, compreender a profundidade da crítica
foucaultiana e em que aspectos ela se apresenta como uma forma de resistência
política. No entanto, sem o conhecimento do consistente “aparato teórico” utilizado pelo ﬁlósofo em sua crítica ao humanismo penal, tal compreensão revela-se
impossível.
Michel Foucault e a genealogia nietszcheana228
Ao retomar o prólogo da Genealogia da moral (Nietzsche, 1998, p. 13),
Michel Foucault pontua em Nietzsche a genealogia e a história (2001, p. 15-37)
que a genealogia é cinza, meticulosa e pacientemente documentária, trabalhando
com pergaminhos embaralhados, riscados e várias vezes reescritos, o que salienta
uma das estratégias da abordagem genealógica: conduzir a atenção do pesquisador aos detalhes, às ninharias, às minúcias do poder; romper e desmantelar as
grandes identidades, as grandes identiﬁcações do poder, em favor de uma análise
microscópica, “microfísica”.
À idéia de essência de poder, a genealogia opõe o poder como exercício,
como prática. Desloca as grandes unidades do poder de suas tradicionais estru-
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turas (Estado, relações de produção, instituições, etc.) para descrevê-lo em suas
pequenas espertezas, invenções, sutilezas, improvisações e batalhas singulares.
Genealogicamente analisado, o poder sofre um deslocamento importante no campo da ciência política, já que o Estado deixa de ser tido como a fonte
centralizadora de poder. É preciso reconhecer que o exercício de poder ocorre
num registro capilar, microfísico e sutil, no campo da prática social. Assim, se há
instituições estatais que fazem circular essa modalidade de poder, não é porque
ela pertence ao Estado, mas porque as relações de poder passam a ser, em algum
momento, estatizadas.
Nesse sentido, entende-se que a prisão, como pena-regra, não é produto
de nenhuma das teorias do Estado elaboradas pelos políticos iluministas. Pelo
contrário, surge ao arrepio do projeto estatal, reivindicando a sua própria autonomia de uma forma tão absoluta, que transforma completamente o sistema penal
imaginado pelo iluminismo. Nota-se ainda que esse fenômeno não ocorre somente com referência à prisão, mas também aos hospitais, às fábricas, à família, ao
manicômio, etc.
Por isso a idéia burguesa de liberdade, fundada num suposto espaço de
não-incidência do poder do Estado, não oferece um bom ponto de partida para a
compreensão das relações de poder modernas. A liberdade humanista (homem
contra Estado) não está apta a intervir e não atua neste campo político chamado
microfísico. Ela supõe um poder macro, centralizado e global, estando alheia às
formas de dominação modernas. Assim, é necessário admitir que há um enorme
espaço de arbitrariedade e autoritarismo desenvolvido ao largo da noção de liberdade política moderna.
É nesse sentido que o ﬁlósofo insiste em aﬁrmar que o momento histórico que conhece as modernas teorias políticas, com uma expansão dos direitos do
homem e da liberdade jurídica, também conhece, nas fábricas, escolas e prisões,
o regime rígido e minucioso das disciplinas corporais. Ou seja, se há um inquestionável progresso em direção à liberdade em termos de representação política e
de igualdade nas instituições do Estado, é porque as disciplinas, com seu método
coercitivo e sua vigilância difundida, asseguram relações que não são de maneira
alguma de liberdade. Nas palavras do autor, as disciplinas são o “subsolo” das
liberdades formais e jurídicas (idem).
Portanto, a nova abordagem das relações de poder possibilitada pelo deslocamento genealógico oferece ao pensador os fundamentos para uma crítica de
dois postulados básicos do humanismo burguês: a relação jurídico-abstrata entre
indivíduo e Estado e a relação entre sujeito e liberdade.
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Assim como não há oposição entre sujeito e poder que garanta uma esfera de liberdade intacta, não há, para Foucault, oposição entre saber e poder que
garanta a autonomia do sujeito de conhecimento. Outro equívoco do humanismo
que será interrogado a seguir.
O poder produz saber e vice-versa
O pondo-se ao modelo aristotélico229 que liga o conhecimento a uma vontade “natural”, ao prazer e à verdade, Foucault adota a visão nietzscheana, exposta em Gaia Ciência, que dissocia o conhecimento da esfera da felicidade e do
prazer, para ligá-lo à luta, ao ódio, e à maldade. Sob essa ótica, que se afasta dos
postulados da metafísica clássica, o conhecimento é visto como algo “inventado”,
produzido pelo querer.
Na primeira das cinco conferências realizadas no Brasil em 1973, publicada sob o título A Verdade e as Formas Jurídicas230, Foucault novamente analisa
o citado texto nietzscheano e seu papel na ruptura com a tradição ﬁlosóﬁca ocidental, sugerindo que, em oposição à difundida relação entre sujeito de conhecimento e verdade, seria preciso colocar a relação entre a própria verdade e as
relações de força e poder que predominam em determinada sociedade. Assim,
Foucault deﬁne a distância que separa Kant de Nietzsche em face do conhecimento. Para o segundo, não há nem essência nem natureza do conhecimento. Ele não
é fruto de faculdades ou condições universais, mas resultado histórico e pontual
de condições que não são da ordem do conhecimento. Em outras palavras: o conhecimento decorre sempre de uma certa relação estratégica em que o homem se
encontra situado, sendo seu efeito deﬁnido por essa relação estratégica (Foucault,
1997, p. 14).
Por isso, Foucault sustenta que só há certos tipos de sujeito de conhecimento, certas ordens de verdade, certos domínios de saber, a partir de condições
políticas que são o solo em que se formam o sujeito, os domínios de saber e as
relações com a verdade, propondo uma análise histórica chamada de política da
verdade (ibidem, p. 23). Ela não busca o que há de “verdadeiro” na história, pelo
contrário, reconhece que todo saber é perspectivo. Essa modalidade analítica deve
investigar os sistemas de poder que criam e apóiam modelos de “verdade” e os
efeitos de poder que esses modelos geram.
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Este modelo foi analisado pelo autor através dos seguintes textos aristotélicos: Metafísica, da
Ética à Nicômaco e do Anima. Ver A Vontade de Saber 1970-1971 (Foucault, 1997, p. 14).
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Rompendo com a separação entre poder e saber, Foucault direciona a sua
crítica ao humanismo moderno que supõe haver antinomia entre poder e saber231.
Segundo ele, é preciso afastar-se do pensamento que denuncia as implicações políticas do saber por achar que ele só é verdadeiro ao renunciar ao poder. O pensador é claro, neste ponto: “O humanismo moderno se engana, assim, ao estabelecer
a separação entre saber e poder. Eles estão integrados, e não se trata de sonhar
com um momento em que o saber não dependeria mais do poder, o que seria uma
maneira de reproduzir, sob forma utópica, o mesmo humanismo. Não é possível
que o poder se exerça sem o saber, não é possível que o saber não engendre poder”
(Foucault, 2001, p. 143).
Sistema penal como prática concreta
As intensas relações entre saber e poder adquirem historicidade no que
Foucault denomina de prática. Esse conceito representa o que foi tido como “verdade” em determinada época e os efeitos políticos concretos possibilitados por
essa “verdade”. Em relação ao fenômeno da punição, seu olhar através do que se
denomina de prática punitiva permite ao pensador um afastamento substancial de
outros sistemas explicativos.
A prática punitiva não pode ser abordada, para Foucault, levando-se em
conta apenas os seus aspectos jurídicos, morais ou sociológicos. Esse deslocamento de compreensão evita um grande equívoco, comum entre os historiadores
do direito: conceber a história do direito penal como um caminho contínuo em
direção ao progresso do homem. Atento aos riscos dessa concepção, em Vigiar e
punir, o ﬁlósofo adverte que: “se nos limitarmos à evolução das regras de direito
ou dos processos penais, corremos o risco de valorizar como fato maciço, exterior,
inerte e primeiro, uma mudança na sensibilidade coletiva, um progresso do humanismo ou o desenvolvimento das ciências humanas” (Foucault, 1987, p. 23).
O ponto de vista foucaultiano revela justamente o contrário: o “progresso” jurídico, cientíﬁco e moral, potencializado através da noção de homem, nada
mais representa que uma nova estratégia punitiva reclamada pelo modelo social
burguês, mudança essa que deve ser entendida em termos estratégicos e políticos,
231

“Seria talvez preciso também renunciar a toda uma tradição que deixa imaginar que só pode
haver saber onde as relações de poder estão suspensas e que o saber só pode desenvolver-se
fora de suas injunções, suas exigências e seus interesses...Resumindo, não é a atividade do sujeito de conhecimento que produziria um saber, útil ou arredio ao poder, mas o poder-saber, os
processos e lutas que o atravessam e que o constituem,que determinam as formas e os campos
possíveis do conhecimento” (Foucault, 1987, p.27).
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muito mais do que em termos de “evolução” jurídica, ética ou cientíﬁca. Trata-se
de politizar tudo aquilo que o humanismo – seja em suas concepções abstratas,
seja em sua neutralidade cientíﬁca – retira da esfera do político, percebendo que
a noção de homem se aproxima mais da necessidade de dominação, de controle
e de poder do que das idéias de liberdade, de consciência, ou de progresso cientíﬁco.232
A Reforma Penal Iluminista
Ao contrário do que ocorre nos séculos XVI e XVII, a partir da segunda
metade do século XVIII, inicia-se, na Europa, um movimento generalizado de críticas à agressiva prática do suplício e de seu sistema desproporcional. Os protestos encontram-se em todos os lugares e o antigo modelo é logo considerado, pelos
ﬁlósofos, teóricos do direito, magistrados e políticos, uma absurda e intolerável
aberração. Com efeito, surgem os reclamos por uma punição “humana”, por uma
maior “medida” e “eqüidade” entre a falta e a punição, pela noção de que dentro
de cada criminoso há um “homem” que deve ser respeitado. Nesse contexto, as
indagações que Foucault levanta são: em que sentido esse homem-limite serviu
de objeção à prática tradicional dos castigos? De que maneira tornou-se a grande
justiﬁcação teórica da reforma? (Foucault, 1987, p. 64)
Foucault passa a descrever um processo histórico que abrange o crescimento demográﬁco, a multiplicação das riquezas e uma maior valorização e
delimitação jurídico-moral da propriedade privada, que promovem uma nova distribuição espacial e social da riqueza industrial e agrícola no ﬁm do século XVIII.
Observa-se que, na economia industrial, a riqueza é investida em mercadorias, estoques, máquinas, oﬁcinas e matérias-primas que passam, a todo momento, pelas
mãos dos trabalhadores, nas fábricas. Foucault registra que a burguesia colocou
toda a sua fortuna nas mãos das classes populares (Foucault, 2003 71). Por isso,
torna-se mais que necessária uma vigilância constante e atenta dos trabalhadores,
bem como uma nova “economia” do poder punitivo, adequando-o às novas exigências históricas.
De fato, com as mudanças políticas realizadas à época, o sistema judiciário clássico mostrou-se absolutamente ineﬁcaz, lento e cheio de lacunas. Ademais, a prática do suplício representava, para a nova organização social, um duplo
232

Para Paul Rabinow (2002), em Foucault “não há posição externa de certeza, não há compreensão universal que esteja além da história e da sociedade. Sua estratégia é ir o mais londe
possível na análise sem recorrer a universalismos. Sua principal tática é historicizar categorias
supostamente universais, tal como natureza humana” (p.28).
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perigo: conferia poderes exorbitantes ao soberano e suscitava, muitas vezes, inúmeras revoltas e agitações populares. A ﬁgura do homem-medida e das penas proporcionais aos crimes vêm exercer, então, o duplo papel de contenção do poder
absolutista e de uma maior inserção do poder punitivo no corpo social. Foucault
esclarece: “A luta pela delimitação do poder de punir se articula diretamente com
a exigência de submeter a ilegalidade popular a um controle mais estrito e mais
constante. Compreende-se que a crítica dos suplícios tenha tido tanta importância
na reforma penal; pois era uma ﬁgura onde se uniam, de modo visível, o poder
ilimitado do soberano e a ilegalidade sempre desperta do povo. A humanidade das
penas é a regra que se dá a um regime de punições que deve ﬁxar limites a um e à
outra. O homem que se pretende fazer respeitar na pena é a forma jurídica e moral
que se dá a essa dupla delimitação”. (Foucault, 1987, p. 75)
Com efeito, através da noção de ilegalismo, compreende-se em que nível situa-se a primeira crítica de Foucault ao humanismo moderno. Se, em um
determinado período histórico, tornou-se inevitável reorganizar o poder judiciário, editar novas e suaves leis penais, diminuir a arbitrariedade, declarar os direitos dos condenados, distribuir melhor os poderes, ou seja, realizar uma ampla e
extensa reforma do sistema penal, com base na noção jurídico-ética de homem,
essas transformações ocorreram devido a uma alteração profunda na economia
tradicional das ilegalidades e à necessidade de uma rigorosa coerção punitiva para
manter seu novo ajustamento. É na mudança de objetivo político, e não no progresso ético-jurídico, que residem os fundamentos dessa ampla reforma.
O Princípio da Humanidade como estratégia de controle social
A estratégia dos teóricos e reformadores do ﬁnal do século XVIII pode
sintetizar-se em dois grandes objetivos: reduzir o poder do soberano (baseado em
atos de punição excessivos e descontínuos) e introduzir uma penalidade mais eﬁcaz, econômica e atenta ao corpo social. A descrição dos princípios reivindicados
pela reforma manifesta sempre um desses objetivos.
O famoso opúsculo Dos delitos e das penas do Marquês de Beccaria é
exemplar na formulação de ambos os objetivos. Após criticar a tirania e as penas
atrozes do Antigo Regime, o Marquês salienta, no primeiro capítulo do livro, o
fundamento do direito de punir: o coração dos homens. “Consultemos, pois, o
coração humano; acharemos nele os princípios fundamentais do direito de punir”
(Beccaria, 1969, p. 31).
Alguns capítulos depois, ao escrever sobre a pena de morte, criticando
novamente os suplícios, Beccaria imagina a arquitetura do cálculo de interesses
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realizada por um ladrão, ou assassino, no cometimento de um crime. Em virtude
das descrições expostas ﬁca claro qual ﬁgura social deverá ser dissuadida da prática delituosa: “Ora, eis mais ou menos como raciocina um assassino ou ladrão,
que só se afasta do crime pelo medo do pastíbulo ou da roda: [“O homem opulento
recusa-me com dureza a pequena esmola que lhe peço e me manda para o trabalho
que jamais conheci. Quem fez essas leis? Homens ricos e poderosos, que jamais
se dignaram de visitar a miserável choupana do pobre, que não viram repartir um
pão grosseiro aos seus pobres ﬁlhos famintos e a sua mãe desolada. Rompamos às
convenções, vantajosas somente para alguns tiranos covardes, mas funestas para a
maioria. Ataquemos a injustiça em sua fonte.(...) Talvez venha uma época de dor
e de arrependimento, mas essa época será curta; e por um dia de sofrimento terei
gozado vários anos de liberdade e de prazeres]” (Beccaria, 1969, p. 97).
Eis o retrato dos novos tipos de criminosos surgidos com as mudanças no
regime de riqueza e de gestão das ilegalidades: o ladrão, o vagabundo e o pobre.
São eles, com os seus perigosos raciocínios, que conhecerão a infalibilidade de
uma justiça rápida e que impõe uma pena mais desvantajosa que os benefícios
obtidos com a prática do crime. Com efeito, o ﬁlósofo das “luzes” justiﬁca a
substituição da “desumana” pena capital pela escravidão voluntária, desta forma:
“mas aquele que tem diante dos olhos um grande número de anos, ou mesmo a
vida inteira que passar na escravidão e na dor, exposto ao desprezo de seus concidadãos, dos quais fora igual, escravo dessas leis pelas quais era protegido, faz
uma comparação útil de todos os males, do êxito incerto do crime e do pouco
tempo que terá para gozar. O exemplo sempre presente dos infelizes que ele vê
vítimas da imprudência impressiona-o muito mais do que os suplícios, que podem
endurecê-lo, mais não corrigi-lo” (Beccaria, 1969, p. 98).
O pequeno escrito de Beccaria evidencia que, por trás de toda a humanidade, de toda a razão e sensibilidade que “iluminavam” os reformadores da época,
existia uma clara estratégia de “ajustamento” do poder punitivo às práticas deﬁnidas como intoleráveis. Torna-se claro que são as ilegalidades populares e não os
“corações dos homens” o objeto desta reforma.
Foucault observa, com argúcia, que a formulação do princípio de que a
pena deve permanecer “humana” é feita sempre na primeira pessoa. O sofrimento
que deve ser excluído pela suavização das penas é o dos juízes e espectadores,
com tudo o que pode acarretar de endurecimento, de ferocidade trazida pelo hábito, ou, ao contrário, de piedade indevida. (Foucault, 1987, p. 77). A humanidade das penas, nesse sentido, legitima o poder de punir, que tem como fonte
a sensibilidade do legislador ou do juiz – ou segundo Beccaria, o “coração dos
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homens” – e também evita o risco político manifesto diversas vezes com o suplício. Analise-se a crítica do pensador italiano à pena de morte: “A pena de morte é
ainda funesta a sociedade pelos exemplos de crueldade que dá aos homens. Se as
paixões ou a necessidade da guerra ensinam a espalhar o sangue humano, as leis,
cujo ﬁm é suavizar os costumes, deveriam multiplicar esta barbárie, tanto mais
horrível quanto dá a morte com mais aparato e formalidades?(...) Que se deve
pensar ao ver o sábio magistrado e os ministros sagrados da justiça fazer arrastar
um culpado à morte, em cerimônia, com tranqüilidade, com indiferença?” (Beccaria, 1969, p. 99).
São claras as desvantagens da pena de morte segundo Beccaria: não evita
o cometimento do crime, incita a violência entre o povo e deslegitima o poder
exercido pelos juízes e legisladores. Entende-se, assim, por que o ﬁlósofo do humanismo optou pela não mais desumana pena de escravidão perpétua e foi um
dos primeiros críticos à pena de morte. Observando este cálculo utilitário da pena,
Foucault aﬁrma que “humanidade” é o nome de respeito dado a essa racionalidade “econômica”, que deve medir a pena e prescrever as técnicas ajustadas de
punição.
O Princípio da Individualização da pena – local de encontro do
humanismo jurídico com o humanismo cientíﬁco
No âmbito jurídico, o Princípio da Individualização da Pena pode ser
analisado como o espaço, onde começam a se articular duas formas de representação do criminoso aparentemente distintas. A função estratégica desse princípio
na constituição da prática punitiva moderna é evidente na medida em que torna
possível um diálogo entre dois tipos de criminosos: o criminoso representado pela
ﬁlosoﬁa iluminista como violador do contrato social e o criminoso representado
pelas ciências humanas como anormal. O referido princípio assinala, tanto no
campo do saber como no do poder, o momento histórico em que o sistema penal
iluminista inicia uma transformação para adequar-se a uma penalidade cada vez
mais disciplinar, revelando o momento político-epistemológico em que se dá a
passagem do criminoso visto como infrator (violador das normas penais subscritas por todos), para o criminoso visto como delinqüente (indivíduo doente, anormal, inferior aos outros membros da sociedade).
Na visão de Foucault, a ﬁlosoﬁa penal iluminista traz como projeto político a idéia de uma prevenção absoluta dos delitos populares. Por sua vez, essa
idéia reclama o conhecimento cada vez mais especíﬁco do crime e do criminoso.
No que tange ao primeiro, torna-se necessário que as leis, cujo objetivo é deﬁnir
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os crimes e prescrever as penas, sejam perfeitamente claras e públicas, e que se
elabore uma legislação escrita representando o monumento estável do pacto social. Dentro do mesmo objetivo, não só o crime deve ser amplamente conhecido,
mas também o criminoso deve ser analisado em sua especiﬁcidade própria.
Embora a individualização do criminoso pareça estar em contradição
com o princípio da codiﬁcação abstrata, ela se compatibiliza perfeitamente com
o ideário da Reforma, no que tange à economia do poder de punir: um poder
“adequado” e sem excessos. É esse espaço, aberto pelo objetivo de adequação das
penas aos criminosos, que vai ser cada vez mais ocupado pelo poder disciplinar,
a partir do século XIX. Para o pensador, a necessidade de individualizar o criminoso representa um lugar ainda deixado no vazio, o local onde, na prática penal,
o saber psicológico virá substituir a jurisprudência casuística. (Foucault, 1987, p.
83). Nesse sentido, o humanismo penal teria preparado o lugar onde depois seria
exercido o poder disciplinar.
Sob esse ângulo, o Princípio da Individualização da Pena representa a
demonstração de que a vontade de conhecer o criminoso em seus detalhes, suas
características e sua individualidade está presente nos objetivos da Reforma Iluminista. Ou seja: o projeto burguês de humanismo abstrato carrega em seu plano,
ainda que de forma adormecida, o principal objetivo cientíﬁco e político do humanismo antropológico: a perfeita caracterização do criminoso. Tal objetivo será
atingido pela utilização de instrumentos e estratégias que Foucault denominou
“poder disciplinar”.
O poder disciplinar
Contrariando os princípios humanistas da Ilustração, o poder inaugurado
pela prisão não solicita a participação da sociedade no castigo do inimigo social,
nem procura ser transparente e adequado às leis que o delimitam publicamente.
Esse poder vai agir nas sombras, pois é dono de seu próprio regulamento, de sua
técnica e de seu saber. A execução da pena ameaça ser tão despótica quanto o
era anteriormente. As “luzes” que iluminam o processo diante da justiça vão se
apagando gradualmente diante da punição exercida no cárcere. O seu ponto de
aplicação não é a representação do infrator, mas o corpo, o tempo, os gestos, as
atividades e os hábitos do indivíduo. Os instrumentos utilizados também não são
os jogos preventivos de representação, mas as coerções: esquemas de limitação,
exercícios, horários, atividades regulares, silêncio e respeito. O que se tenta reconstruir com essa técnica não é o sujeito de direito que aderiu ao pacto social, é,
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porém, o sujeito obediente, o indivíduo submetido a hábitos, a regras, a ordens e
a uma autoridade que se exerce continuamente sobre ele.
As funções e instrumentos do poder disciplinar são descritos, por Foucault, em Vigiar e punir. Veriﬁca-se, primeiramente, que as disciplinas organizam
os indivíduos no espaço. O espaço disciplinar não comporta vazios, por isso é
divido de maneira a facilitar a localização funcional dos indivíduos. Na tecnologia disciplinar o controle dos horários não é menos importante que o controle do
espaço. O tempo deve ser inteiramente produtivo, aproveitado – sem desperdícios – em atividades totalmente previstas e calculadas em sua realização. Tempo
e espaço são articulados, no poder disciplinar, por uma racionalidade política e
econômica.
Para manter essa articulação, um recurso disciplinar apontado por Foucault é a sanção normalizadora. O pensador observa que, na essência de todos os
mecanismos disciplinares, funciona um discreto mecanismo penal. As disciplinas
estabelecem uma infrapenalidade que, no espaço deixado pelas leis, age sobre o
conjunto de comportamentos antes ignorado pelos grandes sistemas de castigo.
Essas estratégias tornam-se possíveis graças às técnicas de vigilância.
Através dela efetiva-se um poder sobre os corpos, garantido pelas leis da ótica e
da mecânica e por um jogo de espaços, de linhas, de telas, de feixes de graus, sem
precisar recorrer, ao menos em princípio, à força física e à violência. Essa técnica
exige uma mudança arquitetural que lhe possibilite o seu exercício. Não se trata
mais de construir palácios suntuosos, como antes, mas de criar uma arquitetura
funcional que facilite a vigilância contínua dos indivíduos sem que o observador
seja visto. O poder esconde-se, para ser exercido com absoluta eﬁcácia. O panopticum de Bentham é a ﬁgura arquitetural desta composição.
Para Foucault, Bentham é mais importante para a nossa sociedade que
ﬁlósofos como Hegel e Kant, pois foi ele quem deﬁniu precisamente a forma de
poder que prevalece nas instituições modernas. O poder dinamizado pelo panóptico obedece a dois princípios, cristalizados na ótica foucaultiana: deve ser visível
e inveriﬁcável. Visível, pois, sem cessar, o detento terá diante de seus olhos a torre
central de onde é, ou acredita que é, espionado. Inveriﬁcável, porque o detento
desconhece quando e como está sendo vigiado. Percebe-se, agora, que a sociedade disciplinar mostra uma realidade muito mais dura do que a imaginada pelos
juristas e ﬁlósofos da liberdade, da igualdade, do contrato e da vontade geral. Seus
princípios contrariam absolutamente tudo o que foi imaginado pelo humanismo
iluminista. Diante dessa veriﬁcação, Foucault aﬁrma que há um sonho militar na
sociedade. Sua referência fundamental diz respeito não ao estado da natureza,
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mas às engrenagens cuidadosamente subordinadas de uma máquina; não ao contrato primitivo, mas às coerções permanentes; não aos direitos fundamentais, mas
aos treinamentos indeﬁnidamente progressivos; e não à vontade geral, mas à docilidade automática. (Foucault, 1987, p. 142) Nessa sociedade, uma ﬁgura surge
para simbolizar o novo humanismo: a ﬁgura do soldado treinado, disciplinado e
perfeitamente obediente. O “homem” ideal.
O humanismo cientíﬁco e a produção do delinqüente
Foucault defende que para alguém ser objetivado como delinqüente,
anormal, ou inferior, é necessária a intervenção de uma técnica especíﬁca de saber-poder que produza esses objetos. No âmbito das instituições disciplinares,
é o mecanismo do exame que vincula essas demandas cientíﬁcas com as novas
estratégias políticas.
Seguindo o objetivo de individualização dos criminosos e das penas, os
mecanismos de exame promovem um acúmulo de saber através da documentação, da escrita, dos registros, da anotação e assim, possibilitam que se crie uma
“ciência” do indivíduo. A técnica do exame é uma forma de poder-saber que
deﬁne o método de dominação e o controle a que ﬁcaram submetidos, a partir do
século XIX, a criança, o doente, o louco, o condenado, e que os tornarão sempre
objetos de descrições individuais, relatos biográﬁcos e registros inﬁndáveis.
É em razão desse novo objeto - o delinqüente visto como anormal - que
a justiça penal sofre mudanças profundas distanciando-se gradualmente daquele
modelo imaginado pela teoria política do século XVIII. Em curso ministrado no
Collège de France sobre Os anormais (Foucault, 2001, p. 30), Foucault cita expressamente o princípio da legalidade, indagando se alguma lei impede que uma
pessoa tenha distúrbios emocionais, como “imaturidade psicológica”, “profundo
desequilíbrio afetivo”, “personalidade pouco estruturada”, etc. Conclui, então,
aﬁrmando que, através do exame psiquiátrico ﬁrma-se uma imagem psicológicoética do delito, que faz aparecer, por trás do código penal, regras que não são
jurídicas, mas ﬁsiológicas, psicológicas, morais, etc, conﬁgurando uma “dobra”
moral, que seria a primeira função do exame. Sua segunda função é realizar a duplicação do infrator em delinqüente. O exame moderno teria a função de estabelecer os antecedentes biográﬁcos do indivíduo, mostrando como ele já se parecia
com o seu crime, antes de tê-lo cometido; colecionando todas as pequenas faltas e
desvios da pessoa – que não constituem propriamente nem doença e nem ilícito –
para caracterizar um defeito moral que a aproxima do crime realizado.
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A justiça penal, imaginada pelos teóricos, que tem como função descobrir a verdade do crime, para aplicar uma pena conforme a natureza desse, dá
lugar a uma justiça invadida pela disciplina, que agora, tem a responsabilidade de
descobrir a verdade do criminoso, para aplicar-lhe uma correção. Na aula do dia
15 de janeiro de 1975, Foucault chama o novo aparato médico-judiciário de um
continuum, indagando a seus alunos qual a ﬁnalidade de tal mescla institucional.
Se, para combater as doenças, há instituições terapêuticas, e se, para combater
o delito há instituições punitivas, que se deseja combater com esse continuum?
Foucault responde: “Ao perigo, ora essa. É para o indivíduo perigoso, isto é, nem
exatamente doente nem propriamente criminoso, que este conjunto institucional
está voltado” (Foucault, 2001, p. 53).
Um misto de direito e natureza, de norma jurídica e norma médica, de
proibição e recuperação, de pena e terapia. Esse aspecto dual, longe de ser uma
deformidade, é uma característica fundante do sistema penal moderno, facultando-lhe a sua legitimidade e sua aceitação, na defesa de uma punição que, além
de respeitar as garantias humanistas do direito, é aplicada segundo a precisão e a
neutralidade das ciências humanas.
A recepção do humanismo cientíﬁco pelo Direito Penal Ilustrado
Embora registrem-se oposições entre pensadores do Direito Penal Liberal e estudiosos da Antropologia Criminal, os discursos criminológicos passam a
deﬁnir seus objetivos, reunindo essas duas linhas da tradição. É na idéia de humanização do Direito Penal que tal aliança encontra seu campo de desenvolvimento
legítimo. Segundo esses discursos, o Direito Penal deve caminhar no sentido de
um constante progresso humanitário, no qual, tanto o humanismo abstrato – deﬁnido na sua forma ético-jurídica – como o humanismo cientíﬁco – deﬁnido em
concepções antropológicas – são determinantes. O progresso do sistema penal
deve partir da união entre leis penais que respeitem o princípio da humanidade das
penas e o conhecimento cientíﬁco dos homens submetidos a elas.
Essa estratégia, como mostra a saudosa Rosa Del Olmo, ﬁca evidenciada
no discurso dos criminólogos Tarde e Lacassagne. Ambos opuseram-se, inicialmente, ao positivismo cientíﬁco, mas em determinado momento de suas reﬂexões
assumem que: “Ainda não obtivemos sucesso em criar o laço de união entre os
homens da lei e os homens da ciência... Mas essa união se fará algum dia – o
progresso o exige – e nossa recompensa será haver contribuído para isto” (Del
Olmo, 2004, p.90).
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Nessa mesma direção, Marc Ancel, criminólogo da Escola da Defesa Social, defende, no Congresso de San Remo, que “o processo de ressocialização
somente é obtido por uma crescente humanização do novo Direito Penal. Esta
humanização do Direito Penal estará baseada, tanto quanto possível, na compreensão cientíﬁca do fenômeno delituoso e na personalidade delinqüente. A defesa
social se imiscui diretamente no problema essencial das relações entre o indivíduo
e o Estado. Baseia-se numa ﬁlosoﬁa política que tende ao individualismo social”
(ibidem, p.120).
Vê-se claramente que o “progresso” do sistema penal é deﬁnido a partir
do desaﬁo em torno de sua humanização. Esse conceito torna possível a inserção
dos postulados cientíﬁcos antropológicos no Direito Penal, sem que haja críticas
substanciais a respeito das inúmeras contradições que resultam da aproximação
desses saberes. Pelo contrário, o que se veriﬁca é o desenvolvimento de uma articulação estrategicamente útil para legitimar um sistema de punição desigual e
seletivo. Os objetos da justiça criminal ﬁcam deﬁnidos de maneira “cientíﬁca”,
num horizonte de verdade em que a seletividade é resultado do progresso humanitário do sistema penal.
Vê-se, então, que o humanismo cientíﬁco torna-se útil à justiça criminal,
na medida em que fortalece, no âmbito do saber, a legitimidade da prática punitiva prisional; que o delinqüente fornece um “complemento cientíﬁco” à ﬁgura
meramente jurídica do infrator, e que juntos constituem o objeto da penalidade
moderna.
Conclusão: o humanismo moderno e a desigualdade no sistema
penal
Pode-se agora compreender o caminho argumentativo estabelecido por
Michel Foucault em sua crítica ao humanismo penal moderno. Em primeiro lugar,
o ﬁlósofo marca a importância da noção ético-jurídica de homem, no projeto político burguês, na medida em que ela tanto limita o excessivo poder monárquico,
como permite uma reestruturação do sistema penal, preparando e organizando a
sua atuação na punição das ilegalidades populares. Em segundo lugar, postula que
a objetivação cientíﬁca de homem – classiﬁcando-o como anormal, delinqüente,
doente, etc. – alimenta-se de práticas disciplinares desiguais e autoritárias, que
sempre incidem sobre os mesmos sujeitos. Essas práticas formam o “subsolo”
das liberdades jurídicas, já que garantem uma série inﬁnita de coerções aplicadas
no seio das instituições burguesas (fábrica, escola, prisão, manicômio, etc.). Da
mesma forma, oferecem um horizonte de verdade legítimo na atuação da justiça
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criminal que se propõe, a partir de então, a reeducar, recuperar e ressocializar o
criminoso. Rompendo com a tradição iluminista, é a vida do criminoso em todos os seus aspectos (morais, sociais, biológicos, etc.), que se torna objeto dessa
justiça. Assim, a articulação desses humanismos soluciona dois problemas políticos do sistema penal burguês: legitima o seu exercício através de uma aparente
“democratização” do poder político e, ao mesmo tempo, mantém sua estrutura
voltada para os mesmos crimes e para os mesmos criminosos.
Com efeito, essa análise permite uma nova compreensão das desigualdades manifestadas no sistema penal burguês. Pode-se entendê-las através de dois
movimentos que se cruzam. O primeiro, no bojo da Reforma Iluminista, quando o
sistema penal é reestruturado para conter e punir as ilegalidades populares que se
multiplicam com a deﬁnição do regime de riqueza burguês. Uma atuação do sistema penal, limitada, precisa, pontual, organizada e racional faz-se necessária, para
conter os delitos de propriedade e os atentados contra a classe burguesa. Todo o
imperativo de classiﬁcação, publicidade, organização em códigos e certeza na deﬁnição dos crimes reside nessa estratégia. Igualmente, torna-se preciso organizar
a justiça, deﬁnir os procedimentos de persecução penal, os órgãos de atuação, o
papel dos juízes, o papel da polícia, em suma, organizar toda a burocracia penal,
que se deve tornar tão ágil como os pequenos delitos praticados contra a propriedade burguesa.
O segundo movimento, também surge da necessidade de organização
social, caracterizando-se como um conjunto de diferentes estratégias e atuações,
e deﬁnindo-se como um poder disciplinar, cujo objetivo central é minar as resistências populares, promovendo uma inserção útil e dócil dos indivíduos nas
instituições burguesas. Aqueles que oferecem resistência a esse processo são
classiﬁcados, pelas recentes ciências humanas, como anormais. A criminologia,
a psicologia, a pedagogia, a psiquiatria, etc, elencam uma série de ﬁgurações do
anormal: o delinqüente, o indisciplinado, o psicótico, o psicopata, entre outras.
No âmbito da criminologia, os negros, os operários, os grevistas, os anarquistas, os comunistas, os ladrões e as prostitutas formam um conjunto de delinqüentes considerados patológicos. O sistema penal volta-se para essas ﬁguras,
reclamando por uma nova justiça criminal que julgue não só o ato criminoso, mas
toda a conduta de vida do infrator, incriminando, de maneira seletiva, todos os
que, de alguma forma, violam as regras sociais burguesas.
Conclui-se, assim, que o sistema penal moderno fundamenta-se em dois
movimentos político-epistemológicos, e que ambos têm como característica comum a seletividade e a desigualdade em suas formas de atuação. Através da aná-
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lise foucaultiana pode-se perceber que, ao contrário de uma oposição, há uma
articulação mútua entre os paradigmas do humanismo iluminista e do humanismo cientíﬁco. Essa sustentação recíproca faculta a solução de um grave desaﬁo
político, oriundo da organização social burguesa: como manter a legitimidade
político-cientíﬁca de um sistema amplamente desigual e seletivo? Para Foucault,
a resposta a essa questão encontra-se na entrada do “homem” nas instituições
sociais modernas, através de práticas precisas de poder-saber.
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Virtuosismo e Revolução
Gilvan Vilarim
Virtuosismo e revolução é o terceiro volume da coleção A Política no Império,
organizada por Giuseppe Cocco, e que contempla a bibliograﬁa de diversos autores dispostos a problematizar e renovar conceitos
relacionados a trabalho, política, economia,
linguagem, dentre outros. O autor deste volume é Paolo Virno, pensador italiano contemporâneo e professor da Universidade da Calábria, com estudos voltados para a ﬁlosoﬁa da
linguagem e ética da comunicação; envolvido
em movimentos sociais nas décadas de 60 e
70, nos últimos anos tem buscado desconstruir
temas clássicos da ﬁlosoﬁa, como as noções
de mundo e subjetividade. Dividido em duas
partes, o livro toca em questões relacionadas
ao trabalho na contemporaneidade, com textos que permitem uma leitura distinta (porém
concatenada) sob dois níveis de reﬂexão.
A primeira parte do livro exige fôlego do leitor, na medida em que Virno apresenta uma densa reﬂexão ﬁlosóﬁca que ronda
o conceito de mundanidade, isto é, um estado
de espírito que nos é tomado quando reﬂetimos sobre o mundo como um todo pelo fato
de que ele está aí e nós pertencemos a ele.
Para esta reﬂexão Virno utiliza – e por vezes
subverte – Hegel, Heidegger, Freud, Aristóteles, mas articula principalmente conceitos
ﬁlosóﬁcos de Wittgenstein e Kant, cuja aparente heterogenia é dissolvida paulatinamente

ao longo do texto, deﬁnindo-se aos poucos os
pontos de convergência.
De Wittgenstein, Virno toma dois
conceitos-chave: maravilhamento, o impulso
que temos em olhar o mundo de fora, como
um todo, tentando signiﬁcá-lo, e que ao mesmo tempo é uma constante frustração instrutiva de não se conseguir representá-lo completamente devido aos limites de nosso campo
visual. Como segundo conceito, a segurança
de estarmos no mundo, isto é, um sentido de
vida de estar a salvo no mundo, não importa
o que aconteça. De Kant, o sentimento do sublime é usado como forma de se apreender na
natureza algo em que, nela por si só, é insuﬁciente – é a tentativa de composição de uma
unidade que exorbita da natureza, o mundo
em seu conjunto que se torna inatingível para
a nossa imaginação. Mundo é, portanto, uma
totalidade que abrange tanto o contexto sensível como o supra-sensível.
O mérito da análise de Virno consiste em inovar ao redeﬁnir tais conceitos e
encontrar pontos comuns ao perceber que o
maravilhamento wittgensteiniano equivale ao
sublime matemático de Kant (o sentimento
que provoca a grandeza extrema de mundo
em todos nós), assim como a segurança se
equipara ao sublime dinâmico (a nossa inermidade perante uma potência irresistível do
mundo). A idéia metafísica de mundo, para
Virno, pode então ser comparada à idéia metafísica de linguagem, área que lhe é familiar e
da qual retira analogias: da mesma forma que
nossa imaginação não é capaz de apreender
a natureza, também a nossa linguagem não
pode retroativamente ser usada para expressar
sua própria existência. Essa impossibilidade
de alcançar a natureza em sua completude
permite a Virno trabalhar com um conceito de
natureza bruta diferente do de Kant; se neste
último o bruto é o estado de uma coisa que
não possui articulação, para Virno bruta é a
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aparência potencial de qualquer objeto, algo
contextual, e não o objeto em si disponível a
partir do sensível. Daí a analogia do mesmo
com a faculdade da linguagem que, mesmo
potente, também é limitada ao tentar explicitar sua própria existência. A interseção entre
contexto e faculdade, para Virno, constitui um
centro de gravidade, um quiasma do estado de
espírito do sublime/maravilhamento perante o
mundo.
No livro, a posse de tais reﬂexões
serve como ponto de ligação entre as suas
duas partes. A partir dessa ﬁlosoﬁa “mundana”, Virno deﬁne como perturbador o sentimento que mistura medo e angústia de muitos no mundo, uma experiência paradoxal de
estar no mundo e ao mesmo tempo “não-sesentir-em-casa”, uma precariedade de uma
multidão mas que também abre espaço para
uma esfera pública. Neste modo de ser perturbador, vulnerável, instável, sobra como algo
comum a potência da mente dessa multidão,
um intelecto público coletivo compartilhado
por todos os “exilados” do mundo – aqueles
que não se sentem em casa – que vai além do
general intellect de Marx.
É na segunda parte, assim, que Virno exercita tais idéias e seu arcabouço teórico
ao demonstrar que as fronteiras entre Intelecto, Trabalho e Ação não existem mais. Virando do avesso algumas das propostas de Hannah Arendt, Virno sustenta que o Trabalho de
agora absorveu traços da ação política; que
a produção conspira com um intelecto agora tornado público; e que a própria simbiose
entre trabalho e general intellect provocou o
eclipse da ação. Para ele a ação deixa de ser
mero saber para a produção, abrindo a possibilidade revolucionária de uma nova esfera
pública não-estatal, que não precisa ser legitimada por um pacto perante um Estado.
É para essa coalizão que Virno resgata e modiﬁca o conceito de Marx do traba-

lho virtuoso, as atividades em cuja execução
não necessariamente se tem uma obra que as
objetive, como o caso de um pianista ou de
um professor. Longe de uma visão elitista do
virtuosismo, e afastando-se da visão marxista
que considera este trabalho improdutivo, para
Virno o virtuoso é o caso geral do trabalho na
organização pós-fordista: trabalho modulador
de cooperação social, onde as tarefas não possuem mais um objetivo especíﬁco; trabalho
virtuoso onde sua partitura-mor é o intelecto
público e não esta ou aquela obra a se executar; trabalho que sempre implica ações políticas, e que por isso aproxima o político do virtuoso. Mas o texto alerta para a dependência
pessoal trazida por essa relação virtuosística
no pós-fordismo: a atividade virtuosa pode
levar a um trabalho servil moderno, que não
possui uma esfera pública de atuação. A saída
para Virno é uma nova democracia, um êxodo
em massa para fora do Estado em direção a
uma “esfera pública do intelecto”.
Traduzido agora para o português,
o livro de Paolo Virno chega ao Brasil como
uma importante contribuição para o pensamento atual em áreas diversas que vão da teoria política e da economia à cibercultura e
aos movimentos de redes livres. A leitura de
Virtuosismo e Revolução é uma agradável inquietação para os que buscam compreender a
dinâmica atual por meio de novos referenciais
teóricos.
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Jó, a força do escravo
Wanessa Canellas

Em Jó, a força do escravo, Antonio
Negri propõe-se a reﬂetir sobre o sofrimento
e a dor através do exemplo de Jó, o personagem bíblico. Naquele mesmo período, entre
os anos de 1982-83, o autor também escrevia
sobre Leopardi1233, numa perspectiva mais fenomenológica e poética sobre a mesma questão. Percebemos que em ambos os textos parece haver um esforço intenso de transformar
a sua própria situação de dor e sofrimento em
resistência (Negri cumpria pena em uma penitenciária de segurança máxima, em razão de
sua atuação política junto ao movimento operário), e numa contundente crítica ao poder
absoluto. O autor promove, a partir do livro
bíblico de Jó, uma análise contemporânea da
dor; a dor sem parâmetros de medida, a dor literal, a pura dor de existir. Segundo o próprio
ﬁlósofo, o exercício da desmedida a que ele
se propôs, exigido pela incomensurabilidade
da dor, conﬂitava com sua formação marxista,
que “como todas as culturas da era moderna,
é uma cultura da medida.” Todas as questões
que permearam sua vida – desde o marxismo
aprendido no Partido Comunista Italiano até
sua postura política dentro do movimento
operário – de algum modo se entrecruzavam,
sempre na busca de sentido pela medida. Mais
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do que fazer-nos compreender a dor sem lenitivos ou metáforas, a experiência vivida por
Jó demonstra, na perspectiva de Negri, que
somente a criação responde à questão da crise
dos valores e medidas na pós-modernidade.
Em Jó, a força do escravo, vê-se uma experiência ética da dor através do corpo – do sofrimento físico – e da resistência como potência e criação.
O Livro de Jó é um livro vigoroso e
excepcional, que já teve inúmeros acréscimos
e sucessivas correções ao longo dos aproximadamente vinte e cinco séculos de sua provável
existência, sendo sua interpretação igualmente variada e diversa. As versões do texto que
foram consultadas por Negri citam alguns dos
mais importantes estratos da sua emaranhada
composição e os interlocutores mais conhecidos de Jó, os três primeiros com quem ele
debate e, por ﬁm o mais famoso deles, Eliú.
Este último (e quarto) interlocutor foi introduzido possivelmente num acréscimo que data
do século IV a.C. e que, de certa forma, serve
para amenizar a virulência do debate entre Jó
e seus três primeiros amigos-adversários.
Todo o tormento de Jó acontece em
virtude de um pedido de Satã – aqui não como
nome próprio, mas em um título que signiﬁca
“adversário” – a Deus para que o seu melhor
servo, o mais temente e ﬁel, passasse pelas
piores situações e ainda assim demonstrasse
e sua inquebrantável fé. Satã insinua que para
ele seria fácil ter fé e ser crente pois sua vida
era boa, tranqüila e cercada de privilégios.
Satã provoca: “É por nada que Jó Lhe teme?
Jó pode ser considerado mesmo o mais ﬁel
dos Seus servos já que Lhe concedeste benesses em abundância?” Deus concede então o
pedido a Satã, mas avisa-lhe que a vida de Jó
deve ser poupada a qualquer custo; Jó passará
por todos os infortúnios – perdendo sua fortuna, seus ﬁlhos, sua saúde, mas não sua vida
– por causa do pacto entre Deus e Satã. A per-
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manência da vida de Jó é motivo de regozijo
para Satã, pois somente a vida constitui um limite para sua ação – a vida é condição do processo. “Não é a dialética que permite a vida,
mas a vida que coloca a dialética. A dialética
não funda a vida, mas nela se realiza (p.45).”
Deus, Jó e Satã vivem a mesma realidade –
cada um no seu papel – mas Satã evidenciase na suspeição; Deus e Jó estão ligados por
um duplo ﬁo: a vida. A relação entre Deus e o
homem é que constitui o real, é uma relação
constitutiva e tão profunda que é condição do
ser. Em Jó a ética é o ser, a relação do homem
com o ser é divina.
Jó é puro e não tem culpa, o seu
drama é totalmente ontológico e, portanto, a
injustiça que sofre é absoluta. Durante toda a
sua longa e dolorosa provação Jó se revolta
com a ﬁgura desse Deus silencioso diante do
seu atroz sofrimento, de um Deus que não
lhe responde perguntas e, entre insano, desmedido e desesperado, blasfema. Esse Deus
superior e inalcançável – mas, nem por isso,
menos verdadeiro – distante em sua sabedoria suprema e irônica é para Jó incompreensível e ele, portanto, se rebela. Jó desconstrói
o mito do poder supremo divino postando-se
num patamar de igualdade, ou melhor, como
sabe-se digno espera que sua fé, sua luta e sua
esperança não sejam vãs; a obstinação de Jó
é para que Deus o reconheça e lhe conceda
a morte – que é seu desejo – como um ato
de amor. Ao convocar Deus para um embate,
Jó equipara-se à Ele; não há divindade, dignidade ou poder em Deus que Jó não perceba
em si mesmo; entretanto, não há um equilíbrio neste processo, porque Deus é ao mesmo
tempo juiz e parte dele. Se Deus é juiz e parte
processual, não há possibilidade de justiça.
Ao recusar a transcendência divina Jó abre a
possibilidade para se pensar um novo critério
moral para a justiça: o servo não precisa mais
de Deus.

A partir da parábola do Livro de
Jó, Negri pretende expor um modo de tentarmos entender a questão da crise de valores no
mundo globalizado; propõe de maneira extremamente original e interessante que olhemos
para a dor – enquanto potência e “desmedida”
– como o possível laço social que fundamenta
a sociedade, já que as ﬁguras de autoridade
(Lei, Deus, Pai) decretaram falência há algum
tempo. A dor é a desmedida, é a criação, o
messias. O valor do trabalho, também fundamentado na relação patrão e servo, pode ser
compreendida a partir dessa viagem ﬁlosóﬁca
sugerida por Negri. O operário não precisa
mais do patrão e esta ruptura cria novos valores que escapam à solução dialética: a redenção se dá pela potência e pela criação. Essa é
a verdadeira força do escravo – a verdadeira
força de Jó – pois, ao subtrair a onipotência
divina, ao destituir Deus do seu pedestal incontestável, descobre em si um poder insuspeitado, percebe a pura e contínua variação do
seu sentir – as afetações que geram potência
como diria Spinoza – e a sua centelha de criação. Jó detém, portanto, a mesma qualidade
divina dentro de si e é nisso que reside a sua
força e seu recém-descoberto poder. Para Negri, Jó termina onde começa Spinoza: criando
a potência, a vida, o caminho, sendo Deus.

Wanessa Canellas é Socióloga, doutoranda em Memória Social pela UNIRIO na
linha de pesquisa Memória, Subjetividade e
Criação.
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Os manifestos, o debate público e a proposta de cotas
Alexandre do Nascimento
Resumo: Este texto faz um comentário sobre o debate a partir dos Manifestos Em
favor da Lei de Cotas e do Estatuto da Igualdade Racial e Todos têm direitos iguais
na República Democrática (contra as políticas de cotas para negros), que em 2006
reabriram o debate público sobre as políticas de cotas para negros no Brasil. O texto
apresenta um ponto de vista favorável às cotas.
Palavras-chave: política de cotas, ações aﬁrmativas, igualdade racial
Abstract: This paper comments the debate surrounding the public statements Supporting quota laws and the Statute for Racial Equality and Everyone has equal rights
in a Democratic Republic (against the racial quotas policy), which reopened, in 2006,
the public debate about afﬁrmative action and the establishment of quotas for black
students in Brazil. The text presents a favourable position for racial quotas.
Keywords: quotas policy, afﬁrmative actions, racial equalityàOs manifestos, o debate
público e a proposta de cotas.

Políticas da restauração. Novas direitas e velhas
esquerdas, ou como reciclar o fundo raspado do tacho
Judith Revel
Resumo: Analisa os rumos e os movimentos da esquerda na França e na Itália no
cenário de uma ainda não consolidada União Européia, onde se evidencia de maneira
aguda a crise da representação política. No cerne de questões bastante complexas
e sensíveis tais como a insegurança, o controle e a crescente precarização da vida,
aponta a necessidade de se repensar a esquerda em um outro marco, em que se aﬁrme
a positividade e a potência da cooperação social e da constituição do comum.
Palavras-chave: crise da representação, precarização da vida, produção biopolítica,
constituição do comum
Abstract: Judith Revel analyses the courses and movements of the left, both in France
and in Italy, within a scenario of a yet to be consolidated European Union, where the
crisis of political representation is sharply evidenced. At the heart of a rather complex
and sensible debate about insecurity, control and the crescent precarization of life, she
points out the need to rethink the left from another standpoint, in order to afﬁrm the
positivity and potency of social cooperation and the constitution of the common.
Keywords: crisis of representation, precarization of life, biopolitical production,
constitution of the commom
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Classe e multidão
Sandro Mezzadra
Resumo: Sandro Mezzadra, um estudioso das migrações, da mobilidade do trabalho,
e das conseqüências políticas do fenômeno migratório na contemporaneidade, articula neste texto a idéia da nova organização do trabalho vivo ao conceito de multidão,
indicando que a multiplicidade e a heterogeneidade desta nova composição está profundamente vinculada à própria dinâmica do trabalho, que hoje se constitui como luta
e como um outro modo de produzir e reproduzir a vida. Se, por um lado, o trabalho
ainda é ‘capturado’ e disciplinado pelo capital – entendido como relação social – por
outro, é visto em uma dimensão em que as lutas e os conﬂitos são expressão de subjetividade. E o espaço onde se constitui esta nova composição do trabalho é, sobretudo, um espaço estreitamente ligado aos movimentos migratórios, no qual torna-se
indispensável reinventar a liberdade e a igualdade, condições para quiçá outras novas
composições políticas entre a multidão e o trabalho.
Palavras-chave: migrações, mobilidade do trabalho, trabalho vivo, multidão
Abstract: Sandro Mezzadra, an analyst of migrations, labor mobility and the political
consequences of contemporary migrations, articulates in this text the idea of the new
organization of living labor to the concept of multitude, indicating that the multiplicity
and heterogeneity of this new composition has its roots in the very dynamics of labor,
which nowadays is conﬁgured as a social struggle and as an alternative way of producing and reproducing life. If, on the one hand, labor is still “captured” and disciplined
by capital – seen as social relation – on the other, it is being considered in a dimension in which struggles and conﬂicts are expressions of subjectivity. And the space
where this new composition takes place is strongly interconnected with migratory
movements, on the surface of which it is imperative to reinvent freedom and equality,
conditions for maybe another political compositions between multitude and labor.
Keywords: migrations, labor mobility, living labor, multitude

Por uma Genealogia da Blogosfera: considerações
históricas (1997 a 2001)
Fábio Malini
Resumo: Este trabalho apresenta resultados preliminares, da pesquisa ﬁnanciada pelo
CNPQ, que busca apresentar a genealogia da blogosfera, no intuito de constituir – em
médio prazo - um marco teórico geral sobre os blogs como novos dispositivos de comunicação. Este artigo, desta maneira, recupera a história de nascimento (em 1997)
até o momento em que os blogs aparecem como veículos de comunicação alternativos
à cobertura jornalístico do 11 de setembro, abrindo assim o período de impactos so-
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ciais dos blogs no modus operandi da produção da agenda de opinião internacional e
nacional.
Palavras-chave: blogs, internet, comunicação, jornalismo
Abstract: This paper presents preliminary results of the research funded by CNPQ,
which present a genealogy of the blogosphere, in order to be - in medium term - a
general theoretical framework on the blogs as new media of the communication. This
article, therefore, recovers the history of birth (in 1997) until such time that the blogs
appear as vehicles of communication alternative to the journalistic coverage of the
September 11, thereby opening the period of social impacts of blogs in the modus
operandi of production of the agenda of national and international opinion.
Keywords: blog, internet, communication, journalism

Uma fala inconclusa: À espera da retomada da crítica de
cinema no Brasil
Alexandre Curtis
Resumo: Artigo sobre crítica cinematográﬁca e a necessidade de maior esclarecimento sobre o papel, possibilidades e funções desta atividade no Brasil contemporâneo.
Tomando como partida particularidades históricas do contexto cinematográﬁco brasileiro contemporâneo, o artigo adota uma visão crítica de aspectos da crítica cinematográﬁca praticada entre nós. Considera que a crítica cinematográﬁca brasileira não
evidencia seus métodos, princípios e intenções e é marcada pela intolerância, retórica
moralista e maniqueísmo – indo do extremo “elitista”, ao “populista”. O artigo defende a idéia da necessidade de busca de rigor, transparência e tolerância para que a
crítica cinematográﬁca produza, ela mesma, uma cultura democrática, alimentando
debates e educando sensibilidades, expondo claramente seus princípios. Acredita que
a questão da crítica é política, apesar dela ter a estética como seu principal foco.
Palavras-chave: crítica cinematográﬁca; cinema brasileiro; crítica cultural.
Abstract: Article about ﬁlm criticism and the need for greater clariﬁcation on the
role, possibilities and functions of this activity in contemporary Brazil. Taking as starting particular historical context of contemporary Brazilian cinema, the article takes a
critical view of aspects of ﬁlm criticism practised among us. Considers that the critical
Brazilian ﬁlm does not show its methods, principles and intentions and is marked by
intolerance, moralistic rhetoric and Manichaeism - going to end “elitist”, the “populist”. The article defends the idea of the need to search for rigour, transparency and
tolerance for criticism that the ﬁlm produces, herself, a democratic culture, feeding
and educating discussions sensitivities, clearly outlining its principles. Believed that
the criticism is political, although it be aesthetic as its main focus.
Keywords: critical ﬁlm; brazilian cinema; cultural critique.
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Governo eletrônico e crise dos cartões corporativos: a
necessária conexão irrealizada
José Antonio Martinuzzo
Resumo: A partir do link entre a polêmica do uso dos cartões corporativos e sua
origem inconteste, mas ainda não observada pelo debate nacional, com as políticas
de governo eletrônico no Brasil, este artigo objetiva fazer um mapeamento das ações
e valores que nortearam a implantação e o desenvolvimento do e-gov no País, em
âmbito federal, a partir de meados da década de 1990, destacando a sua relevância
para democracia e o debate político. Ao longo desse tempo, já são três fases distintas,
com a instituição de duas políticas oﬁciais de e-government, uma na gestão Fernando
Henrique Cardoso e outra no governo Luiz Inácio Lula da Silva.
Palavras-chave: governo eletrônico, internet, políticas públicas
Abstract: Drawing a line that links the polemic surrounding the use of corporate credit
cards, with its incontestable political origin and the policies of electronic governance
in Brazil, this paper aims to map the actions and values orienting the implementation
and development of an e-governance in the country, in federal level, starting in the
middle of the decade of 1990, highlighting its relevance for democracy and the public
debate. Along this period three distinct phases are observed, with the institution of
two ofﬁcial e-government policies, one during the government of Fernando Henrique
Cardoso and the other in the administration of Luiz Inácio Lula da Silva.
Keywords: electronic governance, internet, public policies

Cultura da convergência, rádios inteligentes e o avanço do
comum
Sérgio Amadeu da Silveira
Resumo: A cultura da convergência, a digitalização intensa dos bens simbólicos nas
redes, acentuam as contradições no capitalismo cognitivo entre as possibilidades democratizantes das redes e os interesses da velha indústria cultural, dos cavaleiros do
copyright e dos gigantes da telecom. É preciso observar bem o terreno dessa disputa.
Ela é a luta pelo comum. Neste sentido, é preciso questionar a governança do espectro
radioelétrico, ou seja, é preciso rever o modo como estamos fazendo e construindo
nossas telecomunicações. O movimento do open spectrum propõe um futuro onde o
espectro seja compartilhado, usando protocolos da internet. Hoje é possível ampliar as
áreas do espectro sem necessidade de licenciamento e concessões.
Palavras-chave: Capitalismo cognitivo, Internet, Interatividade, Convergência digital, Redes de comunicação, Espectro radioelétrico
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Abstract: The convergence culture and the intensive digitalization of symbolic goods
highlight the existing contradictions in the domain of cognitive capitalism between
democratizing possibilities of the networks and the interests of the old cultural industry, the struggle of the copyright knights against the telecom giants. It is imperative to
attentively observe the terrain of this dispute. It is a struggle for the common. In this
sense, we need to interrogate the governance of the radioelectric spectrum, that is to
say, we need to review the way we are doing and building our telecommunications.
The open spectrum movement poses a new future where the spectrum is partaken,
through the use of internet protocols. Today it is possible to widen the spectral range
without the need of licenses and permissions.
Keywords: Cognitive Capitalism, Internet, Interactivity, Digital Convergence, Communication Networks, Radioelectric Spectrum

Sobre Mil Platôs
Antonio Negri
Resumo: Podemos ainda hoje ler Mil Platôs como uma fenomenologia plenamente
operacional do presente; mas é preciso sobretudo ver ali a primeira ﬁlosoﬁa do pósmoderno. Uma ﬁlosoﬁa que, ﬁncando suas raízes na opção alternativa, imanentista,
materialista da modernidade, oferece as bases que permitem reconstruir as ciências do
espírito. E porque “Geist” é o cérebro, e o “cérebro” se tornou (como Marx antecipou,
no ritmo das crises de uma modernidade capitalista, transcendentalista e idealista)
General Intellect, Mil Platôs anunciam o renascimento de um materialismo histórico
digno de nossa época, a espera do evento revolucionário que o veriﬁcará.
Palavras-chave: pós-modernidade, ﬁlosoﬁa da imanência, materialismo histórico,
General Intellect
Abstract: We can still read A Thousand Plateaus as a perfectly operational phenomenology of the present; but we must especially see it as the ﬁrst philosophy of the postmodern. A philosophy which, sinking its roots into the alternative, immanentistic, and
materialist option of modernity, suggests the bases which would allow the sciences of
spirit to be reconstructed. And because “Geist” is the brain, and the “brain” has become (as Marx foresaw, to the rhythm of the crisis of capitalistic, transcendentalist and
idealist modernity) General Intellect, A Thousand Plateaus announces the renaissance
of a historical materialism worthy of our epoch, awaiting the revolutionary event that
will verify it.
Keywords: post-modernity, immanentistic philosophy, historical materialism, General Intellect
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Entre o migrante e o nômade – Intermezzo
Leonora Corsini
Resumo: O propósito do texto é discutir e fazer dialogar as hipóteses formuladas por
Deleuze e Guattari sobre os nômades como máquinas de guerra; a leitura de Negri e
Hardt acerca do êxodo da multidão, expressão da mobilidade do trabalho e do ciclo
de lutas e de movimentos que se desenvolvem no mundo globalizado, horizonte em
que também estão incluídos os migrantes; e a tese da creolização do mundo defendida pelo poeta Édouard Glissant. Os ﬁos condutores neste diálogo são a mestiçagem,
a creolização e o Êxodo, a fuga em massa de um território, interpretado por esses e
outros autores em uma dimensão política e histórica.
Palavras-chave: nomadismo, migrações, máquinas de guerra, êxodo, mestiçagem
Abstract: The purpose of this paper is to discuss and nurture a dialogue between the
hypotheses formulated by Deleuze and Guattari about the nomads as war machines;
Negri and Hardt’s perspective of the exodus of the multitude, which expresses labor
mobility and the cycle of struggles and movements developed in the terrain of world
globalization, a perspective which includes international migrations as well; and the
thesis of world creolization as conceived and sustained by Édouard Glissant. The
connecting threads in this debate are miscigenation, creolization and the Exodus, the
movement of ﬂeeing a territory, interpreted by these and other authors as a political
history of deliverance and liberation.
Keywords: nomadism, migrations, war machines, exodus, miscegenation

V de Viagem (do Abecedário Deleuze)
Gerardo Silva
Resumo: Deleuze diz que não gosta das viagens. No Abecedário oferece os motivos
da sua antipatia, mas também admite que possam existir viagens que mereçam seu
respeito ou sua admiração. Dentre estas últimas encontramos as viagens literárias,
tal com as de Stevenson ou Lawrence. Aqui Deleuze está disposto a aceitar alguns
atributos da viagem que provocam uma “verdadeira ruptura”, ou seja, capazes de ativar a função fabuladora de que falava Bergson. Trata-se de viagem como disposição
subjetiva e devir.
Palavras-chave: viagem; Lawrence; função fabuladora; disposição subjetiva; devir
Abstract: Deleuze says he does not like to travel. We ﬁnd on his Abécédaire (“V as
in voyage”) the reasons for this, but there he also admits that some travels may exist
that deserve his respect and admiration. Among them are the literary travels, such as
those made by Stevenson or Lawrence. Here, Deleuze is willing to accept some of
the attributes of travels that may originate a “true rupture”, capable of activating the
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fabulatory function as formulated by Bergson. In short, voyage is assumed by Deleuze
as a subjective disposition, as a becoming.
Keywords: voyage, Lawrence, fabulatory function, subjective disposition, becoming

Sobre a noção de problema
Tatiana Roque
Resumo: Neste trabalho começamos por investigar os sentidos atribuídos à noção
de problema na ﬁlosoﬁa e na geometria gregas, em particular na obra de Platão e no
comentário do ﬁlósofo neoplatônico Proclus sobre os Elementos de Euclides. Em
seguida, analisamos como é possível reverter a questão do verdadeiro e do falso, associados normalmente à solução de um problema, para pensar o que seria um verdadeiro
problema e um falso problema, conforme sugerido por Bergson. Finalmente, falamos
brevemente do poder genético da categoria de problema na matemática, segundo Albert Lautman, e de como Deleuze se serve desta noção em Diferença e Repetição.
Palavras-chave: Matemática (Geometria) e ﬁlosoﬁa, ﬁlosoﬁa de Gilles Deleuze, problema e solução/verdadeiro e falso
Abstract: In this paper we ﬁrst aim to analyze the different meanings that the notion
of problem recovers, in Greek philosophy and geometry, particularly from Plato to the
Neoplatonist Proclus in his commentary of Euclid’s Elements. We then proceed to an
analysis of how it is possible to reverse the whole issue of true and false - which are
usually associated with the solution of a problem – in a way that may allow us to think
these notions as referring to the problem, as it was suggested by Bergson. In conclusion, we brieﬂy address the genetic power of the category of problem in mathematics,
according to Albert Lautman, and Deleuze’s use of this same notion in his Difference
and Repetition.
Keywords: Mathematics (Geometry) and philosophy, Gilles Deleuze’s philosophy,
problem and solution / true and false

A Nomadologia de Deleuze-Guattari
Paulo Domenech Oneto
Resumo: O objetivo deste texto é apresentar uma breve resenha crítica do 12º capítulo
ou “platô” de Mil Platôs, de Gilles Deleuze e Félix Guattari, intitulado “Tratado de
Nomadologia: a máquina de guerra”. Trata-se de, no transcorrer do resumo dos principais axiomas e proposições do capítulo, destacar a questão da “metalurgia” como
emblema da relação de imanência entre os dois paradigmas discutidos: aparelho de
Estado e máquina de guerra. Importa mostrar, entre outras coisas, que “metalurgia”,
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“aparelho de Estado” ou “máquina de guerra” não são termos que aqui designariam
entidades empíricas situadas na história. Os exemplos dados pelos autores têm por
função atestar a validade de seus axiomas, sem constituir uma espécie de matéria-prima historiográﬁca para a composição do “tratado”. Por essa razão, este texto também
pretende comentar outras situações que seriam capazes de reforçar a argumentação
geral acerca dos dois paradigmas, cujo valor para uma compreensão do fenômeno
político nos parece inestimável.
Palavras-chave: máquina de guerra / aparelho de Estado, nômades, exterioridade,
metalurgia, imanência, devires
Abstract: This paper aims to provide a brief critical review of chapter (“plateau”) 12
of Gilles Deleuze and Félix Guattari’s A Thousand Plateaus titled “Treatise of Nomadology: the War Machine”. Thus, while summarizing the chapter’s main axioms and
propositions, we emphasize the question of “metallurgy” as a mark for the relation of
immanence between the two paradigms presented by the authors: war machine and
State apparatus. It is important to show, among other things, that: “metallurgy”, “State
apparatus” and “war machine” do not designate empirical entities situated in history.
The examples given throughout the chapter function as a way to conﬁrm the validity
of the axioms, without amounting to a kind of “raw material” for the composition of
the “treatise”. Because of that, our paper also intends to comment on other cases capable to reinforce the general argument about the two paradigms, whose value for the
ﬁeld of politics seems immeasurable.
Keywords: war machine / State apparatus, nomads, exteriority, metallurgy, immanence, becomings.

O agenciamento Foucault/Deleuze
Antonio Cavalcanti Maia
Resumo: Nesse artigo seguindo a interpretação realizada por Deleuze da obra de
Foucault procuro oferecer uma chave à compreensão do desiderato da genealogia
foucaultiana. É obvio que temas deleuzianos auxiliam a compreensão da démarche de
Foucault; por exemplo, a conexão entre a ética do cuidado de si e a idéia de devires
minoritário, assim como o contiuum biopoder, biopolítica e sociedade de controle.
Palavras-chave: crítica da cultura, Deleuze, Foucault, Adorno, pós-estruturalismo,
Escola de Frankfurt
Abstract: In this article I follow Deleuze’s interpretation of Foucault with the intention of offering a key to the understanding of the desideratum of Foucault’s genealogy.
It is obvious that some Deleuze’s themes helps to understand Foucault’s démarche.
For instance, the connections between the ethics of the care and the idea of becoming
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minor (devenir minoritaire) and the idea of a continuum: biopower, biopolitics and
control society.
Keywords: critics of culture, Deleuze, Foucault, Adorno, post-structuralism, Frankfurt School

Gilles Deleuze em combate contra a impostura
Guilherme Castelo Branco
Resumo: O presente texto quer chamar a atenção para o caráter combativo e agonístico do pensamento de Gilles Deleuze, em luta contra os falsos pretendentes à
ﬁlosoﬁa.
Palavras-chave: Gilles Deleuze, ﬁlosoﬁa política, agonística, luta.
Abstract: This paper aims to draw attention to the combative and agonistic character
of Gilles Deleuze’s thinking, who gives combat to the false postulants to phylosophy.
Keywords: Gilles Deleuze, political phylosophy, agonistic, ﬁght.

Beckett-Berkeley: percepção e cinema segundo Deleuze
Jorge Vasconcellos
Resumo: Este artigo pretende apresentar a relação entre percepção e cinema partindo
da obra de Gilles Deleuze, em especial de seu conceito “imagem-percepção” presente
na cartograﬁa cinematográﬁca, proposta pelo ﬁlósofo francês em seu livro A imagemmovimento. Partimos para tal, exemplarmente, analisando a única obra cinematográﬁca realizada pelo escritor e dramaturgo irlandês Samuel Beckett, intitulada Film.
Palavras-chave: Gilles Deleuze, percepção, cinema, Samuel Beckett
Abstract: The aim of this paper is to present the relationship between perception
and cinema as discussed in the work of Gilles Deleuze. We speciﬁcally focus on
Deleuze’s concept of “perception-image”, present in the cinematographic cartography
put forward in his book, The Movement-Image. We tackle the relationship between
perception and cinema by analyzing a single cinematographic work, Film, directed by
the Irish writer and playwright, Samuel Beckett.
Keywords: Gilles Deleuze, perception, cinema, Samuel Beckett

Deleuze e a Arte: o caso da literatura
Ovídio Abreu
Resumo: Quando a ﬁlosoﬁa é pensada como atividade criadora de conceitos, ela
abandona a pretensão de ocupar uma posição privilegiada ou reﬂexiva e busca novos
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tipos de agenciamentos com as demais atividades criadoras. Em consonância com
essa idéia, Deleuze considera que o seu pensamento só pode desenvolver-se quando
forçado por encontros, especialmente com problemas oriundos de outros pensamentos, igualmente criadores. Esse artigo, a partir da exploração dessas idéias, investiga a
importância da criação literária, compreendida como combate às transcendências persistentes na linguagem, para a construção de problemas e para a criação de conceitos
que movimentam a ﬁlosoﬁa de Deleuze.
Palavras-chave: Deleuze, literatura, procedimento de subtração:constituição..., intercessor, minoritário, agenciamento coletivo de enunciação
Abstract: When philosophy is thought as a creative activity of concepts, it abandons
the pretension of occupying a privileged or reﬂexive position and searches instead
new types of compositions with other creative activities. In accordance with this idea,
Deleuze considers that his thought can only be developed when forced by meetings,
especially with deriving problems of other equally creative thoughts. Exploring these
ideas, this article investigates the importance of the literary creation, understood as
refusal to any persisting transcendences in language, as well as the construction of
problems and the creation of concepts which put into motion Deleuze’s philosophy.
Keywords: Deleuze, literature, procedure of subtraction:constitution..., intercessors,
minoritarian, collective agencement of enunciation

O tempo que já não rima: Deleuze e Hölderlin
Claudia Castro
Resumo: Este artigo desenvolve a relação entre o pensamento de Gilles Deleuze sobre a temporalidade e a categoria hölderliniana de cesura. Partindo de As Observacões sobre o Édipo onde o poeta apresenta a cesura enquanto categoria poetológica,
o trabalho examina a leitura que dela foi feita pelo ﬁlósofo francês na obra Diferença
e Repetição.
Palavras-chave: Deleuze, Hölderlin, cesura, tempo, tragédia, diferença.
Abstract: This article develops the relationship between Gilles Deleuze’s thought of
temporality and the hölderlinian category of cesura. Starting with Remarks on Oedipus where the poet presents the poetologic category of cesura, the text examines its
reading realized by the French philosopher in his work Difference and Repetition.
Keywords: Deleuze, Hölderlin, cesura, time, tragedy, difference
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Economia política das multidões: mobilidade do capital,
movimentos sociais e movimento do capitalismo
Yann Moulier Boutang
Resumo: Yann Moulier Boutang analisa neste texto o movimento propriamente dito,
da mobilidade do capital e dos movimentos sociais, dos deslocamentos inerentes tanto
aos movimentos sociais quanto à mobilidade constitutiva do próprio capitalismo. A
partir das vias “exit” e “voice” (Albert Hirschman), são examinadas as modalidades
e possibilidades de os movimentos recusarem o capitalismo e resistirem a ele por
resistência não-dialética. O autor propõe formas alternativas de crítica e combate aos
efeitos nefastos da globalização que vão além de palavras de ordem como “abaixo a
globalização” e persigam o lema “um outro mundo é possível”, aﬁnado com a perspectiva altermundialista.
Palavras-chave: movimentos sociais, mobilidade do capital, resistência, fuga, protesto
Abstract: Yann Moulier Boutang analyses the category of movement in itself, as
well as the mobily of capital and social movements; he also considers the intrinsic
delocalisations of social movemets along with the constitutive mobility of capitalism.
Departing from Albert Hirschman’s propositions of “exit” and “voice”, the modalities
and possibilities of the movements refusing and resisting capitalism by means of a
non-dialetic resistance are also examined. New and alternative forms of critics and
combat to the maleﬁc effects of globalization are proposed, going beyond the “no
global” slogan and pursuing the consignia “another world is possible” instead.
Keywords: social movements, capital mobility, resistance, exit, voice

Trabalho e Serviço Social na era pós fordista
Marina Bueno
Thais Mazzeo
Resumo: Para compreender as mudanças ocorridas no mercado de trabalho dos assistentes sociais é necessário, antes de tudo, ter uma clara compreensão das alterações
processadas na sociedade. A análise do contexto do período denominado “pós fordismo” e das mutações no mundo do trabalho faz-se fundamental para a visualização dos
seus rebatimentos no interior da proﬁssão. Desse modo, discutiremos a pertinência
da relação entre Serviço Social e a categoria trabalho, buscando entrever o nexo de
ligação entre a nova dinâmica de acumulação e a prática proﬁssional dos assistentes
sociais.
Palavras-chave: trabalho, pós-fordismo, prática proﬁssional, Serviço Social
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Abstract: In order to understand the ongoing changes in the social workers job market we need, above all, to have a clear understanding of the changes that occured in
the society. A contextual analysis of the so called “post-fordism” and the mutations
veriﬁed in the domain of labor worldwide become a baseline to help us visualize its
impacts on laboral activity. In this way, we claim the relevance of the relationship
between social assistance and the category of social workers, searching for the links
connecting the new dynamics of accumulation and their professional practice.
Keywords: labor, post-fordism, professional practice, Social Work.

A feminilização do trabalho no capitalismo cognitivo
Cristina Morini
Resumo: O texto trata do conceito de feminilização do trabalho no capitalismo cognitivo para assinalar o modo como a precariedade, junto com algumas qualidades
que historicamente caracterizam o trabalho feminino, tornaram-se determinantes nos
atuais processos produtivos. O capitalismo contemporâneo extrai valor dos elementos
cognitivos, relacionais, emotivos e lingüísticos – subsunção total dos sujeitos – ao
mesmo tempo em que generaliza a ﬂexibilidade, a polivalência e a multiatividade que
desde sempre caracteriza o trabalho da mulher.
Palavras-chave: feminilização do trabalho, capitalismo cognitivo, precariedade
Abstract: This paper addresses the concept of feminization of labor in the cognitive
capitalism to highlight the way in which precariety, together with a number of qualities that have historically characterized women’s work, became determinant in the
current productive processes. Contemporary capitalism extracts value from the cognitive, relational, emotional and linguistic elements – a total subsumption of individuals
– in the same time it generalizes ﬂexibility, polivalence and multiple activities that
have always characterized women’s work.
Keywords: feminization of labor, cognitive capitalism, precariety

As contradições do sistema capitalístico e as novas
contradições sociais
Andréa Fumagalli
Resumo: No atual debate sócio-econômico surgem duas concepções relevantes de
welfare: o workfare ou, alternativamente, a concepção do welfare público, uma derivação keynesiana. A proposta do artigo é lançar uma nova idéia de welfare, qual seja,
o commonfare. De maneira bastante esquemática, o commonfare está assentado em
dois pilares: a renda mínima para todos e o livre acesso aos “bens comuns”. Em relação a este primeiro pilar, veriﬁcamos que no capitalismo cognitivo a remuneração do
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trabalho tende a coincidir com a remuneração da vida: o papel que foi desempenhado
pelos salários no fordismo é hoje desempenhado pela renda mínima, uma maneira de
garantir a renda básica constante para todo mundo. Partindo desta premissa, a renda
mínima deveria ser considerada uma remuneração daquela porção da atividade laboral que não é oﬁcialmente reconhecida como trabalho e, conseqüentemente, não é remunerada. O segundo pilar parte do pressuposto de que a cooperação social equivale
à produção do comum. Na dinâmica capitalista, os bens comuns nem sempre foram os
mesmos. Além dos bens públicos derivados dos recursos ambientais e primários, hoje
os bens comuns exercem um papel fundamental na produção cognitiva e imaterial.
Eles constituem o espaço (físico e virtual), linguagem e conhecimento. E hoje esses
bens comuns são a própria base do processo de acumulação. Commonfare: renda
mínima para todos e livre acesso aos “bens comuns”. Duas condições necessárias
para podermos ter liberdade de escolha e nos tornarmos economicamente autônomos.
Porque hoje as políticas sociais e o welfare são o próprio espelho da democracia.
Palavras-chave: capitalismo cognitivo, renda mínima, bens comuns, commonfare
Abstract: In the socio-economic debate, there are two relevant ideas of welfare: the
workfare or, alternatively, the keynesian-beveridgian public welfare. The aim of this
article is to propose a new idea of welfare, named commonfare. In a very rough way,
commonfare is based on two pillars: basic income for all and free access to “common
goods”. As far as the ﬁrst pillar is concerned, under Cognitive Capitalism work remuneration tends to coincide with life remuneration: the role played by wages in Fordism
is today played by basic income, as a measure to guarantee constant income to everyone. From this point of view, basic income should be considered as the remuneration
of that part of labour activity which is not ofﬁcially certiﬁed by industrial relation and
bargains. Hence it is an income which is summed to wages and it is not only a welfare tool. The second pillar has to deal with the concept of “commons”, since social
cooperation is the production of the “common”. In the capitalistic dynamics, common
goods have not always been the same. Besides common goods linked to environment
and primary resources, today common goods play a relevant role in the immaterial
and cognitive production. First of all, they are the space (physical and virtual), language and knowledge. And today, these common goods are at the basis of accumulation
process. Commonfare: basic income for all and free access to “common goods”. Two
necessary conditions aimed to be free to choose and to become autonomous from economic dependence. Today, welfare policies are the democracy’s mirror.
Keywords: cognitive capitalism, basic income, common goods, commonfare
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Do controle de endemias à luta contra à miséria a agenda
global das políticas de saúde pública após a Batalha de
Seattle
Francis Sodré
Resumo: Este trabalho examina a constituição dos movimentos e lutas para a produção de políticas democráticas globais de saúde. Tais lutas globais derivam dos acontecimentos ligados à chamada Batalha de Seattle, em 99, quando um conjunto de ativistas conseguiu bloquear à reunião da cúpula da Organização Mundial do Comércio.
Os protestos abriram uma nova pauta para os processos de globalização e novos espaços de diálogo público, como o Fórum Social Mundial, e estabeleceu novos pactos
sociais. No caso da área da saúde, tais pactos obtiveram efeitos nas metas traças em
diferentes blocos regionais, como o Mercosul, então objeto de análise desse artigo.
Palavras-chave: movimentos sociais, saúde global, mercosul
Abstract: This study examines the formation of movements for the production of
democratic political global health. This global movements stem from global events
related to the so-called Battle of Seattle in 99, when a group of activists managed to
block the summit meeting of the World Trade Organization. The protests opened a
new staff for the processes of globalization and new public spaces for dialogue, as
the World Social Forum, and established new social pacts. For health care, such pacts
have effects on targets mites in different regional blocs such as Mercosul, then the
object of analysis of this article.
Keywords: social moviments, global health, mercosul

Antropofagias, racismo e ações aﬁrmativas
Giuseppe Cocco
Resumo: Esse artigo discute as questões atuais da luta contra o racismo (em particular
o debate sobre as cotas para negros) a partir de uma reﬂexão que mobiliza o manifesto
antropófago de Oswald de Andrade. Por sua vez, a antropofagia é discutida por meio
das reﬂexões do antropólogo Eduardo Viveiros de Castro sobre a cultura da alteridade
dos tupinambá. Após uma reconstituição da impostura das críticas que atribuem à
ação aﬁrmativa (as políticas de cotas) de racializar as relações sociais, discute-se a
questão da mestiçagem e seus devires.
Palavras-chave: racismo, ação aﬁrmativa, devir, mestiçagem, antropofagia
Abstract: This article discusses some current issues underlying the struggle against
racism (particularly the debate surround black students quotas), departing from a
reﬂection mobilized by the Antropofagic Manifesto by Oswald de Andrade. On the
other hand, antropofagy is discussed by means of the considerations made by anthro-
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pologist Eduardo Viveiros de Castro about the culture of alterity among the tupinambás indians. After a reconstitution of the imposture of the critics that blame the policy
of quotas the responsibility for racializing social relations, the issue of miscigenation
and its becomings is also analysed.
Keywords: racism, afﬁrmative action, becoming, miscigenation, antropofagy

Crítica do humanismo penal moderno no pensamento de
Michel Foucault
Alexandre Mendes
Resumo: O presente trabalho objetiva compreender o percurso argumentativo estabelecido por Michel Foucault em sua análise crítica do discurso penal humanista que
impulsionou os processos de constituição do sistema punitivo moderno. Pretende-se
evidenciar a inovadora hipótese defendida pelo ﬁlósofo centrada na aﬁrmação de que
o sistema penal, na sociedade burguesa, busca a sua legitimidade através da articulação entre os paradigmas do humanismo iluminista e do humanismo cientíﬁco. A visão
foucaultiana sinaliza que, embora aparentemente opostos e contraditórios, ambos os
humanismos pertencem ao mesmo projeto histórico: o que faculta um exercício de
um poder punitivo desigual e seletivo, que se camuﬂa na idéia de humanização das
penas.
Palavras-chave: sistema penal moderno, humanização das penas, humanismo jurídico, humanismo cientíﬁco, pensamento de Michel Foucault
Abstract: The purpose of this paper is to evaluate the argumentative percourse of
Michel Foucault’s critical analysis of the humanistic penal discourse, which has triggered up the constitution of the modern punitive system. The main objective is to
highlight the innovative hypothesis defended by the philosopher based on his argument that society’s penal system seeks its legitimacy through an articulation between
the paradigms of illuminist humanism and scientiﬁc humanism. Foucault signals that,
although being apparently opposed and contradictory, both humanisms belong to the
same historical project: one that enables the exercise of unequal, selective and punitive power, disguised in an idea of humanization of penalties.
Keywords: modern penal system, humanization of penalties, judicial humanism,
scientiﬁc humanism, Michel Foucault’s thinking
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Mauro Sá Rego Costa e Wallace Hermann Jr
12 proposições:
resistência, corpo, ação- estratégias e forças
na produção plástica atual
Ericson Pires
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PARA UMA UNIVERSIDADE NÔMADE
NAVEGAÇÕES
Sobre a política cultural dos Cacá Diegues
Tatiana Roque
TRANSIÇÃO E GUERRA
Sobre o ‘medo’ e a ‘esperanca’
em Baruch de Espinosa
Gerardo Silva
Quem disse que o medo venceu a esperança?
Márcio Tavares d’Amaral
O ocaso da vítima. Para além da separação
entre criação e resistência
Suely Rolnik
Do silêncio zapatista à euforia petista:
ﬁca algum lugar para nós?
Walter Omar Kohan
As políticas de ação aﬁrmativa como
instrumento de universalização dos direitos
Alexandre do Nascimento
Por que este novo regime de guerra?
Philippe Zariﬁan
Guerra, informação e resistência
Ricardo Sapia
UNIVERSIDADE NÔMADE
O Direito como potência constituinte: uma crítica
à teoria do Direito
Thamy Pogrebinschi
Comunicação e diferença nas cidades
Janice Caiafa
As ilusões etno-genealógicas da nação
Lorenzo Macagno

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
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UNIVERSIDADE NÔMADE
Manifesto pela radicalização democrática
e contra a desestabilização
do governo Lula
Rede Universidade Nômade
Manifesto para Piero Mancini
Antonio Negri
POLÍTICAS DO DESEJO
DESFIGURAÇÕES DO CORPO
Apresentação
Carlos Augusto Peixoto Junior e Ana Kiffer
A desidentidade
Evelyne Grossmann
O corpo político em Marguerite Duras
Evelyne Grossmann
Expressão ou pressão? Desﬁgurações
poético-plásticas em Antonin Artaud
Ana Kiffer
Sobre o corpo social como espaço de resistência
e de reinvenção subjetiva
Carlos Augusto Peixoto Junior
Políticas do desejo na atualidade: o reconhecimento social e jurídico do casal homossexual
Márcia Arán
A clínica como política de resistência da vida
Regina Néri
Trabalho imaterial: sobre a subjetividade
para uma leitura do trabalho no século XXI
Eduardo Rozenthal
NAVEGAÇÕES
Liberdade: da alegoria transcendente
à forma resistente
Barbara Szaniecki
A impotência do pensamento: a condenação
moral do corpo, do falso e da imagem
Rodrigo Guéron
Solidariedade subjetividade coletiva
e ﬁlosoﬁa do desejo
Telma Mariasch
Conﬁnados!
Eduardo Losicer
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