PARA UMA UNIVERSIDADE
NÔMADE
A rede de movimentos que denominamos Universidade Nômade é
composta por núcleos, grupos de pesquisa, militantes de pré-vestibulares populares, movimentos culturais, revistas, artistas e etc. Pretendemos constituir uma
pauta comum em torno de três grandes temas, todos eles ligados aos desafios da
"mudança" que marcam esse início de década no Brasil. São eles:
- a universalização dos direitos;
- a fuga (o êxodo do nômade) dos aparelhos de dominação;
- a produção e o acesso ao conhecimento.
Com o termo de Universidade, pretendemos afirmar que a mudança
passa pela abertura de uma nova era de universalização dos direitos.
Com o termo de Nômade, entendemos essa universalização como sendo
interna a um processo de produção dos direitos. Processo este que é necessariamente nômade, isto é, transversal com relação à atual hierarquia e à divisão
social do poder e do saber.
Trata-se de pensar (e constituir) uma Universidade que produz um conhecimento nômade. Sabemos que é em torno da produção e da difusão do saber
que se organizam, hoje em dia, as redes de cooperação social produtiva, que
furam as antigas e as novas cercas através das quais a dominação, perpetuando-se,
perpetua a exploração. Diante disso, a Universidade Nômade é uma rede de
redes que produz conhecimento de maneira transversal: em relação com o fora,
rompendo as cercas que separam o trabalho intelectual (acadêmico) do trabalho
em geral (manual, subordinado).
O nomadismo de que se trata aqui pode ser desmembrado em duas
direções. De dentro para fora, a Universidade pode refundar sua dimensão
pública, abrindo brechas nas cercas que produzem e reproduzem as velhas e as
novas formas de subordinação. No mesmo movimento transversal, mas de fora
para dentro, a Universidade Nômade visa colocar a produção do conhecimento
em ligação direta com o trabalho da resistência: o dos movimentos sociais
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múltiplos que constróem máquinas de produção contra os aparelhos estatais e
corporativos de perpetuação da desigualdade social e racial.
Resistir e produzir! Produzir e difundir o conhecimento são momentos
que se misturam de maneira irreversível, sendo assim, universalizar os direitos
significa produzi-los.
Universalizar e produzir os direitos: a multidão para além do Povo
A nova era de universalização dos direitos só poderá ser uma era de
produção transversal desses direitos pois, para que os direitos se tornem universais,
eles devem tornar-se, antes de mais nada, materiais. Para isso, é necessária uma
crítica sistemática ao individualismo mas também ao e seu cúmplice, o corporativismo. Uma crítica ao mercado e ao Estado que aparecem atualmente como
os únicos regimes possíveis de produção de direitos. Precisamos, portanto,
demolir as velhas mistificações segundo as quais "a lei, numa democracia,
estende (as oportunidades) a todos os cidadãos, iguais por definição" 1 .
A crítica ferrenha ao individualismo, ao direito puramente formal do
indivíduo imerso na, supostamente "livre", competição do mercado, passa pela
crítica de sua face especular, o nacionalismo estatalista, que entende o direito
como sistema regressivo de concessões e de privilégios garantidos pelo Estado
e pela sua suposta comunidade originária (a Nação e o seu Povo).
Individualismo e nacionalismo estatal representam, na realidade, as
duas faces da mesma moeda e é por isso que as oligarquias e as corporações de
todos os tipos transitam indiferentemente de um para o outro: do individualismo
ao nacionalismo e vice-versa .2 É exatamente através desses mecanismos que a
vontade de "todos" (a chamada soberania do Povo) se torna, de fato, poder de
"um" sobre "muitos", pois a vontade (geral) do soberano livrou-se de suas fontes
constituintes, os governados. O nacionalismo é a engrenagem fundamental desse
mecanismo de compatibilização entre individualismo e Estado que, pela
1

José Carlos de Assis. "Do contra, sim". Editorial de FOLHA UFRJ Ano I, N. 0, p. 2.
"A nação, no sentido preciso e moderno do termo, e o nacionalismo (…) estão historicamente
vinculados ao individualismo como valor. A nação é precisamente o tipo de sociedade como
conjunto correspondente ao reino do individualismo como valor. (…)". Louis Dumont. O Individualismo. Ed. Rocco. Rio de Janeiro. 2000. p. 21.
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afirmação de uma identidade nacional ("o" povo) que supostamente preexistiria
à fundação da sociedade, afirma o Estado como única verdadeira fonte de
soberania e, deste modo, separa os processos de universalização dos direitos dos
processos de produção destes direitos. Por outro lado, a propriedade privada torna
a liberdade um mero exercício formal entre desiguais e a marcha da liberdade é,
assim, reduzida à liberdade do mercado ou sacrificada em nome do interesse
superior da nação (o "ideal" da conquista do poder)
O debate sobre políticas afirmativas se desenvolve justamente no bojo
dessas mistificações. A principal delas é a da mestiçagem, em nome da qual o vergonhoso racismo constitutivo dos aparelhos de dominação no Brasil pretende, paradoxalmente, negar a correlação entre discriminação racial (de cor) e desigualdade
social (de renda). Propala-se que a nação precisa de UM povo e, neste ponto de
vista, a mestiçagem funciona, apenas, como discurso mítico sobre a origem passada de uma realidade hoje em dia unitária e constituída: a do Povo brasileiro. "O
Brasil é um país mestiço", afirma-se solenemente, para se destacar, em seguida, a
importância do nacionalismo como sensação de pertinência a um povo.
A oligarquia (nacionalista, mas não menos oligárquica) reconhece o processo de mestiçagem, mas apenas para negá-lo duplamente: nega a dimensão
infinitamente múltipla (de cores, culturas, linguagens etc.) que a mestiçagem
produz - e não relega ao passado, mas atualiza diariamente -, para, ao mesmo tempo,
negar-lhe o conteúdo de resistência constituinte em face das formas mais perversas
de dominação que caracterizam a formação do Estado em geral, bem como sua
versão neo-escravocrata no Brasil. Formas as mais perversas de dominação incidem assim sobre a vida, instaurando um poder sobre a vida, um biopoder.
Ambas as faces dessa dupla negação convergem no consenso primário
entre as elites estatais, que afirmam e reafirmam que "A luta brasileira contemporânea é social e não racial". Como se o racismo fosse um fenômeno cultural
e não a cobertura cultural de uma inferiorização destinada à fomentar a discriminação sócio-econômica 3. A solução, infinitamente repetida, seria simples:
"com pleno emprego, o negro pobre terá vez (junto com o branco pobre, diga-se
de passagem)". Mais uma vez, na mais pura tradição estamentária, as elites
estatais e as de berço se encontram para afirmar que a universidade "pública"
não deve aceitar cotas que rompam a hierarquia. Ela deve continuar funcionando,
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assim, como uma engrenagem fundamental de reprodução do aparelho de dominação da sociedade do trabalho e das "cercas" que a sustentam.
Falamos do nômade aqui como aquele que constitui uma máquina de
produção que se opõe aos aparelhos administrativos, tanto do mercado, quanto do
Estado. A unidade das lutas específicas que o nômade produz só pode ser uma
unidade nômade. Por estar em relação com o fora, ela não reproduz a unidade
despótica interna ("o" Povo mestiço), mas mantém e potencializa sua multiplicidade,
a potência da multidão, que são as "inúmeras" cores da mestiçagem. Não é o
mestiço, ou seja, uma outra forma de homogeneidade, que interessa, mas a
mestiçagem, a multiplicidade infinita. Na transversalidade do nômade, a individuação,
pela singularidade, está estreitamente ligada ao devir do ser, ao devir mestiço da vida.
O nômade desenha um outro espaço, um espaço aberto, sem cercas
nem propriedade. O nômade produz um outro tipo de conhecimento, um contrasaber adequado ao seguinte desafio, extremamente atual: como encontrar uma
unidade pontual das lutas sem com isso cair em uma organização despótica e
burocrática, como a do partido ou a do aparelho de Estado ?
Para não totalizar, pois a totalização cai sempre do lado do poder, temos
que instaurar conexões laterais, como em um movimento de redes. O desafio é,
pois, o de constituir a unidade do que é, e continua sendo, múltiplo. Não como
na idéia abstrata de "Povo"4 , em nome do qual nega-se a existência das discriminações racistas e produzem-se outras formas de inferiorização (por exemplo,
xenófobas), mas em uma dinâmica concreta da "multidão", que combate toda
forma de discriminação para manter sua multiplicidade, suas singularidades. A
liberdade do Povo é uma afirmação meramente formal, negada, de fato, pela
burocracia estatal ou, no máximo, relegada ao acaso, relegada à fortuna do
mercado. A liberdade da multidão é, ao contrário, continuamente reafirmada,
pois a multiplicidade é que constitui sua liberdade.
Por separar o principio constitutivo da liberdade de sua fonte, quando
se exerce uma soberania "em nome" do povo (como na figura do soberano), a
3

Do mesmo jeito que as leis de controle dos migrantes estrangeiros alimentam os mercados de trabalho
das economias centrais de contingentes inesgotáveis de trabalhadores clandestinos sem estatuto.
4
"Povo mestiço", como se houvesse populações que não fossem mestiças, como se a
mestiçagem fosse efetivamente racial e não cultural.
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liberdade do Povo deve ter a desigualdade como pressuposto, sendo, ela própria,
nada mais do que a liberdade do soberano. A liberdade, neste caso, não é o exercício da multiplicidade, mas a sua negação. Pobres e ricos, negros e brancos
devem negar suas singulares condições materiais e culturais para irem encaixarse na condição abstrata e geral da cidadania formal, como "brasileiros", "americanos", "iraquianos" e etc. A mestiçagem reduz-se a "um" conjunto cinza: "o"
Povo". Paradoxalmente, é em nome desses princípios conservadores e
"burgueses" que boa parte da "esquerda" universitária dispara um verdadeiro
fogo cruzado contra toda idéia que vise introduzir políticas afirmativas para o
acesso às Universidades estatais (chamadas de públicas).
A liberdade da multidão pressupõe a igualdade como condição de seu
exercício e, por isso, precisa produzir uma cidadania material que só pode existir
na medida em que não haja nenhuma separação entre o sujeito e o exercício da
soberania. A liberdade é, assim, o exercício da multiplicidade, das singularidades. A
mestiçagem forma um infinito arco-íris 5 e a multidão, para se reconhecer
enquanto tal, produz ações afirmativas que rompem as correlações perversas
que ligam o racismo à desigualdade. Nesse sentido, a cidadania da multidão só
pode ser material e, desse modo, universal.
A liberdade do nômade, nas universidades estatais, deve vir de fora
para dentro, a partir da máquina de produção social para furar as cercas que
protegem os privilégios dentro dos aparelhos de controle do saber, em seus
moldes de reprodução e de conservação das relações sociais vigentes. Nômades,
como o movimento dos pré-vestibulares para negros e carentes ou os movimentos
culturais dos jovens oriundos da segregação urbana, produzem o território público.
As políticas afirmativas constituem um instrumento fundamental para abrir o
espaço cercado do poder (acadêmico) ao território público do saber (universal).
Universalizar e produzir o conhecimento: a questão das Universidades
Universalizar e produzir os direitos constituem dois momentos inseparáveis para uma unidade das lutas que não deixe de se fundar em sua multiplicidade.
O sujeito múltiplo dessa produção é nômade.
5

Não é por acaso que essa foi a bandeira do grande movimento global em todas as cidades do
mundo nas manifestações contra a guerra imperial permanente, em fevereiro e março de 2003.
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Não se trata de "conceder" direitos aos excluídos, mas de se apropriar
deles nas próprias dinâmicas de resistência, e nas próprias transformações, que
as lutas contra a exclusão e o racismo determinam.
O contra-poder não quer nada, pois ele é o que quer dentro das lutas.
O contra-saber, o conhecimento do nômade fura as cercas das instituições
acadêmicas e rompe o estatuto exclusivo do discurso intelectual, para recolocá-lo
dentro das dinâmicas de constituição da multidão.
A questão do acesso ao conhecimento e de sua produção é, portanto, uma
questão da Universidade em geral e das Universidades "públicas" em particular e
representa um campo fundamental de convergência das linhas de fuga (de êxodo)
do neoliberalismo e dos aparelhos de Estado, possibilitando a construção de um
espaço público de trabalho comum (universalização dos direitos e do protesto).
Em outras palavras, no horizonte das relações complexas entre Universidade e universalização dos direitos, a fuga que resiste ao neoliberalismo, e às
suas novas formas de fragmentação, emerge como uma luta contra as velhas formas de segregação corporativas (estatais).
A proposta da Universidade Nômade enxerga o aparelho corporativo
vigente no sistema de ensino público superior como um dos principais mecanismos
de perpetuação da desigualdade social, profundamente atrelada às mil formas
de racismo que estruturam a sociedade pós-escravagista brasileira.
Disfarçado por um discurso "progressista", e às vezes "esquerdista",
um pacto profundamente conservador sustenta o consenso da mediocridade e do
oportunismo nas universidades federais e estaduais. As falhas do sistema
"público" de ensino são sistematicamente imputadas ao "mal funcionamento"
(externo à Universidade) do ensino fundamental e médio e ao processo de
"privatização". As Universidades estaduais e federais não teriam nenhuma
responsabilidade nisso, pelo contrário, elas representariam o que há de bom,
logo o que deve ser "conservado".
A Universidade Nômade recusa o pacto conservador
da mediocridade que sustenta essa análise oportunista.
As condições injustas de acesso ao ensino superior constituem mecanismos
fundamentais de perpetuação e de naturalização da desigualdade e do racismo que
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assolam o pais e que devem ser desmontados aqui e agora. Pior, a não democratização do ensino superior é um dos limites fundamentais ao seu próprio desenvolvimento. Neste caso, é a quantidade que pode gerar a qualidade e todo discurso
que oponha a abertura do acesso (a quantidade) à manutenção da qualidade (para
poucos) é antidemocrático e desmentido pela força dos fatos. Acontece que a produção científica e a inovação são também fenômenos sociais e uma prova disso é o
fato de que as sociedades que os produzem são atravessadas por materiais processos de universalização dos direitos, dentre eles, o de acesso ao ensino superior.
É o sistema de ensino como um todo que deve ser objeto de crítica. O que,
no Brasil, as Universidades públicas (na realidade apenas "estatais") têm de melhor,
em termos de qualidade e condições salariais, não são conseqüência de nenhum
movimento universalizador, nem de nenhuma vocação pública, mas apenas da
função estratégica que elas tiveram na produção e na reprodução do estado
nacional-desenvolvimentista e dos privilégios de suas elites burocráticas e tecnocráticas (que incluem banqueiros e industriais). A previdência do setor público
não é conseqüência de nenhum passo em direção à universalização dos direitos,
mas é uma concessão interna (no máximo de tipo "isonomia" corporativa) ao emaranhado perverso de privilégios que as elites estatais se outorgaram, desde a época
da colonização, e que a ditadura concedeu, com grande generosidade, a si mesma.
Esse papel das universidades estatais é irreversível e duplamente ultrapassado: pela crise do Estado, ligada à emergência de um regime de acumulação
(isto é, de um processo de trabalho) baseado no domínio da produção cognitiva, ou
seja, da difusão do saber; e pela dimensão social de uma produção do conhecimento
que depende das redes horizontais de cooperação produtiva e, portanto, de seus
níveis de publicização e de acesso universal, ou seja, da socialização do saber.
As universidades estatais estão, portanto, ultrapassadas, tanto do ponto
de vista da acumulação, quanto do ponto de vista da resistência. Por isso, os
neoliberais tinham conseguido hegemonizar o tema das reformas, e um governo
que pretende mudar, como o governo Lula, acaba recolocando em pauta algumas
dessas reformas, como é o caso da reforma da previdência. Só que, dessa vez, as
dificuldades estão do lado dos interesses corporativos, que não podem mais
esconder a dimensão corporativa da defesa dos privilégios- traduzida na disposição de não abrir mão deles-, sustentando tal disposição no fato de que outros
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"corpos" institucionais continuam gozando de privilégios. Sem contar como,
em nome da hipócrita defesa de um ensino superior público de qualidade destinado
a poucos, acabou-se por abrir caminho para o escandaloso desenvolvimento
exponencial das universidades particulares para muitos.
Não precisamos do último escândalo de corrupção (qual exemplo
escolher ?!) para saber que o verdadeiro desafio para o Brasil é a construção da
esfera pública diante da forma mais perversa de privatização, a que tem como
figura fundamental o Estado (fiscal ou policial que seja) e sua tradição estamentária.
As Universidades estatais não fogem dessa triste regra. O que é escandaloso é o
poder, e não apenas os seus "desvios".
Nas questões do ensino, em geral, e do ensino superior, em particular,
a crítica à ideologia do mercado, e de seu simulacro de espaço público, deve
ligar-se, com urgência, aos movimentos que lutam contra a abusiva identificação entre o "público" e o "estatal", identificação esta que o corporativismo de todos os tipos cultiva cuidadosamente.
Lutas contra o neoliberalismo e lutas contra o corporativismo devem se
alimentar umas às outras. Na passagem de uma para a outra, a luta passa de dentro
para fora e, reciprocamente, de fora para dentro das cercas a partir das quais
organizam-se as diversas formas de fragmentação social e de segregação espacial.
É nessa passagem que as lutas produzem uma transmutação, que a resistência
re-existe, que a universalização dos direitos encontra sua única possibilidade de
ser efetiva: a produção dos direitos.
Universalizar o direito à Universidade significa, hoje, repensar e refundar
suas bases públicas (a universitas, a comunidade) de fora para dentro, isto é, a partir
da multidão dos excluídos que lutam para furar a cerca. Mas, ao mesmo tempo,
refundar as bases sociais da Universidade (torná-la efetivamente pública) implica
em transformar a natureza dos processos de produção e de difusão do conhecimento: produzir um saber nômade, ou seja um contra-saber de lutas que, unificando-se, não reduzem suas fontes, mas potencializam suas múltiplas dinâmicas.
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